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Mo{~anski gasilci {e kako verjamemo v do-
bre mo`e, kot so: Miklav`, Bo`i~ek, Dedek 
mraz oziroma v `upana Toma`a Drolca, 
saj imamo za kaj. 28. decembra lani smo v 
uradu ̀ upana podpisali pogodbo o nakupu 
novega gasilskega vozila – avtocisterne 
16/25. Podpis je bil za nabavo podvozja 
Mercedes–Benz ATEGO  1329 AF  4X4X. 
Vozilo naj bi bilo dobavljeno v mesecu 
marcu 2008, nakar nas ~aka {e izvedba 
nadgradnje. Tako v najbolj{em primeru 
lahko pri~akujemo neuradni prevzem 
vozila pozno jeseni. Uradni prevzem pa 
bo prihodnje leto v praznovanja 80-letnice 
obstoja in delovanja PGD Moste.

Vozilo bo vrhunec sedanje generacije, 

Poslanska skupina SDS je bila v pone-
deljek, 7. januarja, na obisku v ob~ini 
Komenda. Predsednik OO SDS Komenda 
Pavel [mid se je na podlagi dogovora s 
predsednico Medgeneracijskega dru{tva 
Viki Drolec odlo~il, da poslancem predstavi 
projekt, ki ga tako ob~ani in vse politi~ne 
skupine v ob~ini podpirajo. Program in 

Predvsem zdravje v 
letu 2008
Vsako leto pred novim letom `upan 
Toma` Drolec obi{~e  tudi stare ob~ane 
Komende v Domu v Kamniku. Z `eno Viki 
jih je obiskal na predbo`i~ni ve~er in jim 
ob darilu za`elel predvsem veliko zdravja 
v letu 2008. – A. Ž.

Pobudo, ki je se je rodila v Cerkljah na 
podlagi sodelovanja Dru{tev upokojencev 
Cerklje, Komenda, Vodice in Utik, so prvi~ 
po scenariju vodje komendske Folklorne 
skupine DU Valterja Horvata uresni~ili 

pred dvema letoma. ^eprav je bil to `e 
na samem za~etku zahteven in predvsem 
po {tevilu sodelujo~ih  mno`i~en projekt, 
je `e prvi~ po vseh nastopih  v Cerkljah, 
Komendi, Vodicah in v Utiku prepri~al tako 
nastopajo~e, kot obiskovalce prireditev, naj 
s tem nadaljujejo.
Letos je bilo tako v ob~ini Komenda `e 
tretje sre~anje na kulturno zabavni prireditvi 
z naslovom Skupaj se imamo fletno. Ko-
mendsko sre~anje bilo v {oli v Mostah, pred 
tem je bilo ̀ e v Cerkljah, predzadnji januar-
ski petek v Vodicah, na programu pa bo {e 
v Utiku. Tudi leto{nje sre~anje  navdu{uje 
obiskovalce  zaradi programa po zamisli 
scenarista Valterja Horvata in povezovalke 
Marije [pehonja. Posebnost tokratnega pro-
grama, v katerem je prek sto nastopajo~ih, 
je vklju~evanje in sodelovanje mladih. 
Sicer pa, kot je povedal Valter Horvat, so s 
pripravami prireditve v vseh dru{tvih za~eli 
`e oktobra lani. ^lani DU Cerklje so se v 
programu predstavili s Folklorno skupino 
in Otro{ko skupino {ole Davorina Jenka 
(umetni{ki vodja Brane [mid), dramsko 
skupino, ki je zaigrala ske~ Tat v hi{i, avtorja 

Slavka Prezlja in s plesno skupino Danica 
pod vodstvom Jurke Bla`ko. Zares zanimiv 
je bil nastop Ropotav~kov in pevske sku-
pin iz DU Vodice pod vodstvom Francke 
Rozman. Komendski del pa so oblikovali 

Folklorna skupina z umetni{kim  
vodjo Valterjem Horvatom in Me{ani 
pevski zbor pod vodstvom Naceta 
Gorjanca. Umetni{ki vodja Marjan 
Rozman pa se je vklju~il v program 
z otro{ko folklorno skupino pri 
Dru{tvu narodnih no{ Komenda 
na Osnovni {oli Komenda-Moste. 
Ena od komendskih posebnosti 
pa je nedvomno tudi Folklorna 
skupina DU, ki je imela v zadnjih 
petih letih natanko 199 nastopov 

po Sloveniji.
Pred ̀ e tretjim sre~anjem Skupaj se imamo 
fletno pa so {olarji, pevci in folkloristi 21. de-
cembra pripravili tudi prireditev z naslovom 
Novoletni pozdrav praznikom. 

A. Žalar

Že trikrat skupaj fletno
Prek sto nastopajo~ih v Komendi, Cerkljah, Vodicah in Utiku.

Avtocisterna Mercedes–Benz ATEGO 1329 AF 4X4
Mo{~anski gasilci in `upan Toma` Drolec so podpisali pogodbo o nakupu novega gasilskega avtomobila.

vendar ne edini. 
Tako imamo v pro-
gramu,… No ja, le-
tos so dobri mo`je 
`e mimo in `elje, 
ki jih izre~emo na 
glas v tem ~asu, 
se ponavadi ne 
uresni~ijo. Zatorej 
k o m a j  ~ a k a m o 
naslednje praznike, 
saj nam ̀ elja {e lep 
~as ne bo zman-
jkalo.

Poveljnik

Roman Koncilija

Poslance SDS navdu{il komendski projekt 

Na `upanovi levi predsednik Roman Kosirnik, na desni poveljnik 
Roman Koncilija.

bodo~e delovanje je poslancem predstavila 
predsednica Viki Drolec in med drugim tudi 
pojasnila, da obisk sovpada tudi s kandida-
turo zavoda za koncesijo za institucionalno 
varstvo starih ljudi, na podlagi razpisa Mini-
strstva za delo, dru`ino in socialne zadeve. 
Viki Drolec je s predstavitvijo projekta na 
poslance naredila vidno zelo velik vtis, 
saj so poudarili odlo~no podporo zavodu 
za odobritev koncesije. Menili so namre~, 
da bi komendski  projekt lahko bil vzor~ni 
primer socialnega varstva starih ljudi v 
Sloveniji. V poslanski skupini SDS med 
obiskom v Komendi so bili Rudi Ver{nik, 
Mirko Zamernik, Milenko Ziherl, Alenka 
Jeraj, Bojan Homan in Branko Marini~.

A. Žalar  
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Morda najprej kratek pogled v minulo 
leto.

»Celo leto so potekala prizadevanja za 
sprejem lokacijskega na~rta poslovne cone. 
Lani na tem podro~ju ̀ al nismo bili uspe{ni. 
Ka`e, da bomo to uresni~ili v prvih mesecih 
letos. Tudi vse ve~je na~rtovane investicije 
so se zato premaknile na letos. Smo pa 
lani zato pripravljali potrebno projektno 
dokumentacijo.

V zvezi s kanalizacijo naj povem, da tisti, 
ki se `elijo priklju~iti na `e zgrajeno kanali-
zacijsko omre`je, lahko pokli~ejo na telefon 
01-724-74-04 in zaprosijo za pogodbo. Vsa 
vgrajena ~rpali{~a namre~ `e obratujejo.« 

Kako pa se je za~elo leto 2008 v ob~ini?

»Dve stvari bi morda posebej izpostavil. V 
prej{nji Aplenci smo videli stroje, kako iz do-
bravske smeri kopljejo jarek za novo vodo-
vodno cev in polagajo cevi za opti~ni kabel 
in telefonijo. Na~rtujemo, da bomo najkas-
neje v dveh mesecih postavili tudi postajo za 
hidrofor, s katerim bomo uravnavali tlak vode 
na Komendski Dobravi. V prostem pretoku 
voda namre~ ne bi imela nobenega pritiska, 
ker sta vodohram v Podgorju in Komendska 
Dobrava na enaki vi{ini. Dela na Podbor{tu 
so kon~ana in tako bodo Dobravci kmalu 
priklju~eni na vodovodni sistem Iverje.

V teh dneh pa smo lahko spet zadovoljni, da 
smo se pred dvema letoma odlo~ili zgraditi 
nov cevovod vodovodnega omre`ja od 
Podgorja pa do Mlake, saj vse ob~ine, ki 
so vezane na Krvavec, trenutno pesti velika 
kalnost in zato tudi ve~ klora v vodi. V na{i 
ob~ini pa smo se klora z vodo s Krvavca 
re{ili.

Kot drugo pa naj poudarim tudi podpis 
pogodbe za nakup avtomobila PGD Mo-
ste. Vozilo bo prihodnje leto opremljeno in 
usposobljeno za aktivnosti, kakr{nih naj bi 
bilo seveda ~immanj. Sicer pa PGD Moste  
pokriva tudi Poslovno cono v Žejah in mora 
biti zato ustrezno opremljeno. Da so dobro 
usposobljeni so `e ve~krat dokazali.«

Za~etek leta je torej obetaven.

»Mislim, da si bomo tudi sicer leto 2008 za-
pomnili kot eno najbolj dejavnih v dosedanji 
zgodovini na{e mlade ob~ine.«

Imate v  mis l ih  le to{n j i  ob~ insk i 
prora~un?

»Ne le prora~un, ki letos zna{a skoraj 16 
milijonih evrov. Med ve~jimi porabami bo 

najprej popla~ilo lastnikom zemlji{~  v 
poslovni coni. Ve~ji prora~unski postavki 
v porabi prora~unskega denarja bosta {e 
vrtec v Mostah in Medgeneracijski center. 
Pri obeh pridobivamo projektno dokument-
acijo. Ve~ji stro{ek pa bo tudi gradnja mostu 
~ez P{ato nasproti {ole v Komendi. Gradnja 
se je `e za~ela.

Med ve~jimi investicijami bodo tudi dela na 
na{i osrednji stavbi (Kulturni dom), kjer so 
ob~inski prostori. V zvezi z izgradnjo centra v 
Komendi ob~ina financira  postavitev hlevov 
za konje Konjeni{kega kluba Komenda. 
Gradnja novih hlevov in ru{itev starih je 
namre~ glavni pogoj za gradnjo trgovin-
skega sredi{~a. V leto{njem prora~unu 
so zagotovljena tudi sredstva za gradnjo 
prizidka k {portni dvorani.

Na{a in ob~ine Cerklje, Kamnik, Menge{, 
Trzin ter Dom`ale pa smo tudi skupaj 
prijavljeni za pridobitev nepovratnih sred-
stev iz kohezijskih skladov za povezovalni 
kanalizacijski vod od Cerkelj prek Komende, 
Meng{a in Trzina v Dom`ale in drugi del 
iz ob~ine Kamnik. Tako bomo imeli letos 
veliko dela s projektiranjem, gradnja pa bo 
potekala prihodnje leto in 2010. Sicer pa, 
neglede, ali dobimo nepovratna sredstva 
iz kohezijskih skladov, ali ne, se bodo pri-
hodnje leto za~ela dela tudi na zahodnem 
delu na{e ob~ine.« 

In kako ka`e z obvozno cesto v Mostah? 

»Prav v teh dneh lastniki zemlji{~ dobivajo v 
podpis pogodbe. V ob~ini pa si ̀ e dlje ~asa 
prizadevamo navezati stike s projektanti 
in Darsom, ki je tudi glavni izvajalec del te 
obvoznice. Menimo namre~, da je treba 

ponovno preu~iti projekt, da cesta ne bo 
ogrozila poplavno varnost v Mostah in v Su-
hadolah. Poplavna varnost bo namre~ eden 
glavnih pogojev pri izgradnji povezovalne 
ceste, saj lahko z nepravilno izvedbo {e bolj 
ogrozimo ve~ji del Most. 

Tudi zato se v ob~ini {e posebej odlo~no 
zavzemamo za izgradnjo zadr`evalnikov. 
Pogovori z Ministrstvom za okolje in pros-
tor potekajo o izgradnji zadr`evalnikov na 
potokih Tunjica, Kne`, P{ata  in Vrta{ki 
potok. Vse dosedanje ugotovitve v razpra-
vah s strokovnjaki o prepre~evanju poplav 
na na{em obmo~ju namre~ opredeljujejo 
gradnjo zadr`evalnikov v zgornjem delu 
vseh {tirih potokov. Razmi{ljanja v pretek-
losti, da bi s {iritvijo strug zmanj{ali ali celo 
prepre~ili poplave pa so ovr`ena.   

Zato se  v ob~ini {e toliko bolj ~udimo 
stali{~em naravovarstvenikov pred 
petimi leti ob spreminjanju prostor-
skega plana, ki se niso strinjali z 
izgradnjo zadr`evalnika na potoku 
Tunjica zaradi poplavitve debelo 
stebelnih trav ob visokih vodah.« 

S prepre~itvijo poplav torej tudi 
lokacija vrtca pri tistih, ki ji opore-
kajo, ne bi bila sporna?

»Bolj{e lokacije za vrtec, kot je se-
danja, ni. O tem sem trdno prepri~an 
in se ne strinjam, da prostor za vrtec 
ni primeren. Tako zaradi vsakdanjega 
prometa, slu`b in vsakodnevnih 
opravil ob~anov, ko se vra~ajo 
domov z dela in vrste drugih ra-
zlogov, je prostor prav{en. Ne v 
Mostah, ne v Suhadolah ni tak{nega 

prostora. Zaradi poplavnosti pa tako v 
Mostah kot v Suhadolah gradnje nikjer 
doslej niso primerne oziroma bi bilo vse 
obstoje~e treba »podreti«. Poskrbeti je torej 
treba, da poplave ne bodo ogro`ale Most 
in Suhadol nasploh. To pa, kot re~eno, 
lahko prepre~ijo zadr`evalniki. In {e enkrat 
poudarjam, da bi morali vsako leto zgraditi 
po en zadr`evalnik.«

In kaj pore~ete na mnenje, da je ob~ina 
pono~i preve~ »razsvetljena«? 

»Strinjam se s Stanetom Zarnikom, ki je `e 
ve~krat opozoril na preveliko osvetljenost z 
javno razsvetljavo. Letos bomo uredili, da po 
23. uri ne bodo ve~ gorele vse lu~i, ~eprav 
so v vseh ve~inoma 20-watne `arnice. Za 
svetilke pa bi rekel, da so svojevrsten okras 
urejenosti na{e ob~ine.« 

Andrej Žalar 

Župan Toma` Drolec

Obetaven za~etek leta 
Voda iz Iverja na Komendsko Dobravo – Avto za mo{~anske gasilce 
– Most ~ez P{ato nasproti {ole – Zadr`evalniki proti poplavam v Mostah 
in Suhadolah.

Dela so kon~ana in Dobravci bodo kmalu priklju~eni 
na vodovodni sistem Iverje
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Na zadnji seji ob~inskega sveta v ~etrtek, 
24. januarja, je Marjan Poto~nik, podsekretar 
za podro~je urejanja prostora, komunalnih 
zadev in varstvo okolja na Ob~ini Komenda 
v poro~ilu o Poslovni coni povedal, da je Min-
istrstvo za okolje in prostor konec novembra 
lani sprejelo pomemben sklep o Poslovni 
coni. V postopku celovite presoje  je namre~ 
potrdilo predlog lokacijskega na~rta Poslovne 
cone  Komenda, Ozka dela, II. faza. 

Kaj to pomeni za pri~akovano nadaljevanje 
gradnje v Poslovni coni II, od katere bo v pri-
hodnje odvisna uresni~itev programsko-raz-
vojnih odlo~itev tako reko~ na vseh podro~jih 
v ob~ini, smo vpra{ali Marjana Poto~nika.

»Omenjeni sklep je Ministrstvo izdalo 28. no-
vembra lani. Temu sklepu je bilo v tridesetih 
dneh mo~ ugovarjati z upravnim sporom. 
Vendar po na{ih podatkih  tega ni storila 
nobena od strank v postopku. Stranke so bili 
Direktorat za javno zdravje na Ministrstvu RS 

za zdravje, Direktorat za kulturno dedi{~ino 
na Ministrstvu RS za kulturo, Ministrstvo 
RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

ter Zavod RS za 
varstvo narave 
iz Kranja.« 

Ali to pomeni, 
da so sedaj 
»vrata odprta« 
z a  s p r e j e m 
lokaci jskega 
na~rta?

»Po pozitivnem 
sklepu Minis-
trstva za okolje 
in prostor smo 

v ob~ini na pristojne  nosilce urejanja pro-
stora naslovili pro{njo za izdajo kon~nih 
mnenj k predlogu lokacijskega na~rta za 
II. fazo poslovne cone. Vlogo smo poslali 
{tirinajstim opredeljenim soglasodajalcem v 

Ptujsko podjetje Gratel bo v ob~ini Komenda, 
s katero bo podpisal slu`nostno pogodbo, 
za~el graditi najsodobnej{e opti~no teleko-
munikacijsko omre`je. Uporabnikom bo 
omogo~al hitro komunikacijo, neomejen in 
cenovno ugoden dostop do najsodobnej{ih 
storitev informacijske dru`be (video telefonija, 
interaktivna TV, u~enje ali zdravljenje na 
daljavo…). Najprej je na~rtovana  gradnja 
omre`ja po Komendi in Gmajnici, Potoku, 
Bregu in Nasov~ah. V Mostah, Suhadolah in 
na Kri`u pa bo omre`je gradilo vzporedno z 
drugimi ob~inskimi investicijami. Ob~ina bo 
tako opti~no omre`je dobila v razmeroma 
kratkem ~asu, uporabniki pa bodo prek 
omre`ja imeli najhitrej{i internet (IP) (od 100 
Mb/s do 1 Gb/s), IP televizijo (hkratno sprem-
ljanje {tevilnih televizijskih programov, tudi v 
standardu HDTV), razli~ne mo`nosti govorne 
in video telefonije prek spleta (VoIP) in {e 
{tevilne nove in zanimive prihajajo~e multi-

medijske vsebine prek interneta.

Gratel gradnjo omre`ja v Sloveniji v 
celoti financira kot zasebni investi-
tor. Tehnologija gradnje omogo~a 
hiter in minimalen poseg v zemlji{~e. 
Ob~anom gradnje ni potrebno so-
financirati, dovolj je le, da se z njo 
strinjajo in podpi{ejo soglasja, ki 
jih na domovih postopoma pobirajo 
Gratelovi predstavniki. Po vzpostavitvi 
omre`ja bo mogo~a (brezpla~na) 
priklju~itev v novo omre`je, uporabniki 
pa bodo operaterju pla~evali le tiste 
storitve optike, ki jih bodo sami izbrali 
in naro~ili. – (a`)

Prva leto{nja seja ob~inskega sveta, sicer 
pa 13. v tem mandatu, je bila  pravzaprav 
pri vseh to~kah vzpodbudna. V podanem 
poslovnem poro~ilu o dogajanjih v Poslovni 
coni je Marjan Poto~nik napovedal, da se 
vendarle pribli`uje gradbeno dovoljenje za 
Poslovno cono II. Pod`upan Mirko Kepic 
in vodja Re`ijskega obrata Slavko Pog-
lajen sta napovedala, da priklju~nina za 
kanalizacijo zna{a, kot je bila napovedana, 
oziroma 1030 evrov. Interesenti se lahko 
oglasijo v Re`ijskem obratu ali pokli~ejo 
(01/724-74-04) za odlo~be. Sicer pa bo 
do konca tega mandata ob~inskega sveta 
ob~ina Komenda pove~ini priklju~ena na 
kanalizacijski sistem s ~istilno napravo v 
Dom`alah.

Na 16 milijonov evrov te`ak prora~un za 
letos je SDS predlagala tri amandmaje 
in sicer na {iritev gramoznice in izdelavo 
lokacijskega na~rta ter za gradnjo vrtca 
v Mostah na drugi lokaciji, ki pa so jih 
svetniki z 9 oziroma 8 glasovi zavrnili. 
Sprejeli  pa so predlagane amandmaje 
`upana o pove~anju denarja za sofinan-
ciranje projekta Živimo zdravo, za nakup 
potrebnih zemlji{~ in za  zagotovitev 
denarja za vzdr`evanje mrli{kih ve`ic in 
pokopali{~a. Denar za slednje so vzeli iz 
postavke Obnova kulturnega doma, ven-
dar pa zmanj{anje ne bo ogrozilo projekta 
obnove, saj pomeni le okrogel odstotek 
celotnega zneska, ki je v prora~unu letos 
namenjen za obnovo doma.

Kako pomembno je, da ~imprej v ob~ini 

Marjan Poto~nik 

Kmalu gradbeno dovoljenje
Marjan Poto~nik: »Ministrstvo za okolje in  prostor je v postopku  celo-
vite presoje vplivov na okolje potrdilo predlog lokacijskega na~rta za 
II. fazo poslovne cone «

Prora~un te`ak 16 milijonov
Prednost imajo popla~ala zemlji{~, vrtec, obnova doma

Gratel bo gradil 
{irokopasovno omre`je 

programu priprave lokacijskega na~rta. Rok 
za pridobitev vseh mnenj se je `e iztekel. 
Ve~ina odgovorov je bilo pozitivnih, dve vlogi 
pa smo morali dopolniti. Nekateri na vloge 
niso odgovorili, kar pomeni,  da je soglasje 
dano.”     

Ali lahko torej okvirno napoveste spreje-
manje lokacijskega na~rta v ob~inskem 
svetu in morda tudi pridobitev gradbenega 
dovoljenja?

“Ob pogoju, da bodo zadnja pozitivna 
mnenja po na{ih dopolnitvah a`urno prido-
bljena, bi lokacijski na~rt morda lahko sprejeli 
`e na februarski seji Ob~inskega sveta. 
S tem bo odprta mo`nost za dokon~anje 
projektne dokumentacije, ki jo potrebujemo 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
infrastrukturo. V kon~ni fazi je tudi izdelava 
Poro~ila o vplivih na okolje. Ta postopek, 
ki ga vodi Agencija RS za okolje, mora biti 
kon~an pred izdajo gradbenega dovoljenja. 
^e bo tudi ta postopek a`urno voden, in 
~eprav je roke nehvale`no napovedovati, bi 
gradbeno dovoljenje morda lahko pridobili 
`e v poletnih mesecih.” 

A. Žalar 

zgradijo nov vrtec, in to na `e pred ~asom 
prostorsko opredeljeni in sprejeti lokaciji, 
pa je ilustriral pod`upan Mirko Kepic. »Le-
tos se zadnji~ hvalimo, da imamo varstvo 
za vse otroke na{e ob~ine.« Gradnja vrtca 
je nujna, sedanji v Komendi je zaradi de-
setletij, odkar stoji, »odslu`il«. Podporo 
za sedanjo lokacijo pa je pod~rtal tudi 
svetnik Baldomir Krem`ar, ki je rekel, da 
demokracija dolo~a postopek in odlo~itev. 
Ko pa je odlo~itev enkrat sprejeta, jo je 
treba demokrati~no spo{tovati in kot 
tak{no uresni~iti.

16 milijonov te`ak prora~un so svetnik 
sprejeli z enim glasom proti. Pomembno 
pa je pod~rtano dolo~ilo o prora~unu na 
kolegiju ̀ upana, da imajo pri investicijskem 
delu leto{njega prora~una absolutno pred-
nost popla~ila lastnikov zemlji{~ v obmo~ju 
poslovne cone.

A. Žalar 
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Dohodnina za leto 
2007
Premislimo, komu bomo namenili na{ 
del dohodnine

Bli`a se ~as dohodnine. Toda letos ne 
bomo stali v vrstah in ~akali, da bi na-
poved za odmero dohodnine lahko oddali. 
Informativni izra~un bomo dobili po po{ti. 
[e pred tem pa se moramo prepri~ati, da 
bodo pri izra~unu upo{tevane olaj{ave za 
vzdr`evane dru`inske ~lane, ~e jih seveda 
imamo. 

^e jih med letom ne uveljavljamo pri oseb-
nem dohodku, moramo to narediti sedaj, 
ali pa bomo morali po prejetem informativ-
nem izra~unu dohodnine oddati napoved, 
da nam tedaj upo{tevajo olaj{ave. 

Letos imamo prvi~ mo`nost, da sami 
odlo~imo, kdo bo dobil 0,5 odstotka  
dohodnine, ki je nam odmerjena. To velja 
izkoristiti v ~im ve~ji meri, saj je to denar, ki 
tako ali tako ostane dr`avi. Vsakdo izmed 
nas ima dru{tvo ali organizacijo, ki ji lahko 
malce pomaga. Tudi v na{i ob~ini imamo 
nekaj takih dru{tev. To so tri prostovoljna 
gasilska dru{tva in Ustanovo Petra Pavla 
Glavarja. Za va{ prispevek vam bodo za-
gotovo hvale`na.  

Plinifikacija ob~ine 
Komenda
Koncesionar za zemeljski plin PETROL 
PLIN d.o.o. obve{~a vse ob~ane ob~ine 
Komenda, da je z leto{njim letom odprta 
posvetovalno energetska pisarna. Pisarna 
bo obratovala vsako delovno sredo 
med 17. in 18. uro v prostorih Ob~ine 
Komenda (Re`ijski obrat). V pisarni bodo 
ob~ani dobili vse potrebne informacije 
glede priklju~itve na omre`je zemeljskega 
plina. Svetovanje pa se ne bo zaklju~ilo 
pri zunanjem hi{nem plinskem priklju~ku, 
ampak bo zajemalo celotno plinsko napel-
javo, vklju~no s plinskimi tro{ili.

PETROL PLIN d.o.o. ̀ eli vsem ob~anom 
ob~ine Komenda sre~no Novo leto in da 
bosta osebna sre~a in zadovoljstvo Va{ 
projekt leta 2008.

V okviru projekta FORUM EMS in v sode-
lovanju s Skupnostjo ob~in Slovenije 
(SOS) je In{titut za neionizirana sevanja 
lani opravljal meritve elektromagnetnega 
sevanja po vsej Sloveniji. Novembra in de-
cembra so bile te meritve opravljene tudi 
na treh lokacijah v na{i ob~ini. Avtomatski 
merilni sistem je bil po nekaj dni name{~en 
na obeh {olskih objektih (v Komendi in v 

Podjetje Tehrol je 7. decembra lani v 
Poslovni coni Komenda v Žejah odprlo 
nov poslovno proizvodni objekt na 5500 
kvadratnih metrih delovne povr{ine za 
proizvodnjo zunanjih sistemov roletnih 
omaric z alu ali pvc lamelami, komarikov 
in novosti na podro~ju sen~il. Za~etki 
podjetja  segajo v leto 2003, ko je podjetje 
za~elo poslovati s petimi delavci in skupaj 

Pomo~ res 
upravi~enim
Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) 
Komenda (Odbor za dodeljevanje socialne 
pomo~i) je tudi lani v Aplenci objavila 
razpis za podeljevanje tovrstne pomo~i ko-
mendskim ob~anom v gmotni stiski. Javil 
se je le en ob~an in to pomo~, ker je res 
upravi~en do nje, tudi dobil v denarju.

Poleg tega je ustanova (omenjeni odbor) 
pripravila bo`i~no obdarovanje dru`in v 
na{i ob~ini. V dobrodelni akciji so sode-
lovale trgovine TU[ Moste, Marija Moste, 
Kme~ki hram Kri` in Jana Komenda ter 
dare`ljivi ob~ani in ob~anke, ki so v za to 
pripravljene ko{are v omenjenih trgovinah 
dajali najrazli~nej{e blago od sladkorja, 
testenin do dobrot za la~na otro{ka usta. 
Dobrot se je nabralo za pet kar zajetnih 
paketov. Te so ~lanici in ~lan Odbora 
za dodeljevanje socialne pomo~i 21. in 
22. decembra razvozili na domove tistih 
dru`in v na{i ob~ini, ki so res v hudi stiski. 
Skratka, ljudi, ki jim je vse, kar so dobili, 
pri{lo zelo prav. 

Za to so darovalcem in UPPG Komenda 
zelo hvale`ni. Ob izro~itvi daril so to 
{e posebej poudarjali. Vsem, ki so jim 
pomagali, ̀ elijo zdravo, sre~no in uspe{no 
leto 2008. Obenem pa upajo, da bo tudi 
njim to leto bolj naklonjeno, kot jim je bilo 
minulo.

Jo`e Pavli~

Tehrol-novi prostori za razvoj  
zdru`evali znanje in izku{nje. V naslednji 
letih se je {tevilo zaposlenih ve~alo in 
ima sedaj 25 zaposlenih. Proizvodnja 
sen~il je do sedaj potekala v Meng{u. Po 
skrbno na~rtovanih usmeritvah in te`njah 
za izbolj{anje delovnih pogojev pa so se 
odlo~ili za proizvodno poslovni objekt v 
poslovni coni Komenda v Žejah. 

Ob odprtju so poudarili, da so njihovi proiz-
vodi iz kvalitetnih 
materialov, nare-
jeni strokovno in 
imajo vse potrebne 
certifikate. Razvili 
so ve~ inovacij, 
k i  z ago t av l j a jo 
kvalitetnej{o po-
nudbo proizvodov 
in enostavno ser-
visiranje. V novih 
poslovno proizvod-
nih prostorih pa 
bodo razvijali pro-
gramske mo`nosti 
na tem proizvod-
nem in  t r `nem 
podro~ ju in  {e 
la`je pove~evalo 
{tevilo zaposlenih. 
– A. Ž.

Merjenje elektromagnetnega sevanja v
na{i ob~ini

Mostah) ter na Kulturnem domu v Komen-
di. Merilo se je frekven~no obmo~je, ki ga 
uporablja mobilna telefonija, brez katere 
si danes ne znamo predstavljati `ivljenja 
in jo uporabljamo prakti~no vsi. 
Merilna postaja je bila na objektih ve-
dno name{~ena tako, da je imela ~imbolj 
neposreden stik z virom sevanja (po 
mo`nosti tako imenovani “vidni stik”). 
Meritve so pokazale, da sevanje v tem 
frekven~nem obmo~ju sicer niha, vendar 
so obremenitve na vseh treh merilnih 
mestih dale~ pod dovoljeno mejo. Maksi-
malna meja elektri~ne poljske jakosti za 
to frekven~no obmo~je je v stanovanjskih 
naseljih v skladu z Uredbo o elektromag-
netnem sevanju v naravnem in ̀ ivljenjskem 
okolju 12,9 V/m (Ur. l RS {t. 70/96, velja za 
najve~jo jakost). Najve~ja jakost 0,247 V/m 
pa je bila izmerjena pri Kulturnem domu. 
Povpre~ne elektri~ne poljske jakosti so 
bile med 0,109 V/m (pri komendski {oli), 
0,164 V/m (pri {oli Moste ) in 0,193 V/m
(pri kulturnem domu).  
Ve~ podatkov o elektromagnetnem 
sevanju si lahko ogledate na na{ih spletnih 
straneh, kjer so tabelari~no in grafi~no 
prikazani tudi rezultati meritev v na{i 
ob~ini.  

Marjan Poto~nik,
Ob~ina Komenda
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Nedavno ustanovljeni Ma`oretni twirling 
in plesni klub Komenda ima v programu 
dru`enje in aktivno plesno pre`ivljanje 
prostega ~asa. Vsi, mlaj{i in odrasli, ki jih 
zanima tak{no delovanje, se lahko prijavijo 
vsako sredo ob 15.30 v [portni dvorani v 
Komendi, ko so na programu tudi treningi 
za »ma`orete«. 
Takoj pa se lahko vpi{ete tudi v plesni 
te~aj, ki bo potekal od februarja do konca 
maja 2008. Cena te~aja za par je 30 eur 
na mesec. Prva spoznavna vaja bo 4. feb-
ruarja ob 21. uri v dvorani Osnovne {ole 
v Mostah pri Komendi. Prinesite s seboj 
»rezervno obutev«.  Prijave na tel.: 070 821 

Krasno do`ivetje 
V farni cerkvi Sv. Petra v Komendi je bila 
v nedeljo, 13. januarja, popoldne revija 
cerkvenih otro{kih pevskih zborov iz `up-
nij na{e dekanije in sosednjih. Iz stotero 
mladih glasov smo sli{ali lepe slovenske 
pesmi.

– dz 

Optimisti~no!Vitalno!
Na za~etku leta 2008 smo si izrekali 
najrazli~nej{e `elje; odvisno od tega, 
kako »blizu« nam je tisti, ki smo mu kaj 
za`eleli, mu stisnili desnico, ga morebiti 
objeli in poljubili. Vse najbolj{e, kar lahko 
kultivirana, civilizirana oseba, ki ve, da ni 
sama, da jo obkro`a toliko in toliko drugih 
ljudi, brez katerih ne more na tem svetu, 
za`eli druga drugi. Tistim, brez katerih bi 
bilo na{e `ivljenje veliko siroma{nej{e. 
Tako pa nas bogatijo, nam pomagajo v 
na{ih stiskah in zadregah, nas tola`ijo, nas 
razumejo, nam odpu{~ajo, nas poslu{ajo, 
~utijo z nami, nas spodbujajo, predvsem 
pa nam ho~ejo dobro. Tak{nih ljudi je 
celo ve~, kot pa si morebiti mislimo. Ne 
le v svetovalnicah, po ambulantah, v 
spovednici, marve~ tudi na ulici, v trgovini, 
celo v bifeju, kjer i{~e ob kavi tola`bo pri 
to~ajki marsikateri osamljeni ali razo~arani 
mo{ki. Ljudi, ki so nam pripravljeni zastonj 
pomagati in ne, kot v Ameriki, kjer je treba 
psihologu ali psihiatru pla~ati, da prisluhne 
tvoji izpovedi, te`avam. Samo odpreti se je 
treba znati in na drugi strani najti poslu{no 
uho. V smislu svetopisemskega navodila: 
Prosite in se vam bo dalo, trkajte in se vam 
bo odprlo... Marsikomu se je `e zaradi 
vztrajnosti, res poni`ne pro{nje, ker je 
s svojimi besedami prepri~al tistega, na 
katerega se je obrnil. Vsi imamo kak{no 
izku{njo, da nam je kdo pomagal, ko 
smo bili v najrazli~nej{ih stiskah, smo 
znali in zmogli najti na~in in pot, da smo 
bli`njega prosili pomo~i in jo tudi dobili. 
In, ~e `e ne prej, ugotovili, kako smo si 
ljudje bli`e, kot pa dostikrat mislimo. To {e 
najve~krat pride do izraza pri hudih nara-
vnih nesre~ah. Da ~lovek ni atom, otok, 
samotne`, ampak dru`beno, povezujo~e, 
podarjajo~e in sprejemajo~e bitje. Seveda 
je veliko odvisno od tega, kaj najprej in 
predvsem vidi{ v drugem, bli`njem: osebo 
ali zgolj predmet po`elenja, izkori{~anja, 
zadovoljevanja svojih strasti in nagonov ali 
pa bitje, ki te lahko neskon~no obogati, ti 
polep{a ̀ ivljenjske dni, te prav usmerja, ti 
daje mo~, te navdihuje. Oboje je lahko, vse 
pa je odvisno najprej od tebe samega. V 
smislu eti~nega pravila: Ne stori drugemu 
ni~ tak{nega, kar ne `eli{, da bi drugi tebi 
storili! Oziroma {e bolje, pozitivno pove-
dano: Bodi do drugega tak{en, kot bi rad 
videl, da bi bil on do tebe! Zelo enostavno. 
Za to ni treba diplome iz psihologije ali 
teologije, `ivljenjska resnica in praksa 
to potrjujeta. Potem ne bomo imeli te`av 
z »medkulturnim dialogom«, katerega 
leto smo za~eli, ne z vero, strankarskim 
prepri~anjem, standardom drugega, bo 
v na{i ob~ini lepo, prijetno in ustvarjalno. 
»Optimisti~no«, kot mi je za`elel eden 
izmed ob~anov za leto 2008. Dobra 
znanka pa {e: »Vitalno!«

Jo`e Pavli~ 

Ob~ni zbor TD
Turisti~no dru{tvo Komenda 
vabi na ob~ini dru{tva v pe-

tek, 1. februarja,
ob 18. uri v Planinskem 

domu na Podbor{tu.
Lepo povabljeni!   

Milanu [inkovcu v 
spomin
...in Komendska planinska pot
Bli`a se ̀ e sedmo leto, ko smo se poslovili 
od na{ega predsednika Milana [inkovca. 
Pokazal nam je planinske poti, da smo 
jih vzljubili. Napravil nam je Komendsko 
planinsko pot in prekmalu od{el. Ostale 
so nam poti, ostali so nam lepi spomini 
in ~lani Planinskega dru{tva se ga s 
hvale`nostjo spominjamo.

Toda ko danes hodim po najbolj obisk-
anem delu poti na [entur{ko goro, sem 
`alosten. Pot KPP je slabo vzdr`evana, 
mnogo markacij ni ve~, predvsem pa je 
zelo onesna`ena. Vedno, ko grem gor, 
se vrnem s smetmi v vre~ki, ~eprav po 
njej vsak dan hodijo ljudje, se veselo 
vpisujejo v knjigo in se kosajo med seboj, 
kdo bo najve~krat na [entur{ki gori. Mar 
jih smeti ne motijo? Saj to je TVOJA in 
MOJA pot...?! 

BREST

Ma`oretni twirling in plesni klub Komenda 
Plesni te~aj od februarja do konca maja.

020 ali na email: mtpkkomenda�gmail.
com. Zaple{ite z nami in poskrbite za svojo 
kondicijo in zdravje. Spoznajte govorico 
telesa, ki jo razumejo vsi narodi sveta.

Javna tribuna o 
javnem zdravstvu
GIBANJE ZA OHRANITEV 

IN IZBOLJ[ANJE JAVNEGA 
ZDRAVSTVA

vabi ob~ane in ob~anke Ko-
mende na javno tribuno, ki bo v 

Komendi, 
Glavarjeva 104, sejna soba, 

v ~etrtek, 
14. februarja 2008, ob 18. uri

z naslovom

PROFITNO ALI
NEPROFITNO ZDRAVSTVO 

– KAJ JE 
DOBRO ZA NA[E 

ZDRAVJE?
Z ob~ankami in ob~ani bosta 

razpravljali ~lanici Odbora 
gibanja 

Nevenka Lek{e in mag. Juli-
jana Bizjak – Mlakar

Vabljeni!

To je Sarina vo{~ilka na poti
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Svetovna popotnika, zakonca dr. Marko 
in dr. Angelca Žerovnik iz Komende, sta z 
majhno skupino arabskega sveta `eljnih 
popotnikov od 23. februarja do 18. marca 
lani obiskala dr`avo Jemen na jugu Arab-
skega polotoka. To geografsko, zgodovin-
sko in kulturno zelo zanimivo muslimansko 
de`elo sta v besedi in sliki – kar 640 lepih 
in mo~no »zgovornih« digitalnih slikah  
– 11. januarja zve~er predstavila {tevilnim 
obiskovalcem v komendski knji`nici. Marko 
predvsem z geografskega vidika, Angelca 
pa s sociolo{kega. Udele`enci predavanja 
so od{li domov bogatej{i za veliko novih 
podatkov o Jemnu, sli{ali pa so tudi dosti 
zanimivega; tak{nega, kar buri domi{ljijo 
podobnih do`ivetij `eljnih ljudi. To je bila 
`e sama slikovita rjavkasta pokrajina, od 
gorate do zna~ilno pu{~avske s sipinami, 
skrbno obdelane terase, kjer ob namakanju 

Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) 
Komenda je v sodelovanju s Kulturnim 
dru{tvom Komenda 25. januarja zve~er 
v dvorani Kulturnega doma v Komendi 
pripravila `e osmi dobrodelni novoletni 

koncert.  Vodila sta ga Anja Marija Ciraj 
in {tipendist ustanove Danijel Haromet. 
Oder je okrasila ~lanica KUD Komenda 
Suzana Zgonec. ^lanice Uprave UPPG 
Komenda so po koncu prireditve za vse 
udele`ence pripravile skromno pogostitev 
v Mladinskem centru Mravlji{~e.

Voditelja dobrodelne prireditve sta na 
oder najprej povabila 
predsednico UPPG 
Komenda dr. Marto 
Ciraj. Povedala je, 
kaj vse je omen-
jena dobrode lna 
ustanova `e naredila 
od svoje ustanovitve 
konec le ta 1999. 
Najpomembnej{a je 
podelitev kar 25 {ti-
pendij talentiranim 
in dejavnim dijakom 
in {tudentom iz ko-

mendske ob~ine, od katerih jih je sedem 
`e zaklju~ilo izobra`evanje. Kot drugo je 
navedla denarno in gmotno pomo~ ko-
mendskim ob~anom v stiski. Omenila je 
{e brezpla~no pomo~ po telefonu ljudem v 
stiski, koncert ob dnevu ̀ ena, predstavitev 
pesni{kih zbirk ob~ana Jo`eta Pavli~a, 
okroglo mizo ob tragediji mladih v Lipi, ki 
je spodbudila ustanovitev Mladinskega 
centra Mravlji{~e, pomo~ in predstavitve 

na spomladanskih in jesenskih kmetijskih 
sejmih v Komendi, nazadnje pa tudi smrt 
zelo socialno ~ute~ega ~lana uprave 
ustanove Vincencija Petka.  

Predsednica Odbora za dodeljevanje 
{tipendij dr. Angelca Žerovnik je za njo 
poudarila vse ve~ji pomen izobra`evanja 
mladih, s tem pa tudi denarnega pod-
piranja nadarjenih dijakov in {tudentov. 
Povedala je zelo veselo novico: tokrat je 
bilo ugodeno vsem petim prosilcem med 
dijaki za {tipendije. Prejemniki {tipendij 
Anja Burnik, Irena Grilc, Domen Jurkovi~, 
Barbara Prezelj in An`e [tern so nato 
pri{li na oder, kjer so jim dr. Cirajeva, dr. 
Žerovnikova  in namestnik predsednice 
UPPG Komenda Slavko Poglajen izro~ili 
potrdila o prejemu {tipendije ter segli v 
roke v `elji, da bi bili uspe{ni pri {tudiju. 

Na oder so potem po svoja priznanja 
za podpiranje UPPG Komenda prihajali 
{tevilni njeni dobrotniki in mecen Ob~ina 
Komenda (listino je prejel pod`upan 
Mirko Kepic) ter prejemnici popotne list-
ine ustanove Mateja Podgor{ek in Alenka 
Boro{a. 

Ve~er je bil nato v znamenju pesmi in 
{aljivih vlo`kov priljubljenega pevca – leg-
ende Alfija Nipi~a. To je bil njegov peti 
nastop od na~rtovanih petin{tiridesetih 
v prav toliko letih njegovega glasben-
ega udejstvovanja. Na glasbila sta ga 
spremljala Branko Novak in Peter Do{ler. 
Odpovedal se je delu honorarja za lep in 
duhovit pevski nastop ter s tem postal 
dobrotnik UPPG Komenda. 

E. ^. 

Potopisno predavanje o Jemnu
gojijo p{enico in proso, pode`elska naselja 
z ve~ sto let starimi hi{ami iz blata, mesta 
s sodobnimi stolpnicami. Na pode`elju sta 
tako reko~ na vsakem koraku sre~evala 
oboro`ene ljudi (Marko je celo odli~no 
prestal preizkus v streljanju z rusko av-
tomatsko pu{ko kala{nikov) in `enske z 
zakritimi obrazi, v mestih pa si jim ̀ e lahko 
videl v obraz; tako enim kot drugim ljudem 
pa je bilo skupno ̀ ve~enje rastline kat. So-
cialne droge, bi lahko rekli, ali mno`i~nega 
bla`ilnega sredstva v te`avah. Obiskala sta 
tudi kraj, od koder je izvirala znamenita, v 
Bibliji omenjena, kraljica iz Sabe, ob morju 
videla na desetine ulovljenih morskih psov, 
predvsem pa sta ob~udovala in skrbno 
bele`ila, kar lahko Jemen pove sodobnemu 
evropskemu (slovenskemu) ~loveku.

Jo`e Pavli~

Listino mecena je za Ob~ino Komenda prejel pod`upan Mirko Kepic 

Alfi je z nastopom »ogrel« obiskovalce v 
dvorani 

Legenda Alfi Nipi~

Dobrodelni koncert UPPG Komenda 
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Mo~virje ali asfalt
Pred pribli`no letom dni smo na lokal-
nem odboru stranke razpravljali o novi 
na~rtovani lokaciji vrtca, ki naj bi stal v 
neposredni bli`ini {ole v Mostah.

Takrat sem imela tri ugovore na predvideno investicijo in sicer, 
zaradi neposredne bli`ine na~rtovane hitre ceste v Mostah, zaradi 
ob~utka utesnjenosti v trikotniku med cesto in reko P{ato, ki bi 
jo ob~utili tako zaposleni, kot otroci. In tretji~, da je to ob~asno 
poplavljeno podro~je. Glede na zadnje jesenske poplave v Mos-
tah, tudi v {oli se to potrjuje.

Spomladi smo zaradi aktualnosti teme organizirali klepetal-
nico, katere se ni udele`il nih~e od odgovornih, niti zaposlenih v 
vrtcu. Tudi zainteresirane javnosti ni bilo, navkljub predhodnemu 
povabilu. Zame zanimivi odzivi po tej klepetalnici so bili predvsem 
s strani babic in dedkov ter deklet starih okoli dvajset let, ki so 
potrjevali moj predlog, da naj bi bil novo zgrajeni vrtec na isti 
lokaciji, kot je dosedanji, samo bolj odmaknjen od ceste.

Najlep{a presene~enja so bila, ko so me ogovorile mlade 
mamice in svetovale naj vztrajam s tem predlogom in predlagale 
alternativne oblike varstva v vrtcih.

V svoji hierarhiji vrednot in glede na okoli{~ine nisem za 
vklju~itev otroka  pred tretjim letom starosti. Pred tem obdobjem 
otrok nima kriti~ne zavesti in je dovzeten na podzavestne vzorce, 
zato svojih otrok nisem vklju~evala v tovrstne programe. To je 
odlo~itev in izbira posameznika in je odvisna tako od razmer v 
katerih se znajde in je odvisna od ~lovekovega samozavedanja, 
kako odprta in naravnana je njegova zavest. Moja je za spletanje 
`ivopisnih svobodomiselnih vzorcev `ivljenja!  

Vesna @ivadinov [tebe, LDS ob~inski odbor Komenda

Sodelovanje ali prepir
Tudi tokrat smo bili lahko zadovoljni s 
{tevilno udele`bo ~lanov liste TRN na 
rednem sestanku pred sejo ob~inskega 
sveta. Pregledali smo ob{irni dnevni red 
in svétnika sva dobila napotke, o ~em 
razpravljati na ob~inskem svetu.

Tokrat smo se posebej kriti~no ustavili na predlogu Pravilnika 
o vrednotenju {portnih programov v ob~ini Komenda. Tega nam 
zadnje ~ase pripravlja zunanji sodelavec. Znano je, da je komaj 
dobro ustanovljena [portna zveza Komenda razpadla. Pravijo, da 
zato, ker si {portni klubi in dru{tva niso uspeli razdeliti ob~inska 
sredstva med seboj in s spremenjenim pravilnikom bo ob~ina 
spet prevzela nazaj razporejanje denarja mednje. Ob taki slogi 
{portnikov verjetno ne bi bilo olimpijskih iger.

Vendar na{i {portniki niso ni~ druga~ni od drugih po Sloveniji, 
torej je treba vzroke za nesoglasja iskati drugod. Morda pa je 
ravno pravilnik o delitvi finan~nih sredstev {portnikom tisti, ki 
presega potrebe in zmogljivosti na{e ob~ine. Verjetno nam {e ni 
jasno – ali ho~emo gojiti vrhunski tekmovalni {port ali le graditi 
bazo zdravih, zadovoljnih in vsestransko vzgojenih ob~anov. Za 
vrhunski {port, predvsem ekipni, smo premajhna ob~ina in zato 
je treba igralce nova~it od drugod, seveda, pa tudi nagrajevati, 
denarja pa ni dovolj.

V tem smo na sestanku TRN-a videli osnovni problem. Ob~ina 
glede na {tevilo prebivalcev namenja precej denarja za {portne 
aktivnosti, ki bi zadostoval za vzgojo mladih v smeri odrekanja, 
premagovanja naporov, tovari{tva … Morda nam bi s premen-
jenim pravilnikom, predvsem tistega dela o merilih, uspelo dose~i 
sodelovanje med {portniki. Za nekaj na{ih vrhunskih {portnikov 
pa ne bi bilo te`ko posebej poskrbeti.

Za listo TRN, Baldomir Krem`ar

Dovolj je tarnanja
Minulo leto si bomo lahko zapomnili pred-
vsem po tarnanju in kazanju s prstom. 
Najprej sta se v nemilosti zna{li novinarki 
Dela, potem “Najdra`ji sosed”, civilna 
iniciativa, pa kamni{ki ob~inski svet iz 80. let prej{njega stoletja, 
vmes so pri{li prav naravovarstveniki ali kak nekdanji svetnik, 
nazadnje pa so bili problematizirani celo nekateri ob~ani sosed-
njega Meng{a. Ob~inska oblast je tako iz meseca v mesec najde-
vala nove izgovore za to, da stvari niso potekale po obljubah in 
napovedih. Od hvale o samofinanciranju je skoraj ~ez no~ pre{la 
na najemanje visokih posojil in to kljub temu, da je finan~ni min-
ister ob~inam zagotovil pribli`no 25 % ve~ denarja (obveznosti iz 
volilnega leta so o~itno tudi terjale svoje).

Povsem na dlani je dejstvo, da vsi, ki so bili za de`urnega krivca 
po pravilu razgla{eni brez mo`nosti odgovora in obrambe, niso z 
oblikovanjem, sprejemanjem in izvajanjem lokalne politike imeli 
prakti~no ni~esar - ne vpliva, ne vzvodov, ne denarja, nobenih 
zaposlenih, nobenih obratov, pla~anih sodelavcev ali svetovalcev. 
Kdo je potem »zaslu`en«, da po skoraj desetletju samostojne 
ob~ine npr. {e vedno nimamo urejenega centra Komende, ureditev 
kanalizacije pa se bo na podoben na~in verjetno vlekla {e leta? 
Je tukaj kdo, ki bi znal prevzeti odgovornost za svoje odlo~itve 
in ravnanja?

Lahko bi na{teli {e ve~ podobnih problemov in te`av, ki 
nas `e dolgo pestijo in s katerimi se bomo ob~ani zaradi slabo 
na~rtovanega razvoja spopadali {e v naslednjih letih. Ob za~etku 
leta zato `elimo, da bi se odgovorni kaj nau~ili iz svojih napak in 
v prihodnje ravnali preudarneje, zlasti pa resni~no v prid vsem 
ob~anom. 

Za OO NSI Komenda zapisal Primo` Kepic

Sre~anje
Slovenske `enske zveze
Sre~anja Slovenske `enske zveze 
pri SLS, ki je bilo 12. decembra lani 
v Komendi, se je udele`ilo okoli dvajset ~lanic iz vse Slovenije. 
Dru`enje je organiziral OO SLS Komenda, ki mu predseduje Vid 
Koritnik in je prijazno pozdravil navzo~e, jim za`elel veliko uspeha, 
predsednici S@Z Nadi Skuk, ki je sre~anje vodila, pa v spomin 
izro~il knjigo Po poteh kulturne dedi{~ine v Ob~ini Komenda. 

Vsebinsko izjemno bogat program so oblikovali predsednik 
Programskega sveta Janez Tom{i~, svetovalec in motivator 
Milo{ ^iri~ in misijonar Tone Kerin, ki `e 23 let deluje na Mada-
gaskarju. 

Milo{ ̂ iri~ je v zelo zanimivi in strokovno utemeljeni predstavitvi 
opozoril na nekaj pomembnih dejstev, ki jih je potrebno upo{tevati 
na volitvah; med drugim, da so volivci pripravljeni odpustiti vse, 
nikoli pa arogantnosti. Janez Tom{i~ je prepri~ljivo predstavil 
program stranke, sprejet na nedavnem kongresu. Posebno  po-
zornost pa so udele`enci namenili delovanju patra Toneta Kerina, 
ki je med drugim povedal, da je njegovo duhovno poslanstvo na 
Madagaskarju. Skrbi za okoli 800.000 du{. @eli jim »vrniti krila«, 
saj so tam ljudje zaradi tradicionalnih dru`benih norm utesnjeni. 
Najve~ja skrb pa je izobra`evanje mladih, nadarjenih otrok. 

Slovenska `enska zveza si je na svojem mednarod-
nem podro~ju delovanja zadala konkreten cilj: pomagati pri 
izobra`evanju otrok v dr`avah v razvoju, saj le znanje omogo~a 
prosvetljevanje in le tako se bodo lahko ti ljudje sami postavili na 
noge in sami oblikovali svojo prihodnost. 

dr. Marta Ciraj

Člankov političnih strank in list ne lektoriramo in ne cenzuri-
ramo. Za  vsebino odgovarja avtor. Dolžina članka je lahko 1600 
znakov s presledki vred in logotip stranke, brez logotipa pa največ 
1800 znakov.
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Obisk na{ih
poslancev v Komendi
V ponedeljek, 7. januarja 2008, se je najve~ja 
poslanska skupina skupaj z nami predsedniki 
ob~inskih odborov SDS zbrala na gradu Jable, 
kjer smo imeli skupno tiskovno konferenco. Nato so se poslanci 
razdelili na {tiri skupine z namenom, da vsaka od njih obi{~e en del 
predvidene Kamni{ko-zasavske regije. V skupini za Komendo in 
Kamnik so bili Rudi Ver{nik, Mirko Zamernik, Milenko Ziherl, Alenka 
Jeraj, Bojan Homan in Branko Marini~. 

Kot predsednik OO SDS Komenda sem bil zadol`en, da orga-
niziram poslanski obisk. Po temeljitem premisleku sem se odlo~il, 
da izkoristim priliko in omogo~im zavodu Medgeneracijsko sredi{~e 
Komenda, da poslancem predstavi  projekt, ki ga tako ob~ani kot vse 
politi~ne skupine podpiramo in ga ̀ e nestrpno pri~akujemo. Slu~ajno 
pa se je ta obisk tudi ~asovno lepo pokrival s kandidaturo zavoda 
za koncesijo za institucionalno varstvo starih ljudi, ki ga je razpisalo 
Ministrstvo za delo, dru`ino in socialne zadeve. Ker je konkurenca 
precej huda in se predvideva ve~ kot polovi~en osip, bo podpora 
na{ih poslancev sigurno dobrodo{la. Po iz~rpni predstavitvi projekta 
s strani gospe Viki Drolec so poslanci obljubili, da bodo po svojih 
mo~eh naredili vse, da bo zavodu koncesija odobrena, kajti sam pro-
jekt je naredil nanje zelo dober vtis in bi lahko postal vzor~ni primer 
socialnega varstva starih ljudi v Sloveniji. V to nas kon~no obvezuje 
`e sama tradicija in spomin na Petra Pavla Glavarja.

Po obisku v Komendi smo si ogledali Dom invalidne mladine, 
nakar smo imeli sre~anje obeh izvr{ilnih odborov s poslanci.

Pavel [mid, predsednik OO SDS Komenda

Odzivi na odziv
so neproduktivni
Spo{tovane ob~anke in ob~ani!

Prav neverjetno je, kako veliko ljudi me je 
poklicalo po tem, ko sem v prej{njem glasilu napisal odziv na ~lanek 
predsednika ob~inskega odbora sds-a. ̂ e strnem odzive, so se glasili 
takole: »kon~no jim je nekdo povedal«, »saj sami stalno le napadajo, 
zato je zadnji ~as, da jim je kdo odgovoril« in podobno.

No, z ve~ino trditev se celo lahko strinjam, vseeno pa poudarjam, 
da sem govoril zelo ekzaktno, o to~no dolo~enem ~lanku in o to~no 
dolo~enem ~lanku, ki ga je napisal trenutni predsednik ob~inskega 
odbora. Torej nisem pisal o »tistih iz sds« ali »onih na drugi strani«, 
temve~ sem izrecno menil, da ~lanek v glasilu iz 29.nov zame ni bil 
korekten. In to je vse! Sam pa osebno ne lo~ujem ljudi na na{e in 
va{e, saj je Slovenija, kaj {ele Komenda za to premajhna. Odzivov na 
odziv z moje strani ne bo. Mene zanima prihodnost, razvoj, predvsem 
pa gospodarstvo!

V SD se bomo trudili dr`avno in lokalno okolje narediti prijaznej{e 
za na{a podjetja, saj bomo {ele na takih temeljih potem lahko 
poskrbeli za socialno stabilnost. Zato je socialni sporazum klju~en za 
na{o prihodnost. Slovenci pa zmoremo ve~ in si zaslu`imo ve~!

E po{ta: sdkomenda�gmail.com

Roman Dobnikar,predsednik OO SD Komenda in ~lan 
predsedstva OO SD Kamnik-Komenda

Odgovor na Odziv g. Romana Dobnikarja (GOK Aplenca, 24. dec. 
2007)

Spo{tovani g. Roman Dobnikar

Ne razumem, zakaj vas je moj ~lanek tako prizadel, saj ne omenja 
ne vas in ne va{e stranke. Samo dve mo`nosti sta. Ali mojega ~lanka 
niste razumeli ali pa se sprenevedate. Na lokalnem nivoju v njem 
omenjam le uni~evanje plakatov nasprotnega kandidata, ki se mi zdi 
skrajno nekulturno. O~itno ste se vi in va{a stranka v tem sramotnem 
ravnanju prepoznali, ~eprav tega v svojem odzivu ne omenjate niti z 
besedico. Ste pa v njem navedli nekaj svojih ugotovitev, ki so sporna 
ali neresni~na in moram nanje odgovoriti. Zato kar lepo po vrsti. 

Ne vem, od kod vam to, da me je rezultat predsedni{kih volitev 
tako zelo prizadel. Tu ste udarili mimo, da bolj ne bi mogli. Kot 
demokrat se zavedam, da pa~ enkrat zmagajo eni, drugi~ pa drugi, 
odvisno od trenutne volje volivcev, ki je edino sveta. Hvala Bogu, da 
so minili ~asi, ko je ena stranka zmagala za vse ve~ne ~ase in smo 
imeli dosmrtnega predsednika. Dr. Türk je to pot zmagal prepri~ljivo 
in zaenkrat nimam razloga, da bi dvomil o tem, da nas bo ~astno 
zastopal doma in v svetu. Oba predsedni{ka kandidata sta vodila 
svojo kampanjo v mejah dobrega okusa in zato ne vidim tukaj ni~ 
spornega. Zelo sporna pa se mi zdi zloraba predsedni{kih volitev za 
napad opozicije na vlado in za blatenje na{e dr`ave v tujini in to tik 
pred za~etkom na{ega predsedovanja EU. Sem bil zdaj dovolj jasen? 
Strinjam se z vami: »[lo je samo za predsednika dr`ave.« Zdaj pa so 
na vrsti dr`avnozborske volitve. Lepo po vrsti. 

Kar se ti~e va{e nekonfliktnosti in pozitivnosti pa sem rahlo v 
dvomih, {e posebej po va{em nestrpnem odzivu. Ni mi jasno, zakaj 
se dobro leto po lokalnih volitvah spotikate ob na{ predvolilni balon. 
To je bil samo eden od na~inov kampanje, ki je neizbe`na povsod 
po svetu pred volitvami. Ne vidim razloga, zakaj bi bila z balonom 
manj okusna od dvournega skakljanja Natalije Verboten ali recimo 
od prismojenega predvolilnega gola`a. Nesporno pa je bil na{ balon 
vsaj izviren in bistveno cenej{i. Iskreno se opravi~ujem ni~ hudega 
slute~im vernikom, ki so pri{li od ma{e za njihov strah. Prepri~an sem, 
da vi takrat {e niste bili med njimi, kajti va{a verska gore~nost izvira 
iz najnovej{ih ~asov. Spomnim pa se, da ste posebej obiskali na{o 
stojnico in verjamem, da ste grozno trpeli, ko sem bil tako visoko nad 
vami. Potola`ite se, to je bila le predvolilna predstava. 

Ne dajem pa ve~je pozornosti va{emu namigu, da dolo~eni ljudje 
prestopajo od nas k vam. Take vrste ljudje so vedno bili in vedno 
bodo, ponavadi pa niso v pomo~ ne stranki, ne ljudem, ampak gledajo 
predvsem na svoje koristi.

Lep pozdrav, Pavel [mid  

Va{a pisma
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Na svetu tudi v najbolj ugodnih razmerah 
ni~emur in nikomur ni zajam~ena nepokvarlji-
vost in nepokvarjenost: vse in vsakdo se la-
hko tudi kvari in moti. Kdor i{~e idealni svet 
ljudi, dru`benih razmer ali stvari, jih ne bo 
na{el; tudi sebe idealnega ne. Edini svet, ki 
obstaja za nas, za na{e ~love{ko ̀ ivljenje in 
so`itje je ta, ki v njem `ivimo danes in ga s 
svojim delom oblikujemo za jutri. Za nas in 
na{o misel o zdravem prostovoljstvu to po-
meni: i{~imo kar najbolj pristno in kvalitetno 
prostovoljstvo v dru`benih razmerah, 
kakr{ne so.

Pri tem iskanju je temeljna in najvi{ja misel: 
~lovek. 

Prostovoljstvo je iskanje ~loveka kot os-
ebe, iskanje ~loveka v samem sebi. Ne 
~loveka kot idealnega posameznika brez 
sistemske in odgovorne povezave s celotno 

skupnostjo, kot to po~ne liberalizem v 
demokraciji, ampak sebe kot ~loveka v so-
cialnih mre`ah konkretnih ~love{kih razmer. 
Ker se ~lovek razvija in po~love~uje samo 
po socialni poti v ogledalu drugih ljudi, vodi 
pot iskanja ~loveka v samem sebi v zavestno 
iskanje in razvijanje svojih sposobnosti za 
v`ivljanje v druge ljudi.

Pristno, zdravo in po{teno prostovoljstvo 
je torej pot lastnega u~love~enja in 
po~love~enja, ki poteka na poti u~enja 
so`itja in med~love{kega dialoga. Tako pro-
stovoljstvo je gradnja mostov med ljudmi, 
ustvarjanje otokov v mo~virju brezoseb-
nega kolektivizma in individualizma, je 
oblikovanje malih skupin z osebnim 
~love{kim odnosom.

Prostovoljstvo se poraja, razvija in 
dosega svoj smisel v ~lovekovem 
notranjem dialogu med njegovo za-
vestjo in zunanjimi okoli{~inami lastne 
uresni~itve; prostovoljstvo je dialog s 
svojim najglobljim ~love{kim jedrom.

Prostovoljstvo je kompleksen socialni 
dialog prostovoljca – in prek njega tudi 

prostovoljske organizacije – z ljudmi, ki jim 
on in njegova prostovoljska organizacija 
pomagajo. Je dialog med prostovoljcem, 
ki v sebi do`ivlja potrebo po solidarnosti 
in samopomo~i ter ~lovekom, ki do`ivlja 
socialne stiske zaradi drugih nezadovoljenih 
socialnih potreb.

Potreba prostovoljca po solidarnosti in 
potreba ~loveka v stiski po prejemanju 
solidarnostne pomo~i sta dve ena-
kovredni in med seboj komplementarni 
potrebi, obe enako ~love{ki in ~astni. 
Njuna zadovoljitev prina{a zadovoljstvo 
obema, obenem pa je v obeh primerih 
pogoj za ohranjanje in rast kakovosti 
`ivljenja in osebnostnega uresni~evanja 
vsakega od njiju.

^e prostovoljstvo ni dialog, ne mo-
remo govoriti o prostovoljstvu, ampak 

o »pomaga{tvu«. Pomaga{ko 
prostovoljstvo ni ne u~inkovito 
ne zdravo, ker ni socialni odnos, 
ampak socialna samovolja; ni dia-
log, temve~ monolog prostovoljca 
(ali prostovoljske organizacije) s 
samim seboj.

Iz dialoga se poraja eti~nost ~love-
kovega do`ivljanja in ravnanja. 
Zadnja beseda o osebnem pro-
stovoljstvu je torej beseda o etiki 
prostovoljskega dela.

Prostovoljstvo je osebni ~love{ki 
etos-notranja duhovna sila, ki 
~loveka sili k razvoju samega sebe 

in napredku ~love{ke skupnosti. 

Etos je najglobja plast ~loveka, globlja od 
~ustev in od razuma, globlja od u`itka in 
zadovoljstva nad re{eno te`avo. Ko ~lovek 
do`ivlja ta globoki ~love{ki etos, je pros-
tovoljstvo tudi odli~na uporaba prostega 
~asa, bli`njica za u~enje med~love{kega 
so`itja, prijetna dru`ba  in {e marsikaj. 

Toda osnova prostovoljstva je in os-
tane etika. Zato je prav, da ima vsako 
prostovoljsko zdru`enje svoja temeljna 
eti~na na~ela. Prav je, da se o njih pogo-

varjamo in prednostno skrbimo za njihovo 
uresni~evanje.

Prostovoljstvo je dialog-
Iz njega izvira etika prostovoljskega dela

(iz Prostovoljskega dnevnika  pri osebnem prostovoljskem delu z ljudmi in u~enju lepega 
med~love{kega so`itja, izdal In{titut Antona Trstenjaka, konec leta 2007)

PET ETI^NIH NA^EL 
pri medgeneracijskem 
prostovoljstvu
1. Starost je enako smiselno obdobje 

`ivljenja, kakor sta mladost in srednja 
leta.

2. Sodelovanje v programih krajevne so-
cialne mre`e za kakovostno staranje in 
solidarno so`itje generacij je ~lovekova 
osebna odlo~itev. Osebno medgener-
acijsko dru`abni{tvo, vodenje medgen-
eracijske skupine za kakovostno staranje 
in druge oblike medgeneracijskega 
prostovoljstva so socialna dejavnost, ki 
se napaja iz osebne potrebe po u~enju 
lepih medgeneracijskih odnosov, po 
zavestni pripravi na svojo lastno ka-
kovostno starost, iz `elje, da pri tem 
pomagamo svojim najbli`jim ter iz raz-
vitega osebnega ~uta solidarnosti do 
vseh ljudi v potrebah in stiskah.

3. Vse tri generacije povezujemo v celoto 
in pripravljamo srednjo generacijo na 
kakovostno starost v prihodnosti, ko 
bo izjemno velik dele` starega prebival-
stva.

4. V mre`i skrbimo za slogo, vsem drugim 
smo naklonjeni. V prizadevanju za ka-
kovostno staranje in solidarno so`itje 
generacij smo vsi ena sama celota, 
v kateri je korist vsakega odvisna od 
vseh drugih posameznikov, skupin, pro-
gramov in organizacij, pa tudi od tega, 
koliko celotna skupnost zavestno skrbi 
za dobre med~love{ke in medgeneraci-
jske odnose.

5. Prilagajamo se konkretnim razmeram. 
Sleherni ~lovek je edinstven in enkraten, 
vsak med~love{ki odnos in vsak pogovor 
med dvema je druga~en, vsaka medgen-
eracijska skupina in njeno sre~anje je 
druga~no, vsak kraj ali dom za stare ljudi 
je druga~en. V mre`i medgeneracijskih  
programov za kakovostno staranje in 
solidarno so`itje generacij rastemo, 
cvetimo in zorimo vsak druga~e, iz svojih 
tal, v skladno celoto pisanega {opka za 
lepo staranje.

Etika je najte`ja ~love{ka naloga za 
uresni~evanje in najla`ja za znanje, saj 
je zbita v enem samem zlatem eti~nem 
na~elu:

Delaj drugim, kar `eli{, da bi drugi delali 
tebi.

Izbrala Viki Drolec
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^e bi se ~lovek znal poglobiti v svoje 
do`ivljanje, svojo ranljivost, bi se znal 
stresnim dejavnikom tudi izogniti, jih 
ubla`iti, oziroma s svojim ravnanjem ne bi 
povzro~al tega kar ga rani.

^e pa na zunanje dejavnike ~lovek nima 
vpliva in je od teh dejavnikov prizadet, 
»je treba oditi«, potrebna je zunanja spre-
memba `ivljenjskega sloga.

Stresne dejavnike obi~ajno jemljemo kot 
nekaj slabega. V~asih pa je stres tudi 
pozitivna spodbuda za spremembo 
`ivljenjskega sloga.

Stresni dejavniki so povezani z ̀ ivljenjskim 
slogom, ~eprav stresa nih~e ne na~rtuje, 
se le-ta prepleta z dejavnostmi, ravnanjem, 
vrednotami in do`ivljanjem vsakdana. 
Dokler je neugodnih dejavnikov malo in 
je posameznik `ivljenjsko odporen, ne 
do`ivlja potrebe po spremembi.

V~asih pa prekipi in zasli{imo: »Dost mam!« 
in potreba po spremembi neustreznega 
`ivljenjskega sloga je tako mo~na, da 
ljudje storijo nek pomemben korak, ki je 
obi~ajno okolju nerazumljiv. Na primer: 
pustijo ali zamenjajo slu`bo, kjer do`ivljajo 
stiske (~etudi je slu`ba navidezno do-
bra); opustijo izobra`evanje in za~enjajo 

novo izobra`evanje v drugem programu, 
ali v nadaljnjih stopnjah izobra`evanja; 
zapustijo doma~ijo ali dru`ino, kjer vlada 
nasilje in nesoglasje; zamenjajo okolje in 
se preselijo dale~ od zanje »ponorelega 
sveta«; se priklju~ijo kaki verski ali drugi 
skupini, ki s programom bla`i notranje 
napetosti in se zato predajo njenemu 
gibanju; odkrijejo nove zanimive konji~ke 
in dejavnosti, ali kaj podobnega. Zunanja 
sprememba je pri tak{nih dejanjih vidna 
tudi drugim ljudem.

Vendar, s tem {e ni izpolnjen pogoj, da 
so se re{ili za vselej mo~nih stresnih 
dejavnikov, kajti stresi so povezani tudi z 
notranjim do`ivljanjem. Zato sprememba 
`ivljenjskega sloga nastane predvsem s 
spremembo do`ivljanja.

Temeljne spremembe nastajajo v 
~loveku s spreminjanjem do`ivljanja. 

Do`ivljanje je subjektivno ob~utenje, 
ozave{~anje in vrednotenje notranjih ali 
zunanjih dra`ljajev ter psihi~no stanje 
posameznika, ki ga je mo~ spreminjati. 
Je ~lovekovo dojemanje samega sebe, je 
neposrednost in celovitost pomembnega 
dogajanja in vsebine v lastni zavesti.. 

»O kako se je ta ~lovek spremenil!« sli{imo 

Krompir izvira iz ju`ne Amerike (Peru, ^ile, 
Bolivija, Mehika). V Evropo, in sicer najprej v 
[panijo, je pri{el {ele leta 1570. V na{ih kra-
jih je iz obdobja avstrijske monarhije, ko je 
vladala cesarica Marija Terezija. Danes poz-
namo ve~ kot 3000 vrst krompirja razli~nih 
barv, oblik in struktur mesa. Krompir z belim 
mesom uporabljamo predvsem za jedi, kjer 
ga skuhamo in pretla~imo, torej za pire, 
njoke, kipnike, sufleje ali krokete. Krompir z 
rumenim mesom je odli~en za cvrtje, prav 
tako pa tudi za pe~enje v pe~ici. 

Krompir shranjujemo v temnem in hladnem 
prostoru (ne v hladilniku!). Ne pu{~amo ga 
v plasti~nih vre~kah, saj le-te povzro~ajo 
vlago in posledi~no plesen. Prav tako ga 
ne hranimo zraven ~ebule, ki spodbuja rast 
poganjkov. 

Krompir je idealen za prve kro`nike, priloge 
k mesu, ribam ali solati, naredimo pa lahko 

tudi odli~ne prigrizke. Na na{ih kro`nikih 
najpogosteje najdemo pire, pomfri ali pra`en 
krompir, zato vam predlagam, da svoje jedce 
presenetite z naslednjima dvema recep-
toma, ki sta zelo preprosta, poleg tega pa 
zanju ne potrebujemo veliko ~asa. 

Krompir s panceto in timijanom

Za 4 osebe potrebujemo: 

• 8 srednje velikih krompirjev;

• cca. 60 g. pancete, kuhanega pr{uta, 
slanine ali kak{ne druge salame;

• timijan;

• sir po na{i lastni izbiri; 

• maslo;

• sol in poper.

Krompirje olupimo in jih po dol`ini odre`emo 
le toliko, da jih bomo kuhane la`je postavili 
na pladenj. Naredimo vsaj tri zareze, kamor 
bomo pozneje namestili rezine pancete ali 
kar imamo pri roki (kuhan pr{ut, slanino, 
pi{~an~jo salamo itd.) Pazimo, da naredimo 
le zarezo in ne prere`emo celega krompirja. 
Kuhamo ga pribli`no 10 minut v slani vodi. 
Krompirje nalo`imo na peka~ (priporo~am 
tudi peki papir), v zareze vtaknemo panceto, 
po `elji popopramo, povrhu polo`imo dva 
majhna ko{~ka masla, ki ga lahko nado-
mestimo tudi z olivnim oljem), nato pa po 
dol`ini polo`imo {e rezino ali dve sira po 

Dr. Angelca Žerovnik

Stres je lahko tudi dobra spodbuda (6)
v~asih od ljudi. Pa ~e smo natan~ni, 
ta ~lovek ni spremenil ne slu`be, ne 
dru`inskega okolje, ne {ir{ega okolja, ni 
vstopil v nobeno skupino za samo-ozdrav-
ljanje…, pa vendar je njegova sprememba 
prepoznavna. Zgodi se kot v zgodbi Sv. 
Pavla, ki je ob padcu iz konja spoznal 
bistvo svojega poslanstva in spremenil 
`ivljenjski slog.

Kaj je poslanstvo (mojega) ̀ ivljenja, kak{no 
je prepletanje ~love{kih interakcij (med-
sebojnih vplivov), kak{na so dogajanja 
in vsebina v zavesti, kaj so vitalni interesi 
in potrebe, kaj je manj pomembno in kaj 
je treba opustiti v `ivljenju? Po odgovorih 
na ta vpra{anja se za~ne spreminjati tudi 
do`ivljanje. Redkeje, na hitro, (primer 
Sv. Pavla) pogosteje gre sprememba 
s po~asnimi koraki. Zato je stres lahko 
tudi pozitiven faktor za spreminjanje 
`ivljenjskega sloga, ki bi sicer na dolgi 
rok povzro~il du{evni zlom in telesna 
obolenja.

Najslab{a izbira je vztrajati v neustrez-
nem, nezdravem ̀ ivljenjskem slogu, ~e{ 
ni~esar se ne da spremeniti.

KONEC

Krompir malo druga~e
na{i lastni izbiri ter potresemo s timijanom. 
Pe~emo pri 200 stopinjah Celzija pribli`no 40 
minut oziroma toliko ~asa, da krompir dobi 
zlato rumeno barvo. Krompirje na kro`nike 
nalagamo z lopatico, da se ne prelomijo. 
Zraven postre`emo solato, kot omako pa 
lahko tudi tatarsko.  

^olni~i z govejim mesom iz juhe

Ne veste kaj bi z ostanki mesa iz juhe, zlasti 
~e vam njegov okus ni posebej po godu? 
Lahko naredite polpete ali pa s podobno 
mesno maso napolnite krompirje. Krompir 
olupimo in ga spodaj odre`emo le toliko, 
da ga bomo kuhanega la`je namestili na 
peka~u. ̂ e surovega izdolbemo, da dobimo 
neke vrste ~olni~e. Najbolje je uporabiti 
no`ek za dolbenje sadja, ki se uporablja 
npr. za melono, ananas…, saj tako dobimo 
tudi krompirjeve kroglice za dodatno 
prilogo. Kuhamo v slani vodi pribli`no 5 
minut. Goveje meso medtem zmeljemo 
~im drobneje, za~inimo s soljo in poprom, 
~esnom, peter{iljem, `lico ali dve kisle 
smetane, gor~ico in jajca. Lahko dodamo {e 
na drobno narezan sir, delikatesno salamo, 
kuhan pr{ut… Z maso napolnimo krompirje, 
ki jih skupaj s krompirjevimi kroglicami in 
obrezlinami v pe~ici pe~emo pribli`no pol 
ure na 200 stopinj Celzija. Postre`emo k 
solati. 

Pa dober tek Vam `eli Marta Jerebi~
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ZANIMIVOSTI

Turisti~no dru{tvo Komenda, Kulturo 
dru{tvo Komenda, Mravlji{~e 
– Mladinski center Komenda

Ma{karjada v KomendiMa{karjada v Komendi
na pustno soboto, 2. februarja  

- 11.00 - 13.30  
PUSTNA USTVARJALNICA: ustvarjalna 
delavnica za otroke, v kateri bodo lahko 

izdelovali unikatne maske, o~ala, klobuke 
in druga pokrivala. Mravlji{~e – Mladinski 

center Komenda
POSLIKAVA OBRAZOV: za vse ob~ane, 
ki bi se vsaj ta dan v letu radi spremenili 

v razne `ivali, cvetli~ne princese, 
~arovnice, stra{ne in manj stra{ne 

po{asti… Mravlji{~e – Mladinski center 
Komenda

- 14.00 – 15.00
MA[KARIJADA: zbor vseh ma{kar in 
pustnih {em, plesno rajanje, nagrade 

za najbolj izvirne, domiselne,sme{ne,… 
ma{kare. - Pred [portno dvorano 

Komenda.
- 14.30 – 15.00

PUSTNA POVORKA [ESTIH OB^IN 
([en~ur, Kranj, Medvode, Vodice,  
Cerklje in Komenda): predstavitev 

skupinskih pustnih mask in vozov na 
zanimive in aktualne vsakdanje teme: 

Krava, Smeti{~na jama Teneti{e, 
Trgovina s podra`itvami, Protikadilski 
zakon 2 del, Ko to tamo pjeva, Patrija 
oklepnik, Piranski zaliv, Resni~nostni 
show – Kmetija, Delni{ka dru`ba in 

Pra{i~ja kuga. Povorko bodo spremljali 
tudi humorist KONDI PIŽORN in pravi 
PTUJSKI  KURENTI. - Pred {portno 

dvorano Komenda.
- 19.00 – 23.00

MA[KARE SE ZABAVAJO V 
MRAVLJI[^U: 

Plesno – glasbeno dru`abni in zabavni 
ve~er v maskah za mladino od 14 do 
28 let. Mravlji{~e – Mladinski center 

Komenda.

Ljudje in dogodki v ob~ini Komenda 
Praviloma se vsak mesec, med dvema izidoma Aplence Glasila Ob~ine Komenda, zvrstijo najrazli~nej{i dogodki, 
med katerimi so na primer okrogle obletnice oziroma jubileji, sre~anja, razli~ne zanimivosti, obiski, ki so nam bolj ali 
pa tudi manj v{e~. Tokrat smo od zaklju~ka decembrske do zaklju~ka januarske {tevilke Aplence zabele`ili. 

[tipendisti UPPG
Ustanova Petra Pavla Glavarja je imela 
doslej 25 {tipendistov. [est jih je {tudij `e 
kon~alo, 7 sedem jih »pavzira«, tako da jih 
trenutno 12 dobiva {tipendije. Nazadnje 
se je dosedanjim {tipendistom pridru`ilo 
pet novih 18. decembra lani, ko so v 
prostorih Mravlji{~a - Mladinskega centra 
Komenda slovesno podpisali pogodbo o 
{tipendiranju in izpolnjevanju {tudijskih 
obveznosti. 

Sre~anje z Bo`i~kom
Turisti~no in Kulturno dru{tvo, 
Ob~ina Komenda in Vrtec 
Mehur~ki so v sredo, 19. de-
cembra, za [portno dvorano 
v Komendi prvi~ pripravili 
sre~anje z Bo`i~kom. – A. Ž.

^estitki ob jubileju 
Zadnji mesec smo bili skupaj z dvema 
jubilantoma, poznanima ob~anoma ob~ine 
Komenda.

DEVETDESET LET
Prav za Bo`i~, 25. decembra, je praznovala 
90. rojstni dan [tefanija Borin v Mostah 
97. Ob rojstnem dnevu so jo obiskali 
`upan Toma` Drolec, direk-
torica uprave Majda Ravni-
kar, pod`upan Mirko Kepic, 
predstavniki Rde~ega kri`a 
in borcev. V spro{~enem in 
veselem kramljanju, saj je 
jubilantka {e vedno ~ila in 
pri mo~eh, so ji ~estitali s 
{opkom 90 nageljnov in darili 
ter ji `eleli {e naprej sre~nih 
in zdravih let. ^estitkam Bori-
novi mami za devetdeset 
let se pridru`ujemo tudi v 
Uredni{tvu Aplence.

Novi  { t ipendis t i  UPPG 
so:  IRENA GRILC di -
j ak in ja  Bio tehn i~nega 
izobra`evalnega centra 
Ljubljana iz Most, ANA 
BURNIK, dijakinja Gimnazije 
[entvid iz Nasov~, DOMEN 
JURKOVI^, dijak Srednje 
{ole za elektrotehniko in 
ra~unalni{tvo Ljubljana z Brega pri Ko-
mendi, BARBARA PREZELJ, dijakinja 
Gimnazije Poljane v Ljubljani, s Kri` in 
ANŽE [TERN z Mlake. - A. Ž.

SEDEMDESET LET
Okrogel `ivljenjski jubilej pa je 1. januarja, 
prav na novo leto, letos praznoval  Bal-

domir Krem`ar, poznano ime 
ob~ine Komenda. Baldo, kot 
ga obi~ajno pozdravljamo in 
nagovarjamo, je ime, ki je v Ko-
mendo oziroma ob~ino, vpeto na 
razli~nih podro~jih in v razli~nih 
obdobjih. Bil je na primer med 
drugim predsednik krajevne 
skupnosti, zborovodja, med 
pobudniki samostojne ob~ine, 
ustanovitelj in urednik ~asopisa 
Aplenca, odbornik oziroma 
ob~inski svetnik, delal je, in {e 

dela, v razli~nih dru{tvih. [e vedno je tudi 
~lan ob~inskega sveta in predsednik od-
bora za dru`bene dejavnosti v ob~inskem 
svetu. Ob jubileju mu je `upan Toma` 
Drolec s sodelavci iz uprave med obiskom 
na domu za`elel {e veliko zdravih in zado-
voljnih let. Baldu, ki {e vedno sodeluje z 
Aplenco, pa `elimo {e dolgo sodelovanje 
tudi v Uredni{tvu Aplence. – A. Ž.

Od Aplence do Aplence 
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ZANIMIVOSTI - DOGAJANJA

Ko smo se o tem doma pogovarjali po 
nedeljskem skupnem kosilu, sem naenkrat 
dobil mladinski odgovor: »Oh, no. Ne bodi 
no tako star.«

Pa je {lo samo za to, da smo se s kolesi, 
morda z mopedi, v~asih (ker ni bilo ravno 
lahko priti do avtomobilov) vozili na mla-
dinske plese; da smo velikokrat na kak{ni 
skupni akciji delovno preskusili mo~i; da 
nam je bilo fiksanje {panska vas, da pa 
smo si praviloma vedno ̀ eleli »svoje, mla-
dinske prostore.« A jih, praviloma, skoraj 
nikdar nismo imeli. Poleti, ob kopanju, 
smo tistim, ki niso imeli potoka v svoji 
vasi, obleke skrili, na sveti ve~er pa so nas 
potem oni prebunkali..., vendar ni pri{lo do 
kak{ne »{tajerske ikebane«.

A vendar imamo {e danes nekaj skupnega. 
Tudi danes mladi niso, da bi gore premi-
kali; v~asih jih tudi nismo. Svoje prostore si 
mladi tudi danes `elijo.  Vendar, tega, kar 
je `e spet (ne prvi~!) zabele`il fotoaparat, 
nismo po~eli; znaki, klopi, obele`ja, 
cvetli~njaki... niso bili tar~e (morebitnega 
nezadovoljnega) spro{~anja. 

P.S. - ^e pa smo kje sli{ali za kaj takega, 
smo temu rekli: Vandalizem. 

(-a`e)  

Na pre`i....

^EBELA IN OSAT
Januar 2008
S Turisti~nim dru{tvom Komenda v 
Uredni{tvu Aplence podeljujemo ̂ EBELO 
IN OSAT za mesec JANUAR 2008.
ČEBELO, zaradi hitrega »odziva«, 
podeljujemo lastniku prostora na Klancu, 
ki je dobil OSAT ZA NOVEMBER 2007 za 
ostanek avtomobila. Sedaj avtomobila na 
prostoru ni ve~.

^EBELA Januar 2008 
OSAT si ji tokrat prislu`il povzro~itelj 
izgleda na sliki za ve~ kot neodgovoren 
odnos do kraja in krajanov; pa tudi 
morebitnega zgleda jutri{njim novim 
prebivalcem ob~ine.

OSAT Januar 2008
ČEBELE in OSATE bomo podelili na 
zaklju~ni kulturno zabavni prireditvi TD 
Komenda in Uredni{tva. Datum pa bomo 
objavili, ko bo znan Koledar prireditev v 
Ob~ini Komenda v letu 2008.

Blagoslovitev na Kri`u
Na [tefanovo lani je bila na Kri`u ̀ e 
16. blagoslovitev konj. Tudi tokrat je 
tradicionalni sprevod konj in kon-
jenikov od za~etka vasi do cerkve 
blagoslovil `upnik Zdravko Žagar. 
Zapel je Me{ani pevski zbor Petra 
Pavla Glavarja, konjeniki pa so dobili 
spominsko darilo lon~arskega mojs-
tra Franceta Krem`arja. V sprevodu 
je bilo 35 konj. – A. Ž.

Poroka v Selanovi sobi
5. januarja je `upan Toma` Drolec ob 
mati~arki Jo`ici Globo~nik poro~il v 
razstavni sobi Ivana Selana v Komendi 

-Vabimo vas, da nam sporo~ate po elektro-
nski po{ti na urednistvo.gok�komenda.si 
ali na po telefonu GSM 031-638-699 vse, 
kar se dogaja v ob~ini; vklju~no z ob~nimi 
zbori v dru{tvih, razli~nimi prireditvami, 
uspehi, jubileji, sre~anji, va{e pripombe na 
urejenost v kraju.
-Na isti naslov in telefon lahko sporo~ite 
vpra{anje za rubriko:
MOJE VPRA[ANJE ŽUPANU
-Posebej pa vabimo tokrat dru{tva, ustanove 
oz. skupine in posameznike v njih, ki so 
lani zabele`ili uspe{ne rezultate na {port-
nem ali drugih  podro~jih vsakdanjega 
in dru`benega `ivljenja, da nam po{ljete 
sporo~ila. Pripravljamo namre~ zapis pod 
naslovom NAJBOLJ[I V LETU 2007. 
Va{e prispevke in vpra{anja pri~akujemo 
do 10. februarja.

Odgovorni urednik

»Da bi gore premikali?« 
Vsaka generacija ima nekaj. Nekaj, kar bi lahko izrazili z vpra{anjem: 
Ogledalce, ogledalce, povej...!

Selanovega ne~aka Gerya Selana, ki  `ivi 
na [vedskem. Z `eno Evgenijo iz Moskve 
sta se odlo~ila za sklenitev skupne `iv-
ljenjske poti v kraju in ob~ini, kjer je bil 

doma in je delal njegov 
stric. V mladih letih je 
namre~ Gery bil veliko 
pri stricu Ivanu v Suhad-
olah. Pravi, da je najbr` 
takrat, ko je gledal, kako 
stric ri{e zemljevide, 
dobil tudi `eljo po po-
tovanju, saj je doslej 
obiskal `e prek 150 
dr`av po svetu. Gery je 
direktor za marketing za 
Finsko. Poslej pa bosta 
z ̀ eno ve~krat prihajala 
v Slovenijo. – A. Ž.   
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(Nadaljevanje iz prej{nje {tevilke)

Pristop k izdelavi stenskega zemljevida 
Slovenije 
Preden je Selan pristopil h konkretnej{emu 
delu, je dal originalne voja{ke topografske 
karte merila 1 : 100.000 fotografsko pomanj{ati 
v merilo 1 : 150.000. Na eni od tako pridobljenih 
kart sta nato Bohinec in Planina ozna~ila ozem-
lje v velikosti 10 x 10 cm, kar zna{a v naravi 
22,5 km2 povr{ine. Topografske podatke iz 
ozna~enega dela karte je za tem Selan ro~no 
prenesel na beli »{eleshamer« papir, vendar po 
navodilu soavtorjev ne v celoti, temve~ gen-
eralizirano (posplo{eno). Bohinec in Planina 
sta dolo~ila tudi hipsometri~no barvno skalo 
za ponazoritev kopnega dela reliefa in mor-
skega dna. Delo se jim je posre~ilo. Na osnovi 
izbranih podatkov je Selan izdelal vizualno 
lep in popoln barvni kartografski original, ki je 
postal vidno ogledalo pri nastajanju bodo~ega 
stenskega zemljevida Slovenije v merilu 1 : 
150.000.

Vzorec je bil torej tu in pristopiti je bilo treba 
k izdelavi zalo`ni{kih originalov. To delo si je 
Selan zamislil takole: na 1. list prozornega 
paus papirja je s ~rnim tu{em narisal hidro-
grafsko (re~no) omre`je, obalo morja in jezer 
ter izobate (linije, ki ozna~ujejo enako globino 
morja); na 2. list izohipse (linije, ki ozna~ujejo 
enako vi{ino kopnega dela reliefa); na 3. list 
naselja in druge konvencionalne (dogovor-
jene) znake; na 4. list komunikacije (razen 
`eleznice, ki so na 3. listu); na 5. list dr`avno 
in republi{ko mejo; na 6. list prozorne folije pa 

je z grafitnim svin~nikom nanesel osen~enje 
reliefa. Podatki s 1. lista so bili v kon~ni fazi 
natisnjeni v temno modri barvi, z 2. lista v rjavi 
barvi, s 3. lista v ~rni barvi, z 4. lista v rde~i 
barvi, s 5. lista v vijoli~asti barvi in s 6. lista  
v sivi barvi.   
Glede na pri~akovano velikost stenskega 
zemljevida Slovenije, ki zna{a 188 x 134 cm, 
je bilo treba vsebino navedenih zalo`ni{kih 
originalov iz prakti~nega vidika razdeliti na {tiri 
dele v velikosti 94 x 67 cm. Iz tega je sledilo, 
da je bilo namesto {estih ve~jih zalo`ni{kih 
originalov treba izdelati 24 manj{ih originalov. 
Na stikih je bilo treba izredno paziti na pravilne 
vsebinske prehode (zlasti linij) iz enega lista 
na drugega.
Posebno pozornost je bilo treba posvetiti pri 
vna{anju oz. risanju vsebine na zalo`ni{kem 
originalu. Podatki na posameznih zalo`ni{kih 
originalih se namre~ ne smejo nesmiselno 
prekrivati. Da se je izdelovalec temu izognil, 
je moral pod zgornjo, trenutno delovno risbo, 

imeti zaporedoma podlo`ene druge risbe, ki 
so predstavljale vsebino bodo~ega zemljevida. 
Pravimo, da gre v tem primeru za sistem tako 
imenovanega sendvi~a. V tem primeru so si 
pri grafi~nem vna{anju podatkov zalo`ni{ki 
originali sledili takole: spodaj, za podlogo 
je bil polo`en list z `e izdelano hidrografsko 
vsebino; skladno z hidrografskim omre`jem 
je nad njim sledil izris izohips, s ponazorit-
vijo kopnega dela reliefa; nad njima je sledil 
tretji list, na katerem so bili vneseni podatki 
vodovja, reliefa, naselij in drugi konvencionalni 

(dogovorjeni) znaki, kasneje natisnjeni v ~rni 
barvi; na ~etrtem listu je sledil vnos cestnega 
in drugega potovalnega omre`ja; na petem 
(zadnjem, zgornjem) listu je sledil vris dr`avne 
in republi{ke meje. Ker je sen~enje reliefa 
potekalo v odvisnosti od izohips, je bil pod  
prozorno folijo podlo`en samo ta zalo`ni{ki 
original.
Toliko o zalo`ni{kih originalih. Ro~no delo pa je 
bilo treba opraviti tudi na nekaterih reprodukci-
jskih originalih. Gre za originale, namenjene za 
tisk barvne hipsometrije. V tem primeru je Se-
lan na cinkovih plo{~ah ozna~il s ~rno (neko-
liko lepljivo) barvo naslednje vi{ine reliefa: od 0 
– 100, 100 – 200, 100 – 400, 400 – 1000 in 1000 
– 2000 m (vi{ina nad 2000 m ni ozna~ena z 
barvo, ostaja bela); z barvo je posebej obarval 
tudi morje in jezera. Pri nana{anju barve na 
cinkove plo{~e sem Selanu pomagal tudi jaz. 
Tu gre za stenski zemljevid, ki ga je Selan, v 
sodelovanju z Bohincem in Planino, izdelal v 
za~etku petdesetih let prej{njega stoletja, ne 

gre pa za onega, s tekstom precej 
bogatej{ega, ki sem ga dobro leto po 
Selanovi smrti leta 1981 po njegovi 
zasnovi dokon~al.  
Zaradi nihajo~e se temperature in 
higroskopi~nosti (dovzetnosti za 
vlago) papirja je pri~akovati, da 
se med delom zalo`ni{ki originali 
razli~no raztezajo, kar pri risanju vse-
bine povzro~a dolo~ene te`ave. [e 
ve~je te`ave nastopijo ob prenosu 
teh originalov v tiskarni, kjer njihovo 
vsebino prekopirajo na folijo. Anom-
alije, ki nastanejo na sredinskih stikih 
med {tirimi zalo`ni{kimi originali, je 
treba ro~no odpraviti z brisanjem 
in risarskimi popravki, ponekod pa 
tudi z rezanjem in premikom manj{ih 
delov folije. Ko je bilo to delo oprav-
ljeno, je sledilo zaklju~no kopiranje 
na reprodukcijske originale, to je na 
cinkove plo{~e, premazane s kemi-
kalijo, ob~utljivo na mo~no svetlobo. 
Po tem postopku se je pristopilo k 
ofsetnemu tisku zemljevida, v eni ali 
dveh barvah hkrati, in to do zadnje 12 
barve. Ko je bilo tiskanje zaklju~eno, 
je sledilo ka{iranje (lepljenje) {tirih 
delov zemljevida v celoto in s tem je 
bilo delo na stenskemu zemljevidu 

Slovenije v merilu 1 : 150.000 kon~ano. Celotni 
postopek je trajal dobri dve leti. 
Ve~je podrobnosti sem v prispevku namenoma 
izpustil v `elji, da na preprostej{i na~in 
pribli`am bralcu, kako nastane zemljevid. 
In za konec: hvala Ivanu Selanu, hvala prof. 
dr. Valterju Bohinci in prof. Francetu Planini, 
ki so nam z lepim in vsebinsko bogatim zem-
ljevidom omogo~ili pogled nad {irjavo na{e 
lepe domovine Slovenije.

Dr. Marko Žerovnik

Selanov prispevek slovenski kartografiji (3)
V spomin na tega velikega mo`a smo pred petimi leti ob njegovi 100-obletnici rojstva odprli v Komendi stalno raz-
stavo o njegovih kartografskih delih. 

Selan na zemljevidu napise ni pisal, risal jih je 
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Leto 2007 je bilo naklonjeno kolesarjenju. 
Že lepa pomlad je obetala veliko u`itkov za 

kolesarje, na tekmah in naravi. Komendski 
kolesarji smo `e zgodaj spomladi za~eli 
s treningi. Za dobro kondicijo je potrebno 
skoraj vsako dnevno kolesarjenje. Slo-
venijo prekolesarimo po dolgem in po~ez. 
Poznamo vse gorske ceste in prelaze, zato 
se toliko bolj veselimo vsakoletne vo`nje v 
tuje kraje. Tokrat smo sklenili, da kolesarimo 
do Rima.

Po dolgotrajnih pripravah in dogovorih smo 
v za~etku septembra napolnili potovalne 
torbe za odhod. Na dan odhoda pa de`. 
Pred ob~ino v Komendi so nas uslu`benke 
ob~inske uprave pri~akale s pija~o in dobro 
voljo. Kljub de`ju smo bili vedro razpolo`eni. 
Sledilo je {e slikanje in odhod. V Mostah 
nas je Polonca v bifeju po~astila {e s kavo. 
Proti Ljubljani je pot hitro minila. Iz ^rnega 
vrha do Cola pa je bil `e ve~ji vzpon. 
Tudi de`evati je po~asi 
prenehalo. Pred Novo 
Gorico nas je kolesarski 
kolega po~astil z dobro 
malico. V Ro`ni Dolini 
smo pre~kali mejo in 
`e smo bili v Italiji. Pot 
se je po ravnici po~asi 
spu{~ala proti obali in v 
popoldanskih urah smo 
prispeli do Lignana. Prvi 
dan smo prevozili ve~ 
kot dvesto kilometrov. 
Zve~er pa je sledil ogled 
mesta. 

Drugi dan pa je bilo lepo 
son~no vreme. Ravnin-
ska cesta je nudila ve-
liko u`itkov. Kmalu smo 
ugotovili da napera na 
kolesu ni zdr`ala pri-
tiska in sledil je obisk kolesarskega mojstra. 
Le-ta nam je to po dobri uri popravil. Vmes 
pa smo se po dvori{~u vozili s kolesi, starimi 
ve~ kot 60 let. Etapa je bila ravninska in ravno 
prav{nja po prvem dnevu, da smo si lahko 
malce odpo~ili. Ker smo na poti pre~kali 

Mestre pred Benetkami, smo spotoma zavili 
do Benetk. Preno~ili smo v Piave di Sacco. 

Naslednji dan smo v soncu 
najprej obiskali starodavno 
mesto Ferrara, kjer je bil 
v~asih sede` Pape{ke Re-
publike. Pri{li smo ravno v 
~asu, ko je tam potekal festi-
val in tekmovanje v spretnosti 
z zastavami. Po premago-
vanju ravnic smo pri{li do 
Ravene. 

^etrti dan pa se je za~elo 
zares. Pred nami so bili ap-
eninski hribi, s tem pa kole-
sarjenje v hrib. Najvi{ji prelaz 
je bil visok preko devetsto 
metrov. Vsak hrib je bil ob-
delan, na vrhu hriba pa vas 
ali grad. Nas pa je pot vodila 

naprej do Firenc. To je staro mesto z veliko 
znamenitosti in raznolikosti. 

Naslednji dan je sledila nekoliko la`ja 
etapa proti Pisi. Kdo ne pozna znameni-
tega po{evnega stolpa. Sledilo je obvezno 
slikanje in snemanje ter odhod naprej mimo 
letalske baze in voja{kega opori{~a Nata 
do pristani{kega mesta Livorna, kjer stojijo 
tudi trajekti za Sardinijo. Majhno, ampak 
zanimivo mestece nas je sprejelo in nam 
nudilo po~itek za naslednji dan. 

Torek je bil za nas zopet eden te`jih dni. 
Pot nas je vodila po pokrajini Toskana, ki 
je poznana kot najlep{i del Italije. Lepo je 
opazovati obdelana polja po vzpetinah, na 
vrhu vsake pa se skriva ali majhna vasica 
ali mestece, lahko pa samo stanovanjska 
hi{a, obdana s zna~ilnimi cipresami za to 

pokrajino. Dih pa nam 
niso jemali le prizori, 
temve~ tudi ovinkasta 
cesta, ki se je preko teh 
vzpetin dvigala visoko 
nad morje in nam tako 
povzro~ala kar nekaj 
te`av. S vso opremo 
in v veliki vro~ini, ~ez 
30oC, je premagovanje 
klancev kar velik za-
logaj. Pogled na naravo, 
ki si jo lahko ogleda{, 
je zagotovo najbolj{e 
pla~ilo za ves vlo`en 
trud. Pokrajina Toskana 
slovi po svoji bogatosti 
z olivami in vinogradi. 
Bil je ~udovit dan, stara 
mesta kot so Voltera in 
San Giminiano pa pika 
na i za ta dan. Utrujeni in 

zadovoljni smo ta dan preno~ili v Sieni. 

Bil je ~as za odhod proti na{emu cilju. [e 
vedno po Toskani smo se vse bolj bli`ali 
pokrajini Umbria. Spotoma smo obiskali 
areno, ki je izklesana v skalo. Izvira {e iz 

anti~nih ~asov. Postajali smo `e nestrpni, 
saj se nam je po~asi bli`al Rim. Bila je {e 
no~itev v Viterbu, do Rima pa nam je ostalo 
{e osemdeset kilometrov. Proti poldnevu pa 
kon~no v Rimu. Najprej smo obiskali na{e 
rojake, ki so zaposleni na radiu Vatikan. 

Pokazali so nam celo nadstropje z vsemi 
aparaturami, ra~unalniki in knji`nico. Bilo je 
vredno ogleda. Jure pa je po radiu pozdravil 
doma~e in predstavil na{o pot. [li smo {e 
do katedrale Sv. Petra za nekaj kolesarskih 
posnetkov, potem pa naprej do hotela. 

Naslednji dan smo pri~akali avtobus z 
doma~imi in turisti, ki so pri{li na ogled 
Rima in Vatikana. Najprej smo si z vodi~ko 
Andrejo ogledali cerkev Sv. Pavla izven ob-
zidja. Veliko ~asa smo namenili tudi ogledu 
starega anti~nega Rima. Vse je v razvalinah, 
a kljub temu se vidi mogo~nost starih kultur 
in verstev. Le Kolosej {e kljubuje vsem in 
ponosno ka`e njegovo mo~ in veli~ino. V ne-
deljo smo od{li na ogled v Vatikan. Ogledali 
smo si cerkev Sv. Petra. Povzpeli smo se na 
katedralo. Pod cerkvijo pa smo si ogledali 
katakombe, kjer so pokopani dosedanji 
pape`i. Popoldne pa smo se ustavili {e v 
Assisiju. Tam je rojstni kraj Sv. Fran~i{ka 
in Sv. Klare. 

Doma smo za~eli urejati spomine o izletu v 
Rim. O prevo`enih tiso~ dvesto kilometrov 
si ne predstavljam poti brez Juretove navig-
acije. Brez njega verjetno ne bi videli Rima. 
Zahvala sponzorjem za pomo~ in doma~im 
za razumevanje. V Rim smo kolesarili:

• Marko Grilc iz Most,

• Grega Weissveisen iz Gmajnice,

• Jure Kern iz Klanca,

• Jo`e Martinjak iz Komende,

• Peter Slatnar iz Cerkelj,

• Peter Sodnik iz Zaloga.

Pot opisal Peter Sodnik

Kolesarjenje v Rim

Kolesarji v na trgu Sv. Petra v Rimu 

Kolesarji v Pisi

Kolesarji na trgu Sv. Marka v Benetkah
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Ogled Ljubljane 
Na poti do Ljubljane sem se pogovarjala, 
kaj bomo po~eli na gradu. Ko smo prispeli, 
vodi~ev {e ni bilo. Kmalu so pri{li. Za~eli 
smo v parku Zvezda. Ta park je v obliki 
zvezde. Potem smo {li na Pre{ernov trg. 
Tam smo si na reliefu ogledali pot, po 
kateri smo hodili. Kmalu smo {li na grad 
z vzpenja~o. Ogledali smo si grad, vrnili 
pa smo se pe{. Nekatere hi{e so imele 
samo tri okna. Neko~ so si revni privo{~ili 
hi{o {iroko le za tri okna. Premo`nej{i pa 
ve~. Ogledali smo si Tromostovje in reko 
Ljubljanico. V~asih je bila Ljubljanica bolj 
umazana. Knji`nica NUK je `e premajhna 
za vse knjige. Pred Mestno hi{o stoji 
Robov vodnjak. To je kopija, original pa 
obnavljajo. Na sredi Mestne hi{e stoji 
vodnjak. Sprehod smo zopet zaklju~ili v 
parku Zvezda.

Ma{a Jeri~, 5. e
Z razredom smo se odpravili v Ljubljano, v 
parku Zvezda nas je ~akala vodi~ka.
Najprej smo si ogledali kip Emonca, potem 
pa ru{evine stare Emone. Odpravili smo se 
{e na Pre{ernov trg, tam smo si ogledali 
maketo dela Ljubljane in Pre{ernov spome-
nik. Vsi smo se najbolj veselili vzpenja~e. 
Ko smo pri{li na grad, nas je prevzela 
druga vodi~ka. Z njo smo si ogledali: 3D-
film, vrh stolpa, kapelo na gradu in nekaj 
grajskih prostorov. Izvedeli smo tudi, da so 
pred gradom stali trije vodnjaki. Eden od 
njih je bil skrivni rov – pot iz gradu. Toda 
na kocu rova si pri{el ravno na iztrebke 
gra{~akov. Kajti tam zgoraj je bilo strani{~e 
na {trbunk. Ko smo od{li z gradu, smo 
na [u{tarskem mostu izvedeli, da je bila 
Ljubljanica v~asih bolj onesna`ena. Jaz 
sem se kar za~udila! Kmalu smo se vrnili 
domov.
Ta dan mi je bil zelo v{e~. Najbolj pa me 
veseli, da sem se tudi veliko nau~ila.

Sa{a Furlan, 5. e

Sne`ko sne`ak
Sne`ko sne`ak  
je velik junak.

Ima okrogel rde~ nos,
kateremu niti jabolko ni kos.

Okrog vratu ima {al,
s klobukom in metlo pa se po~uti kot 
kralj.

Narejen je iz `og sne`enih,
z rok in nosu mu visi veliko sve~ ledenih.

Tja{a Miklo`i~, 5.e

Bli`a se novoletni {pas
Bli`a se novoletni {pas,
kaj to pomeni,
ne vem niti jaz,
ko bomo na snegu pre`ivljali ~as.

Staro leto bomo odpeljali,
novo pa z veseljem pri~akali.

Po~itnice bomo dobro porabili,

star{em pa dopust dovolili,
da se bomo skupaj veselili.

U~enje bomo na stranski tir dali,
ker le na snegu bomo se igrali.

[ola bo med po~itnicami zaprta,
~e kdo ho~e, da je odprta,
naj le po njej vrta.

S star{i bomo cel teden,
ta vsekakor res ne bo beden,
ampak za nas zelo radoveden.

Andra` Ko{ir, 5. d

Ogled opere in 
Cankarjevega doma
U~iteljica za glasbo nam je v {oli rekla, 
da si bomo ogledali predstavo Janko in 
Metka. Povedala nam je vsebino dogaja-
nja, saj smo si ogledali opero in se v njej 
ne govori, ampak poje. Jaz sem vsebino ̀ e 
poznala, a sem se vseeno zelo veselila.
V {oli smo pojedli malico in od{li v Lju-
bljano, v Cankarjev dom, kjer je bila pred-
stava. U~iteljica nam je razdelila karte in 
{li smo v dvorano. Predstava je trajala eno 
{olsko uro. Po predstavi smo si ogledali 
{e Cankarjev dom. Peljali so nas v ve~ 
dvoran. Najbolj sem si zapomnila dvorano 
z okroglo mizo, Linhartovo dvorano, kjer so 
se pripravljali na prireditev [portnik leta, in 
Galusovo dvorano z zelo velikimi orglami. 
Vse te dvorane so pod zemljo. 
Po tem ogledu smo se odpeljali domov. 
Meni je bil ta dan zelo v{e~ in nau~ila sem 
se veliko novega.  

Laura Drolc, 5. b

Dogodiv{~ina na 
zamrznjeni reki
Med bo`i~no-novoletnimi prazniki sem 
bil doma. Vsak dan sem se drsal na reki 
Tunj{~ici. Najbolj mi bo v spominu ostal 
dan, ko se je zgodilo nekaj posebnega. 
Po kosilu smo {li s prijateljem na reko 
razbijat led. Hodili smo po tankem ledu in 
vseskozi nam je pokalo pod nogami. Hodili 
smo in hodili in pri{li do petmilimetrskega 
ledu. Vsi so poskakali na varno, le jaz 
sem ostal na ledu. Rekli so mi, naj malo 
posko~im. Najprej sem sko~il ~isto malo, 
a se ni ni~ zgodilo. Nato pa sem se opogu-
mil in mo~no udaril ob led. Padel sem do 
pasu v vodo. Hitro sem se oprijel veje in se 
potegnil ven. Odpravil sem se proti domu 
ves moker in premra`en. 
Doma je bila mami malo huda, jaz pa sem 
hitro od{el v svojo sobo.

Rok Furlan, 7. b

Postavljanje jaslic
V nedeljo zve~er smo naredili goro iz 
papirja. V ponedeljek smo nanjo postavili 
jaslice. Najprej smo napeljali lu~ke za 
hi{ke. ^ez nekaj ~asa smo za~eli postav-
ljati mah. Ko smo ga polovico `e polo`ili, 
smo opazili, da je mah v {katli {e zmrznjen. 

Bili smo zelo za~udeni. Ko se je odtajal, 
smo delo dokon~ali. Nato sva z atijem 
postavila hi{ice, mlin na vodo in cerkev, 
potem nas je ~akalo kosilo. Kasneje sta 
mami in ati {la v Ljubljano po blago, da 
smo lahko naredili nebo z zvezdicami. 
Midva s sestrico sva postavila {e figure. 
Ko sta se star{a vrnila, sta napela modro 
nebo in razporedila lu~ke, da so se svetile 
kot zvezdice.

An`e Urani~, 5. b

Eko{ola
U~enci in u~itelji na{e {ole letos drugo leto 
sodelujemo v projektu Eko{ola kot na~in 
`ivljenja. Klju~ni cilji, ki smo jih lani zapisali 
v eko listini ter jim kot eko{ola sledimo 
tudi v tem {olskem letu, so razvijanje pozi-
tivnih medsebojnih odnosov, vzgajanje 
za u~inkovito rabo naravnih virov (voda, 
odpadki, energija) ter okoljsko odgovor-
nost, povezovanje okoljske problematike 
z ekonomskimi in socialnimi vpra{anji 
ter vzgajanje za zdrav na~in `ivljenja v 
zdravem okolju. Zanje smo se odlo~ili, ker 
se zavedamo pomembnosti osve{~anja ter 
predvsem navajanja otrok na spo{tljiv in 
odgovoren odnos do ljudi in narave.
V okviru Eko{ole kot na~ina `ivljenja smo 
vklju~eni v vrsto projektov in nate~ajev, ki 
potekajo na {oli 
pod vodstvom 
razli~nih men-
torjev (Živali in 
mi, Rev{~ina 
po svetu in pri 
nas, l ikovni 
nate~aj za iz-
bor novoletnih 
vo{~ilnic). Prav 
vsi u~itelji pa se 
trudimo, da bi v tem {olskem letu u~enci 
pridobili in razvili ~im ve~ znanja in navad 
v povezavi z zdravim prehranjevanjem in 
na~inom `ivljenja. S tem namenom sode-
lujemo tudi v projektu Zdravo `ivljenje. 
V okviru pouka ter drugih dejavnosti so 
u~enci `e obiskali in spoznavali pridelavo 
hrane na eko kmetiji, se pogovarjali o 
prehranski piramidi, pomenu zdrave in 
uravnote`ene prehrane za rast in razvoj, 
na gospodinjskih dnevih pripravljali zdrave 
solate … Svoje ugotovitve so zapisali in 
naslikali na plakate, ki so jih obesili na 
{olske hodnike ter jih tako predstavili os-
talim vrstnikom. U~enci drugega razreda 
so ob svetovnem dnevu hrane v mesecu 
oktobru v {oli v Mostah pripravili kar celo 
razstavo. Da se na{a prizadevanja ne 
kon~ajo le pri teoriji, skrbimo tudi pri malici, 
kjer u~encem pogosteje ponudimo sadje, 
z mesecem decembrom pa v Komendi v 
sodelovanju s kuhinjo iz vrtca nudimo tudi 
tople malice, kot smo jih bili v {oli vajeni 
mi (mle~ne jedi, juhe). [e ve~ zanimivega 
bodo u~enci lahko spoznali tudi na eko 
dnevu v mesecu marcu, ki bo namenjen 
omenjeni problematiki.
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Pozdravljeni!
Spet je mesec na okoli. Kot ponavadi tudi 
tokrat skavti nismo lenarili in sedeli za 
pe~jo, ampak smo bili dejavni na mnogih 
aktivnostih. Med drugim smo razna{ali 
lu~ko miru iz Betlehema, po ma{i na ~etrto 
adventno nedeljo smo poskrbeli za nekaj 
bo`i~nega vzdu{ja, v Komendi smo gostili 
sre~anje voditeljev Ljubljanske regije, prip-
ravljamo pa se tudi ̀ e na zimovanja. Lahko 
pa si tudi preberete nekaj o na{i najmlaj{i 
veji VV (Vol~i~i in volkuljice) in o tem, kako 
je potekalo njihovo jesenovanje. 

Primo`, Skrbni sokol

Vol~i~i in volkuljice
Mogo~e ste `e kdaj opazili, da niso vse rutke 
komendskih skavtov enakih barv. Najmlaj{i 
~lani okoli vratu ponosno nosijo rde~e rutice, 
ki pa nimajo bele obrobe. Se spra{ujete, kdo 
so to?
To so vol~i~i in volkuljice, najmlaj{a veja 
skavtov, ki jo predstavljajo otroci od 3. do 5. 
razreda. Skupnost teh mladih nadebudne`ev 
se imenuje krdelo, na{e pa ima {e posebno 
ime Skakajo~i fi`ol~ki. V krdelu s pomo~jo 
starih volkov, kakor imenujemo voditelje, 
spoznavajo ro~ne spretnosti, `ivljenje v 
naravi, se u~ijo odgovornosti in postajajo 
pravi prijatelji. Ker pa se otroci v teh letih la`je 
u~ijo in spoznavajo svet preko domi{ljijskega 
sveta, tudi veja VV temelji na zgodbah in likih 
iz Knjige o d`ungli pisatelja Rudyarda Kip-
linga, ki govori o prigodah otroka Mavglija, 
ki ga usoda prinese v d`unglo. Voditelji tako 
prevzamejo vloge Mavglijevih najbolj{ih pri-
jateljev in najbli`jih spremljevalcev, vsak od 
njih pa ima v krdelu prav posebno nalogo. 
Tako je Akela voditelj krdela, medved Balu 
skrbi za otrokovo duhovno rast, Ka~a Kaja 
ga u~i ro~nih spretnosti, ~rni panter Bagira 
ima na skrbi njegovo telesno pripravljenost, 
Mama Rak{a pa skrbi za njegov ̀ elodec in ga 
tudi potola`i, ko je potrebno. Geslo vol~i~ev 
in volkuljic se glasi: kar najbolje, pozdrav pa, 
kot se za d`unglo spodobi: dober lov!
Tako, ko boste naslednji~ opazili gru~o 23 
otrok in njihove voditelje, boste vedeli, kdo 
so to in zakaj so njihove rutice druga~ne. Pa 
dober lov!

Mavgli, bagira, balu

Jesenovanje
23. novembra lani smo se vol~i~i odpravili 
na jesenovanje. [li smo predvsem zato, 

da v na{e kardelo sprejmemo vol~i~e 
mladi~e. 

Najprej smo se nastanili in si ogledali 
na{ dvodnevni brlog... sledila je slastna 
ve~erja, po ve~erji pa smo se odpravili na 
skalo posveta, kjer smo sprejeli mladi~e 
in s tem pove~ali na{e kardelo. Vendar pa 
so se morali mladi~i kar fajn potruditi, da 
so postali pravi volkci. Akela jim je pripravil 
vrsto preizku{en, vsi ostali pa smo ocenje-
vali, kako dobro so mladi~i opravili nalogo. 
Najbolj zahtevna je bila verjetno tista, ko 
so se nam morali mladi~i skoraj nesli{no 
priplaziti za hrbet. Tukaj smo bili z mladi~i 
zelo strogi, saj je pomembno kako tiho se 
zna{ priplaziti v d`ungli, da ne prepla{i{ 
plena. Ko so se mladi~i res izkazali, smo 
se odpravili na skalo posveta. Mladi~i so 
dobili okrog vratu volkce in tako so bili 
kon~no sprejeti v kardelo. Medtem ko 
smo bili mi na skali posveta pa so v na{ 
brlog pri{li bandrlogi, opi~je ljudstvo in 
nam pokradli vso sladkarijo. Seveda smo 
to kmalu opazili in se podali na lov za 
bandrlogi. Na{ lov je bil uspe{en, kako pa 
naj ne bi bil, saj smo bili {tevil~nej{i. Vsi 
utrujeni in veseli smo se po~asi odpravili 
spat.

Sledil je {e en zanimiv dan. Že navsez-
godaj nas je pri{el obiskat balu, ki nas 
je nau~il kako pomembno je, da smo 
hvale`ni za vse, kar nam je podarjeno.

Po balujevem odhodu pa smo izdelovali 
`epke za na{e zvezke lova, v katere za-
pisujemo vse kar je pomembno, da vemo 
o d`ungli in zato je pomembno, da ga ne 
izgubimo.

In slediti bi moralo kosilo.... ampak, mama 
Rak{a se je z nami malo pozabavala 
in skrila kuhovnico... hm, kaj pa sedaj? 
Kuhovnico smo si morali pridobiti nazaj in 
to tako, da smo opravili nekaj zelo zanimi-
vih iger... potem, ko smo se naigrali, nam 
je mama Rak{a kon~no pokazala mesto, 
kamor je skrila kuhovnico. 

Po kosilu pa je bil ~as, da brlog v Repnjah 
zapustimo. Sledilo je pospravljanje in kaj 
kmalu so pri{li star{i, veseli smo hiteli 
razlagati vse dogodiv{~ine, ki so se nam 
pripetile.

Nasmejana orka

^etrta adventna 
sobota 
V soboto, 22. decembra, smo komendski 
skavti po ma{i hoteli vzbuditi bo`i~no 
razpolo`enje s petjem pesmi in s kratko 
igro. Program se je za~el s prepevanjem 
treh pesmi, katerim je sledila igra. Ravno 
ta ve~er je bilo presneto mraz in mogo~e 
smo s programom vsaj malo ogreli 
prisotne.

Zgodba v igri je govorila o starem ~evljarju, 
ki si je za`elel, da bi Jezusu lahko podaril 
nekaj svojega. Jezus mu je v sanjah oblju-

bil, da ga pride obiskat in da bo z veseljem 
sprejel, kar mu bo ~evljar ponudil. Nasled-
nji dan med ~akanjem je ~evljar opazil 
premra`enega mo`a in mater z otrokom, 
ki sta bila zunaj v mrazu. Odlo~en, da jima 
pomaga, ju je povabil v hi{o in jima ponudil 
hrano, pija~o, rokavice ter ~evlje, ki jih je 
sam izdeloval. Po dveh dobrih delih, ki jih 
je storil pa ni bil zadovoljen, ker je {e ve-
dno pri~akoval Jezusa. Naslednjo no~ se 
mu je Jezus zopet prikazal v sanjah in se 
mu zahvalil za vse, kar je naredil za `eno 
z otrokom in mo`a, ki ju je sre~al zunaj. 
Tako je ~evljar ugotovil, da je s tem, ko je 
pomagal drugim, pomagal tudi Jezusu.

Zgodba je bila kratka, a pou~na, saj 
smo se ob njej vsi nau~ili, da s tem, ko 
pomagamo drugim, delamo dobro zase in 
za Jezusa. Zgodbi so zopet sledile pesmi, 
po katerih se je program zaklju~il.

Rok Valen~i~, Vedri volk

Tudi mravljam v~asih 
dogaja
Prav zanimivo je gledati prostore, ki so 
kar naenkrat o`iveli. Spomnim se, ko so 
bili {e popolnoma pusti in tihi. Prostore 
dana{njega Mravlji{~a smo dobili v roke 
in jih po{teno »predelali«. Pleskali smo, 
pomivali, montirali,…

In je uspelo. Prostor, ki ga gledam sedaj, je 
nekaj popolnoma druga~nega. V njem so 
tople barve, stene, pobarvane s kan~kom 
domi{ljije vseh nas, mnogo iger za razve-
drilo, dobra glasba,…

In je mladina. Najpomembnej{i del, ki 
gradi Mravlji{~e kot pomemben center v 
na{i ob~ini.

Popoldne, ko se v na{em mladinskem 
centru zbirajo ustvarjanja ̀ eljne mravljice, 
in zve~er, ko si mladi za`elijo dru`be 
in razvedrila, sploh ne moram prezreti 
obrazov, ki hodijo mimo mene. Zabavajo 
se. Vem, da se. Prav vsi se zabavamo. 
Fantje u~ijo dekleta igrati biljard, nekateri 
deskajo po internetu in se pogovarjajo o 
novi ra~unalni{ki igrici, drugi tekmujejo v 
pikadu, spet tretji udobno sedijo ter u`ivajo 
v dru`abnih igrah. Samo sprehodim se 
mimo, da vidim, ~e »vse {tima« in `e me 
fantje povabijo na partijo namiznega 
nogometa. »Ojej, jaz pa tega ne znam,« v 
glavi pomislim, a {e preden sploh uspem 
kaj re~i, `e kri~im, ko zadanem gol. In 
potem naj {e kdo re~e, da tega punce ne 
znamo. No ja, ~e nam nih~e ne poka`e, 
res ne moremo znati.

Vsako sredo, petek in soboto se imamo 
tako »fajn». Vsaki~ je kaj novega. V 
Mravlji{~u res ni nikoli dolg~as.

In ko grem naslednji dan nekje po Ko-
mendi, zasli{im: »Ali gremo danes spet v 
Mravlji{~e?« Uf, ne veste, kako to dene.

Anja Bolari~
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Petdeset ali {estdeset let ni ne vem kako 
dolga doba. To je ~as, ko tehni~ni napre-
dek in nujnost ve~je delovne u~inkovitosti 
nezadr`no pripeljeta v delovni proces v 
kmetijstvu do skoraj neslutenega razvoja 
kmetijske mehanizacije in mehaniziranosti 
pridelave vsega, kar zemlja lahko nudi. 
Ni {e tako dale~ ~as, ko so na{i predniki 
vzdihovali, ko so videli na njivi traktorje, 
~e{, saj bodo ti preklemani stroji povsem 
steptali zemljo, kaj bo {e za njimi raslo na 
trdo steptani zemlji. Ve~stoletne izku{nje 
so jih vodile do takih misli in celo zgra`anja 
– le kaj po~enjamo s to ljubo zemljo, ki so 
jo njihovi predniki ne`no in ljube~e vsa-
kodnevno obdelovali ro~no in orali s konji 
ali voli. Pa je ~as prinesel nova spoznanja 
in nezaupljivost se je umaknila navdu{enju 
Saj so videli, da se da s primernimi de-
lovnimi priklju~ki zemljo prav tako dobro 
rahljati in pripraviti za setev ali sajenje.

Že takoj po vojni so na zadru`ne ali dr`avne 
posesti pripeljali prvi traktorji, ki so izvirali 
iz vojnih reparacij premagane Nem~ije in 
so jih, predvsem Nemci, seveda rabljene, 
dobavljali na{i dr`avi. Ljudje so se ~udili, {e 
kak{en konj se je ob hrumenju teh »zverin« 
spla{il, ali vsaj pristrigel z u{esi. [e ne tako 
dolgo po koncu vojne, nekako sredi pet-
desetih let so prvi traktorji zaorali tudi po 
privatni zemlji. Bili so redki, kar nekaj ~asa 
je minilo, da se je vsaj deloma odprl trg za 
uvoz rabljenih traktorjev, predvsem iz sos-
ednje Avstrije. Od takrat pa je mehanizacija 
na pode`elju hitro nara{~ala. Delovni konji 
in voli so po~asi izgubljali na veljavi. Vsaj v 
ravninskih predelih na{e ob~ine.

Danes, ko novi traktorji in delovni priklju~ki 
`e stanejo celo premo`enje in nadome{~ajo 
skoraj vsa ro~na opravila, najdemo tu in 
tam {e spravljen kak star traktor ali de-
lovni priklju~ek. In taki veterani so obudili 
spoznanje ~lanov Dru{tva stari traktor iz 
Most, da so ti »starci« vredni spo{tovanja 
in so del na{e tehni~ne dedi{~ine, ki jo je 
vredno ohranjati.

Dru{tvo ima danes 28 ~lanov – vseh sta-
rostnih kategorij – od osemintrideset do 
dvainsedemdeset let in ima dvaindvajset 

obnovljenih starih traktorjev in priklju~nih 
strojev, ki so obnovljeni po vseh evrop-
skih standartih, so pravi lepotci, {e vedno 
sposobni za delo in vo`njo. Dru{tvo je 
bilo ustavljeno leta 2005 na pobudo 
posameznikov, lastnikov teh strojev. Pri 
tem ne moremo mimo omembe pionirja 
obnove strojev in pobudnika ustanovitve 
dru{tva Ernesta Gjergeka, Ivana Resnika 
in Borisa Jerina. Omembe vredni pa so 
tudi najstarej{i ~lani dru{tva – let ne bomo 
izdali – to so Ivan Resnik, Anton Plevel in 
Ernest Gjergjek. Dru{tvo je ~lan Zveze 
dru{tev starodavnih vozil Slovenije, ki ima 
svoj sede` na [kofljici.

Ob osnovni dejavnosti dru{tva, ki smo ga 
`e omenili, je glavni namen dru{tva prika-
zati voljo in mo`nosti ohranjanja tehni~ne 
dedi{~ine tako doma kot v tujini, popularizi-
rati to dejavnost kot narodno dol`nost, pa 
tudi s svojimi udele`bami v mednarodnem 
prostoru Evrope {iriti poznavanje ob~ine. 

Obnovljene traktorje – starodobnike – je 
najti na vseh sre~anjih po domovini – da 
na{tejemo le nekaj krajev, kjer so zadnja 
tri leta reden gost: Jablje (letos najve~ raz-
stavljenih strojev), Morav~e, Vodice, Stara 
Gora v Halozah, Peskovci na Gori~kem, 
Lenart v Slov. goricah, Benedikt, Ljubno 
ob Savinji pa {e kak kraj bi se na{el. 
Ne smemo pozabiti tudi tega, da so na 
sre~anju v Jabljah ~lani dru{tva osvojili kar 
vsa tri visoka mesta (prvo, drugo in tretje) v 
razredu obnovljenih traktorjev, kar ka`e na 
visoko strokovno znanje sodelujo~ih. 

^lanom dru{tva tudi tujina ni neznana. 
Nova spoznanja dobivajo na  sre~anjih 
in strokovnih ogledih, na udele`bah na 
demonstracijah in razstavah. Tako so bili 
na strokovnem potovanju tri dni po Evrop-
ski skupnosti, dvakrat so obiskali Rosen-
heim v Nem~iji, udele`ili so se demon-
starcije starih traktorjev v Radkersburgu 
( Radgoni), bili v Ro`u v sosednji Avstriji 
(Rosenthal), v Kufsteinu in Lebringu. Nji-
hova najodmevnej{a  udele`ba pa je prav 
gotovo `e tretja zaporedna udele`ba na 
sre~anju in tekmovanju starih traktorjev, 
ki poteka na Grossglocknerju. Priprava na 

tako veliko evropsko sre~anje traja vsako 
leto vsaj pol leta pred tekmovanjem. Saj so 
v za~etku julija vsako leto izpopolnjena vsa 
razpolo`ljiva mesta. Prireditev traja tri dni in 
je razporejena na ~as za tehni~ne preglede 
sodelujo~ih vozil in vsa potrebna ostala 
organizacijska opravila (prijava, pla~ilo 
{tartnine in kup potrebnih malenkosti). 
Start in priprave so v kraju Zell am See. Ni 
nepomembno tudi to, da je na{e dru{tvo 
edini predstavnik iz na{e dr`ave (neke 
vrste dr`avna reprezentanca).  

Upo{tevati moramo tudi, da se rezervni deli 
zelo te`ko dobijo v originalni izvedbi, ob-

stajajo pa v tujini specializirane delavnice, 
kjer je take dele mogo~e naro~iti. Vsi 
izdelavni rezervni deli imajo potrebni 
certifikat o izvoru in pristnosti in so ena-
kovredno nadomestilo za izvirni del.

Toliko o dosedanjem delu. Imajo pa za leto 
2008 velikopotezne na~rte, ki jih bodo, 
zagnani kot so, nedvomno uresni~ili.

So sredi priprav za organizacijo mednar-
odnega sre~anja starodobnih traktorjev 
in kmetijske mehanizacije, ki bo 31. maja 
2008 na hipodromu v Komendi. Prijav-
ljeni so udele`enci iz Slovenije, pa tudi 
iz Avstrije in Nem~ije, kjer so obljubili, 
da bodo na ogled traktorji, kakr{nih  v 
Sloveniji {e ni bilo. Pri organizaciji bodo 
sodelovali vsi, ki lahko pomagajo, sode-
lovali pa bodo tudi mopedisti z razstavo 
Tomosovih Colibrijev – starodobnikov, ki 
so zdru`eni v dru{tvu 2KA. Spodbudno 
za sodelovanje mladih.

Na~rtujejo tudi obiske dru{tev na Gori~kem, 
v Benediktu, Jabljah, Radgoni in Stari 
Gori. Dobili pa so tudi vabila na razstave 
v Avstriji, v krajih, kjer doslej {e niso bili, 
pa so tam `e znani po svojem kvalitetnem 
delu.

Vsako leto pa je drugi vikend v septem-
bru njihov veliki dan, ko se odpravijo na 
evropsko sre~anje pod Grossglockner. 
Letos bodo tam `e ~etr ti~. Sre~anje 
je pomembno `e zaradi mednarodne 
udele`be, pa tudi zato, da bodo, kot vsako 
leto, dostojno predstavljali na{o dr`avo.

Tone Ogorevc 

Dru{tvo stari traktor – nadaljevanje

Postrojeni stari lepotci s svojimi lastniki     

Devetin{tirideset let stari »Bavtz«, last Borisa 
Jerina, enega od pobudnikov ustanovitve 
Dru{tva 
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Vinska Gora je eden izmed manj{ih krajev 
v Sloveniji. Kam bi ga umestili? Zaradi 
svoje govorice nekam na [tajersko. Za 
radovedne`e je to premalo, zato mnogo 
ve~ pove podatek, da je kraj blizu Velenja, 
v {ir{i okolici Celja. Sicer pa Vinska Gora, 
pravijo poznavalci, bolj di{i po hmelju 
oziroma po pivu kot pa po vinu. Zato ne 
presene~a podatek, da je bila {e pred leti 
prostorsko ume{~ena v ob~ino Žalec. 
Ime kraja »vinska« opravi~ijo prosojna 
pobo~ja zna~ilna za gojenje vinske trte. 
Velika zanimivost pa je markantna skalna 
gmota iz apnenca (lehnjaka) »Gon`arjeva 
pe~« z vinogradi ob vzno`ju.
Idili~no razpolo`enje nudi pogled na 
cerkev Sv. Janeza Krstnika, ki dobesedno 
»sedi« na skali. Ta skala je enkratno pokra-
jinsko znamenje. Cerkev pa po starosti in 
odli~nosti arhitekture najpomembnej{a 
stavba Vinske Gore. ^arobno pravlji~no 
vzdu{je ji {e posebej v zimskih no~eh 
daje osvetlitev. ( Ne pozabi pogledati jame 
pod skalo.)
Zna~ilno za Vinsko Goro v preteklosti je 
bilo sredi{~e sredi pobo~ja, kjer so se 
vse pomembnej{e stvari dogajale okoli 
cerkve (sede` ob~ina, {ola, gostilna, 
va{ko peri{~e..). Tedaj je kraj zaznamov-
alo vinogradni{tvo, od tod tudi ime. Po 
uni~enju vinogradov zaradi trtne u{i konec 
19. stoletja pa se je razvilo hmeljarstvo, ki 
je zdr`alo oziroma zamrlo v {estdesetih 

letih 20. stoletja. 
Prvo uradno {tetje prebivalstva je bilo leta 
1869 v tedanji avstrijski monarhiji. Na{teli 
so jih 1217. Bili so ve~inoma kmetje ter 
kaj`arji in gosta~i (slednji so prebivali v 
tujih najetih hi{ah) in pa {e posli ter ostali. 
Danes pa {teje kraj 1600 du{, struktura 
prebivalstva se je skozi ~as spreminjala, 
zato je tukaj le {e nekaj posameznih 
kmetij. Zaradi ugodne bivalne lege se je 
na Vinsko Goro preselilo mnogo ljudi iz 
Velenja in okolice. 
PLANINSKA POT (izlet v neznano)
Na{ del vinskogorske planinske poti bomo 
pri~eli pri cerkvi od koder se bomo podali 
na ogromno skalno gmoto »Gon`arjevo 
pe~«. Malo pod vrhom se nam iz nara-
vnega balkona–police razodene pravo 
bogastvo razgledov, saj imamo osr~je 
kraja kot na dlani. S pogledom v daljavo 
oko se`e na celotno hribovje spodnje 
Savinjske doline, najvi{jih vrhov Zasavja 
s Kumom na ~elu in preko Menine vse do 
Savinjskih Alp, kjer nas o~ara Ojstrica s 
svojo piramidno obliko. ^e se vzpnemo 
{e vi{je, nas preseneti planotast svet 
(Lopatnik) in oko se`e vse tja do Koro{ke 
in njenih simbolov gora, Ur{lje gore in leg-
endarne Pece. Od tukaj je najlep{i pogled 
na celotno [ale{ko dolino z Velenjem in 
[o{tanjem v okrilju Smrekovca, kjer je bil 
neko~ edini delujo~i vulkan na podro~ju 
Slovenije.

Bo`i~no novoletni prazniki so `e za nami, 
a {e vedno `ivo v spominu. Tudi letos, 

kot `e vrsto let zapored, smo se planinci 
odpravili k polno~nici na [entur{ko Goro. 
Veseli smo, da je udele`ba vsako leto 
ve~ja. Tudi na tem pohodu je bila mno`ica 
udele`encev, kar smo zaznali {e le na 

O kraju iz Izleta v neznano
Le kdo bi vedel, zakaj se ob imenu Vinska Gora nemalokdo hudomu{no nasmehne ali pa celo malce 
nevo{~ljivo s pogledom o{vrkne »domorodca«. Seveda Vinska Gora – vino.

Nadalje nas pot vodi do lovske ko~e, kjer 
se malo ni`je pod njo s travnika spu{~ajo 
jadralni padalci. Planinci pa nadaljujemo 
pot na vzhod skozi gozd po katerem 
pridemo mimo Temnjaka do vrha z imenom 
Vinska gora (806 m). Ta gozd  je me{an in 
zelo pester, saj na{o pozornost pritegnejo 
zanimive kra{ke vrta~e, v katerih se rada 
skriva pla{na divjad. In ̀ e smo s pogledom 
usmerjeni drugam, na zatreb sosednje 
Dobrne, znane po termalnem zdravili{~u. 
Ko `e mislimo, da je najlep{ega dela poti 
konec, vstopimo v Dolino mlinov. Naletimo 
na Temenja{ki vrelec, ki je dobil ime po 
temnih gozdovih. Neko~ je v tem prostoru 
delovalo osem mlinov. Najlep{i je ohran-
jen in je pravkar obnovljen, to je Zgornji 
Vovkov mlin poleg Vovkove doma~ije. 
Od prijaznega gospodarja lahko izvemo 
marsikaj zanimivega {e iz ~asa, ko so se 
tod {e zares vrtela mlinska kolesa. Ena 
izmed tak{nih in druga~nih zanimivosti na 
tej vinskogorski poti je {e ograda divjadi 
»Lamper~ek«. Gostoljubni lastniki nam od 
blizu omogo~ijo ogled jelenov, damjakov, 
muflonov, pa tudi za ̀ ejen in la~en ̀ elodec 
poskrbijo.
Pot se {e nadaljuje, a mi jo bomo tukaj 
kon~ali in se znova z na{im avtobusom 
odpeljali mokrim dogodiv{~inam naproti 
v Dobrno.                             
Vir:PLANINSKI VESTNIK

Kako smo sklenili lansko pohodni{tvo
samem cilju, ko smo se zbrali. Pot na 
[entur{ko Goro se je dobro prijela in je 

postala priljubljena planinska to~ka 
za mnoge rekreativce, ki prihajajo z 
ve~ih smeri. Najbolj pa je obiskana 
komendska planinska pot »~ez 
skalco«. In prav na tej poti »pod 
skalco« je letos ~akalo pohodnike 
zares prijetno presene~enje. Ne-
malo za~udeni smo pospe{ili ko-
rak, ko smo sredi gozda v temi ne-
dale~ pred seboj ugledali dve lu~ki, 
ki sta temu ve~eru {e dodatno 
dali ~utiti notranjo ugla{enost in 
mir.  Zaustavili smo se pri ~isto 
pravih jaslicah s skalnatim gri~em 
v ozadju, {talco in figuricami. 
Jaslice je ve~ dni pripravljal Franc 
[tern, vse potrebno je prinesel iz 
doline, tudi kamenje. Namera, da 
vse pohodnike kot dolgoletni ~lan 
dru{tva  razveseli,  mu je popol-

noma uspela. Prav tako nismo {e pozabili 
»bo`i~ka« Janeza Lon~arja, ki nas je pred 
leti na ta ve~er po povratku iz[entur{ke 
Gore na parkirnem prostoru pri~akal s 
kuhanim vinom in ko{em smeha. Obema 

gre zahvala za sr~no dejanje, ki stane nekaj 
po`rtvovalnosti in dobre volje, osre~i pa 
mnogo ljudi.

Na zadnji ve~er starega leta je sekcija  
PD  »{krjan~ki« pripravila silvestrovanje v 
novem planinskem domu Milana [inkovca 
na Podbor{tu. Da je bilo vzdu{je pravo, 
dom je bil polno zaseden, so {e posebej 
poskrbeli Majda in Franc Drolc ter Pavel 
Žvelc. Kljub zabavi tja v jutro novega leta, 
je takoimenovani tradicionalni »ma~kov 
pohod« 1. januarja uspel.

Pred temi dogodki pa je bila v mesecu 
novembru zaklju~na tura PD, pohod v 
»neznano«, ki je planince popeljala na 
Vinsko Goro. Vsa leta je za ta izlet veliko 
zanimanje, saj so v nekaj dneh vsa mesta 
v avtobusu zasedena. Na osnovi `elja, 
pohval in dobronamernih kritik so vodniki 
pripravili program pohodov za leto 2008, 
ki vklju~uje 30 razli~nih tur. Razlikujejo 
se po zahtevnosti tako, da je za vsakega 
nekaj. Povabljeni, da se nam pridru`ite 
vsi, ki imate radi na{e gore in planine. 
Nasvidenje! 

Peter Zmrzlikar

Franc [tern je pripravil jaslice
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Odgovor je privilegij, ki si ga prostovoljni 
gasilci ne moremo privo{~iti, zatorej 
moramo biti vedno, ~e ho~emo ali ne, 
pripravljeni posredovati, pomagati, … 
Za ve~ino je to suhoparen stavek, saj ne 
verjamem, da se ga zavedajo krajani, ki 
nergajo in »{infajo« na{e delo. Naslednji~, 
ko bo zrak in ti{ino jutra, popoldneva, ali 
ve~era prerezal zvok sirene, se spomnite 
na nas, da ne gremo na pivo, pa~ pa 
nekomu na pomo~, ker je v stiski. Ne za-
vedajo~ se dejstva, da nikoli ne ve{, kdaj 
nas boste potrebovali – zanimivo, kako se 
da besede obra~ati, (vendar velikokrat to 
niso samo besede) ali kot pravi pregovor: 
~lovek obra~a, narava obrne.
Tako nas je tudi v ponedeljek, 17. decem-
bra, iz na{ega vsakdana ob 16.55 potegnila 
sirena in pozivniki s skopim obvestilom: 
Gori soba Suhadole 41. Vendar `e ta po-
datek nam ob samem izvozu pove »post-
opke« intervencije. Po prihodu na kraj je 
bilo nemudoma potrebno izvesti »notranji 
napad« z dihalnimi aparati. Tako smo preko 
lestve in balkona vstopili v zadimljeno sobo, 
kjer se je razvijal po`ar. Z neposrednim 
napadom na ̀ ari{~e in minimalno koli~ino 
vode, smo po`ar izredno hitro omejili in se 

lotili pregleda prostora. [e delno gore~e 
pohi{tvo smo odstranjevali iz sobe in ga 
na balkonu dokon~no pogasili, saj nismo 
hoteli narediti dodatne {kode z vodo. Po 
pregledu podstre{ja in ostalih prostorov 
ter za{ite elektri~nih vodov – vti~nic, smo 
ponovno vklopili elektriko. Po{kodovano 
pohi{tvo in opremo smo odstranili iz ob-
jekta ter grobo po~istili po`ari{~e.
Sama intervencija je potekala izredno hitro 
in natan~no, kar je tudi razlog, da ni nastala 
ve~ja {koda. Nekaj zaznamkov: sam izvoz 
je bil izveden v 2,5 minute, na kraju smo 
bili slabih 2 minuti za tem z avto cisterno 
– trije operativci in GV-1- 9 operativcev, v 
slabi minuti sta se operativca z dihalnimi 
aparati preko lestve ̀ e prebila do po`ara in 
ga lokalizirala, zavarovano je bilo obmo~je 
intervencije in samo po`ari{~e. Na pomo~ 
so nam prisko~ili tudi kolegi iz Komende z 
avtocisterno in 4 operativci.
Ob tako uspe{ni, disciplinirani in hitri inter-
venciji je moj in ves trud mojih fantov, ki ga 
vlo`imo v priprave, vaje, izobra`evanje, … 
{e kako popla~an. Mislim, da taka interven-
cija odtehta marsikatero nesoglasje, ki se 
pojavi na dru{tvenih vajah v smislu; zakaj 
pa spet to ponavljamo. Da, spo{tovani 

Zahvala
PGD Komenda se zahvaljuje vsem kra-
janom za pomo~, ki nam jo dajete med 
letom; sponzorjem, ki ste nam pomagali 
urediti sanitarije, sponzorjem, ki nam 
pomagate pri delu z mladino, prav tako 
pa vsem krajanom, ki ste nam darovali 
sredstva ob raznosu koledarjev. [e enkrat 

sre~no 2008.

Kdaj bo zagorelo?
kolegi, {e bomo ponavljali in {e bolj bomo 
trenirali, saj je le to recept za uspeh, kar 
nedvomno veste tudi sami, ~eprav vas je 
potrebno v~asih malo spodbosti, kar tudi 
je moje delo poveljnika. 
Zatorej fantje, kljub brez{tevilnim odrekan-
jem in nesporazumom v dru`inah in slu`bi 
(na ra~un gasilcev) je na{e delo {e kako 
nagrajeno - nagrajeno s preprosto besedo 
HVALA, ki je po uspe{ni intervenciji za 
nas, pla~ilo v zlatu, vendar si jo moramo 
prislu`iti in mo{~anski gasilci si jo; ver-
jemite mi.
 Spo{tovani sova{~ani v letu 2008 imamo 
velike na~rte. Eden med njimi je nabava 
in nadgradnja nove avtocisterne, ki nas 
bo spet popeljala v sedanjost operative 
in samo z va{o pomo~jo in podporo 
bomo kos ciljem. Torej, ~e potrebujete 
pomo~, nas pokli~ite, ne oklevajte, saj je 
uspe{nost intervencije (kar se je pokazalo 
tudi v Suhadolah) v veliki meri odvisna od 
pravo~asne obve{~enosti enote, kar po-
meni za nas bistveno la`je posredovanje, 
za vas pa manj{a materialna {koda.
Za vse »nejeverne Toma`e« pa: Po bitki bi 
bili vsi radi generali.

Poveljnik Roman Koncilija

Prvi ob~ni zbor
Na ob~ni zbor PGD Komenda je bila vsako 
leto vabljena tudi gasilska mladina, vendar 
so bili nekako »v senci«, Nekako niso mogli 
povedati svojih mnenj in `elja. Zato so se 
skupaj z mentorji odlo~ili za svoj ob~ni 
zbor. Tako je bil prvi  ob~ni zbor gasilske 
mladine Komenda v torek, 15. januarja, 
popoldne v sejni sobi Ob~ine Komenda. 
Zbora se je udele`ila ve~ kot polovica vseh 
mladih gasilcev. Kot prvi delovni predsed-
nik ob~nega zbora pa se je izkazala Ana 
Jagodic. Ponosni so bili na delo v minulem 
letu, naredili pa so tudi na~rt za letos. 
Dolo~ili pa so tudi delegate za ob~ni zbor 
PGD Komenda in za ob~ni zbor gasilske 
mladine GZ Komenda in GZ Kamnik.

Mihaela Poglajen

Sejna soba ob~ine Komenda je bila 19. janu-
arja premajhna za vse, ki so se `eleli udele`iti 
ob~nega zbora PGD Komenda. Na njem so 
poleg poro~il o delu sprejemali plan dela 
za leto 2008, nov statut in izvolili nove orga-

nizacijske in operativne 
organe dru{tva. Vse 
leto smo pridno delali. 
Odzvali smo se na vse 
intervencije, imeli dve 
ve~ji vaji, sodelovali 
smo pri vseh varovanjih, 
kjer so nas potrebovali, 
se izobra`eva l i ,  na 
ob~inskem tekmovanju 
smo sodelovali z 11 
desetinami v vseh kat-
egorijah, delali smo z 
mladino in s pomo~jo 

donatorjev smo obnovili sanitarije in uredili 
kuhinjo.
V letu 2008 `elimo z obnovo gasilskega 
doma nadaljevati. Radi bi zamenjali vhodna 

Uspe{no leto in priznanja
Novi poveljnik PGD Komenda je Slavko Poglajen. 

vrata in izdelali pisarno 
dru{tva. Na{a najbolj 
gore~a `elja pa je na-
kup kombija za pre-
voz mo{tva, ki bi ga 
potrebovali tudi zaradi 
mladine. Po novem 
statutu si predsednik 
in poveljnik dru{tva 
sama izbirata ~lane 
upravnih organov. No-
voizvoljeni predsed-
nik dru{tva je `e od 
lani Anton Smrekar, 
za poveljnika dru{tva pa so izvolili Slavka 
Poglajen. 
Priznanja za dolgoletno delo so dobili Franc 
[tebe, Gmajnica 29, za 60-letno delo v PGD; 
Marija Smolnikar, Gmajnica 10, za 50-letno 
delo; Lovro Kern,  Klanec 48 in Slavko Pog-
lajen, Glavarjeva cesta 59a, za 40-letno delo; 

Franc Grkman, Potok 
5a in Matja` Smolni-
kar, Zadru`na ulica 10, 
za 30-letno delo; Ivan 
Kodrin, Gmajnica 96, 
za 20-letno delo; Ale{ 
Badali~,  K lanec 17, 
An`e Baloh, Klanec 
42; Luka Kepic, Klanec 
37; Klemen Lozin{ek, 
Klanec 29a; Miha in 
Rene Vode, oba Klanec 

49,  pa so prejeli priznanje za 10-letno delo v 
PGD. Priznanje gasilski vete-ran pa so prejeli 
Franc Verhovnik, Alojz Fajdiga  in Marija 
Vidmar.
Franc Verhovnik je postal ~astni ~lan PGD Ko-
menda. 23 let je vodil denarne posle v dru{tvu, 
zaslu`en pa je tudi, da imajo za domom 
zemlji{~e, na katerem bodo lahko dogradili 
gasilski dom. Drago Potokar je postani ~astni 
poveljnik PGD Komenda. Leta 1992 je za~asno 
prevzel dol`nost poveljnika, delal pa potem 16 
let in postal vi{ji gasilski ~astnik. Zaslu`en je, 
da ima dru{tvo {tevilno `ensko ~lanstvo.

Mihaela Poglajen

Slavko Poglajen,
novi poveljnik 

Drago Potokar, 
~astni poveljnik 

Franc Verhovnik, 
~astni ~lan
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Kakor za koga. Kar nekaj ob~anov na{e 
ob~ine je bilo v decembru malo manj vese-
lih, ker so jim »veseli in veselja potrebni« 
nepridipravi povzro~ili nekaj glavobolov. 
Ta mesec povsem izstopa po {tevilu 
podvigov na {kodo ob~anov, ~e ga prim-
erjamo z drugimi meseci v preteklem letu. 
Morda zaradi praznikov in praznovanja 
nekoliko popusti varnostno obna{anje, 
dviguje pa se zanos ljubiteljev vsega, kar 
ni njihovega. 

Že 3. decembra je voznik tovornega avto-
mobila, ki ga je parkiral v Mostah (seveda 
ga je pustil odklenjenega), pogre{il de-
narnico z vso vsebino – materialne {kode 
je 100 EUR. Upajmo, da bo bodo zbrana 
obvestila, ki jih zbirajo kriminalisti, pripel-
jali do tistega, ki si je privo{~il pribolj{ek 
za prazni~ne dni. – No – bilo je tik pred 
Miklav`em.

Osmega decembra pa je doslej {e neznani 
storilec nujno potreboval lesene plo{~e. 
Enostavno jih je odpeljal z gradbi{~a 
Poslovne cone v Žejah in tako last-
nika o{kodoval za 45.000 EUR. Je bilo 
gradbi{~e ustrezno zavarovano? Morebiti 
ne bi bilo odve~, ~e bi se kriminalisti, ki 
zbirajo podatke za kazensko ovadbo, o 
tem pomenili tudi s prizadetim lastnikom 
ukradenih plo{~.

Policija je 17. decembra prejela obvestilo, 
da so pred Osnovno {olo v Komendi na 
delu neznanci, ki uporabljajo pirotehni~na 
sredstva. Policisti so pregledali okolico 
{ole, vendar kr{iteljev niso izsledili. Nasled-
njega dne, 18. decembra, je nesre~no smrt 
storila neprevidna srna, ki je sko~ila pred 
osebni avto izven naselja Kri`. Policisti so 
opravili ogled materialne {kode na vozilu, 
za srno pa je poskrbel lovec s Kri`a. Da 
parkirani in zaklenjeni osebni avtomobili 
tudi podnevi niso varni, ka`e podatek, 
da je nekdo vlomil v osebni avto tako, da 
je razbil prednje desno steklo, si prisvojil 
razne dokumente, mo{ko zeleno jakno in 
~rn kov~ek. Zgodilo se je Kri`u. Podatki 
se zbirajo in podana bo kazenska ovadba 
na to`ilstvo. Tudi v Suhadolah  so 22. 
decembra do`iveli »obisk« nepridiprava 
posebne vrste. Doslej {e neznani storilec 
na je vzvod odprl okno kurilnice in iz hi{e 
odnesel potni list. Le kam za vraga misli 
potovati sedaj, ko imamo na na{ih mejah 
{engenski sistem odprtih meja? Smer 
potovanja je verjetno jasna, kot bo kmalu 
jasno tudi to, kdo je storilec, ki ga bodo 
kriminalisti po zbranih obvestilih ovadili 
pristojnemu to`ilstvu. Na Podbor{tu je bil 
»dejaven« vlomilec v no~i od 26. na 27. 
december. Na stanovanjski hi{i je  na{el 

Nikomur na ~elu ne pi{e. Vseeno me ~udi, 
ko - sicer lepo vzgojeni in pametni ljudje 
- v tem ~asopisu brez tehtnega razloga 
prekora~ijo mejo, ko je lep del vsebine 
onemogo~anje in je olika bolj forma. 

Ne presene~a nesamokriti~nost in hval-
isanje politikov. V Sloveniji in na ko-
mendskem je `e mnogo, mnogo let 
prisotno znanje in vedenje o »svetlobnem 
onesna`evanju«. Premi{ljeno, strokovno 
postavljene javne svetilke morajo imeti 
sen~nike, da ne izsevajo svetlobo nad 
vodoravnico. Tako prihranimo energijo, 
pove~amo prometno in splo{no varnost, 
ne motimo bioritma ljudi in `ivali, astrono-
mov,... Izklapljanje, ~e varnost to dopu{~a, 
je selekcijsko. 

Le zakaj ljudi stra{iti celo z rakom! Ni 
najpomembnej{e, kdo je »naj-glavca«, 
ampak kako prepre~iti, da do neumnosti 
sploh pride. Brez kriti~nih, lokalni oblasti 
nev{e~nih avtorjev ne bo {lo. Bo sedaj 
kdo odgovarjal za {kodo, se kdo ~uti 
soodgovornega za postavitev nekvalitetne 
ob~inske komunalne opreme (lu~i, robniki, 

»Onesna`evanje«
Se neki dan lansko jesen rekreiram skozi Suhadole, pripeljem pred cerkvico, pa 
na zelenem oto~ku med asfaltom, tik pred mano, sunek vetra nenadoma prevrne 
predvolilni panoj~ek. Ustavim se in radovedno pribli`am; da vidim, katerega 
je prizemljilo. Nagnem se nad retu{iran obraz, spodaj pi{e: »Name se lahko 
zanesete«. Hm, si mislim med pobiranjem (to~no tako) panoja, ~as bo pokazal 
in prva resna preizku{nja, kako in kaj. Zgodovina je polna primerov.

postajali{~a,..)? Ti{ina… 

[e tole. Imeli smo `e te`ave z vrtnimi 
pal~ki, tokrat so problem »nesna`ne« na-
vade ~a{~enja pokojnih z obiljem sve~k, 
plastike,..(marmorja? cvetja?). 

Prav, ampak malo politikov lahko spreminja 
ob~o kulturo. A ~e kdo res, kljub temu, ~uti 
tudi take vrste poslanstvo, si lahko, npr., 
vzame ~as in ob priliki prvo{olcem pove 
kak{no zgodbico o varovanju okolja, ~istih 
cestah in o tem, katere trave si zaslu`ijo, 
da obstajajo,...

Stane Mo~nik, Komenda

P.S. - V zadnji lanski {t. »ob~inskega 
glasila« (24.dec.), je objavljen »Pravilnik o 
priklju~nini na vodovod in kanalizacijo«. 
Znova se terja (8.~l., 2.odst.) pla~ilo (6.~l.; 
od cca 1100 EUR dalje, v enem obroku) 
pred leti izjemno sporne »priklju~nine« 
- alias, kanalizacijskega »komunalnega 
prispevka«.

Bilo bi dobro, ~e bi gospodje politiki ja-
vnosti podrobneje utemeljili nov znesek, 
novo vizijo. 

Veseli december
priprto okno kopalnice, ki ga je na vzvod 
odprl in iz garderobne sobe pobral denar 
in zlatnino. Kriminalisti zbirajo obvestila, 
sledi pa kazenska ovadba na to`ilstvo. 
Pono~i, 28. decembra, ni bilo miru na 
glavni cesti II. reda Moste-Brnik. Voznik 
avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti 
(lahko re~emo tudi zaradi dolge noge) 
zapeljal izven vozi{~a in se prevrnil na 
streho. Voznik je bil telesno po{kodovan 
in je bil odpeljan z vozilom prve pomo~i na 
Urgentni blok KC v Ljubljano. Posredovati 
so morali tudi gasilci, da so avtomobil 
postavili na tisto plat, ki se obi~ajno dr`i 
ceste. Poleg telesnih bole~in bo voznika 
zabolel tudi obdol`ilni predlog, ki ga bo 
podala policija.

Tudi letos bo Policijska postaja v Kamniku 
izvajala poostrene nadzore na cestah v 
obeh ob~inah. V ve~ernem in no~nem 
~asu bodo policisti nadzirali  alkohol-
iziranost voznikov, hitrost vo`nje vsak 
teden vsaj {tirikrat. Poleg navedenih 
kontrol bodo isto~asno kontrolirali tudi 
uporabo varnostnih pasov, primernost 
zimske opreme vozil, pozornost bodo 
posvetili tudi pe{cem v prometu in prevo-
zom {olskih otrok. Izvedli bodo tudi {tiri 
nadzore tovornih vozil.

Zima {e vedno traja in {e ni pokazala 
vsega, kar zmore. Vozimo pametno in 
previdno. Pomislimo samo na 293 smrt-
nih `rtev na na{ih cestah v preteklem 
letu. Morda nam bo misel nanje izostrila 
samonadzor in pripomogla k temu, da bo 
{tevilo smrtnih `rtev letos manj.

Tone Ogorevc

Tvoje srce je obstalo,
zvon v slovo ti je zapel,
misel s tabo bo ostala,

spomin za vedno bo `ivel.

ZAHVALA

Umrla je

PAVLINA LAH
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sose-
dom, Domu ostarelih Kamnik, Kmetijskemu 
in{titutu Slovenije, pevcem in gospodu 
`upniku za obred. Hvala za so`alja, cvetje 
in sve~e.
@alujo~i brat in sestre
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Solza, `alost, bole~ina
te zbudila ni, 

tiha nema je gomila,
kjer po~iva{ Mojca ti.

ZAHVALA
V 53.letu nas je za vedno zapusti-

la draga h~erka, sestra in teta

MOJCA – MARIJA URBANC 
roj. Farka{ iz Nasov~ (1955-2007) 

Ob tej bole~i izgubi izrekamo iskreno 
zahvalo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem ter sova{~anom 
za izre~ena so`alja, darovano cvetje, sve~e 
in svete ma{e. Posebno se zahvaljujemo 
sestri~ni Branki in sosedi Lili za nesebi~no 
pomo~ v ~asu njene te`ke bolezni. Velika 
hvala osebni zdravnici dr. Mariji Ravnihar 
za zdravljenje, obiske na domu in globoko 
~ute~nost in oporo, ko je Mojca od{la v 
ve~nost.
Hvala g. `upniku Zdravku @agarju za 
lepo opravljen cerkveni obred, pevcem 
in trobenta~u ter pogrebni slu`bi Jeri~ in 
nosa~em, ki ste jo polo`ili k zadnjemu 
po~itku. Hvala vsem za spremstvo na njeni 
zadnji poti. 
Pogre{amo te vsi, ki te imamo radi. 
@alujo~i: mama, brat in sestra z dru`ino 
(21. december 2007, Nasov~e, Voglje) 

Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel.
Niti zbogom nisi rekel,
ko od nas slovo si vzel.

ZAHVALA
V 80. letu je od{el k ve~nemu po~itku

ANTON BURNIK st.
iz Suhadol

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izre~ena so`alja, 
darovano cvetje, sve~e in sv. Ma{e. Zahvala 
g. ̀ upniku @agarju, g. Stanetu, g. Jo`etu in 
g. dijakonu za lepo opravljeno bogoslu`je. 
Zahvala tudi gasilcem, pogrebni slu`bi, 
pevcem in vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

@alujo~i vsi njegovi

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

APLENCA je tudi na 
spletu: www.komenda.si

Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda,
Leto 17, {tevilka 2 bo iz{la
28. februarja 2008.

Gradivo za objavo oddajte do
18. februarja 2008

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

ali jih oddajte na disketi v tajni{tvu na ob~ini.

Od{li so …
Umrli od 18. dec. 2007 do 24. jan. 2008
Marija Urbanc, Nasov~e 8A, umrla
21.12.07 v 53. letu;
Anton Burnik, Suhadole 41, umrl 24.12.07 
v 80. letu;
Stanko Jan`evec, Glavarjeva 19,
Komenda, umrl 31.12.07 v 72. letu;
Milan Sr{en, Suhadole 38 G, umrl 3.01.08 
v 58. letu.

Pomlad bo na vrt pri{la
in ~akala, da pride{ ti

in sedla bo na ro`na tla
in jokala, ker te ni.

(S. Gregor~i~)

ZAHVALA
V 72. letu je umrl na{ dragi

STANKO JAN@EVEC starej{i

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, znancem in 

sodelavcem, urgenci in patrona`ni slu`bi 
ZD Kamnik, dr. Ahlinu, pevcem, 

trobenta~u, pogrebni slu`bi, gasilcem,
 dru{tvu upokojencev Komenda in 

prapor{~aku, gospodu `upniku in patru 
Simonu Petru, za izkazano spo{tovanje 

in spremstvo na njegovi zadnji poti,
pisna in ustna so`alja, darovano cvetje, 
sve~e in svete ma{e ter izkazano pomo~ 

in dobroto.

@alujo~i: vsi njegovi

Komenda, Kamnik, [kocjan, [entjernej, 
Kostanjevica na Krki, Kr{ko, Raka, 

januar 2008

Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel,

misel nate bo ostala,
z nami vedno bo{ `ivel.

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je zapustil dragi 

mo`, o~e, stari o~e, tast

MILAN SR[EN
iz Suhadol

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in zancem za izre~ena 
so`alja, darovano cvetje in sve~e.
Hvala gospodu ̀ upniku za pogrebni obred, 
pevcem, pogrebni slu`bi Jeri~ in vsem, ki 
ste ga pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi

Zaposlitev
Za delo na laserju zaposlimo stroj-
nega tehnika ali oblikovalca kovin 
v OC Potok pri Komendi.
V & M d.o.o., Suhadole 15/c,
Komenda
Informacije na telefon 041 649 828

OBVESTILO
Naslednja februarska {tevilka 

Aplence bo zadnja pred praznikom 
Velike no~i.

Oglase in vo{~ila posredujte do
15. februarja na

e-naslov: aplenca@bavant.net
ali na telefon: 01-834 13 05
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Glasilo ob~ine Komenda 1/2008Aplenca NAGRADNA KRI@ANKA

NAGRADNA KRIŽANKA
TERME SNOVIK
1. nagrada - celodnevna vstopnica za kopanje s savno
2. nagrada - {tiriurna vstopnica za kopanje s savno
3. nagrada - dveurna vstopnica za kopanje s savno
4. nagrada - celodnevna vstopnica za kopanje
5. nagrada - dveurna vstopnica za kopanje

Ob~ani Ob~ine Komenda imajo v Termah 15-odstotni popust.

Re{eno kri`anko (lahko napi{ete tudi samo re{itev gesla) po{ljite na 
naslov: Uredni{tvo Aplence Glasilo ob~ine Komenda, Zaj~eva 23, 
1218 Komenda do vklju~no 18. februarja 2008 

Na kuverto ali dopisnico napi{ite: ime, priimek in naslov; na kuverto 
pa tudi  pripi{ite: Nagradna kri`anka

Nagrajenci kri`anke FRANCE STELE v Aplenci {tevilka 12/2007: 

1. nagrada – Knjiga SLOVENIJA Z DLANI
PLEVEL VINKO, KRIŽ 27, 1218 KOMENDA

2. nagrada – Knjiga LJUDJE V ALPAH
KRUMPESTAR IVANKA, MOSTE 51 A, 1218 KOMENDA

3. – 5. nagrada – Knjiga ALPSKE PRISOJE 
^EBULJ NINA, GMAJNICA 68 A, 1218 KOMENDA;
ZORMAN ROMAN, ZADRUŽNA ULICA 7, 1218 KOMENDA;
ZARNIK KATARINA, MOSTE 103, 1218 KOMENDA

6. – 10. nagrada – Knjiga SLOVENIJA SKOZI OGENJ 
GUNA JOŽE, GMAJNICA 43, 1218 KOMENDA;
BER^I^ MOJCA, URHOVA ULICA 8, 1218 KOMENDA;
OVIJA^ SONJA, MOSTE 2 B, 1218 KOMENDA;
HACE IVANKA, GLAVARJEVA CESTA 64 A, 1218 KOMENDA;

GA[PERLIN IVANA, URHOVA ULICA 8, 1218 KOMENDA
Drugi nagrajenci – Knjiga 50 IZBRANIH DVATISO^AKOV

RIFEL JANEZ, VRHPOLJE 246, 1241 KAMNIK;
GALIN JOŽE ml., DRNOV[KOVA POT 6, 1241 KAMNIK;
HACE TATJANA, GLAVARJEVA CESTA 64 A, 1218 KOMENDA;
PODJED BO[TJAN, GLAVARJEVA CESTA 64 A, 1218 KOMENDA;
TOMELJ JOŽE, VOL^JI POTOK 45 A, 1235 RADOMLJE;
REP TINA, POLJE 371, 1260 LJUBLJANA;
KORO[EC RENATO, MOSTE 80 L, 1218 KOMENDA;
RIBNIKAR MIRKO, BREG PRI KOMENDI 1 A, 1218 KOMENDA;
TRIVI^ KRISTJAN, URHOVA ULICA 7, 1218 KOMENDA;
[TERN SEBASTIAN, ZALOG 115, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM;
FLIS RENATA, MOSTE 137, 1218 KOMENDA;
BURGAR DAMJAN, LIPARJEVA 9, 1234 MENGE[;
LESJAK PAVEL, MLAKA 19, 1218 KOMENDA
OBLAK [TEFKA, PODBOR[T PRI KOMENDI 7 B, 1218 KOMENDA;
HUMAR MAKS, MOSTE 2 ^, 1218 KOMENDA

^estitamo! Nagrajenci ob predlo`itvi potrdila prevzamejo nagrado na 
Ob~ini Komenda, Re`ijski obrat, Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda 
do  vklju~no 20. FEBRUARJA 2008.

Opravi~ilo
Med novoletnimi ~estitkami je pomotoma izpadla ~estitka OO SLS 
Komenda.
Bralcem in naro~niku se opravi~ujemo!
Odgovorni urednik 

Zare~en kruh

- Matilda pa res ne izbira.



TERAPEVTSKA TELOVADBA ZA VSAKOGAR
Fizioterapija Darja Reven organizira in vodi preventivne 
in specializirane programe telesne vadbe:

ZDRAVA HRBTENICA: preventivna in strokovno vodena 
vadba proti bole~inam v hrbtenici, ki temelji na vajah za 
gibljivost, krepitev, stabilizacijo in mobilizacijo hrbtenice 
kot tudi na vajah za pravilno telesno dr`o, samozavedanje 
in pravilno dihanje.

OSTEOFIT: specializirana vadba proti osteoporozi, pri 
kateri uporabljamo razli~ne rekvizite za krepitev mi{ic in 
kosti. Program je vklju~en v vadbo zdrava hrbtenica.

OSTANI FIT: (splo{na vadba za odrasle) Za vse, ki ̀ elijo 
z zmernim tempom pove~ati splo{no telesno sposob-
nost: gibljivost, mo~, vzdr`ljivost, ravnotežje ter uskla-
jenost gibov. Posvetili se bomo preventivi, Iaj{anju in 
odpravljanju te`av, ki se pojavljajo v procesu staranja.

Vadba poteka vsak PONEDELJEK na O[ MOSTE.

Prijavite se lahko v fizioterapiji Darja Reven,
Glavarjeva c. 61 a,

1218 Komenda ali na tel. 05 993 27 01 ali 041/864-465.
Vabljeni!


