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AKTUALNO

Za sklenitev dogodkov veselega decembra, ki 
jih ob koncu leta v občini res ni bilo malo – 
proslavljali so gasilci iz Most, kramljali z žu-
panom so predsedniki oziroma predstavniki 
občinskih društev, miklavževali smo in se sre-
čali z božičkom, konji so tudi letos dobili bla-
goslov, Komenda pa prvič novoletno jelko in 

še kaj – so že kar tradicionalno poskrbeli v 
Društvu upokojencev Komenda s pevci, mla-
dimi in starejšimi folkloristi 
in z gosti z Dolenjske.
V prazničnem božično-no-
voletnem večeru s petjem in 
plesom, s slovesnostjo ob 
prazniku samostojnosti je 
po zahvali in čestitki pred-
sednika Društva upokojen-
cev Janeza Kimovca nasto-
pajočim, zaželel srečno 
novo leto vsem v dvorani 
župan Tomaž Drolec. V na-
govoru je še posebej pouda-
ril realnost dogajanja in tre-
nutka s spodbudnim 
upanjem v jutri.
Veliko simbolike je bilo v 
večeru 27. decembra. Skle-
nili pa smo ga vsi skupaj, na odru in v 
dvorani s pesmijo Sveta noč. Bilo je lepo, 
svečano, veselo, s pravzaprav nezavedajočim 

se pričakovanjem ne 
ravno spodbudnih napo-
vedi letošnjega leta. In 
zakaj le? Saj je bil to ta-
krat tisti pravi trenutek, 
ko v njem ni bilo prosto-
ra za kaj drugega kot za 
misel: Danes je praznik, 
nov dan pa bo jutri.
In tako smo potem tudi 
stopili v novo leto dva-
najstih mesecev. 
Že prvi mesec po obil-
nem januarskem mrazu 
in odjugi, kot zimskemu 
nasprotju, obeležujeta 

pravzaprav  tradicionalna dogodka. Prvi je, ko 
to pišem, že minil. Ustanova Petra Pavla Gla-
varja je z dobrotniki, s podelitvijo zahval in 
priznanj, z gostjo Darjo Švajger in novoletnim 

koncertom v ponovoletnem trenutku poskrbela 
za dušo. Bilo je praznično, slovesno, polno 
dobrote in tihih upanj. 
Drugi pa je srečanje, ki že v naslovu pove vse: 
Skupaj se imamo fletno. Spet so to tisti iz tre-
tjega življenjskega obdobja. Generacija, ki ve 
kaj je in si želi medgeneracijsko druženje, kar 
je nenazadnje tudi ena od letošnjih program-
skih iztočnic, ki jih tudi v Aplenci že nekaj 
časa redno poudarjamo, jim sledimo in pred-
stavljamo.
In tako smo stopili na pot tega leta. Naj nam bo 
vsem čim bolj prijazna pot. In bo, če si jo bomo 
vsi složno želeli.

Andrej Žalar

Spogledovanje konca z začetkom
Veseli december smo sklenili z božičnim večerom in proslavo dneva samostojnosti. – Dobrota in 
veselo druženje pa sta začela prvi mesec leta.

Zvečer 27. decembra smo skupaj zapeli Sveta noč.

V nabito polni dvorani v Komendi smo se v soboto, 24. januarja, zvečer 
Skupaj res imeli fletno. Zakaj? V Aplenci februarja.

Ustanova Petra Pavla Glavarja je podelila zahvale in  
priznanja dobrotnikom.

Gostje z Dolenjske

Župan se je zahvalil za priznanje Mecenke, 
ki ga je prejela občina Komenda. 
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ŽUPANOVA BESEDA

Stopili smo v novo leto. Z dobrimi željami. 
Z bolj ali manj tesnobno negotovostjo pa se 
nas je že na svečanosti konec decembra ob 
dnevu samostojnosti dotaknil nagovor župana. 
Ne kaže se nič kaj obetavno leto. Pa ne le v 
občini, ampak kar po celem svetu. Zato je to-
krat nagovor s poudarkom po enotnosti, ki nam 
je lahko edini porok za, recimo, dobro leto, iz-
zvenel kot prepričljiva ugotovitev. Veliko bolj 
utemeljena in resno resnična, kot bi morda bila 
kadarkoli v zadnjih letih v samostojni občini. 
Saj smo doslej ob razvojnih razmišljanjih naj-
večkrat brezskrbno naštevali, kaj vse moramo 
in bomo naredili. Za to, ali bo denar, pa kot da 
nismo bili zaskrbljeni. 
Gradnja trgovine

Rekli ste na božično-novoletnem koncertu 
ob dnevu samostojnosti, še preden so nasto-
pajoči in obiskovalci v dvorani družno za-
peli Sveto noč, da za sedmimi leti debelih 
krav pregovorno pride sedem let suhih. Re-
kli ste, da je za nami obdobje sedmih let 
debelih krav. Kaj to pomeni za občino Ko-
mendo v letu, v katerega smo stopili. Pa ne 
mislim, kaj to pomeni nasploh, ampak kaj 
recimo to pomeni za gradnjo težko pričako-
vane in že tolikokrat omenjane in napove-
dane trgovine v centru? 

»Čeprav že nekaj časa obljubljam, da bomo 
v centru Komende dobili novo trgovino, se to 
najbrž letos še ne bo zgodilo. Ob tem pa moram 
poudariti, da se stvari vendarle premikajo na-
prej: pridobljeno je gradbeno dovoljenje za 
rušenje starih objektov, investitorju pa je z našo 
pomočjo uspelo preseči »denacionalizacijske« 
ovire na tem območju. Skladno s prostorskimi 
ureditvenimi pogoji za to območje je sedaj v 
izdelavi  projektna dokumentacija. Predsta-
vljena bo v eni prihodnjih Aplenc. Prepričan 
pa sem, da se bo z gradnjo v nekaj mesecih 
pričelo in da nam Komendčanom naslednje 
leto po »fasengo« ne bo treba več hoditi dru-
gam.« 
Zatikanja z vodnogospodarski-
mi soglasji

Kar nekajkrat smo bili pri načrtih, oce-
nah, študijah, ugotovitvah za takšne ali 
drugačne razvojne rešitve in konkretne od-
ločitve že priča pojasnilom, da je potrebno, 
da se čaka, da manjka … še vodno gospo-
darsko soglasje. Kaj je pravzaprav s temi 
vodnogospodarskimi soglasji? 

»Vlada je lani sprejela uredbo, ki na poten-
cialno poplavnih območjih zaostruje ali celo 

Župan Tomaž Drolec

Realnost s poudarkom na 
enotnosti 
Gradnja trgovine po sedmih letih debelih krav – Vodnogospodar-
ska soglasja ali v pasti lastnih odločitev – Poslovna cona II kot 
razvojni motor pred prvo prestavo

prepoveduje izdajanje vodnogospodarskih so-
glasij h gradbenim dovoljenjem. Ta soglasja na 
državni ravni izdaja Agencija RS za okolje in 
prostor, ki se je znašla v zagati. Zasuta je z 
vlogami iz posameznih občin, vendar soglasij 
glede na novo uredbo ne more izdajati niti v 
primeru, ko so projektantske rešitve glede tega 
primerne in je predhodno že izdala vodnogo-
spodarska soglasja na prostorske akte. Tovrstno 
zaostritev bi lahko pozdravili, če ne bi prihaja-
lo celo do primerov (v naši občini sicer še ne ), 
da so bila na določenih območjih gradbena 
dovoljenja za posamezne objekte že izdana, 
počasneže, če tako rečem, pa je ujela nova 
uredba. Problemi pa so se pojavili tudi pri nas. 
Trenutno je največ težav pri infrastrukturi na 
območju KO 5-hipodrom, KO 11–Podboršt (v 
obeh primerih je bilo na primer že izdano vo-
dnogospodarsko soglasje k lokacijskima načr-
toma) in v morfološki enoti Ko-S6, kjer se bo 
gradil medgeneracijski center. Ta enota se sicer 
ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji in tudi 
nanje je bilo pred sprejemom pridobljeno vo-
dnogospodarsko soglasje. 

Po zadnjih informacijah so se resnosti pro-
blema začeli zavedati tudi v državnih ustano-
vah. Ker gre za težave na ravni celotne Slove-
nije, lahko upamo, da bodo pristojni hitro našli 
ustrezne rešitve in bodo tovrstne  negotovosti 
razjasnjene oziroma rešene.«
Druga faza Poslovne cone Ko-
menda

Že nekaj časa vemo, v tem recesijskem 
času pa sploh (in tudi že čutimo), da je bila 
in je poslovna cona razvojni motor občine 
Komenda. Kako je v tem trenutku s tem 
motorjem - s poslovno cono v tako imenova-
ni II. fazi?   

»Po sprejemu lokacijskega načrta v lanskem 
februarju smo se lotili izdelave projektne do-
kumentacije za infrastrukturo v II. fazi poslov-
ne cone Komenda. Na izdelano projektno do-
kumentacijo, ki bo osnova za izdajo 
gradbenega dovoljenja, imamo že pridobljena 
soglasja vseh pristojnih nosilcev urejanja pro-
stora. V okviru projektov je bilo treba izdelati 
tudi Poročilo o vplivih na okolje. Na podlagi 
tega poročila in projektov infrastrukture pa 
Agencija RS za okolje in prostor že od lanske 
pomladi vodi postopek za izdajo okoljevar-
stvenega soglasja. Na sedežu agencije je bila 
opravljena javna razgrnitev navedene doku-
mentacije. Takoj po pridobitvi okoljevarstve-
nega soglasja bomo na Upravni enoti Kamnik 

zaprosili za gradbeno dovoljenje. Gradbeno 
dovoljenje pa bo osnova za označbo drevja in 
sekanje v poslovni coni. Trudimo se, da bi se 
sečnja izvajala še v zimskem času, kar pa v 
tem trenutku ni odvisno le od nas. Odvisno je 
od pravočasne izdaje okoljevarstvenega so-
glasja in potem tudi hitre pridobitve gradbene-
ga dovoljenja.«  

Andrej Žalar

Enotnost je bila porok
Ugotovitve in poudarki iz županovega 
nagovora ob Dnevu samostojnosti na 
božično novoletnem koncertu v 
Komendi

- V težkih trenutkih mora biti narod močan. 
Močan pa je lahko, če je enoten. Tudi nam je 
bila enotnost porok ob odločitvi za samostojno 
občino. In nam bo za srečo in zadovoljstvo. 

- Pravimo, da za sedmimi leti debelih krav, 
pride sedem let suhih. Za nami je obdobje 
sedmih let debelih krav. Bojim se, da jih naša 
občina ni ravno najbolje izkoristila. Lahko pa 
bi se tudi vprašali, ali smo bili vedno enotni. 

- V 18 letih samostojnosti prvo četrtletje v 
veliki nekdanji občini pri odločitvah nismo 
imeli kaj prida vpliva. V drugem četrtletju smo 
zaspali in pustili, da je šla prva delitev na več 
manjših občin skoraj neopazno mimo nas. V 
tretjem četrtletju smo uvideli zmoto, se zedinili 
in ENOTNI stopili v samostojno občino. 

V zadnjem četrtletju, našem drugem manda-
tu, se je naša enotnost poplačala z nepredvi-
dljivimi uspehi. Z zaupanjem v skupne cilje 
nam je uspelo nemogoče. Združili smo skoraj 
100 hektarov zemljišč v eno največjih, najlep-
ših poslovnih con v Sloveniji.
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DOGAJANJA

Folklorna skupina DU Komenda je bila de-
cembra povabljena na Krvavec ob proslavi 
50-letnice organiziranega smučanja na Krvav-
cu. Poleg naše skupine so na prireditvi sodelo-
vali učenci OŠ Cerklje, glasbena skupina Suha 
špaga s staromodnimi oblačili in smučarsko 
opremo ter glasbena skupina Atomik-harmo-
nik. Ob častnih gostih iz vse Slovenije je fol-
klorna skupina DU Komenda  uspešno sklenila 
minulo leto z jubilejnim 40. nastopom. Skupi-
no vsa leta zelo uspešno vodi režiser in stro-
kovni vodja Valter Horvat. 

- J.K.

 
 

Vaščani spodnjega dela Su-
hadol smo se pred novim 
letom prav posebej razvese-
lili lepega darila naše občine 
in prizadevnih delavcev, ki 
so polagali cevi in vode za 
kanalizacijo, plinsko nape-
ljavo in sodobne telekomu-
nikacijske naprave. Pri tem 
jim je še posebej v decembru 
nagajalo deževno vreme, nato pa je pritisnil mraz. Kljub temu so uspeli 
svoje delo zaključiti tik pred novoletnimi prazniki, 29. decembra, ko so 
zasuli enega izmed še odprtih kanalov, navozili pesek, ga izravnali s 
težkimi teptalnimi stroji ter vaščanom omogočili dostope in dovoze do 
hiš. Vaščani smo bili te njihove prizadevnosti zelo veseli, saj so se res 
potrudili, gospodinje iz bližnjih hiš pa so se jim oddolžile s kakšno ka-
vico, toplim čajem ali sokom. To je bilo še najmanj, kar so si zaslužili, 
saj ni lahko delati s težkimi stroji, veliko pa tudi z rokami, v vsakršnih 
vremenskih razmerah. Občini Komenda pa smo tudi hvaležni, da je 
pokazala razumevanje za naše želje in imamo sedaj lepo posuto cesto do 
hiš, ki bi ji še pred meseci lahko upravičeno rekli: »samajama«. Upamo, 
da bo enkrat dobila tudi asfaltno prevleko, pred tem pa mi plin, T-2, 
odvajanje kanalizacijskih in meteornih voda.  

Jože Pavlič 

33 kilometrov omrežja

Mesec dni pred koncem leta (30.11. 2008) 
je Podjetje Petrol Plin v občini Komenda 
imelo zgrajenega 33 kilometrov ali bolj 
natančno 33.127 metrov plinovodnega 
omrežja in 214 priključkov. Na omrežju pa 
je bilo 197 uporabnikov.

Sestanek koordinacijskega odbora kamniško-
domžalskega območja je bil 15. decembra v 
Mostah. Udeležili so se ga predstavniki Dru-
štev upokojencev iz Komende, Bukovice-Šin-
kovega Turna, Vira, Mengša, Motnika, Rado-
melj, Lukovice, Moravč, Kamnika, Trzina in 
Domžal. Zaradi tesnega sodelovanja, predvsem 
z DU Komenda, sta bila povabljena tudi pred-
stavnika DU iz Cerkelj in Vodic. Srečanja se je 
udeležil tudi Janez Šolar, predsednik Pokrajin-
ske zveze DU Gorenjske, kot posebno drag 
gost pa je med svoje bivše »podanike« prišel 
tudi dolgoletni predsednik Stane Simšič.

Udeleženci so na kratko analizirali doseda-
nje uspešno delo na področju regijskega poe-
notenja stališč, kot na področju sodelovanja 
med društvi in predvsem sodelovanja s Pokra-
jinsko zvezo DU Gorenjske. Predsednik zveze 
je poudaril predvsem pomen sodelovanja pri 

Folklorna skupina DU Komenda na proslavi na 
Krvavcu

Folkloristi na 
Krvavcu

Novoletno »darilo«

Obetajoče srečanje
p o e n o t e n j u 
stališč, ki jih 
bo zveza s soglasju z območnimi ko-
ordinacijami zastopala v zavzemanju 
stališč do dela ZDUS. Kot vsi sodelu-
joči, je tudi on podprl kandidaturo za 
organizacijo slovenskega srečanja 
DU, ki naj bi bilo leta 2010 v Komen-
di. DU Komenda se lahko pohvali s 
sposobnostjo organizacije velikih 
prireditev; pa tudi s primernim pro-
storom za še tako veliko udeležbo.

Sestanka se je udeležil tudi župan 
Občine Komenda, ki je pohvalil delo 
društva in pomen širšega, vedno glo-

bljega sodelovanja društev. Tudi v bodoče bo 
nudil vso možno pomoč pri delu.

Predstavnik Delavske hranilnice je predsta-
vil organiziranost in delo te ustanove in navzo-
če seznanil s prednostmi sodelovanja na fi-
nančnem področju.

Sestanek se je nadaljeval v prijateljskem dru-
ženju tudi po koncu formalnega dela sestanka. 

-vc 

T2 v občini Komenda
Letos načrtujemo dokončanje manjkajočih priključkov v naseljih Na-
sovče , Breg, Mlaka in Podboršt. Nadaljevali bomo z gradnjo priključk-
ov v Mostah in Suhadolah. Pridružili se bomo vsem občinskim investi-
cijam v komunalno infrastrukturo in sočasno položili tudi lastne vode. 
Kabelsko kanalizacijo bomo gradili tudi vzporedno z nadaljevanjem 
plinifikacije v Občini Komenda.  

Na Križu, v Mostah in v Suhadolah, kjer so ceste obnovljene, bomo 
iskali vzporedne rešitve. Naselja Komendska Dobrava, Klanec in Žeje 
za enkrat niso v planu za izgradnjo omrežja Gratel.  

Naš cilj za leto 2009 pa je tudi izgradnja lastne optične centrale v 
Komendi, kabelskega razvoda in tako omogočiti prve priključke do 
poletja 2009. Z deli bomo pričeli takoj, ko nam bodo to omogočale 
vremenske razmere. 

Gratel d.o.o.
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izpeljali vse akcije in planinske ture, ki so jih 
imeli v načrtu. Tradicionalno tekmovanje 12 ur 
Šenturške gore je uspešno vsako leto. Vabi vse, 
ki imate radi pohodništvo in naše planine, da 
se jim pridružite.

PRIMOŽ KOČAR, predsednik Smučar-
skega kluba: Klub ima 80 članov. Letos imajo 
organizirane treninge, organizirajo občinsko 
prvenstvo v veleslalomu, Šinkovčev memorial 
na Ledinah, ki se ga udeležujejo smučarji iz 
vse Slovenije, prav tako pa  njihovi člani tek-
mujejo na HIT pokalu, kjer vedno dosegajo 
dobre uvrstitve.

NIKO ŠPENKO, predstavnik NK Ko-
menda: Največji dosežek v letu 2008 je uvrsti-
tev v višjo ligo. Tekmujejo v vseh kategorijah 
razen mladinski. Pogrešajo pomožno igrišče za 
treninge, igrišče z umetno travo, kot večina 
ostalih društev pa si želijo športni center z 
urejenimi garderobami.

ROMAN GROŠELJ, predsednik KK 
Komenda: Košarkarji so najštevilčnejši tek-
movalni klub v naši občini in tudi klub, ki je 
najbolj odvisen od športne dvorane. Zato se še 
posebej veseli prizidka k dvorani, saj bo le-ta 
omogočal normalno organiziranje tekem. Po-
nosen je, da kar nekaj njihovih članov igra v 
slovenski reprezentanci.

ANTON SMREKAR, predsednik PGD 
Komenda: Gasilska društva so verjetno naj-
bolj delavna v vsej občini in njihovo delo je 

najbolj raznoliko. Člani se šolajo, tek-
mujejo na gasilskih in športnih tekmo-
vanjih, pomagajo sokrajanom vedno, ko 
prosijo za pomoč, skrbijo za svojo opre-
mo. Med tekmovalci v desetinah imajo 
najmlajše, še posebej so ponosni na ve-
teranke in veterane, ki jih je 70 in več. 
Ponosni so, da vsako leto odpeljejo do 
15 najmlajših na letovanje na morje, še 
posebej pa so veseli, da so s pomočjo 
občanov in donatorjev kupili novo gasil-
sko vozilo GVM.

Mihaela Poglajen

SPREJEM

Sprejem pri županu

Peter Pibernik - Dobro sodelovanje z občino Marta Ciraj - Letos le ena vloga za štipendijo

Zlata medalja v »šov dansu«: Katja Skok, Robyn Strmšek, 
Urša Cibašek

Že tradicionalni vsakoletni sprejem 
predstavnikov društev in klubov pri 
županu občine Komenda Tomažu 
Drolcu, je bil tudi tokrat v prostorih 
Mladinskega centra Mravljišče. 

Po pozdravu in spodbudni oceni dela društev 
so spregovorili povabljenci.

Dr. Marta Ciraj, predsednica UPPG: Po-
hvalila je sodelovanje z občino, pouda-
rila, da so letos prejeli le eno vlogo za 
štipendijo in da prejemajo vedno več 
vlog za socialno pomoč. 

Vid Koritnik, predsednik TD Ko-
menda: Pozval je vsa društva, naj čim 
prej posredujejo seznam prireditev za 
leto 2009. 

Plesna šola Urška: Članice so se 
vrnile s svetovnega prvenstva z zlato 
medaljo v »šov dansu« -

KATJA SKOK: Trenira že od 4 leta, 
najprej v plesni šoli Miki, sedaj pa v 
Urški. V ekipi so sama dekleta in vse 
imajo status športnice. Konec oktobra 
udeležile Evropskega prvenstva na 
Madžarskem in konec novembra sve-
tovnega prvenstva v Nemčiji.

ROBYN STRMŠEK: Trenira od 7 leta 3 
krat na teden, pred tekmovanji pa tudi čez vi-
kend. Na treninge jih vozijo starši. Poleg plesa 
rada igra odbojko, poje in počne vse, kar radi 
delajo njeni vrstniki.

URŠA CIBAŠEK: Plesu se je zapisala s 4 
leti. Obiskuje 9. razred OŠ, šolanje pa bo nada-
ljevala na Gimnaziji Bežigrad. Dekleta še po-
vedo, da vse stroške treningov, kostumov, pre-
vozov in prenočitve plačajo starši; razen ko za 
kakšno tekmovanje pridobijo sponzorje.

PETER PIBERNIK, predsednik ŠD Su-
hadole: Pohvali sodelovanje z občino, hkrati 
pa potoži, da so jim vremenske razmere uničile 

Novoletni sprejem za društva

pot do Mlinčkov, ki je njihov glavni športni 
objekt. Letos so organizirali kar nekaj tekmo-
vanj: tek na smučeh na Soriški planini, kros-
občinsko prvenstvo, kolesarski izlet, kronome-
ter, gorsko kolesarstvo do Mlinčkov, prav tako 
pa organizirajo tečaj smučarskega teka na So-
riški planini.

ZORAN SODNIK, predsednik PD Ko-
menda: Vesel je, da so letos odprli planinski 
dom, da so kljub slabim vremenskim razmeram 
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V teh dneh pripravljamo na 
Centru za razvoj Litija v okvi-
ru izvedbe projekta »Trkamo 

na vrata dediščine« tudi serijo konkretnih tr-
žnih programov oziroma turističnih pake-
tov, s katerimi želimo ponudbo Srca Slovenije 
približati posameznim ciljnim skupinam in jih 
tako konkretno spodbuditi k obisku naše Srce 
Slovenije, v katero se umešča tudi območje 
občine Komenda. Po uvodnem srečanju s »tr-
žniki« z območja v četrtek, 27.11. v Dolu pri 
Ljubljani, in okvirnem naboru podatkov idej 
za turistične programe iz posameznih vključe-
nih občin, bomo v decembru izvedli delavnice 
s ponudniki na terenu. Pri izvedbi omenjenih 
aktivnosti sodelujeta zunanji strokovni sode-
lavki Miša Novak in Mojca Hauptman. Vsi 

Projekt Trkamo na vrata dediščine

Mladinski center Komenda je projekt, ki ga s 
finančno pomočjo Občine Komenda in ostalih 
donatorjev izvajamo prostovoljni mentorji in 
animatorji Društva za mladinsko dejavnost 
Mravljišče. Prostor, ki smo ga poimenovali 
Mravljišče kar po domu pridnih, delovnih, 
ustvarjalnih in izredno organiziranih mravljah, 
je v osnovi namenjen prostočasnem in ustvar-
jalnem druženju mladih od 12 leta naprej. 
Glede na obširen program, ki ga uspešno izva-
jamo že od oktobra 2007, pa vanj zelo radi za-
hajajo tudi mlajši osnovnošolci in predšolski 
otroci, ki lahko skupaj s svojimi starši preži-
vljajo prijetne in ustvarjalne urice. 

Gonilna sila celotnega projekta smo mladi 
in malo manj mladi, ki nam je v veliko veselje 
delati in se družiti z mladino od 12 leta naprej, 
ki prihaja v Mravljišče zato, da se jim kaj do-
gaja, da se zabavajo s prijatelji, da imajo kje 
biti, še posebej zdaj, ko je zunaj tema in mraz. 
Vsaj tako je v sproščenem pogovoru z njimi 
slišati iz njihovih ust. Povejo tudi, da jim je 
včasih, ko pozabijo člansko izkaznico, kar 
malo zoprno stati v vrsti, da se vpišejo v knjigo 
obiska, ki jo zaradi lastne evidence vodimo že 
od vsega začetka delovanja projekta. Hkrati pa 
se zavedajo, da jim »hišni« red, ki velja v 
Mravljišču, prinaša neko sigurnost in varnost 
pred negativnimi vplivi in dogodki. To zelo 
nazorno pove tudi izjava petnajstletne osebe, 
ki pravi: »Tukaj se počutim varno, saj ni nobe-
nega 'težaka'.«

Naj malo razsvetlim obzorja našega delova-
nja tistim, ki v Mravljišču še niste bili. Vse 
dejavnosti, ki se dogajajo v prostoru, so pod 

MRAVLJIŠČE
MLADINSKI CENTER KOMENDA

stalnim nadzorom odrasle osebe, mentorja ali 
animatorja, ki skrbi, da se stvari odvijajo po 
našem sloganu »Naj bo mladost zdrava no-
rost!«, kar pa pomeni, da:
• delujemo po načelu spoštovanja sebe in 

drugih,
• skrbimo za dobre medsebojne odnose in 

urejen prostor,
• se učimo za življenje, rešujemo probleme in 

si medsebojno pomagamo, 
• razvijamo pozitiven odnos do soljudi, do 

drugače mislečih, do sveta, do drugačnosti,
• se zabavamo brez cigaret, alkohola in drugih 

opojnih substanc, saj v Mravljišču niso do-
voljene,

• spodbujamo ustvarjalnost na vseh področjih, 
saj je dovoljena v neomejenih količinah,

• se trudimo izboljšati kulturno in zabavno 
dogajanje za mlade, ki ne vejo, kaj početi v 
svojem prostem času.

Pri tem pa negujemo naslednje človeške 
vrednote:
• prijateljstvo, sodelovanje, odprtost,
• aktivnost, ustvarjalnost, izvirnost, vztrajnost, 

znanje,
• strpnost, prilagodljivost, enakopravnost, 

spoštovanje človekovih pravic, empatija,
• pripadnost in odgovornost.

Program, ki ga izvajamo v Mravljišču, je že 
od vsega začetka zastavljen tako, da mladim 
omogoča, da se sami odločijo za druženje in 
ustvarjalno preživljanje prostega časa. Naš 
skupni cilj je, da jim odpiramo in dajemo mo-
žnosti, da sodelujejo v različnih aktivnostih in 

Mravljišče - prostor za mlade
da počnejo stvari, s katerimi svojo mladostno 
energijo vlagajo v kvaliteten način preživljanja 
prostega časa in se s tem naučijo tudi kaj nove-
ga za življenje. V prostoru jim ponujamo 
zdravo zabavo in tako onemogočamo potrebe 
po zatekanju k škodljivim načinom preživlja-
nja prostega časa, ki se žal tudi v naši občini 
pri mladostnikih kažejo v čedalje večji meri v 
obliki kajenja, uživanja alkohola in drog, izsi-
ljevanja in povzročanja vandalizma.

Ob rednem povezovanju z lokalno osnovno 
šolo, ustanovo UPPG, skavti in drugimi dru-
štvi, ugotavljamo, da se vsi skupaj zelo dobro 
zavedamo sodobnih pasti, skozi katere pelje 
današnje življenje naše in vaše mladostnike. 
Verjamemo, da našo in vašo mladino lahko 
popeljemo na dobro življenjsko pot z zasta-
vljenimi cilji in z največjo možno mero sode-
lovanja z vami, dragi starši. Tudi in predvsem 
vi ste njihovi vzorniki. Čeprav tega nočejo ni-
koli priznati na glas, si želijo, da se jim postavi 
meje, da vedo do kam lahko gredo. Res je, da 
marsikdo od njih poskuša in tudi v resnici krši 
dogovore, vendar se iz tega tudi kaj nauči, ko 
mora za svoja dejanja nositi posledice. Odgo-
vornost za svoja dejanja pa moramo v življenju 
znati prevzemati vsi: mi, vi in naši in vaši 
mladostniki.  

Zato naj zaključim z že velikokrat izrečenim 
stavkom: »V sodelovanju je moč!«  Pokličite 
nas, pišite nam ali pa nas obiščite v Mravlji-
šču!
Suzana Zgonec, predsednica DMD Mravljišče 

Info: 031/297-712, mravljisce@gmail.com, 
www.mravljisce.com

turistični akterji vabljeni, da se vključite v 
snovanje teh programov. 

Z občino Komenda potekajo tudi usklajeva-
nja glede gostovanja razstave Mozaik Srca 
Slovenije v letu 2009. Do sedaj je razstava 
gostovala že v občinah Šmartno pri Litiji, 
Domžale in Trzin, v prazničnem decembru pa 
bo na ogled v kulturnem domu Janka Kersnika 
v Lukovici. Ob odprtju razstave, 4. decembra 
2008,  je spregovoril tudi Matej Kotnik, luko-
viški župan. Razstava je bila odprta v sklopu 
dogodka predstavitve odobrenih projektov na 
prvem pozivu LAS Srce Slovenije. 

Mija Bokal, Center za razvoj Litija 

Lončarstvo Kremžar

V Komendi in okolici je že nekaj stole-
tij zelo razvito lončarstvo, saj je bilo v 
kraju celo več kot sto lončarskih moj-
strov. Še do nedavnega je najbolj 
cvetelo lončarstvo v vasi Mlaka, kjer 
je bil lončar skoraj v vsaki hiši, pa v 
Podborštu, na Gori in Gmajnici, kjer 
se je ta lepa obrt ohranila še danes v 
največji meri.

Hermanov potopis še leta 1781 navaja, da so 
že tedaj izdelovali največ in najboljše posode v 
Komendi. Komendski lončarji pa niso izdelo-
vali samo loncev in latvic, skled in cvetličnih 
loncev, marveč tudi vaze, kropilčke in podobne 
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predmete, pa tudi modelirano posodo iz gline, 
kot so solatniki, kavni in čajni pribor ter drugo. 
Komendski lončarji so bili v svetu zelo pozna-
ni, saj so svoje izdelke kot krošnjarji prodajali 
v Benečiji, Istri, kupovali pa so jih celo na 
Malti, s katero je bila Komenda  zgodovinsko 
povezana.

Franc Kremžar z Gmajnice pri Komendi je 
pravi nadaljevalec take slavne tradicije stare 

Komende. Zanj lahko rečemo, da jo je dobil že 
v genih, saj je bila lončarka že njegova stara 
mati, prav tako sta bila lončarja  njegova starša, 
ki sta se po drugi svetovni vojni zaposlila v 
Lončarski obrtni zadrugi Komenda. V tej dr-
žavni lončarski zadrugi  je bil med leti 1970 – 
1984 zaposlen tudi Franc Kremžar, kjer je pri-
dobil tudi osnovna lončarska znanja in osvojil 
potrebne obrtne veščine. Od leta 1984, ko se je 
odločil, da bo povsem samostojen, pa vodi 
svojo obrtno dejavnost.

V izdelavi skled, latvic, skodelic, pekačev, 
modelov za potice in drugega, kar je mogoče 
uporabiti celo v kmečkih pečeh, se je izmojstril 
do te mere, da so njegovi izdelki ne le prepo-
znavni v širših slovenskih razmerah, pač pa z 

množico priznanj, certifikatov, potrdil in odličij 
dokazujejo izkustvo oblikovanja in mojstrstvo  
obvladovanja lončarske tehnologije na način, 
ki upošteva, vključuje in še naprej afirmira 
vrednote lončarskega dela po starem..

Zase mojster Franc Kremžar, sicer dobitnik 
mnogih priznanj in Zlate vitice za leto 2002, 
pravi, da je uspešen zato, ker  podaljšuje vre-
dnost naše kulturne dediščine in ob tem upo-
števa oblike, okrasje in zakonitosti  lončarstva, 
kakršne so postavili lončarski predniki.

Izdelki lončarja Franca Kremžarja se nam 
danes kažejo kot pestra paleta dediščine, ki je 
funkcionalno vključena v potrebe in življenje 
sodobnega časa.

Janko Vodlan, za Center za razvoj Litija

V organizaciji Ustanove Petra Pavla Glavar-
ja in Kulturnega društva Komenda, je na odru 
Kulturnega doma v Komendi 16. januarja na-
stopila Darja Švajger. Na že tradicionalno do-
bro obiskanem koncertu se je Ustanova Petra 
Pavla Glavarja zahvalila svojim dobrotnikom 
za podporo v letu 2008. 

»Hvala vsem, ki nesebično in požrtvovalno 
prispevate denarna sredstva in brezplačno pri-
spevate svoje delo za skupni cilj UPPG, ki je 
povečevanje solidarnosti, napredek znanja in 
medčloveških odnosov,« je v slavnostnem na-
govoru poudarila predsednica Ustanove dr. 
Marta Ciraj. 

Ustanova ima na skrbi podporo izobraževa-
nju in razvoju mladih talentov, štipendiranje pa 
tudi pomoč ostarelim in drugim pomoči po-
trebnim. Od 26 štipendistov jih je po letu 2000 
doseglo cilje devet, letos pa je dobila novo šti-
pendijo Mojca Zmrzlikar, za študij v 4. letniku 
Waldorfske šole v Ljubljani.

Na novoletnem koncertu so predsednica 
uprave Ustanove dr. Marta Ciraj, predsednica 
Odbora za dodeljevanje štipendij dr. Angelca 
Žirovnik ter namestnik predsednice uprave 
Ustanove mag. Igor Boševski podelili popotni 
listini štipendistoma Nataliji Osolnik in Luki 

Žnidarju, ki sta končala šolanje.
Podelili so tudi Zahvale za podporo delo-

vanju Ustanove. Letos so jih prejeli dobrotniki 
Marica Erce, Ana Jeraj, Rudolf Jeraj, Jožef 
Osolnik, Lek d.d., Syngenta Agro d.o.o., Mega 
Team d.o.o., Daofa d.o.o., Jure Debeljak-TV+, 
Boštjan Poglajen-Utrdba d.o.o., Skavtski steg 

Komenda, dr. Marta Ciraj, Darja Švajger 
in Jaka Pucihar. 

Priznanje za Velikega dobrotnika je 
prejel Stanislav Poglajen za dolgoletno 
požrtvovalno, uspešno in brezplačno delo 
na administrativnem in tehničnem podro-
čju za Ustanovo Petra Pavla Glavarja. 
Priznanje Mecenke pa je prejela Občina 
Komenda, ki v UPPG sklad prispeva polo-
vico sredstev.

Po duhovitem uvodu članov Kulturnega 
društva Komenda, Boštjana in Gorana Peršina, 
je oder prevzela Darja Švajger, priznana slo-
venska pevka zabavne glasbe, ki je zastopala 
Slovenijo na tekmovanju za Pesem Evrovizije 
1995. in 1999. leta. Ob virtuozni spremljavi 

Jake Puciharja na klaviaturah se je gostom in 
dobrotnikom ustanove in Komendčanom 
predstavila s številnimi songi iz domače in tuje 

Zahvala dobrotnikom na novoletnem koncertu
Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) in Kulturno društvo Komenda sta ponovno priredila izjemno 
uspešen novoletni koncert. Posebna gostja je bila Darja Švajger.  

glasbene zgodovine. Navdušila je, kakor tudi 
pianist, z izvrstno izvedbo iz njenega bogatega 
in aktualnega repertoarja, v katerem nista 
manjkali tako Lastovka kot Lili Marlen z izre-
dnim čustvenim sporočilom.

Dvorana je na koncu Darjo Švajger in Jako 
Puciharja prav tako bogato nagradila z aplav-
zom in večkratnim povabilom na oder za do-
datke.

Koncertno srečanje z zahvalami dobrotnikov 
pa je  spodbudno sklenil namestnik predsedni-
ce Ustanove UPPG mag. Igor Boševski, ki je z 
mozaičnim odtenkom dejavnosti izrazil upa-
nje, da bo morda na enem od prihodnjih kon-
certov navduševal dvorano, tako kot sta jo to-
krat Darja in Jaka, eden od »domačih« talentov, 
ki jih na prireditvah vsako leto išče in spodbuja 
Ustanova UPPG. 

Za prijeten, družabni klepet po koncertu pa 
sta v Mravljišču s pogostitvijo poskrbeli člani-
ci Marija Schumet in Nuša Fujan s prijatelji 
UPPG. -A.Ž.
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Osebne zadeve so osebne zadeve. 
Delovanja in načrti društev, klubov, 
zavodov, strank pa morajo biti pred-
stavljeni širši skupnosti. Saj zaradi 
njih in za njih obstajajo in delujejo.

Medgeneracijsko društvo za kakovostno 
starost Komenda ima za seboj pestro leto. 
Kot glavni nosilec projekta mreže medgenera-
cijskih programov za kakovostno starost in 
solidarno sožitje generacij smo namreč glavni 
dejavni člen v novo ustanovljenem Zavodu 
Medgeneracijsko središče Komenda. Kar nekaj 
izzivov smo si zastavili na začetku leta in jih 
tudi uresničili. Ne sicer v času kot smo načrto-
vali, a vendarle. Veliko potrpežljivosti, vztraj-
nosti in iznajdljivosti je bilo potrebno pri pri-
dobivanju soglasij, mnenj in dovoljenj. 
Izkupiček je bila potem spomladi pridobljena 
koncesija Ministrstva za delo družino in soci-
alne zadeve za 60 postelj v domu za stare 
ljudi, s pričetkom delovanja v juniju 2010. 

Jeseni je zavod začel s socialno varstveno 
pomočjo družini na domu. Ob tej priložnosti 
so vsa gospodinjstva v občini brezplačno dobi-
la bilten, kjer je bilo to delo z izvajalkami po-
moči na domu podrobno predstavljeno. To de-
javnost smo prevzeli Centru za socialno delo 
Kamnik predvsem zato, da bi bil čas, ko posa-
meznik zaprosi za pomoč na domu in jo potem 
tudi dobi, čim krajši in da bi bila usluga za 
uporabnika čim bolj cenovno sprejemljiva. To 
je naš cilj tudi v prihodnje.

Konec lanskega leta je dvajset naših občank 
sklenilo enoletno izobraževanje za medgenera-
cijsko družabništvo. Polovica jih sedaj nadalju-
je usposabljanje za voditeljice medgeneracijskih 
skupin. Tako so v ustanavljanju tri nove skupi-
ne, medtem ko dve delujeta že tretje leto. 

Solidarno medgeneracijsko sožitje na komendskem v letu 2008 

Bilo je pestro leto Medgeneracijskega društva
Prehod iz starega v novo leto je priložnost za osebni in družbeni obračun in plan za naprej.

Komu so namenjene medgeneracijske 
skupine?

Najprej seveda starejšim, ki čutijo potrebo 
po druženju, da bi z njim pregnali mogoče 
svojo osamljenost. Ali pa da bi drugim posre-
dovali svoje bogato znanje in izkušnje, kar so 
si pridobili v življenju. Namenjene pa je tudi 
vsem drugim: moškim in ženskam, vsem gene-
racijam, ki bi želeli vaditi ali pa se naučiti dobro 
pogovarjati. 

Kakšen je dober pogovor? 
Predvsem takšen, ko so vsi udeleženci sku-

pine na koncu zadovoljni, da »pridejo do bese-
de«, ko imajo vsi občutek, da so slišani. In ne-
nazadnje, da ostane vsebina pogovora (sploh 
če je zelo osebna, kar se tudi pogosto zgodi), 
med njimi. To je samo nekaj poudarkov, zakaj 
bi se udeleževali tovrstnega druženja.

Če menite, da bi nekaj  takega ustrezalo 

tudi vam, ne premišljujte preveč, ampak zavr-
tite telefon 040-414-143. Dogovorili se bomo 
za čas, ki bi vam najbolj ustrezal. So pa ta sre-
čanja enkrat tedensko, eno do dve uri; odvisno 
pač od razpoloženja in od vsebine pogovora ter  
seveda od števila udeleženk oziroma udeležen-
cev. Pridružite se nam, ne bo vam žal.

In načrti za leto 2009?
Poleg že utečenih aktivnosti, so naša priza-

devanja usmerjena, da bi spomladi pričeli z 
gradnjo medgeneracijskega središča. Tako ob 
občinskem prazniku, sredi maja, načrtujemo 
položitev temeljnega kamna. Naš gost bo tudi 
predsednik države, ki že od začetka njegovega 
mandata podpira naša prizadevanja za krepitev 
solidarnega medgeneracijskega sožitja. In ta-
krat bomo izdali tudi knjigo s predstavitvijo 
nove zamisli medgeneracijskega središča v 
sliki in besedi. Knjigo bodo dobila vsa gospo-
dinjstva v naši občini brezplačno, da bomo vsi 
seznanjeni, kakšne aktivnosti bodo v medge-
neracijskem središču. Aktivnosti namreč ne 
bodo namenjene samo posameznikom, ampak 
bodo nagovarjale celotno lokalno skupnost - 
vse tri generacije: mlado, srednjo in tretjo. Bolj 
podrobno o dogodkih pa bomo seveda mesečno 
poročali v našem časopisu Aplenca. 

Viki Drolec 
predsednica medgeneracijskega društva

Dobrota 
Ob vsakem težkem življenjskem trenutku je 
najbolj pomembno, da ohraniš vero in zaupa-
nje. Lanskoletno julijsko neurje na Gozdu nad 
Kamnikom nas je postavilo pred težko preiz-
kušnjo, saj nam je hudo poškodovalo domačijo. 
Zgodilo se je tako hitro, da niti nismo dojeli. 
Kar naenkrat je bilo nad nami in okrog nas vse 
podrto, naslednji trenutek so že prišli domači 
gasilci in gasilci iz sosednjih krajev, ogromno 
drugih ljudi in kljub zmedenosti se je začela 
delovna akcija. Trajala je kar nekaj tednov, 
ljudje so nam na vse načine pomagali in kljub 
vsemu hudemu smo kar hitro dočakali selitev 
nazaj v hišo. 

Za pomoč sva se osebno že marsikomu za-

hvalila, vendar bi začetek novega leta rada na-
menila še eni zahvali vsem dobrim ljudem, ki 
ste nama stali ob strani z deli ter z materialnimi 
in finančnimi sredstvi. Zavedava se, da nam 
brez vas ne bi uspelo. Iskreno se zahvaljujeva 
predvsem gasilcem iz domače vasi in iz sose-
dnjih občin, kmetom in obrtnikom iz Komende, 
še posebej Ivanu Urbancu iz Suhadol, Tonetu 
Zarniku, družinama Zarnik in Jamšek iz Most, 
Karitasu, Rdečemu križu ter seveda vsem pri-
jateljem in znancem. 

Vsem želiva veliko zdravja in uspehov na 
poteh, ki so vam namenjene. Naj se zgodi, da 
se vam dobrota povrne.

Janez in Marjeta Golob 
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Glasilo ob~ine Komenda 7/2008Aplenca

Ni nam treba 
obljubljati zaradi 
volitev
Zadnje neurje v sredini meseca julija, ki 
je komendsko ob~ino k sre~i deloma ob{lo in za sabo ni pustila 
takega razdejanja kot v Kamniku, je ~lane z Liste TRN ponovno 
spomnila na zadani porgram, s katerim smo {li na volitve.

Marsikaj smo iz na{ega predvolinega programa, ki smo si ga za-
dali, pomagali tudi izpolniti v ob~inskem okviru. Na{ ~lan z Liste, 
Mirko Kepic, je veliko pripomogel k temu, da je zdrava pitna voda 
pritekla iz pip od Kri`a do Nasov~ in od Komendske Dobrave do 
Slevca, vsa ob~ina pa se postopoma opremlja s kanalizacijo.

Nadalje smo tudi zapisali: Nevarne zra~ne elektri~ne vode, ki 
so ob~utljivi na vremenske razmere in obenem kazijo okolje, je 
potrebno zamenjati z zemeljskimi kabli, tako kot so to naredili 
v novem naselju v Komendi in jim ob neurjih s strelo ni treba 
izklapljati elektri~nih naprav.

Prav zadnje neurje, ki na `alost verjetno zaradi velikih sprememb 
naravnega okolja po svetu, ni bilo zadnje in tudi najhuj{e ne, nas 
opominja, da moramo do konca na{ega mandata, ki bo potekel 
~ez dobri dve leti, pospe{eno delati na tem, da bodo {li vsi ener-
getski in komunikacijski vodi pod zemljo, da ne bomo ob {kodi 
nastali med neurjem, pla~evali {e {kodo, ki se ji sicer da izogniti. 
Saj {koda ne predstavlja le potrganih vodov, ampak tudi izpad 
proizvodnje in izpad komunikacij, ki predstavljajo vse ve~ji dele` 
v gospodarski rasti.

Za Listo TRN,
Baldomir Krem`ar

Razpis svetovalnega 
referenduma
Na 10. seji IO SDS Komenda dne,  17. 6. 
2008 smo se z desetimi glasovi za in enim 
vzdr`anim odlo~ili, da zahtevamo razpis svetovalnega referen-
duma, na katerem bodo ob~ani lahko izrazili svoje mnenje o 
mno`i~ni pozidavi na{e ob~ine s stanovanjskimi naselji in bloki. 
Gospod `upan je na na{o pobudo odgovoril, da imamo za na{o 
zahtevo legitimno pravico, da pa se mu zdi ta referendum ne-
potreben. Mi se s tem ne strinjamo in bomo vztrajali pri izvedbi 
tega referenduma. Menimo, da je {e posebej pomemben zdaj, 
ko smo v postopku oblikovanja in sprejemanja ob~inskega pros-
torskega na~rta, kajti izvedba tega na~rta bo veliko la`ja in manj 
konfliktna, ~e bo temeljila na referendumski volji ~im ve~jega 
{tevila ob~anov. Oblikovali smo naslednje kratko in jasno refer-
endumsko vpra{anje:

»ALI STE ZA TO; DA V BODO^EM PROSTORSKEM NA^RTU 
OB^INE KOMENDA NA^RTUJEMO NOVE ZAZIDLJIVE 
POVR[INE ZA GRADNJO STANOVANJSKIH NASELIJ IN BLO-
KOV?« »ZA« »PROTI«

Referendumski izid se ugotavlja za celotno referendumsko 
obmo~je v Ob~ini Komenda.

Iz vpra{anja je razvidno, da se referendumsko izra`ena volja ne bo 
nana{ala na lokacijske informacije izdane od strani na{e ob~ine na 
podlagi zdaj veljavnih prostorskih aktov, torej ne zadeva zemlji{~, 
ki so ̀ e zdaj zazidljiva, kaj {ele tistih, ki so v postopku sprejemanja 
lokacijske dokumentacije ali gradbenega dovoljenja. Prav gotovo 
se tudi ne ti~e bodo~e gradnje posami~nih stanovanjskih stavb 
na{ih ob~anov. Mislim, da vsi vemo, kako zgleda stanovanjsko 
naselje ali blok.

Pavel [mid,
predsednik OO SDS Komenda

Spo{tovani sokrajani!
V Moste sem se priselil leta 2001, da se umaknem mestnemu 
vrve`u in ̀ ivim umirjeno ̀ ivljenje na pode`elju. Nekaj ~asa je tudi 
bilo videti tako, kasneje pa sem bil dobesedno {okiran. Kot gobe 
po de`ju so zrasli bloki in obrtno-poslovne cone. Ko se sedaj 
v~asih peljem s kolesom po Mostah in opazujem okolico, mi niso 
prav ni~ v{e~ te umetne tvorbe, ki po mojem mnenju sem sploh 
ne spadajo in kvarijo izgled kraja. ^udi me, da je ob~ina dovolila 
izgradnjo teh tujkov v takem lepem okolju. Menim namre~, da to 
sem ne spada in moje mnenje ni osamljeno. Novi bloki pomenijo 
tudi veliko {tevilo novih prebivalcev. Potrebno je zagotoviti us-
trezno infrastrukturo ({ole in vrtci, ceste, trgovine, zdravstveni 
domovi...). Dejstvo pa je tudi, da velike mno`ica novih prebivalcev 
(cca. 2000 v Mostah) pomenijo tudi spremembo v miselnosti 
prebivalcev in ne nepomembno volilno bazo, ki bo v bodo~nosti 
{e kako spreminjala podobo na{e pokrajine. Kje pa so {e razne 
novo nastajajo~e industrijske cone in posamezna podjetja (npr. 
transportna). In pa seveda mo~no pove~an promet. Posledice 
take nespametne politike so `e vidne pri prometu, kjer po na{i 
ulici vozijo te`ki kamioni ({leparji), kljub prepovedi. Med letom je 
na{a ulica ob konicah obvoznica mimo glavne ceste, da le ste`ka 
pridemo nanjo. Ob poletnih mesecih pa imamo {e podiranje 
hitrostnih rekordov z motorji. Kaj pa varnost na{ih otrok, starej{ih 
ob~anov in ob~ank ter vseh ostalih sodelujo~ih v prometu? Ko sem 
se pred nekaj dnevi pogovarjal s starej{o gospo, mi je poto`ila, 
da bloki ne sodijo k nam in da se mora taka pozidava nehati! 
Sli{ati je bilo tudi `e govorice o tem, da se pripravlja referendum 
o prihodnosti na{e ob~ine in ustavitvi zidave blokov za vsako 
ceno, dokler ne bodo re{eni cestni obvozi za naselje Moste. Kaj 
pa vi mislite? 

Damir Salajko, 
Moste 19, 1218 Komenda

Volitve 2008 
Uredni{ki odbor Glasila ob~ine Komenda Aplenca je na seji 17. 
julija 2008 sklenil, da pred leto{njimi dr`avnozborskimi volitvami 
21. septembra ne bo iz{la  posebna predvolilna {tevilka glasila 
Aplenca. Bo pa zato redna {tevilka Aplence iz{la 17. oziroma 18. 
septembra. 

V redni {tevilki bodo lahko kandidati za poslance ali stranke 
objavili tudi predvolilna BARVNA oglasna sporo~ila. Predvolilna 
BARVNA oglasna sporo~ila pa bodo PLA^LJIVA. Najmanj{a 
velikost sporo~ila bo ¼ strani, lahko pa ½, ¾, 1/1 stran ali ve~ja. 
Cena za barvno oglasno predvolilno sporo~ilo na ¼ strani je 100 
EUR +DDV, ½ strani je 170 EUR + DDV, ¾ strani 270 EUR+ DDV, 
1/1 stran  je 340 + DDV. 

Predvolilna oglasna sporo~ila kandidati in stranke ne morejo 
objaviti v vsakomese~ni redni ~rnobeli ~etrtini strani, ki je v vsaki 
{tevilki Aplence na tako imenovani politi~ni strani. 

Pla~ljivo barvno predvolilno oglasno gradivo za objavo v Aplenci 
morajo naro~niki poslati na naslov urednistvo.gok�komenda.si 
najkasneje do vklju~no 1. septembra. K naro~ilu morajo pripisati 
naslov naro~nika in pla~nika predvolilnega barvnega oglasa.
@REBANJA vrstnega reda objavljenih oglasov pred objavo NE 
BO. Ra~un bodo naro~niki dobili takoj po naro~ilu, poravnati pa 
ga bo potrebno najkasneje do 10. septembra, sicer predvolilni 
oglas ne bo objavljen.

Stranke in liste v ob~ini morajo prav tako redne politi~ne prispevke 
(ne predvolilne oglase) na redni ~rnobeli politi~ni strani oddati 
najkasneje do vklju~no 1. septembra. Informacije na Urednistvo.
gok�komenda.si ali Andrej @alar GSM 031 636 699.  

Andrej @alar, odgovorni urednik   

Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) Ko-
menda je pred iztekom leta 2008 povabila ob-
čanke in občane občine Komenda, naj v poseb-
ne košare omenjene občinske dobrodelne 
ustanove darujejo življenjsko potrebne dobrine 
za naše občanke in občane v gmotni stiski in 
jim tako polepšajo božič in novo leto. To je 
štirim med njimi na začetku decembra že nare-
dila UPPG Komenda z denarnim darom, za 
katerega so prosili po javnem razpisu v Ura-
dnih objavah št. 8 (2008) Glasila občine Ko-

Hvala, dobri ljudje!
menda; vsi upravičeno. Pri izročitvi denarnega 
daru, ki smo jo letos prvič izvedli tako, da je 
UPPG Komenda plačala položnice za nujne 
življenjske stroške upravičencem, nam je po-
magala občinska uprava, ki tudi sicer zelo tesno 
sodeluje z UPPG Komenda. Prošnje je zbiral 
in jih obravnaval Odbor za dodeljevanje soci-
alne pomoči.  

Za gmotno obdarovanje pomoči potrebnih 
ljudi v naši občini pa ste v prvi vrsti poskrbeli 
vi, občanke in občani Občine Komenda, ki ste 
do 20. decembra obilno napolnjevali košare 
UPPG Komenda v trgovinah TUŠ Moste, Ma-
rija Moste, Kmečki hram Križ in Palček Ko-
menda. Velika hvala vam za to, da ste znali in 
zmogli videti naše ljudi v stiski, prav tako pa 
tudi omenjenim trgovinam, da so prisluhnile 
prošnji UPPG Komenda. Darov je bilo toliko, 
da smo z njimi napolnili kar devet zajetnih 
paketov in jih pred prazniki dostavili na domo-
ve za pomoč predlaganih ljudi. Vsi so bili vaših 
darov kot tudi čestitk in dobrih želja članov 
Odbora za dodeljevanje socialne pomoči zelo 

veseli. Nekateri so prosili še za dodatno pomoč. 
Obljubili smo jim, da jim bomo skušali poma-
gati, čeprav so letošnja denarna sredstva usta-
nove že izčrpana. Da pa se bodo kmalu nabrala 
nova, lahko poskrbite vi, občanke in občani 
občine Komenda, s svojimi darovi UPPG Ko-
menda in udeležbo ter darežljivostjo na njenih 
dobrodelnih prireditvah v letu 2009. Potem bo 
v letošnjem za mnoge zelo težkem in preizku-
šenj polnem letu mogoče pomagati še več po-
moči nujno potrebnim ljudem v naši občini. Pa 
ne le v gmotni obliki, marveč tudi v drugih ži-
vljenjskih križih in težavah. Tistih, ki ponavadi 
ostajajo skriti očem, pa najbolj bolijo, ponižu-
jejo človeka, ga navdajajo z globoko žalostjo. 
Pomagajmo, da bo te čim manj, čim več pa 
zadovoljnih, veselih in prijaznih obrazov v 
naši občini!

Velika hvala vsem občanov, ki ste za to v 
letu 2008 kakor koli kaj naredili! V zavedanju 
in z novo prošnjo: dobrota bolj kot vse drugo 
zbližuje in odpira srca ljudi. Ne zapirajmo jih!

Jože Pavlič

Trenutek 
resnice v 
recesiji
Pred več kot štirinajstimi dnevi nas je Podborščane zapustila večina 
delavcev iz novo nastajajočega naselja Šmidov gaj. Glede na različna 
verstva, smo praznovali v različnih datumih božične in novoletne 
praznike. V teh dneh pričakujem, da bodo spet zabrneli stroji, spet 
bomo slišali Seko Aleksić, turbo folk in narodnjake naših južnih sose-
dov.

Megleni in depresivni dnevi sami po sebi napotujejo na razmislek o 
nadaljnjem razvoju naše občine. Center Komende sameva, konjušnica 
se ne gradi več. Člani konjeniškega društva v šali pripominjajo, da se ne 
ve natančno ali se bodo preje podirali hlevi ali nova konjušnica. Slednja 
je grajena na črno, brez gradbenega dovoljenja. O spodobni živilski tr-
govini razmišljamo kot v neki nostalgiji, kaj vse smo v Komendi pred 
leti imeli.

Lokalni politiki preigravajo različne lokacije za vrtec, za otroke, ki 
praviloma vrtec že imajo in se bodo priselili v takšen ali drugačen gaj. 
Poudarjajo medgeneracijsko smiselnost povezave med starostniki in 
najmlajšimi, med plenicami tako in drugače. Navkljub javnemu razmi-
sleku o umestitvi nekega novega, epohalno veličastnega, vrtca, pa ob-
stoječa vrtca v Komendi in v Mostah izpolnjujeta naša pričakovanja.

V preteklem letu ni bilo ravno veliko investicij. Bili pa so vodovod, 
kanalizacija, mostovi. Letos ne bo izostala investicija v športno dvorano 
(dodatek), ki so nam jo v načrtovanem obsegu takrat preprečili desno 
usmerjeni politiki. Če bomo zgradili tudi S kanal, povezavo kanalizaci-
je od šole v Komendi do Most (križišča pri Kralju), bomo že kar uspešni. 
Za čas recesije, seveda.

mag. Stanislav Zarnik
www.komenda.lds.si; lds.komenda@siol.net

Ali se bo tudi 
naše občine 
dotaknila 
recesija?
To vprašanje je bilo postavljeno g. županu v prednovoletni številki 
Aplence. Njegov odgovor je bil, da smo doslej živeli nekako brezskrbno, 
saj smo bili vajeni, da želje na nekaterih infrastrukturnih področjih 
uresničujemo kar čez noč, sedaj pa se bomo morali pri uresničevanju 
programov tudi mi omejiti.

Ta njegov odgovor me je še posebej zbodel, ker v našem odboru že 
najmanj tri leta opozarjamo, da potrebujemo v naši občini bolj preudaren 
in dolgoročno usmerjen razvoj. Ko ti gre najbolje in ko imaš viška de-
narja, je treba misliti tudi na čase, ki prihajajo in ki mogoče ne bodo 
tako radodarni. In ti časi po pravilu vedno pridejo. Za obdobjem blago-
stanja pride obdobje recesije, na katero moramo biti pripravljeni. Mi pa 
smo se v času konjunkture obnašali preveč razsipniško, tako kot da 
imamo vrečo brez dna, iz katere bomo večno zajemali. Odpirali smo 
nove in nove projekte in se premalo spraševali ali so ta trenutek res vsi 
pomembni za bodoči razvoj naše občine. Preveč smo stavili samo na 
Poslovno cono. Zdaj, ko se je prodaja v njej popolnoma ustavila, smo 
obtičali brez denarja s celim kupom začetih projektov, ki so nas že doslej 
stali dosti denarja, jih bomo pa zelo težko uresničili ali pa se bomo 
morali kateremu od njih celo odpovedati. V preteklosti bi morali več 
pozornosti nameniti projektom, ki bi nam tudi v kriznih časih prinašali 
zanesljiv dohodek. Ni modro staviti vse na enega konja. Naš odbor je že 
na začetku tega mandata predlagal nekaj temeljnih ukrepov za pospeše-
vanje razvoja turizma v naši občini. Nihče se niti zmenil ni za to in od-
govora na naš predlog do zdaj po dveh letih še vedno nismo dobili. Zakaj 
neki le, saj imamo poslovno cono.

Pavel Šmid, predsednik OO SDS Komenda
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RAZMIŠLJANJE

Pri obiskih več na novo odprtih domov za starejše v lanskem letu 
(Ribnica, Naklo, Srednja vas v Bohinju ...) in prebiranju Aplence/
Glasila občine Komenda, zlasti še zadnjih dveh številk, se je v meni 
še bolj utrdila želja po dobri oskrbi starejših ljudi v naši občini. Da 
je ta potrebna, sem spoznaval še za časa župnika Nikolaja Pavliča, 
ko sem ga na enega izmed prvih petkov spremljal pri njegovih rednih 
obiskih, spovedovanju in obhajanju bolnikov v naši župniji. Tedaj 
sem se lahko na lastne oči prepričal, v kakšnih razmerah živijo naši 
starejši župljani in župljanke. Marsikdo v takšnih, da me je stisnilo 
pri srcu. Župniku Pavliču sem po teh obiskih omenil, kako bi tudi 
mi, komendski župljani in občani, potrebovali lastni dom za starejše. 
Predvsem zato, ker marsikje svojci niso mogli doma zaradi lastne 
zaposlenosti in drugih razlogov svojim staršem in drugim starejšim 
sorodnikom zagotoviti celovite potrebne oskrbe. Željo po tej v domu 
za starejše je izrazil marsikdo ob obiskanih. Večina pa, da bi mogla, 
kolikor je mogoče dolgo, najraje kar do smrti, ostati doma pri svojih 
najbližjih. Torej po pomoči na domu.

Da bi v Komendi veljalo namenjati večjo skrb starejšim ljudem, 
mi je kmalu po prihodu v naš kraj po smrti župnika Nikolaja Pavliča 
omenil tudi njegov naslednik župnik Zdravko Žagar. 

Zato sem zelo vesel, da se je v Komendi začela uresničevati želja 
in tudi potreba po lastnem domu za naše starejše občane in občanke; 
da bodo ti blizu svojim najdražjim, v njim dobro znanem okolju, še 
najprej živeli in dihali s svojim krajem, lahko spremljali dogajanja v 
njem, bodo postali celo del njih. To vse jim bo omogočalo Medge-
neracijsko središče Komenda. Kolikor bodo raje ostali doma, kjer 
jim bo to možno in zagotovljeno, pa strokovna in ljubeča oskrba 
ljudi, ki so jim blizu, znani, jim zaupajo, na domu. Takrat, ko jim 
domači tega ne bodo mogli nuditi. Kajti treba je razumeti, da je la-
stni dom le en sam, spoštovati odločitve starejših, ti pa tudi morajo 
sprejeti dejstvo, da, če lastnega doma ni več oziroma jim ni mogoče 
zagotoviti vse potrebne oskrbe v njem ali pri najbližjih, da njihov 
drugi dom lahko postane dom za starejše. Še posebej, če je v njem 
tako dobro poskrbljeno zanje oziroma bo, kot sem spoznaval ob 
obiskih domov v Kamniku, v Ribnici, v Naklem, v Srednji vasi v 
Bohinju. Tedaj pri njih hitro odpadejo vsi pomisleki, da bi se prese-
lili v takšen dom. Veliko jih je prav zadovoljnih v njem.

Zelo sem vesel, da je našemu rojaku Ivanu Jagodicu, župniku v 
Srednji vasi v Bohinju, uspelo postaviti sodoben dom s kapelo vred 
v prekrasnem okolju podalpskega sveta za 65 starejših domačinov 
in drugih stanovalcev. Še posebej, ker vem, kako zelo si je prizade-
val zanj. Tudi z izkušnjo skrbi za lastne ostarele starše (mama mu je 
že umrla) in mnogih srečanj ter obiskov starejših oseb v krajih, kjer 
je kot duhovnik deloval. Zadnja leta je predvsem Bohinjčanom, s 
katerimi si je postal zelo blizu, želel zagotoviti na starost lepo du-
hovno in človeško počutje v njihovem lastnem kraju. Vsi govorniki 
so ob odprtju doma 28. decembra poudarjali, kako veliko in dobro 
delo je naredil, bohinjski župan France Kramar celo, da bi brez 
njega tega doma nikoli ne bilo. Nemški gostje so zlasti pohvalili 
vpetost doma v prekrasen svet pod triglavskimi vršaci. Množici 
obiskovalcev so še posebej ugajale lepe in svetle sobe, veliko lesa, 
prijazni ganki ...  Ivče, kot ga mi poznamo, tako mu že rečejo tudi 
prijatelji Bohinjčani, pa je v svoji besedi ob odprtju doma predvsem 
poudaril, da si želi, da bo njegovim stanovalcem »zrcalo domačega 
ognjišča« in »medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja«. 
Prav tisto, za kar si prizadevajo načrtovalci Medgeneracijskega 
središča Komenda. Kot da bi uganil njihov namen!

Po besedah župnika Jagodica, našega župana Tomaža Drolca in 
njegove soproge Viktorije, predsednice Sveta Zavoda Medgenera-
cijsko središče Komenda in glavne gonilne sile zanj, ter drugih 
podpornikov te zamisli, si močno želim, da bi v letošnjem letu ne le 
položili temeljni kamen Medgeneracijskega središča Komenda, 

V spomin Štefki Borin
Konec leta, pred Božičnimi prazniki, nas je člane Rdečega Križa 
Moste prizadela žalostna vest, da se je poslovila naša častna članica 
gospa Štefka.

Življenje se ji je izteklo prav pred častitljivim 91. rojstnim dnem. 
Zvesta članica odbora je bila od ustanovitve - dolgih 55 let. S svojim 
vedrim značajem je uspela razvedriti mnoge obupane in jim dati 
upanje in voljo do življenja.

Začetki dela v odboru so bile skromne akcije, a njena in prizadev-
nost ter iznajdljivost ostalih članov za humanitarne potrebe, so bile 
med ljudmi dobro sprejete.

Gospa Štefka ni štela ur in časa, niti pričakovala časti in denarja za 
svoje delo. Plačilo in priznanje ji je dalo zaupanje ljudi in spoznanje, 
da je nekomu poma-
gala iz stiske. Pol 
stoletja plemenitega 
dela je gospa Štefka 
nesebično vlagala v 
obstoj društva in za-
pustila dobro popo-
tnico za rast tam, kjer 
je ona orala ledino. 
Njene izkušnje nas 
bogatijo in nas nav-
dajajo s spoznanjem, 
da smo na pravi poti.

Z vsem dolžnim 
spoštovanjem gospe 
Štefki iskrena hvala 
za vse in čas, ko je 
bila z nami. 

Odbor Rdečega Križa 
Moste

Dom za starejše v Komendi
marveč ga tudi začeli graditi in v čim večji možni meri tudi dogra-
dili. S tem bi najbolje zamašili usta tistim dvomljivcem, ki menijo, 
da bo temeljni kamen sicer položen, nato pa ga bo začela preraščati 
trava. Tem svetujem ogled doma za starejše v Bohinju in pogovor z 
župnikom Ivanom. Pa tudi, kar mi je še posebej všeč pri uredniku 
našega občinskega glasila Andreju Žalarju, ki rad poudari: »Mislimo 
pozitivno!« Potem bo naš dom za starejše tudi kmalu stal. Čeprav bo 
našo občino resnično veliko stal v denarnem pogledu, v človeškem 
pa bo njegova cena neprecenljiva – zadovoljstvo njegovih stanoval-
cev in varovancev. 

Izkušnje drugod naj nam bodo spodbuda in hkrati zagotovilo za 
to. Da vsakdo potrebuje »topel, prijazen in odprt dom«, kot je pou-
daril Ivče. Od otroških let do slovesa s sveta. Naša dolžnost je, da ga 
zagotovimo našim najbližjim, bližnjim in vsem občanom naše obči-
ne. To naj bo prednostna misel in naloga v letu 2009 občanov občine 
Komenda. Ostalo bomo tako dosegli prej ali slej. Če česa ne, pa tudi 
ne bo konec sveta. Svoj dom za starejše pa bomo le imeli. V duhov-
nem, življenjskem in človekoljubnem pomenu besede. Na nas je, da 
našim starejšim občanom in občankam zagotovimo to troje – doma 
oziroma v Medgeneracijskem središču Komenda. 

Jože Pavlič, član Sveta Zavoda Medgeneracijsko središče 
Komenda
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JUBILEJ - OBVESTILA

Hladilnik, televizor, pralni in pomivalni stroj, 
sesalnik, fen, radio, različni mali gospodinjski 
aparati, električno orodje, otroške igrače na 
baterije, elektronska tehtnica so le najpogostej-
še električne in elektronske naprave v naših 
domovih, večina pa nas bi jih lahko naštela še 
precej več. Električna in elektronska oprema 
nam olajša marsikatero domače opravilo, zato 
jo ljudje radi kupujemo. Kot vsaki stvari pa 
tudi tem napravam enkrat poteče življenjska 
doba in se pokvarijo. In če se pred nakupom 
aparata večkrat vprašamo, kje bi ga kupili, da 
bo za nas najugodneje, se potem, ko se pokvari, 
le redki vprašamo, kam ga odpeljati, da bo za 
nas in okolje najmanj škodljivo.

Sestavni del hladilnikov, zamrzovalnikov in 
klimatskih naprav so škodljivi plini, v TV-
sprejemnikih in monitorjih so nevarne težke 
kovine, plinske sijalke (varčne žarnice) pa 
vsebujejo živo srebro, ki se ob neprimernem 
ravnanju spremeni v človeku in okolju ži-
vljenjsko nevarno obliko. Zato je pomembno, 
da se tovrstno opremo, ko odsluži svojo ži-
vljenjsko dobo, pravilno obdela - iz nje izloči 
nevarne snovi, ostale dele pa v največji možni 
meri reciklira. Pri hladilnikih in zamrzovalni-
kih je mogoče recilkirati kar 75 % sestavnih 
delov, pri malih gospodinjskih aparatih vsaj 50 
%, pri televizorjih in monitorjih na primer 65 
%, pri sijalkah pa celo do 99 %.

A pravilno obdelavo je možno zagotoviti le, 
če končni uporabniki odsluženo električno in 
elektronsko opremo oddamo na ustrezna zbirna 
mesta. Ker se odpadki iz električne in elek-
tronske opreme kljub nevarnim sestavnim de-
lom še vedno največkrat znajdejo med nava-
dnimi mešanimi komunalnimi odpadki ali med 
kosovnimi odpadki, obstaja velika verjetnost 
poškodb in nenadzorovanega iztekanja nevar-
nih snovi v okolje. Zato so pri družbi ZEOS-u 
in PUBLICUS-u pripravili posebno akcijo 
»Aparat ni za kosovni odpad!«, s katero želijo 
ljudi spodbuditi k oddaji odsluženih električnih 
in elektronskih naprav ter odpadnih sijalk v 

Aparat ni za kosovni odpad!
zbirni center. 

Vsi, ki boste med 16. februarjem in 13. 
marcem 2009 prinesli v zbirni center Suhadole 
katerokoli električno ali elektronsko napravo 
ali odpadno sijalko, boste na podlagi izpolnje-
nega kupona sodelovali v nagradnem žrebanju 
za nov hladilnik.

Zbirni center Suhadole je v zimskem času 
(1. oktober – 30. april) odprt od ponedeljka 
do petka med 6. in 16. uro ter v soboto med 
8.00 in 13. uro. 

Poleg tega bomo odpadno električno in elek-
tronsko opremo ter odpadne sijalke zbirali tudi 
s tovornjakom po naslednjih lokacijah, in si-
cer:

KOMENDA LOKACIJA URA

sobota 21. 
februar 2009

Klanec – pri 
ekološkem 
otoku

8.00 – 9.30

Komenda 
– parkirišče 
pri Občini

9.40 – 11.10

Moste – pri 
stari mlekarni

11.30 – 13.00

Križ – pri 
gasilskem 
domu

13.10 – 14.40

Ker pa so plinske sijalke specifičen EE od-
padek, ki nemalokrat konča med mešanimi 
komunalnimi odpadki, smo za odpadne sijalke 
pripravili še dodatna mesta, kjer le te lahko 
oddate.

Ta mesta so:

HP MERCATOR KAMNIK, Kovinarska cesta 
36, Kamnik
FRAMAT d.o.o., Ljubljanska cesta 21/a
Občina KOMENDA, Režijski obrat, Zajčeva 
23, Komenda (v času uradnih ur)

Vsi, ki boste v času akcije, na teh mestih odda-
li odpadno sijalko, boste prejeli majico. Lahko 
pa istočasno, z oddajo kupona, sodelujete tudi 

v nagradnem žrebanju za nov hladilnik.
Če imate torej doma kakršenkoli pokvarjen 

aparat ali odpadno sijalko, ga odpeljite v zbirni 
center Suhadole ali pa na katero od zgoraj na-
vedenih lokacij. S tem boste v enem koraku 
naredili tri koristne stvari hkrati: znebili se 
boste nepotrebne šare, sodelovali v nagradnem 
žrebanju in, kar je najpomembnejše, prispevali 
k varovanju okolja in zdravja ljudi.

OBMOČNO ZDRUŽENJE 
RDEČEGA KRIŽA KAMNIK

in
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO 

MEDICINO SLOVENIJE

Vas vabita na

KRVODAJALSKO AKCIJO

v DOMU KULTURE KAMNIK
Fužine 10

16. in 17. februarja 2009
med 7:00 in 13:00 uro

VABLJENI!

S seboj prinesite veljaven 
oseben dokument s 

fotografijo!

TUDI VAŠA KRI LAHKO 
REŠUJE LJUDI

Jubilej so slovesno proslavili v gradu Jable 10. 
decembra lani v Loki pri Mengšu. Slovesnosti 
se udeležili poleg ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve župani oziroma predstavniki 
občin-ustanoviteljic, predstavniki podjetij in 
ustanov, ki sodelujejo s centrom in člani kolek-
tiva. V Aplenci smo že v decembrski številki 
poročali, da je bil v okviru praznovanja 30-le-
tnice INCE Mengeš župan občine Komenda 
Tomaž Drolec častni gost na otvoritvi razstave 
del umetnikov enote INCE iz Most v salonu 
Casino Tivoli v Lescah.
INCE je 1976. leta nastal na pobudo Društva za 
pomoč duševno prizadetim Domžale-Kamnik. 
Takrat je bila ustanovljena komisija in poleg 
staršev so bili v njej člani izvršnih organov 

Trideset let Varstveno delovnega centra INCE
ustreznih strokovnih služb takratnih občin 
Domžale in Kamnik. Leta 1978 je postal direk-
tor Bruno Kocbek, Jože Mlakar in Sonja Snoj 
pa sta začela pripravljati program za delavnice 
pod posebnimi pogoji in vso ustrezno doku-
mentacijo za nakup objektov v Mengšu.
Center za usposabljanje in varstvo invalidnih 
oseb Domžale - Kamnik so odprli  24. oktobra 
1978. To je bil takrat šesti tovrstni center v Slo-
veniji in je kmalu postal zgled vsem drugim 
centrom v takratni državi Jugoslaviji. 2005 se je 
preimenoval v Varstveno delovni center INCE 
in ima danes tri enote (Mengeš, Domžale, Moste 
v Komendi), četrta v Litiji pa je v gradnji. Var-
stvo pa omogoča 103 osebam z zmerno in težjo 
motnjo v duševnem razvoju.   -A. Ž.

Ob 30-letnici je dobila zahvalo tudi Občina 
Komenda, prevzel jo je župan Domaž Drolec. 
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Oktobra smo se začeli pripravljati na obisk 
Božička. Prijetna novost veselega decembra, ki 
bo morda tradicionalna, je bila novoletna jelka. 
Enako lepo in veselo je bilo tudi ob pričakova-
nju Božička. Toliko srečnih lučk v otroških 
očeh nam je najlepše plačilo za delo – plačilo 
tudi fantom in dekletom Društva Umetnih 
kulturnikov KAJ TI MAR, ki so nam pomaga-
li v želji, da čim več naredimo za naše ljudi. 
Trudili se bomo, da bi bili boljši, še naprej.

Kaj za prazničnimi vrati čaka nas?
Sreča, zdravje, veselje, uspehi....
Bodo novi časi zlat ?

Zlati bodo, če jih sami pozlatimo.
S poštenim delom in dobroto!

Katja Tabernik

DRUŠTVA

Ista zgodba kot vedno. Leto je kar 
spolzelo skozi prste. Vendar imamo 
kaj pokazati. Radosti pa nas prepriča-
nje, da smo veliko naredili za naše 
občane Komende in še posebno veli-
ko za najmlajše.

Januarja so bile misli uprte v pustno rajanje 
otrok in prireditev na Pustno soboto pred šolo.

Pripravljali smo se tudi na letni občni zbor, 
ki je bil 1. februarja v Planinskem domu Mila-
na Šinkovca na Podborštu. Vabilo nanj smo 
objavili v januarski številki Aplence in zapisali 
Komenda naj bo prijazna in gostoljubna obči-
na! Zbralo se nas je veliko članov in prosto-
voljcev, ki radi priskočijo na pomoč pri raznih 
akcijah. Povečali smo članstvo in bili veseli 
novih članov upravnega odbora. Program dela 
za naprej nas vspodbuja k delu. 

Najmanj vsak mesec smo se dobivali na de-
lavnih sestankih. Za prijetno razpoloženje se 
moramo zahvaliti gostitelju družini Lončar iz 
Podboršta, saj v njihovi brunarici vsak sestanek 
postane tudi prijetno druženje.

Ne moremo si pripisovati velikih zaslug za 
prvo poroko 5. januarja v spominski sobi Ivana 
Selana, je pa Turistično društvo sobo uredilo in 
Selanov nečak Gery, ki živi na Švedskem, je 
obljubil zvestobo izvoljeni Rusinji Evgeniji. 
Sicer pa je v  Selanovi sobi vpisna knjiga obi-
skovalcev in vsaki skupini obiskovalcev Ko-
mende jo pokažemo. Menimo pa, da si jo  
ogleda še vedno premalo obiskovalcev. Zato 
moramo še veliko narediti.

V vsaki številki Aplance se Uredniški odbor 
»vtakne« v  ČEBELE in OSATE v naši občini. 
Sredi leta pa bomo s skupnimi močmi na prire-
ditvi proglasili Najboljšo čebelo in Najbolj 
ostri osat.

Pustne šeme smo pred šolo pričakali kot 
običajno s toplim čajem, kuhanim vinom in 
krofi. Zelo veliko maškar, kulturniki Kaj ti 
marovci in pustni sprevod so vztrajali v zelo 
mrzlem vremenu. Z veselim rajanjem smo 
preganjali zimo, zvečer pa po zaselkih zakurili 
še pustne kresove.

Turistično društvo Komenda

Le kaj smo počeli lansko leto?
Marca so bili napori 

usmerjeni v Čistilno ak-
cijo in Gregorčke.  
Skrbno organizirane či-
stilne akcije so vse bolj 
obiskane, z zadovolj-
stvom pa ugotavljamo, 
da je dela vse manj. Iz-
redno uspel dogodek pa 
so Gregorčki. Zahvala 
velja prizadevnim čla-
nom, Ribiški družini za 
»uporabo« Kriškega 
bajerja, vzgojiteljicam v 
vtcu za spodbujanje pri 

izdelovanju ladjic in seveda staršem z otroki 
na čarobnem večeru.

Na Spomladanskem kmetijskem sejmu smo 
sodelovali s propagandnim materialom. Dru-
štvo kmečkih žena s prigrizki, s čebelarskimi 
in lončarskimi izdelki smo izkazovali obisko-
valcem dobrodošlico v Komendi; podobno tudi 
na jesenskem sejmu. Bili pa smo tudi na tradi-
cionalni prvomajski predstavi občin v Arbore-
tumu. Konec maja pa smo potem sodelovali še 
pri pripravi in izvedbi prireditve Stari traktor. 
Prireditev je v Komendo privabila ogromno 
ljudi. 

Z društvom Stari traktor pa smo se udeležili 
izleta v vznožje Gross Glocknerja.

Na Klancu in Križu smo uredili vhode v vasi 
z zasaditvijo cvetličnih gredic, ki jih člani tudi 
vzdržujejo med letom. Oktobra smo pa smo 
sodelovali pri pripravi in izvedbi 

Oktoberfeista. Jeseni pa smo se na letni izo-
braževalni izlet  skupaj Folklorno skupino 
Društva upokojencev Komenda podali na 
Kras.

Da pa bomo člani TD Komenda tudi zdravi 
in fizično dobro pripravljeni, se ob torkih zve-
čer dobivamo v Športni dvorani Komenda. 
Igramo odbojko ali badminton. Vabimo vse 
člane, da se nam pridružijo.

Bili smo na izletu.

Na Klancu in Križu smo uredili vhode v vasi .

Kostanjev piknik

Čistilna akcija
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DRUŠTVA

Kakor seješ, tako boš tudi žel, pravi 
slovenski pregovor. Kar nekaj časa 
smo orali, ravnali, utrjevali, (predvsem 
v občinskih proračunih nekaj zadnjih 
let), da smo imeli kam posejati. In če 
seješ, tudi žanješ. 

Natanko pred enim letom, v božičnem času, 
smo z županom podpisali pogodbo za podvoz-
je gasilske avtocisterne. Danes, leto po tem, 
ponosno ugotavljamo, da je vozilo izdelano in 
opremljeno; pripravljeno za operativno delo 
moščanskih operativcev.

Pred letom sem zapisal, da je to vrhunec se-
danje generacije. In kaj sploh je ta  bum? GVC 
16/25  6+1 MERCEDES BENZ Atego 1328 je 
uraden naziv vozila po tipizaciji GZS. Težko je 
13 ton, pogon ima na vsa 4 kolesa (4x4), ABS 
zavore, zaporo diferenciala, ojačano vzmete-
nje,… Motor je ekološki z oznako Evro 5 in 
zmore 286 KM oziroma pri polni obremenitvi 
100 km/h. Vozilo je prirejeno za prevoz vode, 
opreme in moštva. V podaljšani kabini je pro-
stor za sedem gasilcev. Ima štiri sedišča z var-
nostnimi pasovi, vgrajene tri dihalne aparate, 
gasilec pa si aparat nadene sede med vožnjo. 
Ob strani so 4 svetilke in 2 prenosni radijski 
napravi. 

Nadgradnja podjetja Ziegler je izdelana po 
tehnologiji CFK/GFK iz aluminija in panelne-
ga sestava lahkih profilov ALPAS. Stranski 
prostori za opremo so zaprti z roletami, prostor 
črpalke pa s preklopnimi vrati. V notranjosti je 
rezervoar za 2.500 litrov vode. Vozilo ima 
7-KW elektro agregat, na strehi 3,6 metra visok 
teleskopski steber z dvema 1000 W avtomatsko 
daljinsko vodenima reflektorjema (360 stopinj 
in poljubna regulacija naklona). Zadaj ima vo-
zilo sodobno kombinirano črpalko (visoki in 

V jubilejno leto z GVC 16/25 6+1….
Mošanski gasilci so uspešno stopili v 80. leto obstoja in delovanja. 

nizki tlak) Ziegler FPN 10-2000 2 HH. 
Ob strani je naprava s 60 m visokotlačnih 

cevi in pištolni ročnik, spredaj pa je vitelj za 
5.400 kg. Na strehi je tridelna raztegljiva lestev 
(14 m v naslonu) in manjša A lestev razstavlji-
va (A-3,5m-naslonska 6m). Na strehi so še 4 
sesalne A cevi in 2,5m dolg strešni zaboj za 
opremo in orodje.

Prostori ob strani so namenjeni opremi in 
orodju. Vsa oprema je vpeta posamično v pri-
trdišče (s hitrim snetjem). Vsi orodni boksi so 
osvetljeni. Razdeljeni so po sekcijah: elektrika, 
vlomno orodje in oprema, armature za vodo, 
armature za penilo, tehnično reševalna oprema, 
prva pomoč, izpihovalec zraka, dodatna dva 
dihalna aparata s 4 rezervnimi jeklenkami, 3 
potopne črpalke, 120 litrov penila,… 

Še marsikaj bi lahki zapisali o tem našem 
novem gasilskem vozilu, vendar  recimo le še 
to, da nas je kar nekaj, ki smo pustili v njem 
leto dni trdega dela, usklajevanj, načrto-
vanj,…

Za popolno predstavitev pa vendarle še cena: 
dobrih 250.000,00 evrov. Zahvala velja vsem 
občanom, občankam in 
obrtnikom za prispevke 
pri letošnjem koledarju. 
(Slednji je za leto, v ka-
terem društvo praznuje 
80 let, zagotovo nekaj 
posebnega). Sicer pa, s 
podporo bo vedno tako. 
Brez krajanov ne gre. 
Res pa je tudi, da je avto 
namenjen hitrejši, boljši, 
učinkovitejši pomoči 
nam vsem.

Velja pa tudi, da ob 

teh tehničnih prizadevanjih nismo lani pozabili 
na izobraževanje članov, da bodo kos različnim 
izzivom, nalogam v reševalnih in drugih akci-
jah. Pa tudi na prenovo »štalce« za »kravco«  od 
oktobra do konca decembra nismo pozabili. 

-  Poveljnik 020                                                                                                

3. decembra zvečer pred občino

4. decembra zvečer po seji občinskega sveta
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ZANIMIVOSTI 

Radodarni možic Božiček je v ponedeljek, 
22. decembra, zvečer, čeprav je bila sicer zelo 
gosta megla, s svojimi jelenčki vendarle našel 
pot do komendske občinske stavbe. Če je ne 
bi, bi bila zelo razočarana prava množica 
predšolskih otrok iz naše občine, ki ga je 
vneto in glasno klicala izpred vhoda v že kar 
častitljivo stavbo, najboljša orientacijska 
točka pa mu je bila visoka močno osvetljena 
novoletna smreka pred njo. Pripeljal se je z 
zelo zajetnimi vrečami daril, ki so močno 
razveselila malčke, ob njih pa so se oči za-
svetile tudi njihovim staršem in drugim 
spremljevalcem, ko so videli, kako so se 
otrokom izpolnile njihove velike želje in pri-

V soboto, 27. decembra, popoldne so domove 
naših župljanov in občanov obiskali koledniki 
iz naše župnije. Najprej, da bi obiskanim z bese-
do in koledniško pesmijo zaželeli zdravja, sreče 
in miru v letu 2009, nato pa tudi, da bi v okviru 
letošnje trikraljevske akcije Misijonskega sredi-
šča Slovenije nabirali darove za otroke v misi-
jonskih deželah. Tokrat predvsem za različne 
učne ustanove in prostore v Angoli, Malaviju, 
Senegalu, Zambiji, na Slonokoščeni obali in na 
Madagaskarju. Geslo tokratne koledniške akcije 
je bilo: Šolo pomagajmo skupaj zgraditi, revnim 
otrokom veselje deliti. Pri tem bo kar precej 
pomagalo tudi blizu 1500 evrov, kolikor so jih 
naši župljani podarili kolednikom za siromašne 
otroke v omenjenih afriških deželah. 
           Jože Pavlič

Radodarni Božiček

Obisk kolednikov

čakovanja. Za to so poskrbeli člani in članice  
Turističnega društva Komenda s predsednikom 
Vidom Koritnikom, Vrtec Mehurčki, Mravlji-
šče Komenda, Kulturno društvo Komenda in 
Občina Komenda. Božičkovi spremljevalci pa 
tudi za živahno razpoloženje, napeto pričako-
vanje in vesele ter nasmejane obraze otrok, 
mamic in očkov. Še zlasti ob izročitvi tako 
težko pričakovanega darila vsakemu otroku v 
roke. Hvala, dobri Božiček, so zgovorno govo-
rile otroške oči, sem in tja pa tudi glas pogu-
mnejših med njimi, ki so tudi kaj povedali 
Božičku, mu zapeli pesmico. - Jože Pavlič   

VABILO
na veselo

PUSTOVANJE
Društvo upokojencev Komenda vabi na veselo pustovanje  

na Dolenjsko v soboto, 21. februarja 2009.
Odhod avtobusa iz Križa ob 7. uri, Moste ob 7.05,  

Komenda 7.10.
Maske so zelo zaželene. Najbolj izvirne 

čakajo lepe nagrade.
Za prijetno zabavo na Dolenjskem bo poskrbljeno.

Prijave sprejema do zasedbe avtobusa vodja izletov pri DU 
Komenda Marija Špehonja  

tel. 031 405 303

VABLJENI

Na Štefanovo, 26. decembra, 2008, so se spet zbrali konjeniki s konji na Križu. Tradicionalno 
žegnanje za zdravje konj, ki so ga na Gorenjskem na Križu pri Komendi po osamosvojitvi Slove-
nije med prvimi spet oživili, je bilo tudi tokrat  pred cerkvijo na Križu. Po maši v cerkvi so pred 
cerkvijo zapeli pevci, župnik Zdravko Žagar pa je blagoslavljal konje in konjenike v sprevodu, ki 
je ob 11. uri krenil izpred bifeja Megi na začetku vasi skozi vas. 
Vsako leto se na blagoslovitvi zberejo številni člani Konjeniškega kluba Komenda in lastniki 
oziroma gospodarji iz sosednjih krajev. Tokrat je bilo v sprevodu 51 konj. Lastniki so že po tra-
diciji dobili po blagoslovitvi spominsko darilo Franca Kremžarja z Gmajnice, postregli pa so jih 
tudi s čajem in pecivom.

A. Ž.

Na čelu sprevoda konjenikov je bila Polona 
Osolnik iz Konjeniškega kluba Komenda 

V tradiciji sprevoda so vedno še posebno pri-
srčni najmlajši

Konji s konjeniki na Križu
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S Turističnim društvom Komenda v Uredništvu Aplence nadaljujemo akcijo NA PREŽI in 
podeljujemo ČEBELO IN OSAT za mesec JANUAR 2009.

ČEBELA IN OSAT
Januar 2009

Na preži

XXXXXXXXX

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo 
REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo 
Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 11.  FEBRUARJA. Na kuverto 
napišite: ime, priimek, naslov in pripišite Nagradna 
križanka.

NAGRADNA KRIŽANKA
TERA RD D.O.O.
MLAKA 4, 1218  KOMENDA
Tel.: 01 83 41 015
Fax.: 01 834 33 26  
E-mail: lpk@siol.net
Podjetje (program podjetja bomo predstavili v 
prihodnji številki) se že 15 let ukvarja s prodajo izdel-
kov, ki so uporabni v gospodinjstvu in primerni za 
priložnostna darila med vsem letom. Na sedežu 
podjetja v Komendi, Mlaka 4, so na voljo izdelki iz 
opuščenih programov po ugodnih cenah. Delovni 
čas prodajalne v Komendi: od ponedeljka do petka 
od 8. do 19. ure, ob sobotah od 8. do 13.ure.

1. nagrada - izdelki podjetja TERA RD Komenda v 
vrednosti 80,00 EUR
2. nagrada - izdelki podjetja TERA RD Komenda v 
vrednosti 40,00 EUR
3. nagrada - izdelki podjetja TERA RD Komenda v 
vrednosti 25,00 EUR

Nagrajenci križanke TGM KOSIRNIK ROMAN 
KOSIRNIK s.p.
Moste 1 b, 1218 Komenda v Aplenci, Glasilu občine 
Komenda, št. 12/2008:

1. nagrada – zimska vetrovka – Ana Car, Breg pri 
Komendi 14C, 1218 Komenda 
2. nagrada – pulover – Jožica Zorman, Zadružna 
ulica 7, 1218 Komenda  
3. nagrada – majica – Vilma Mihelčič, Bukovčeva 
ulica 1, 1232 VIR 

Nagrajenci križanke TERME SNOVIK Aplenca  št. 
12/2008
1. nagrada – 3 vstopnice  za celodnevno kopanje 
– Nina Hafner, Glavarjeva cesta 60, 
1218 Komenda
2. nagrada – 2 vstopnici za celodnevno kopanje – 
Drago Hafner, Glavarjeva cesta 60, 
1218 Komenda

ČEBELO Folklorni skupini Društva 
upokojencev Komenda in njenemu reži-
serju ter strokovnemu vodji Valterju 
Horvatu. Ob 50-letnici organiziranega 
smučanja na Krvavcu je skupina sklenila 
leto 2008 s 40. jubilejnim nastopom.

OSAT za nedomiselno novoletno okrasi-
tev stavbe in prostora Kmetijske zadruge 
v Komendi. 

ČEBELE in OSATI so odraz podpore 
prizadevanjem: NAJ BO UREJENO 
LEPO!

3. nagrada – 1 vstopnica za celodnevno kopanje 
– Vinko Plevel, Križ 27, 1218 Komenda 
Čestitamo! Nagrade prevzamejo nagrajenci na 
podlagi tega potrdila v družbi TGM KOSIRNIK, 
ROMAN KOSIRNIK s.p., Moste 1 B, 1218 
KOMENDA.  
Kontaktni telefon: 041 650 073
Nagrajencem križanke TERME SNOVIK bomo 
karte poslali po pošti. 
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Med uspehi in dosežki, po katerih je danes po-
znana in priznana Občina Komenda, med dru-
gim ima recimo eno najlepših poslovnih con v 
Sloveniji, je nedvomno tudi Konjeniški klub 
Komenda. Že več kot pol stoletja je klub med 
tistimi, po katerih je danes Komenda poznana 
po državi Sloveniji in v tujini; tako po 
Petru Pavlu Glavarju, konjeniškem špor-
tu, sejmih in vse bolj tudi po poslovni 
coni. 
Tudi minulo leto je bilo v dejavnosti Ko-
njeniškega kluba uspešno in odmevno. 
Na tekmovalnem področju se je z doseže-
nimi kasaškimi rezultati klub med 13 
klubi v državi uvrstil na odlično 2. mesto. 
V zadnjih 10 letih je bil klub vedno med 
najboljšimi v Sloveniji.
»Za nami je lepa, a naporna sezona tek-
movanj, dala pa nam je kopico dobrih 
rezultatov,« poudarjajo v klubu. »Bili 
smo na  25 tekmovanjih. Posegli smo po 
32 zmagah, 2. mesto smo osvojili 40 krat, 
3. pa 32 krat. Tako je klub osvojil 2. mesto na 
absolutni lestvici kasaških klubov državi.
Tradicionalno so se uspehi začeli vrstiti na veli-
konočni ponedeljek v Ljutomeru, kjer so ko-
mendski tekmovalci pokazali, da so pridno tre-
nirali vso zimo, kar je najbolje izkoristil Ive 
Dovžan s kobilo Preussenliebe, ki je v najmoč-

nejši dirki dneva takrat 
ugnala vse konkurente. 
Med tako imenovanimi 
posebnimi oziroma 
najbolj odmevnimi dir-
kami je bila tudi Rejska 
dirka triletnikov. Ivan 
Kosec je s svojim 
Lucky Fonzem dosegel 
2. mesto, Janez Štrem-
felj pa z All Gerdom 4. 
Pokal generala Rudolfa 
Maistra na dirki v Ko-
mendi je osvojil JON 
GL s Tomažem Za-
krajškom. Trojno kro-

no Agrokombinata pa je osvojila Elisa 
Diamant z Milanom Žanom. Jasin GL Tomaža 
Laha je lani štartal na 60. zmago, ki pa ostaja 
letošnji cilj.  
Na mednarodnih dirkah je v Subotici Milan 

Žan s kobilo Eliso posegel po samem vrhu, 
Jože Skok pa je v Milanu z dveletno kobilo 
Miss Piddu v galopski konkurenci osvojil 1. 
mesto. Nadaljevalo in poglobilo pa se je lani 
tudi sodelovanje s klubom DTC iz Wierssna v 
Nemčiji, kjer smo na prijateljskih tekmah slišali 
tudi slovensko himno.
So pa lani v klubu poleg tekmovalnih ciljev za-

beležili uspešno leto 
tudi na gospodar-
skem področju. Po 
predlanski poplavi 
je bil precejšen 
stroškovni zalogaj 
kluba popravilo 

steze na hipodromu. Ob urejanju infrastrukture 
(kanalizacija in elektrika) so asfaltirali 1600 
kvadratnih metrov razstavnega prostora, doda-
tnih 1600 kvadratnih metrov (že plačanih) pa 
bodo letos. Če bo denar, pa načrtujejo asfaltno 

prevleko še na 1500 kvadratnih metrih 
razstavnega prostora.
Urejanje omenjanega razstavnega prosto-
ra je seveda sejemski program kluba, saj 
so sejmi v dobrih desetih letih postali 
pomembna dejavnost kluba in prav tako 
današnja prepoznavnost Komende doma, 
vse bolj pa po zadnjih dveh sejmih tudi že 
v tujini.

»Ob vseh razvojnih prizadevanjih in na-
črtih, ki jih imamo tako v klubu kot  sku-
paj z občino (v mislih imam center oziro-
ma trgovino in izgradnjo hlevov) nas 
lanski dosežki na športnem in sejemskem 
področju zares še naprej spodbujajo. 

Včasih mislim, da se nekatere stvari dogajajo 
prepočasi, da se preveč zatika, vendar je po 
drugi strani res, da sejem za svojo potrditev po-
trebuje čas v prostoru, dirka pa je pomemben 
dosežek trenutka. Na sejemskem področju smo 
prav z zadnjimi sejmi dosegli kvalitetno prepo-
znavnost in smo kot drugi največji tovrstni sejem 
v Sloveniji primerljivi z radgonskim kmetijskim 
sejmom. Mislim, da so tudi na tem področju to 
zavidljivi rezultati, pomembni za občino, s 
predstavitvami in aktivnostmi na njih pa tudi za 
druga društva v Komendi.«
Tako o Konjeniškem klubu in lanskem delu ter 
aktivnostih predsednik Lojze Lah, ki pa tudi 
za letos napoveduje v Komendi tri konjeniške 
prireditve in dva sejma. – A. Žalar         

DRUŠTVA
Konjeniški klub Komenda

Na drugem mestu v državi Sloveniji
Kasaške prireditve in sejmi ostajajo še naprej prepoznavna stalnica občine Komenda. 

Dirke in sejmi 2009
Kasaška tekmovanja v Komendi: 17. maja, 5. julija in 20. 
septembra 2009
Spomladanski sejem: 2., 3., 4. in 5. aprila 2009
Jesenski sejem: 1., 2., 3. in 4. oktobra 2009 

Lojze Lah, predsednik KK Komenda 
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Mali oglas

RAČUNOVODSKI 
SERVIS

Z dolgoletnimi izkušnjami vam 
strokovno, ažurno in po 
ugodni ceni nudi 
računovodske storitve in 
svetovanje za vse vrste podjetij 
in samostojne podjetnike.

MARTER d.o.o., 
Krekova 17,
Komenda, tel.: 834-33-48
marter@siol.net

RECEPTI

Rubrika RECEPTI kot nalašč kliče po hrani v 
pustnem času. Prelistala sem kar nekaj Pustne 
literature, a o hrani nisem nič našla. Vsi pa 
vemo, da je za pustni čas  najbolj značilen 
KROF. A ker je v Komendi toliko izvrstnih 
pripravljalk krofov, kar pa sama nisem, se v to 
ne »mešam«. Ta »vahke« smo pa v Aplenci že 
cvrli.

Na domžalskem se je poleg omenjenega 
cvrtja na Pustni dan streglo z govejo juho, šo-
blom, pečenimi rebrcami in šinkom. Na Do-
lenjskem okoli Novega mesta smo jedli 
»ješpren«, v katerega je moral stopit »čunk 
oziroma prasc«. Bila so tudi  pečena rebrca in 
vsak član družine je dobil polovičko suhe klo-
base. Tega smo bili otroci najbolj veseli.

Debeli četrtek - Znane so zgodbe o vlečenju 
ploha dekletom, ki so bila godna, a se to leto 
niso poročila. Fantom, ki bi že davno morali v 
zakon, so zvlekli cel lojtern'k na sleme hiše ali 
kozolca. Seveda je bilo to v posmeh vseh.

 Na večer se je zbrala vaška godba. Ni bilo 
nujno, da si igral dobro kak instrument, po-
membna je bila volja do igranja. »Pustni od-
bor« je izbral enega od priseljencev - »prihaja-
čev«, tistega ki se je že poprej izkazal za 
koristnega. Moral je imeti velike zasluge za 
kraj in njegove prebivalce. Z godbo so mu 
uradno priznali, da je postal krajan, v zavesti 
krajanov je pa tako in tako vedno ostal nekdo, 
ki je prišel od drugod.

Zaželeli so mu, da bi mu debel krompir 
»gratou«, da bi bili otroci pridni in da bi bili 
vsi zdravi!Dobro se je jedlo, pilo kuhano vino 
in pivo.

Pri oblačenju za pustni čas dajemo otrokom 
starši kar velik navdih, saj je pustovanje v na-
vadah ljudi kar dobro zakoreninjeno. Seveda 
različna področja Slovenije pričakujejo ma-
škare različno.

Kaj se »JE«  za pustni torek, nisem našla v 
nobeni literaturi. Vem le, kaj smo jedli pri 
moji stari materi na Dolenjskem. Bil je ješpren 
s suhim mesom, pečena rebrca in domače ku-
hano vino. Ta običaj želim obujati tudi vsako 
leto v moji družini. DAR za pusta napoveduje 
rodovitnost in dobro letino.

RECEPT– JEŠPREN 
(ričet)

25 dkg rjavega fižola namočimo v mlačno 
vodo že večer prej in ga v slani vodi skuhamo. 
25 dkg ječmenčka speremo v topli vodi in ga 
kuhamo v 2 litrih vode. Lahko uporabimo juho 
od suhega mesa.

Dodajamo zrezano zelenjavo: čebulo, ohrovt, 
korenje rdeče in rumeno, kolerabo, por, koreni-
no peteršilja, česen in zeleno. Dodamo začimbe 
- majaron, lovor, šetrajko, poper v zrnju.

Ocvrta puranja 
rulada z 
brokolijevim 
nadevom
Potrebujemo:

1 puranji file ali drug kos mesa
sol
česen 
150 – 200 g brokolija
3 žlice pecorina ali parmezana
moka
jajce
drobtine

Mesarja prosimo, naj nam file prereže tako, 
da ga bomo lahko zvili v rulado. Sicer pa ga 
tudi še doma potolčemo, da bo čim tanjši, pri 
tem pa pazimo, da se ne začne trgati. Meso 
nasolimo in natremo s česnom (s slednjim sa-
mo na tisti strani, ki ga bomo premazali z bro-
kolijevim nadevom). Brokoli skuhamo, odce-
dimo in zmešamo skupaj s pecorinom ali 
parmezanom – najbolje je, če uporabimo kar 
palični mešalnik. Tako dobimo brokolijev na-
dev, s katerim premažemo puranji file. En ko-
nec seveda pustimo nenamazan, da nam nadev 
ne bo uhajal ven, ko bomo meso zvili v rulado. 
Slednjo povaljamo najprej v moki, nato jajcu 
in nazadnje v drobtinah. Ocvremo v vročem 
olju in nato na majhnem ognju pustimo, da se 
bo meso dobro speklo – kot sicer to delamo za 
dunajske zrezke. Rulado narežemo na približno 
centimeter in pol debele rezine ter postrežemo 
s krompirjem ali kakšno drugo zelenjavo. Za 
nadev lahko vzamemo tudi brstični ohrovt ali 
špinačo, sicer pa rulado lahko zavijemo tudi v 
alu folijo in jo pečemo v pečici. Tako lahko 
spustimo paniranje. 

Dober tek 
Vam želi Marta Jerebič

Če smo uporabili »suho juho«, moramo zelo 
malo ali nič soliti. Dodamo še košček suhega 
ali svežega svinjskega mesa ali klobaso. Pokri-
jemo in počasi kuhamo eno uro. Lahko dodamo 
tudi drobno zrezan krompir.

Če nimamo pri roki mesa, dodamo ječmenu 
žlico zaseke ali ocvirkov. Dodamo kuhan fižol, 
in po okusu še dosolimo.

Kuhano suho, a še toplo meso postrežemo 
posebej. Zelo pa teknejo tudi pečenice kuhane 
v cvičku (Primorci jih skuhajo v teranu ) in 
popečene v lastnem soku. 

Dajte svoji kuharski domišljiji prostor. Pa 
dober pustni Dober tek.

Katja Tabernik

(v okvir s kakšno skico pustna maska)
Krona pusta je seveda pustni torek. V 

Komendi ga zakurimo na torek, ko se zveče-
ri. Povsod drugod pa je znana pepelnična 
sreda, pokop Pusta. Tu pa se jedo preste, 
popije se šilce ali pa dva žganega, vino in 
pivo.

Kaj pa naslednji dan? Ja naslednji dan pa 
zdravimo mačka. In prišel je čas posta.

Vidimo se v Komendi pred šolo, kjer bo 
sprejem maškar in pustna povorka. Vablje-
ni!

Na Glavarjevi cesti 61A v Komendi oddam v najem opre-
mljeno enosobno stanovanje s kletno shrambo površine 
50,63 m2. Tel.: 041 741 756, 051 352 226

Pustni dnevi

Kaj nas čaka na mizi?
O pustu in kaj jemo v pustnem času 
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S ŠOLSKIH KLOPI

Zelo mi je bilo všeč, ko sem lahko jedel bom-
bone in delal, kar sem hotel. Izdelal sem ladjo.

Matevž Semprimožnik

Na novoletnih delavnicah mi je bilo najbolj 
všeč, ko smo izdelovali smrečice iz papirja. 
Delali smo tudi snežake iz blaga.

Lucija Pavlinič

Lepo mi je bilo, ko sem delal okraske za jelko. 
Prišel sem z očijem in bratcem. Ni mi bilo 
všeč, ko smo šli domov.  

Maj Ekart

Všeč mi je bilo, ko smo izdelovali okraske. 
Naredil sem drevo. Ni mi bilo všeč, ker nisem 
šel po vseh učilnicah. Na delavnicah sem bil z 
mamo.

David Žlindra

Na delavnicah mi je bilo zelo všeč. Z mano je 
bila mami. Delali smo razne okraske. Naredila 
sem rožo iz papirja.

Tajda Kladnik

Praznična delavnica 1.B 
razreda

Tudi naš razred se je odločil, da bomo skupaj s 
starši priredili delavnico. Potekala je 9. decem-
bra popoldne. Ob prijetnem predprazničnem 
vzdušju, poslušanju glasbe in klepetu, smo 
ustvarjali božične dekoracije za na mizo in vo-
ščilnice. Vsem je bilo najbolj zabavno, da smo 
lahko ustvarjali s pomočjo kokic. Še dobro, da 
so bili z nami tudi starši, saj so nam ponudili 
veliko idej za izdelovanje. Na koncu so nastali 
zelo izvirni izdelki. Vsi smo se imeli zelo dobro 
in komaj čakamo, da se spet srečamo.

Učenci 1. B razreda in učiteljici Marija in 
Tanja

»Reciklirane zgodbe«

Sem tetrapak. Uporabljajo me za pitje soka. 
Zdajle v tem času, iz mene pije neki deček. Au, 
zdaj me mečka in sploščil me je, da sem čisto 
raven. Joj! Vrgel me bo skozi okno. Ljudje 
hodijo po cesti in spet me bo eden pohodil. Joj! 
Neki gospod me je prijel in vrgel na cesto. 
Avtomobili vozijo mimo mene in nihče me ne 
povozi. Kakšno srečo imam! Neka gospa je 
ustavila promet in me pobrala. Z roko me je 
stisnila. Zdi se mi, da me nese v koš za emba-
lažo. Tam bom skupaj z drugimi tetrapaki.
Sem pločevinka. Uporabljajo me za pitje. Neki 
fant me je prijel in iz mene spil ves sok. Ko 
sem bila prazna, me je dal na tla in me pohodil. 
Bil je tako nesramen, da me je vrgel na travnik. 
Tako sem ležal tam, ko je mimo pritekel drug 

Novoletne delavnice učencev OPB
deček. Pobral me je in me odnesel k svojim 
prijateljem. Podajali so si me sem ter tja. Ko 
sem padel na tla, me je vsak še enkrat pohodil, 
potem pa so odšli. Pustili so me ležati na avto-
busni postaji. Pripeljal je avtobus in me povo-
zil. Voznik je stopil iz avtobusa, me pobral in 
odnesel v koš za pločevinke.

Tjaša Zaletel in Gabi Repenšek, 6. a

Kako vroče je, če si z ostalimi časopisi natlačen 
v poštarjevi torbi. In kako te premetava!! Uh, 
končno malo svežega zraka… In že letim v 
temačen prostor – nabiralnik.

Slišim, da nekdo prihaja. Nabiralnik se je 
odprl, nekdo me je vzel ven in me nesel v hišo. 
Hej, to me boli!! Pusti me!! Prijel me je nezna-
ni starček in začel gledati vame, kot da sem 
padel z Marsa. Čez nekaj časa me je odložil v 
omaro in rekel: »Same žalostne novice.«

Kar nekaj tednov je trajalo, preden so me s 
kupom drugih časopisov končno vrgli v košaro 
in nato v avto. Peljali smo se in peljali in 
končno prispeli. Ko so me dvignili, sem videl 
ekološki otok. Lepo, da vsaj nekdo skrbi za 
Zemljo.

Za spremembo smo na odvoz namesto nekaj 
tednov čakali le nekaj dni. Spet smo se peljali 
in peljali in končno prispeli. Tokrat je bila pred 
nami velika stavba, ki je nosila napis PAPIR-
NICA. V vozičkih so nas odpeljali do prostora 
za predelavo papirja.

Ker mi je bilo med potjo zelo vroče, sem se 
razveselil namakanja v vodi. Spremenil sem se 
v gosto kašo – suspenzijo. Nato so me z vibra-
cijskimi siti zelo grobo očistili. Odstranili so 
mi delce peska, plastike, stiropora in drugih 
primesi. Potem je sledila flotacija, pri kateri so 
mi odstranili sledi tiskanja. Dodali so mi še 
nekaj celuloze, lesovine in kemijskih snovi. 
Na veliki napravi so iz mene stisnili vodo in 
me posušili. Po tem postopku sem postal pa-
pirnata vrečka. Juhu.

Aja Kamšek in Amadeja Peršin, 6. a

Katja Skok in Urša 
Cibašek
Članici zmagovalne ekipe na 
svetovnem prvenstvu v show 
plesih

Naša plesna skupina je odpotovala na svetovno 
prvenstvo v Nemčijo.

V nedeljo smo se zbrali v Domžalah pred 
klubom Urška. Dolgo smo se poslavljali od 
staršev. Vožnja do Nemčije je bila naporna, saj 
je trajala kar štirinajst ur. Še sreča, da je imel 
vsak dva sedeža, da smo se lahko za silo na-
spali.

Ko smo v ponedeljek prispeli pred hotel, 
smo se namestili v sobe. Sobo sem si delali z 
najboljšo prijateljico Tajdo. Presenečeni sva 

bili nad lepimi prostori in svojo kopalnico, ta-
kega razkošja nimamo na vseh tekmovanjih. 
Prvi dan še nismo imeli tekme, zato smo po-
poldne odšli v mesto po nakupih. Zvečer smo 
se zbrali v eni od sob in se pogovarjali, kako bo 
potekal naslednji dan.

V torek smo vstali že ob šestih in se takoj po 
zajtrku odpeljali do telovadnice v Riesi. Vožnja 
do tja nas je ubijala, saj je trajala kar eno uro, 
mi pa smo bili še zelo zaspani. Ta dan je imela 
tekmo mala skupina, me pa smo navijale. Ker 
niso dobro odplesale, se je trener zelo razjezil, 
a na to smo že navajene.

Naslednji dan pa je bila na vrsti naša tekma. 
Ponoči nisem mogla spati, saj sem premišlje-
vala o naši točki. Zelo me je bilo strah, da bom 
kakšen gib naredila narobe.

Ko smo na dan nastopa prišle v dvorano, 
smo si takoj začele oblikovati frizure ter se 
mazati, čeprav smo imeli tekmo šele popoldne. 
Malo smo se še sprehajale po dvorani, potem 
pa smo se oblekle v kostume in se začele 
ogrevati. Pred nastopom me je bilo zelo strah. 
V mislih sem ponavljala točko, a sem jo kar 
naenkrat pozabila, tako da sem bila še bolj v 
skrbeh. Odšle smo na oder. Med plesom sem 
zelo uživala in si govorila: »Saj bo!« Ko smo 
odplesale, nas je trener zelo pohvalil, kar je 
pravi čudež. Uvrstile smo se v polfinale.

V četrtek smo imeli prost dan, v petek pa nas 
je čakal najprej polfinale. Uvrstili smo se v fi-
nale, tega uspeha smo bili vsi zelo veseli. 

Zvečer je napočil trenutek za finalni nastop. 
Vse smo bile zelo živčne in smo samo vpile 
ena na drugo. A odplesale smo zelo dobro. Ko 
smo morale na oder, da so nam sodniki poka-
zali ocene, nas je bilo zelo strah. Vse smo si 
želele zmage, a konkurenca je bila huda. Želja 
se nam je izpolnila. Postale smo najboljše na 
svetu! Sledila je podelitev in slovenska himna. 
Takoj ko smo prišli z odra, sem napisala sporo-
čilo domov. Tudi domači so bili zelo veseli 
našega uspeha. V soboto je bil finale članov, na 
katerem je naš trener postal svetovni prvak. 

In končno prihod domov. Pripravili so nam 
sprejem, in to celo z rdečo preprogo! Sledile so 
rože in pogostitev. Teden v Nemčiji in naš 
uspeh si bom zapomnila za vedno.

Urša Cibašek, 9.a
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Črno na belem
ZSKSS – Združenje slovenskih katoliških 
skavtov in skavtinj; ima v Sloveniji čez 4400 
aktivnih članov, preko 700 voditeljev in več 
kot 10.000 ljudi, ki z nami tesno sodelujejo.

Steg – lokalna enota (v Sloveniji jih je 72); 
komenški steg se uradno imenuje steg Komen-
da 1 in ima 89 članov, skavtski značaj pa razo-
deva ime Ognjeviti delfin. Steg sestavljajo 3 
starostne veje ter skupnost voditeljev.

VV – Volčiči in volkuljice; najmlajša veja 
do vključno 5. razreda OŠ, naše krdelo se 
imenuje Skakajoči fižolčki.

IV – Izvidniki in vodnice; 6. do  9. razred 
OŠ in 1. letnik SŠ, četa Pogumno srce se deli 
na 2 fantovska (Volkovi in Sokoli) in 3 dekliške 
vode (Čebele, Gazele in Žabice)

NOPP. Noviciat; 2. letnik SŠ, priprava na 
PP, letos ga ni bilo.

PP – Popotniki in popotnice; 3., 4. letnik SŠ 
in 1. letnik faksa, naši se imenujejo klan Fa-
rovških zajcev.

SKVO – Skupnost voditeljev; 2. letnik faksa 
in dalje, vodijo steg in posamezne veje.

Gobčni volk in Srečni sokol

SKAVTI

Piše se leto 2009 in komenški skavti želimo 
vsem ljudem veliko sreče, veliko zdravja in še 
več smeha ter veselja v novem letu.

V decembru smo se komenški skavti, kot 
vsako leto doslej, udeležili sprejema luči miru 
iz Betlehema v Ljubljani in jo prinesli tudi 
med naše občane ter tako simbolično prinesli 

Geslo letošnje lučke miru iz Betlehema je bilo 
»Nekaj ti manjka?« Le kaj je to, kar ti manjka? 
Je morda to, da potrebuješ mir v sebi? Oziro-
ma, če ga imaš že dovolj, ga podari nekomu, ki 
mu ga primanjkuje. Podarimo ga nekomu dru-
gemu, ki ga že dolgo nismo srečali ali pa tiste-
mu, ki ga imamo radi. 

Luč miru prižgejo v Betlehemu, od koder ga 
razni skavti ali taborniki raznašajo od hiše do 
hiše in prinaša mir med ljudi. 

Najprej smo šli v Ljubljano, v stolnico, kjer 
je imel mašo Alojz Uran, pri kateri so sodelo-
vali nekateri slovenski skavti. Po obhajilu so v 

SKupnost VOditeljev, ali krajše ''SKVO'', 
stega Komenda 1 se je za prvo dejanje v 
novem koledarskem letu odpravila na tradi-
cionalno duhovno obnovo, ki jo vsako leto 
pripravi naš duhovni asistent (DA). Tako 
smo se 3. januarja ob 12. uri zbrali pred ko-
mendsko cerkvijo, si voščili vse dobro v 

Luč miru iz Betlehema
cerkev prinesli luč miru. V tem sprevodu so 
bili 3 skavti in en tabornik s slovensko, skavt-
sko in  taborniško zastavo, za tem sprevodom 
pa je bila deklica z lučko miru. Potem smo 
naredili dve vrsti in si delili luč miru. Odpravi-
li smo se proti Robovemu vodnjaku, kjer so 
skavti uprizorili zgodbo, pri kateri je bilo veli-
ko nastopajočih. Tam so bile nekakšne stene, 
na katere smo privili žarnice, ki smo jih dobili 
pred mašo, ki naj bi predstavljale mir v nas. 
Medtem smo se pogovarjali in srečevali ter 
spoznavali skavte. Po tem zanimivem dogodku 
smo se odpravili v kavarno, v kateri imajo zelo 
pestro ponudbo vroče čokolade. Za vsakogar 
se je našlo nekaj dobre čokolade. V tej kavarni 
so imeli najrazličnejše slike Ljubljane pred 
100 leti in današnje slike. Po tem zanimivem 
dogodku smo se počasi odpravili proti tržnici 
kjer smo parkirali avto, se natrpali vanj in se z 
lučko miru odpeljali proti Komendi. Ko smo 
prispeli, smo bili vsi polni miru in ljubezni.

Delovni sokol

novem letu in se odpeljali v gorenjsko vasico 
Bodovlje pri Škofji Loki. Ob prihodu na cilj 
nas je najprej razveselil sneg, ki ga je bilo 
ravno dovolj za kepanje in tako smo si takoj 
privoščili malo zimskih radosti. Ko se je 
pripeljal še drugi avto, smo hitro prijeli vsak 
svoj nahrbtnik in se odpravili proti koči. 

SKVO na duhovni obnovi
Pravzaprav proti dvema kočicama. V eni je 
bila kuhinja in jedilnica, v drugi pa skupni 
prostor in prostor za spanje. Pot je bila dolga 
in naporna in skorajda nam je ne bi uspelo 
premagati v teh zimskih razmerah. Naposled 
smo po slabih 5 minutah hoje navkreber le 
prispeli do prve hiške, kjer nas je že čakal 
gospod župnik z zakurjenim gašperčkom. 
Na hitro nam je razkazal prostore in odhitel 
po opravkih. Mi pa smo se raztovorili in 
začeli s programom. Prvo je bilo na sporedu 
razmišljanje o preteklem letu in na list smo 
si zapisali za vsak mesec en dogodek, ki 
nam je najbolj ostal v spominu. Kmalu sta 
nas naši klanovki razveselili s povabilom na 
kosilo. Jedli smo makarone s tuno in bilo je 
res dobro. Polni moči smo se po kosilu od-
pravili na sprehod do Škofje Loke in nazaj, 
se vmes pogovarjali, kepali, smejali in se 
nadihali svežega zraka. Ko smo se vrnili, 
smo imeli nadaljevanje prejšnje teme tako, 
da smo si predstavili, kaj je komu najbolj 
ostalo v spominu iz preteklega leta in iz tega 
se je razvila tudi manjša debata o osebnih 
načrtih in ciljih za prihodnje leto. Potem je 
nekomu zakrulilo v želodcu in vedeli smo, 
da je čas za večerjo. Po večerji smo imeli še 
puščavo, malo zabavnega večera, nočno ke-
panje in nato spanje.

Zjutraj smo se prebudili v prelepo in mrzlo 
jutro. Po zajtrku smo imeli še krajšo temo o 
ciljih za naprej, potem pa je sledila sveta 
maša. Po maši smo temeljito pospravili hi-
ško, pojedli palačinke in se odpeljali proti 
domu.

Gobčni volk

mir med ljudi. Pred cerkvijo ste si lahko ogle-
dali tudi velike jaslice, pri katerih smo na za-
dnjo adventno soboto pripravili kratek program 
z igrico in nekaj božičnimi pesmicami. Takoj 
na začetku novega leta pa se je SKVO odpravil 
na dvodnevno duhovno obnovo v Bodovlje.

’’SREČNGA PA ZDRAUGA...’’
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POTOPIS

Odločitev je padla: Malezija. Že takrat, ko sva 
se potepala po Vietnamu in Kambodži, so naju 
navdušili prijazni Malezijci (sosedi Tajske) in 
naju povabili k sebi domov. Povabilo sva vzela 
resno in jih obiskala letos avgusta. Potovanje 
se je pričelo v Kuala Lumpurju in nadaljevalo 
na Borneu. Tokrat omenjava najin najljubši del 
Bornea, potepanje po džungli.

»Welcome to the jungle; dobrodošli v džun-
gli!« so nas, evropske prišleke, pozdravili ma-
lezijski vodiči; mladi fantje, ki živijo v kampu 
globoko v divjini. Pričakali so nas z nasmeški 
ter nam razkazali naša domovanja; zbite lesene 
škatle z železno ograjo. Pokukali smo noter. 
Vse, kar je škatla premogla, je bila žimnica, 
mreža proti komarjem, polica in plastičen koš 
(pa ne za odpadke, ampak za vrednosti, ki naj 
bi bile varne pred opicami). Odlično, naj se 
avantura prične. Nato so nam predstavili ko-
smatinske sosede; dolgorepe makake; najbolj 
predrzne med našo najbližjo živalsko vrsto. Te 
so si nas že radovedno ogledovale, skakale po 
pločevinastih strehah naših domovanj, opreza-
le za hrano in čimer koli, kar bi lahko izmakni-
le. Opozorili so nas, da se moramo v hiško ve-
dno zakleniti, ker so celo tako nevarne, da 
prilomastijo vanjo in te poškodujejo. No, kaj 
takega! To pa še niso bili vsi sosedje. Po tleh se 
je ležerno plazil ogromen, dvometrski varan in 
stikal za ostanki hrane, družbo pa mu je delala 
bradata svinja, ki se je posvečala istim oprav-
kom. Pa saj to je huje kot v živalskem vrtu!

Pravzaprav smo se nahajali v malezijskem 
delu Bornea, v provinci Sabah čisto na severu 
tretjega največjega otoka na svetu. Iz civiliza-
cije so nas s čolni pripeljali po najdaljši reki 
Bornea; Kinabatangan, naravnost v džunglo. 
Že po petih minutah vkrcanja v čoln smo zavi-
li k obali. Dobili smo navodilo, da moramo 
utihniti. »Poglejte gor v krošnjo drevesa. Orang 
Utan!« nam je zašepetal vodič. Vsi smo se za-
zrli tja nekam v veje in ga zagledali. Pravzaprav 
je bila mama orangutanka z mladičem. Počiva-
la sta visoko v krošnji. Prizor je bil veličasten. 
Animal planet v živo. Ko zreš v primata, je 
težko opisati občutke, ki se ti vzbudijo. Mešajo 

Sredi malezijske džungle

se spoštovanje, občudovanje, nežnost in soču-
tje do te prekrasne ogrožene vrste. Predvsem 
pa to, da se moramo od teh miroljubnih živali 
marsikaj naučiti. Za začetek sožitja z njimi. 

Ko smo se aklimatizirali v našem kampu (ki 
je imel na oglasni deski, tako prav na sredini 
med zastavami, slovensko-in to sva s ponosom 
povedala prav vsem), se pošteno najedli mesa 
s karijem, riža, kalčkov, banan in lubenic, je bil 
čas za nočni safari. Po desetminutni hoji po 
črni džungli smo prišli do reke. Skozi noč  so 
nas spremljali odtisi slonjih stopinj na poti, saj 
je pred tremi nočmi kamp prečkala skupina 
tridesetih pigmejskih slonov; najmanjših na 
Zemlji, ki pa kljub temu, da se imenujejo pi-
gmejski, merijo dva do tri metre v višino. 

Vkrcali smo se v čoln, si nadeli rešilne jopiče 
in odbrneli v noč. Vodič je s svetilko svetil na 
obalo in oprezal za očmi živali, ki se svetijo v 
temi. Najprej je opazil največjo žabo na Bor-
neu, grdo rjavo krastačo. Malo naprej smo na 
veji videli vodomca, ki je ponoči slep in ždi v 
drevesni krošnji, kot bi bil plastičen. Tedaj je v 

vodi nekaj završalo, tako, malo 
stran od čolna. Ozrli smo se v tisto 
smer. Dihali smo plitko in hitro. 
Dvoje rumeno lesketajočih se oči 
in dolgo, ploščato, nazobčano telo 
se je mirno valilo po vodi. Kroko-
dil! Uff!!! Smo bili dovolj varni na 
čolnu? Kmalu se je izkazalo, da je 
to zelo plašna žival, ki hitro splava 
pod vodo in tam tudi ostane, dokler 
nevarnost ne mine. Srce pa je še 
vedno pospešeno bilo. Odšli smo 
dalje, po reki navzgor. Spet se je 
nekaj lesketalo na obrežju. Nekaj 
majhnega, pritlikavega. Priropotali 
smo bližje tem očem. Je to podga-

na, opica, divja mačka? Ne, v grmu, dva metra 
stran od našega čolna je nekaj nepremično 
ždelo, zavito v klopčič. Piton! Jezik je stegoval 
visoko v zrak in kaj kmalu začutil našo priso-
tnost. Bil je velik približno dva metra in lačen. 
Tam, v grmu, je vztrajno čakal na plen. Ko se 
je resnično prepričal o naši prisotnosti, se je 
umaknil v gozd. Mi pa smo nadaljevali pot. 
Ustavili smo se pod drevesom, kjer je v vejah 
vršalo in se premikalo. Bili so bratranci in se-
strične naših predrznih sosedov; dolgorepi 
makaki. V krošnji so si napravili počivališče. 
Da pa predrznice res zaslužijo ta naziv, se je 
ena od teh opic iz višine treh metrov pokakala 
na Tomaževo ramo. Najprej je nekaj pljusknilo, 
nato pa zasmrdelo. Po dreku! Močno! Vsi na 
čolnu smo se krohotali, Tomaž pa je spiral 
majico v rjavi reki, se kremžil in ni bil tako 
navdušen kakor mi, krohotajoči se.  

Po uri in pol nočnega safarija smo se vrnili v 
kamp. Zopet ista pot, slonje stopinje in glasne 
nočne živali, ki so čivkale, skovikale, cvilile in 
se oglašale na tisoč in en način, da je človek 
težko zaspal ob vsem tem dogajanju. 

Kaj vse in koliko smo videli (v džungli smo 
preživeli tri dni), sva ugotovila šele kasneje, 
doma, ko sva prijateljem in domačim razlagala 
o teh divjih živalih. Sedaj jih gledava z drugač-
nimi očmi. Niso več nekaj strahotnega, nevar-
nega ali celo nagnusnega, pač pa nekaj lepega, 
plahega, divjega in z varne razdalje nenevarne-
ga. Od njih se učiva in jih spoštujeva. In kot se 
vpraša voditeljica na živalskem programu o 
ogroženih živalih, se tudi midva zamisliva ob 
besedah: ali bo človek zapisan v zgodovino kot 
tista superiorna vrsta med bitji na Zemlji ali 
samo kot pohlepna žival?

Ana Zarnik in Tomaž Horvat

Dolgorepa makaka

Piton
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V novembru, ko smo se odločali, kam se od-
praviti na pozno jesensko smučarijo, je bila 
zima že tik pred vrati. Večina takrat sicer še ne 
razmišlja o smučanju, mi pa težko zdržimo do 
decembra, ko se odprejo tudi nižje ležeča lažje 
dostopna smučišča. Pa še slabo je kazalo, vsaj 
kar se tiče naravnega snega. Edina dilema letos 
je bila kam. Po nekajkratnih izletih na sicer 
prečudoviti ledenik Hintertux in po oktobrskih 

enodnevnih obiskih Moeltalla, smo se odločili 
za Pitztal, ledenik, ki kraljuje nad istoimensko 
dolino nedaleč od Innsbrucka. Tokrat smo se 
glede na oddaljenost odločili za pet dnevni 
smučarski kamp. Kamp je za nas organiziral 
Pavel Grašič, vsem dobro poznan kot eden 
najuspešnejših  slovenskih trenerjev, ki je so-
deloval z ogromno vrhunskimi profesionalnimi  
tekmovalci. Pavel se je na naše povabilo na-
mreč  prijazno odzval in trening organiziral res 
vrhunsko.  

Smučarski kamp na ledeniku Pitztal

Na pot smo se podali 13. novembra.  Kljub 
ne najboljšim vremenskim napovedim, smo 
ujeli pet dni  čiste »šajbe« kot radi rečemo in to 
sredi novembra na več kot 3000 m nadmorske 
višine.  Imamo pač srečo, ki se nas vsaj kar se 
tiče vremena, drži že nekaj časa. Naš cilj, doli-
na Pitztal je dolga skoraj 30 km in posejana z 
majhnimi med tritisočake stisnjenimi vasicami. 
V eni izmed njih, v vasici Eggenstall, nam je 
naša gostiteljica Martina namenila celo apart-
majsko hišo z ogromno kuhinjo in družabnim 
prostorom, v kateri se je odlično znašel naš 
kuhar Niko, sicer šef kuhinje v hotelu Topolši-
ca.

Za vseh 18 udeležencev, večina članov SK 
Komenda, nekaj pa tudi naših smučarskih pri-
jateljev in seveda rivalov iz Zasavja, Dolenjske, 
Domžal  in Vrhnike, je bil trening precej napo-
ren. Vsakdanji ritem je bil namreč neizprosen, 
saj je Pavel izredno 
zahteven trener. Po 
zgodnjem vstajanju 
smo lovili prvi vlak, 
ki nas je v 8 minutah 
iz doline dvignil na 
višino Triglava, od 
tam pa z gondolami 
na zavidljivih 3440m. 
Sledilo je ogrevanje 
in trening med vratci 
ali pa sproščanje v 
celcu, če so bile bole-
čine v ramah prehu-
de. Udeležba med 
vratci na poligonu je 
bila mednarodna, saj 
so se nam pridružili 

fantje in dekleta iz Breitfuss ski campa, z nami 
so trenirali tudi fantje iz Estonije, ki se pripra-
vljajo na svetovno prvenstvo in olimpijske 
igre. Vsi seveda še kako dobro poznajo in ceni-
jo Pavla kot trenerja, ki jim je zato omogočil, 
da so trenirali na naši progi seveda z namenom, 
da smo se tudi mi lahko primerjali z njimi. In 
ne boste verjeli, Igor, Tomaž in Emil, naši jo-
kerji, so bili le nekaj desetink za njimi, kljub 
temu, da so precej starejši. Pavel je vse pridno 
snemal, meril čase in analiziral. Po koncu tre-
ninga je ponavadi sledilo še nekaj hitrih »fur« 
z vrha ali pa zasluženo pivo na zgornji postaji. 
Po povratku v dolino smo seveda najprej nava-
lili na Nikove specialitete. Popoldne je sledila 
analiza voženj, komentarji in predvsem veliko 
smeha in zabave. Vsak dan je sledil še dve urni 
trening v telovadnici, kjer smo ponovno odkri-
vali lepote gimnastike, saj nas je kar veliko po 
precej letih spet zmoglo narediti kakšno salto, 
da o skokih čez ostala orodja ne govorim. 
Kljub vsem dnevnim naporom seveda zvečer 
ni zmanjkalo moči še za kakšno pivo in tarok. 

Pet dni je tako izredno hitro minilo. Polni 
vtisov in prijetnih doživetij smo se  domov vr-
nili z eno samo, a veliko željo: vse skupaj čim 
prej ponoviti. Več o aktualnih dogodkih, pred-
vsem pa veliko slik, lahko najdete na naši 
spletni strani www.komenda-skiteam.si. Smu-
čarski pozdrav!

SK Komenda
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Košarkarski klub Komenda se je tudi lani ob 
koncu leta, od 26. do 29. decembra,  na pova-
bilo organizatorja Melita Sport iz Velike Gorice 
pri Zagrebu udeležil tradicionalnega mednaro-
dnega božičnega turnirja v Poreču v novi dvo-
rani Žatika. Komenda je sodelovala z dvema 
ekipama: kadeti letnik 1992/93 in mlajši kade-
ti letnik 1994/95.

Kadeti Komende zmagovalci 
turnirja Poreč 2008 

Ker so bili kadeti Komende prvaki 2007 (v 
finalu so premagali ekipo Pule 1981), so bila 
tudi tokrat pričakovanja dokaj velika. Ekipi 
Komende sta bili v hotelu Kristal, ki so ga od-
prli za ta turnir in še predno so uspeli hotel 
ogreti, so morali igralci že na igrišče. 

Ekipe so bile razvrščene v 4 skupine s po 
tremi ekipami. V prvi tekmi sta se pomerili 
ekipi Komende in Vinkovcev (Hrvaška) in 
smo nasprotnika premagali z razliko 35 točk. 

Drugi tekmovalni dan je bil bolj napet. Po-
merili smo se z ekipo KK Fructal iz Skopja 
(Makedonija). Nasprotniki so bili višji od naših 
igralcev, tudi fizično dokaj močni in na trenut-
ke kar malo grobi. Iskrilo se je na obeh straneh. 
Na koncu smo slavili za 13 točk. Komenda je 

S pripravo tekme in samo izvedbo smo dožive-
li že vse mogoče; od pluženja in ročnega odme-
tavanja snega s proge, ledu do blata ter padavin 
vseh možnih oblik, tako, da smo bili prepričani, 
da smo videli že vse. Pa je letošnje neurje in 
odpravljanje posledic v gozdu zopet postreglo 
z novo dimenzijo sicer že znane proge do 
Mlinčkov in nazaj. Padavine in spravilo podrte-
ga lesa iz gozda sta povzročila, da se je maka-
damska cesta od Druge poti do Mlinčkov spre-
menila v njivi podobno pot, ki je v noči pred 
tekmo še zmrznila. Lovljenje ravnotežja v 
20-centimetrskih kolesnicah oziroma na razorih 
med njimi se je k sreči končalo brez hujših po-
sledic, zahtevalo pa je kar precej spretnosti in 
botrovalo številnim padcem. Kot se za tako 
prireditev spodobi, nas je v nedeljo razveselilo 
sicer mrzlo, a čudovito sončno jutro. Priprave 
so hitro stekle in kmalu so začeli prihajati prvi 

Komenda zmagovalka pokala 2008 v Poreču  
tako osvojila prvo mesto v skupini, v nadalje-
vanju pa smo se pomerili z zmagovalcem druge 
skupine. Zmagovalec slovenskega dvoboja 
med Komendo in Kolpo (Črnomelj) se je uvr-
stil v finale. To je bil nastop dveh najboljših 
ekip turnirja (kadeti). Bili smo uspešnejši in 
smo zmagali za 8 točk.

V finalu sta igrali ekipi KK Komende in KK 
Puris (Pazin-Hrvaška). Kljub pomoči sodnikov 
domačinom ni uspelo zmagati. Strelsko smo se 
»znesli« nad nasprotniki in ob igranju prav 
vseh igralcev zmagali z visoko razliko 27 točk. 

Rezultati: KK Komenda : KK Vinkovci (Hr) 
88:53; Junior Fructal (Mak) : KK Komenda  
49:62. - Polfinale: KK Komenda : KK Kolpa 
65:57. – Finale: KK Komenda : KK Puris (Hr) 
70 : 43.

Mlajši kadeti spremenljivo
Na turnirju so sodelovali tudi mlajši kadeti, 

ki smo jih dopolnili z igralci iz pionirskih vrst. 
Starostna razlika je bila tu največja, zato so 
bili tudi uspehi različni, a fantje so se borili.

Rezultati: KK Komenda : KK Gorica (Hr) 
56:69; KK Komenda : KK Konjice (Slo) 51:65; 
KK Komenda : KK Casena (It) 40:28; KK 
Komenda : KK Umag (Hr) 46:32; KK Komen-
da : KK Consalve (It) 48:54

Končna uvrstitev ni znana, saj je organizator 
še ni sporočil, smo se pa uvrstili na sredino le-
stvice med 21 ekipami.

Navijači šesti igralec
Ekipi Komende sta imeli v Poreču tudi šte-

vilne navijače. Skupaj z igralci smo namreč 
zadnje dneve leta v Poreču preživeli tudi starši 
oziroma navijači. Kar 15 nas je bilo in bili smo 
med najbolj bučnimi, vsekakor pa dobra spod-
buda za igralce na parketu.

Politična nasprotja
Žal je bil zaključek turnirja nešporten. Ko 

sta zmagovalec turnirja - ekipa Komende in 
tretjeuvrščena ekipa Kolpe na igrišču čakali na 
podelitev pokalov in odličij, so na sosednjem 
igrišču (za ponjavo) pripravili podelitev za 
drugouvrščeno ekipo (Puris – Hrvaška). In ko 
so se tam slikali s pokalom in odličji, slovenski 
igralci niso dočakali uradne podelitve. Pokal z 
odličji je trener prevzel v sejni sobi, igralci pa 
so se morali med tem že vrniti v hotel zaradi 
kosila. (Zato tudi nimamo slike s pokalom). Za 
nešportno senco pa je poskrbelo tudi kakšnih 
deset hrvaških vandalov, ki so prek požarnega 
izhoda prišli v hotel zaradi pretepa. Skupili so 
jo igralci iz Črnomlja, policiji pa je šele ob 
tretjem »obisku« huliganov uspelo enega iz 
med njih tudi prijeti.

Na turnirju je sodelovalo 75 ekip (moških in 
ženskih) iz Slovenije, Italije, Francije, Hrva-
ške, Makedonije in Kosova. Zaradi bližine in 
ustreznega termina (novoletne počitnice) ter  
možnosti bivanja navijačev (staršev) je turnir 
zanimiv, vendar pa bomo zaradi tokratnih do-
gajanj razmislili o nadaljnji udeležbi.

Roman GrošeljMlajši kadeti v obrambi

Zmagovalci turnirja (v dresih), trenerja in mlajši 
kadeti

Mlinčki Race Suhadole 2008
tekmovalci, katerih se je potem zbralo čez 
petdeset. Prvi so štartali najmlajši na krajši, 
petstometrski progi, za njimi pa ostali na dobre 
štiri kilometre dolgi progi. Najboljši, vajeni 
tudi zahtevnejših prog, so hitro potegnili na-
prej, a tudi ostali se nismo dali in vsak po svoje 
zmagovali zahtevno progo. Padci so se k sreči 

v večini primerov končali brez hujših posledic, 
le ena roka je dobila belo ruto, da si malo 
opomore. Skozi cilj je uspešno pripeljal tudi 
najstarejši, ki je tega dne obeležil sedemdese-
tletnico svojega prvega tekmovalnega nastopa 
v pozneje zelo uspešni športni karieri. Po iz-
menjavi prvih vtisov o dirki se je druženje na-
daljevalo ob izvrstni postrežbi ekipe ŠD Suha-
dole, ki ponavadi poskrbi za družabni del 
prireditev. Ekipa za obdelavo rezultatov je de-
lala hitro in natančno, podelitev medalj naj-
boljšim pa potekala ob burnem ploskanju in 
odobravanju vseh. Krasen dan kar nismo hote-
li zaključiti, ob podoživljanju dneva smo bili 
enotni: zopet se srečamo na Mlinčki Race 
2009. Rezultate in nekaj slik s tekmovanja si 
lahko ogledate na www.suhadole.com. 
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Do nedavnega je bil Hokejski klub Komenda 
eden od športnih klubov v Komendi–tudi po-
budnik športnega društva Komenda. Zaradi 
pritiskov drugih klubov, češ da dobimo preveč 
denarja, kar nam je vedno zagotavljal koefici-
ent točkovanja, se nismo hoteli prepirati z 
ostalimi klubi in nismo niti oddajali obrazcev 
za finančna sredstva »za mir v hiši«.

Toda naj povem, da so ta sredstva bila vedno 
namenjena za hokejistke HK Komenda, ki 
igrajo za HK Triglav iz Kranja. Suzana, Špela, 
Tamara, Tjaša so vse Komendčanke in prav v 
vseh člankih v medijih se vedno omenja občina 
Komenda. Tudi sam vedno poudarjam, da sem 
iz Komende. Sem ustanovitelj hokeja na kranj-
skem in dekleta so pod mojim vodstvom že 
štiri leta državne podprvakinje. Prav tako smo 

V neznano
Pisana druščina komendskih planincev, starih 
od dvanajst do 78 let, se ni pustila preplašiti 
snegu, ki je zvečer vneto padal, ponoči pa mu 
je počasi pojemala sapa. Vsa ugibanja, ali izlet 
bo ali ne, so bila brez prave osnove. Planinci se 
pač ne damo kar tako in nas ne preplaši vsaka 
dežna kaplja, kaj šele snežinka! O tem, na ko-
liko skeptičnih telefonskih klicev in sms-ov je 
morala v petek zvečer odgovoriti Joži, pa rajši 
ne bomo razpravljali. 

Štirideset se nas je kljub nič kaj obetavni 
vremenski napovedi zbralo v soboto ob sedmih 
in se nas podalo na izlet v neznano. Kam? Za 
začetek nekaj besed o Veroniki Deseniški, a to 
je bil varljiv namig, kajti smer Ljubljana je ta-
koj izključila razmišljanje o Celju. Potem veli-
ko zanimanje – se bomo usmerili proti Primor-
ski ali proti Dolenjski. Aha, na levo, Dolenjska, 
pa tudi to ni dolgo zdržalo, kajti zavili smo 
proti Kočevju. Nekateri so se trudili z ugiba-
njem, kam nas vodi pot, drugi pa smo samo 
spremljali pokrajino, ki je bežala mimo nas. 
Novozapadli sneg je pričaral posebno čarob-
nost, ki nas je spremljala na vsej poti. Ponekod 
še zasnežena dvorišča, spet drugje že skrbno 
odmetana in urejena. Med vožnjo nam je Joži 
odstirala tančice skrivnosti  o našem cilju, nas 
seznanjala z zgodovino Kočevskega… Na ka-
teri hrib nas bo vodila pot, pa je še nekaj časa 
ostajala uganka. 

Preden smo zapustili avtobus, nam je bil le 
razkrit skrivnostni cilj – razvaline gradu Fri-
drihštajn, ki ga je dal sezidati znameniti Celjan 
Friderik, da se je lahko s svojo mlado nevesto 
skril pred strogim očesom očeta Hermana. Ta 
je namreč ostro nasprotoval poroki z Veroniko, 
ki je bila »le« plemiškega stanu. Zgodovina 
pravi, da je Herman snaho kljub skrivanju našel 
in jo kruto kaznoval, grad Fridrihštajn pa dal 

V PREMISLEK 

Tudi hokej je iz Komende
Komendčani poznani po celi Sloveniji. Ko-
mendčanke članice HK Komenda, HK Triglav 
Kranj so tudi reprezentantke.

Suzana Hafner je dvakratna udeleženka 
svetovnega prvenstva v Mariboru, prav tako 
kot Tjaša Koželj Ajdovec. Špela Hafner, je ena 
najboljših igralk v Slovenije, udeleženka kar 
treh svetovnih prvenstev II divizije Severna 
Koreja, Romunija in Južna Afrika, kjer je bila 
dobitnica zlate medalje.

Letošnjo sezono igramo avstrijsko državno 
prvenstvo članic–tako kot Olimpija in Jesenice. 
V Bundesligi »DEBL«, tako se liga imenuje, 
smo po osmih krogih še nepremagani in krepko 
vodimo na lestvici. Največje presenečenje lige 
in prav igralke-Komendčanke so na vseh le-
stvicah uvrščene na sam vrh.

Kot vodja in trener bi bil zelo zadovoljen, če 
bi tudi Občina Komenda finančno kako podpr-
la svoje igralke. Z reklamnim napisom v dvo-
rani–na dresih igralk, to bi bila odlična poteza 
občine, saj so tudi v ostalih mlajših selekcijah 
Komendčani zelo močno zastopani. Res bi bilo 
lepo, da bi članice in Komendčani kazali svo-
jim vrstnikom reklamni pano in dejali »ej to 
smo pa mi« 

Mi smo lahko ponosni, da smo Komendčani; 
naj bo tudi Občina ponosna na vrhunske Ko-
mendske športnike.

Lepo se zahvaljujem, ne glede na kakšno 
odločitev boste sprejeli, in vam želimo veliko 
zdravja in sreče v letu 2009. Vsekakor pa pri-
čakujemo odgovor.

Cveto Hafner

požgati, kasneje so ga obnovili, a že v 16. stol. 
je grad začel propadati, razvaline pa še danes 
spominjajo na njegovo mogočnost in na žalo-
stno usodo Veronike z Desenic. In ta zgodovin-
ski spomin je bil naš cilj.

Izstopili smo ob robu Kočevja, pod obronki 
Stojne, in se podali na pot. Od domačina, ki 
smo ga zmotili pri čiščenju snega, so moški 
hoteli na vsak način dobiti informacijo, ali bi 
se medved ob srečanju z nami odločil za mo-
škega ali žensko. A se je vprašani izmotal s 
salamonskim odgovorom, da imajo medvedje 
najrajši mrhovino.

Približno uro in pol hoje po zasneženem 
gozdu, pot se je ves čas rahlo vzpenjala, nas je 
privedlo do razvalin. Med vzponom se je iz 
megle nekajkrat sramežljivo pokazal kakšen 
sončni žarek, planinci, ki so se vračali, so nam 
na vrhu obljubljali sonce, a ga kar ni hotelo 
biti. Celo nekaj dežnih kapelj nas je pozdravilo 
tik pod vrhom. Pa se nismo dali motiti – na 
vrhu je treba malicati, se fotografirati in kakšno 
reči o osvojenem cilju. Le razgled je bil nekam 
»kratkoviden«. Prvi del poti ob povratku je 
zahteval precejšnjo previdnost, saj je bil naj-

bolj strm in je kar pošteno drselo, potem pa je 
šlo brez težav.

V bližnjem lokalu nas je čakala obara z 
žganci, pogreli smo se, poklepetali in se odpe-
ljali pogledat še eno zanimivost – Željnske ja-
me. Do njih nas je vodila pot prek travnika in 
po bregu navzdol. Jame so nas pričakale v tiši-
ni in samoti. Pred njimi je stala informacijska 
tabla in shema jam. Njihova posebnost je, da 
so vodoravne in imajo naravna okna, saj se je 
na nekaterih mestih strop vdrl. Tako skozi ta 
okna prihaja nekaj svetlobe, pa tudi listje in 
sneg je naneslo skoznje. Šlo je tudi brez baterij, 
bolj varen in zanesljiv pa je bil korak, če smo 
si svetili.

Še Ribnica s svojimi znamenitostmi. Vodič-
ka, ki nas je popeljala po mestu in na grad je 
imela po ribniško pošteno namazan jezik. V 
muzeju smo si ogledali vse zbirke, seveda nas 
je najbolj prevzela »čarovniška«. Ženske smo 
bile ponovno na udaru, na srečo pa smo vse 
uspele priti iz stolpa, nobene niso obdržali.  
Zasneženi park kulturnikov na dvorišču gradu 
smo si ogledali le od daleč.

Poučen in zanimiv dan smo sklenili ob ve-
čerji v domačih krajih. Po večerji je sledil še 
kviz, v katerem je lahko vsakdo, ki je bil že 
kdaj na Šenturški Gori, preveril, kako dober 
opazovalec je. In za skomine vsem planincem 
za konec še nekaj posnetkov z Breithorna, ki 
so ga komendski planinci osvojili v septem-
bru.

Vse priznanje Jožici in Janezu, ki sta v pri-
pravo izleta vložila veliko svojega časa in 
znanja. Sreča, da še obstajajo posamezniki, ki 
ne delajo vsega le za denar, ampak jim je naj-
bogatejše  plačilo zadovoljstvo drugih. Letošnji 
izlet v neznano je brez dvoma dogodek, ki bo 
našel svoje mesto med lepimi spomini.

Irena

Kaj je tako zanimivega na izletu v neznano…
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EL-TT 
odbojkarska 
liga 2008/09
EL-TT odbojkarska liga se je prevesila v drugi 
del. Ekipe so razvrščene v dve novi skupini; 
tokrat v boljšo in slabšo, vsi pa se borijo za 
nastop v finalnem delu. V ligi ni slabe ekipe, 
saj je rezultat odvisen tudi od trenutnega raz-
položenja ekipe. Do 24. aprila, ko se bo na vrsti 
finale lige, si lahko ogledate še veliko kvalite-
tne odbojke. Urnik, razpored in fotogalerija so 
na spletni strani WWW.DRUSTVO-DPS.SI. 

Mihaela Poglajen

Z novim letom se vse bolj pribli-
žuje tudi začetek nove sezone 
avtokrosa. 

Državno prvenstvo se bo tako kot zadnja leta 
po tradiciji pričelo z dirko v Sopotnici pri 
Škofji Loki in sicer 26. aprila. Redni bralci 
Aplence že veste, da se bo iz naše občine kara-
vani avtokrosa pridružil nov tekmovalec, tako 
da bomo imeli v diviziji 3, kjer nastopajo voz-
niki buggy-jev, v ognju kar šest želez. Tokrat 
se predstavljata Marcel Grgič in Igor Kern.

Marcel, ki bo letos dopolnil 24 let, se je v 
minuli sezoni prvič preskusil v tem atraktiv-
nem športu. Študent fakultete za elektrotehniko 
pravi, da bi mu bili popoldnevi, ko ne bi imel 
kaj početi pravi dolgčas, tako da že leta marlji-
vo pomaga v domačem podjetju. Komunika-
tivni mladenič, ki se ob šoli, delu in avtrokosu 
rekreativno ukvarja še s hokejem in nogome-
tom, je tudi precej trmast, kar je v tem adrena-
linskem športu ponavadi dobrodošla lastnost. 
Pravi, da je kar hitro zamerljiv, a zna tudi hitro 
odpustiti. Čeprav je že pred časom osvojil Tri-
glav, se v gore raje odpravi na smučanje, kot na 
pohodništvo. Več prostega časa kot na snegu 
pa preživi ob obali, na vikendu v Portorožu. 

Svoj talent je Marcel, ki nastopa za AMK 
Tunjice, prvič potrdil že kar v premiernem na-
stopu. Lansko 2. mesto v Sopotnici je doslej 
njegov najboljši rezultat, s katerim je ob druži-
ni, ki ga redno spremlja na dirkah, razveselil 
tudi  ekipo, ki jo sestavlja jedro šestih prijate-
ljev.

Ob drugem mestu iz Sopotnice mu je v spo-
minu najbolj ostala prestižna dirka v hrvaški 
Rupi, kjer je lani osvojil eno četrto in eno tretje 
mesto. Od poligonov, ki jih je že preskusil, mu 

Kdo so naši asi (1/3)

je najljubši prav tisti na Rupi, doma pa v Tunji-
cah.

Njegov buggy z motorjem tatra 3.5 4x4 je 
najbrž tudi razlog, da sta mu vzornika priznana 
evropska dirkača, ki tekmujeta z dirkalnikoma 
iste znamke, in sicer Čeh Roman Keřka in 
Slovak Jozef Sýkora. Prav mogoče je, da se bo 
že letos na kateri izmed dirk za evropsko pr-
venstvo pomeril tudi z njima. Razmišlja na-
mreč, da bi se udeležil katere od dirk v italijan-
ski Maggiori ali madžarskem Nýiradu, mika 
ga tudi nastop na kakšni dirki za avstrijsko DP. 
Morda pa bomo  Grgiča videli tudi na kakšni 
dirki v relikrosu ali pa celo kot predtekmovalca 
na gorskih dirkah. 

O ciljih in željah za prihajajočo sezono je 
skromno dejal, da bo zadovoljen z vsako iz-
boljšavo lanskih dosežkov.

Igor Kern je prav gotovo najbolj atraktiven 
tekmovalec v celotni karavani slovenskega 
avtokrosa. Ko izza njegovega hrbta zahrumita 
dva yamahina motorja s po 1000 ccm, gredo še 
plešcem lasje pokonci.

Že od otroštva je ljubitelj vsega, kar je pove-

Grgič s pokalom in svojo ekipo po lanskem 
uspehu v Sopotnici

Tako Grgič kot Kern obožujeta progo v Rupi.

zano z bencinskimi hlapi. Ni čudno, da se je 
odločil za avtomehanika, za samostojnega 
podjetnika. Ob delu mu ostane bolj malo pro-
stega časa, ki ga najraje preživi s prijatelji in z 
družino. Poletni je rad v Dalmaciji, rad pa sede 
tudi na kolo, pozimi pase poda na kakšno  
smučišče. 

Prijatelji mu pomagajo pri pripravi buggy-ja 
in so glavni »krivec«, da še ni odnehal s tek-
movanjem. Športno pot je začel že konec 
osemdesetih let, ko se je prvih dirk, s takratnim 
buggy-jem fiat 1.6, udeleževal še kot mladole-
tnik. A tedaj je avtokros kmalu zatonil. Vrnil se 
je v sezoni 2005, ko je uvozil svoj sedanji dir-
kalnik. Do prvega podviga na zmagovalni oder 
je čakal skoraj dve leti, ko je zmagal na zadnji 
dirki sezone 2006 na Planini nad Horjulom. 
Pred to sezono se je tudi preselil iz kluba ASC 
Mustang Domžale k ŠK Tornadu iz Izlak. Enak 
podvig mu je na isti progi uspel že na drugi 
dirki naslednje sezone, ko je še dvakrat stal na 
stopničkah (bil je drugi in tretji v Tunjicah), in 
tudi skupno osvojil 3. mesto v diviziji 3. Lani 
se s  prenovljenim buggy-jem ni najbolj spo-
prijateljil, končal je  kot šesti. Na dirkah na 
Rupi je bil enkrat prvi in enkrat drugi.

Kern zaradi nekaterih nesoglasij (funkcio-
narji, časomerilci) še razmišlja o nastopu za 
DP v letu 2009. Če pa ne bo prišlo do nekaterih 
sprememb (evropski način dela), utegne v na-
daljevanju voziti le nekatere dirke »za dušo.« 
Morda ga bomo ponovno videli na dirki za EP 
v Nýiradu, želi pa nastopiti na vseh dirkah na 
Rupi in na domačih dirkah v Tunjicah.

Srečo Zupančič
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Skoki Gora 
2009 bodo
Skoki bodo! In to že 15. skoki na Gori. 
Člani Društva skakalni komite Gora se 
že od jeseni pripravljamo na to tradici-
onalno prireditev, kjer tekmovalci z 
vseh vetrov preizkusijo svoj pogum, 
znanje in športno srečo..

Jeseni smo zagrizeni člani začeli pripravljati 
prostor za letošnje skoke, saj je bilo najprej 
treba očistiti okolico in pripraviti teren. Delo 
smo opravljali večinoma med vikendi, pri tem 
smo vedno poskrbeli za dobro voljo. Nalezljiv 
virus smeha se je vseh držal tudi decembra, ko 
smo z našim snežnim stolpom (ups, topom – za 
nekatere težko izgovorljiva beseda) začeli iz-
delovati sneg. Bolj resni smo postali, ko je naš 
»stolp« po dveh urah delovanja prvič počakal 

zaradi okvare. Tej okvari sta v naslednjih dneh 
sledili še dve in šele nato se je kup snega zares 
začel večati; teden dni je trajalo, da smo ga iz-
delali dovolj. 

Nizke temperature v začetku tega leta so po 
Sloveniji povzročale preglavice, organizator-
jem tekme v smučarskih skokih na Gori pa 
nekoliko manj; so zagotovilo, da snega do 1. 
februarja ne bo zmanjkalo. V januarju nas je 
čakala glavnina dela, saj priprava take priredi-
tve ni mačji kašelj.

V nedeljo, 15. februarja, se prireditev za 
gledalce začne ob 13.30, tekmovalci pa se bodo 
prijavili med 12.00 in 13.25. Najboljše bomo 
nagradili s pokali, vse pa čakajo presenečenja. 
Absolutni zmagovalec tekme bo domov za leto 
dni odnesel tudi prehodni pokal, če pa to pono-
vi trikrat zapored, pokal ostane njegova trajna 
last.

Poleg atraktivnih skokov, dobre volje in 
ostale ponudbe, ki je že znana, se letos obeta 
novost. V nagradnem skladu prireditve na Gori 
se je letos nabralo nekaj za gledalce, ki si bodo 
s tekmovanjem v ciljni areni lahko prislužili 
bogate nagrade (govori se tudi o vikend pake-
tu).

Trma, požrtvovalnost in smeh so zaščitni 
znaki zagretih članov Društva skakalni komite 
Gora. To nas poganja tudi to sezono. Letos se 
ponovno pojavljamo na svetovnem spletu, na 
novem naslovu: www.skoki-gora.isfun.net.. 
Mnogi uporabniki Facebooka so že potrdili 
svojo udeležbo na prireditvi, saj so se odzvali 
vabilu, ki kroži po tej priljubljeni družabni 
spletni strani.

Športni pozdrav, Jože Šimenc

Res pravijo, da je ta mesec čas obračuna za 
preteklo leto in priprava na vse dobro, kar nas 
čaka v prihodnjem letu. Pa ni vedno tako. Pri 
nas se je mesec december začel s kaznivim 
dejanjem, ki je prvič zabeleženo v zapisih po-
licije in  v spominu prebivalcev.

 Zgodilo se je 5. decembra pred vrtcem v 
Komendi. Neznana ženska je s sodelovanjem 
neznanega moškega oropala občanko iz Suha-
dol, ki jima je zaradi groženj izročila torbico z 
vsebino. Občankina škoda je znašala okoli 500 
EUR, da prestanega strahu ne štejemo. Ravna-
la pa je modro in čisto v skladu s priporočili 
policije za take primere. Zaradi možnosti, da 
ropar postane nasilen, če ne dobi tistega kar 
zahteva, policija priporoča, naj se oškodovanec 
ne upira, ker s tem lahko povzroči nepredvi-
dljive (morda) nasilne reakcije storilca. Najve-
čja pomoč policiji pri iskanju in identifikaciji 
storilca je trezna presoja in dober spomin tiste-
ga, ki je roparski napad doživel. Skuša naj si 
zapomniti čim več podrobnosti o storilcu – 
njegovi obleki, barvi obleke, velikosti, poseb-
nih značilnosti obnašanja ali govorjenja, smer 
in način pobega. Če ima ropar sodelavca, velja 
isto tudi zanj – spomnimo se na način in smer 
pobega – avto – motor, barvo, znamko, tip, 
reg. številko. Vse to so dejavniki, ki policiji 
pomagajo pri iskanju storilca. O tem pišem 
namenoma nekoliko obširneje, ker je to prvi 
primer pri nas, želeti pa je, da bi bil tudi zadnji, 
ali da bi jih bilo čim manj!

17. decembra je bila odpeljana prikolica za 

Megleni večer
Včasih ima človek najboljši namen,da poskuša 
napraviti čim več in napisati kar najbolj zani-
miv prispevek. Pa ti vmes poseže mati narava 
in v najbolj neprimernem času postreže s tako 
gosto meglo, kot v »najboljših časih« na Lju-
bljanskem barju. Pa se sfiži ves program in 
želje padejo v drugi plan.

Bilo je nekega ponedeljka konec decembra, 
ko sem zasedel mesto v policijskem avtomobi-
lu. Načrtovani ostrejši nadzor nad uporabniki 
alkohola v času vožnje ni mogel biti izveden 
tako, da bi prinesel vsaj za vzorec odgovorov 
na stanje voznikov ali nad delom policistov v 
času takega nadzora. Avtomobilov je bilo na 
cesti samo za vzorec, pa še ti niso zbudili po-
zornosti policistov.

Pa kaj bi se pritoževal. Saj je tudi Ivan Can-
kar odšel na Ljubljanski grad, da bi videl raz-
gled, pa je videl samo meglo, razgleda, ki bi ga 
moral opisati za nalogo, pa ne. Tako je policij-
ski avto (prvič sem sedel v »marici« - seveda 
prostovoljno), zapeljal v megleno noč. Prijazna 
člana patrulje sta mi želela pokazati način ob-

prevoz konj, znamke »Blomert«, reg. št. LJ 
28-1H LJ. K sreči je prikolica spet pri svojem 
lastniku. Ko to pišem, so znani tudi prvi, še 
nepopolni podatki o lanskem krvnem davku na 
naših cestah (Delo – 6.1.2009). Lani je na naših 
cestah izgubilo življenje 217 ljudi. Za primer-
javo: leta 2007 je bilo 293 žrtev prometa, še 
leto dni prej pa 262. Ceste terjajo še vedno 
preveč žrtev. Po še nepopolnih podatkih je bilo 
lansko leto med mrtvimi v prometu 36 pešcev, 
86 voznikov in 24 njihovih sopotnikov, 39 
motoristov in 4 sopotniki na motornih kolesih, 
10 mopedistov, 16 kolesarjev in 4 traktoristi. 
Čeprav je žrtev 76 manj kot leto prej, stanje še 
vedno ni zadovoljivo. Vedno več je primerov 
alkoholiziranosti povzročiteljev nesreč. Poo-
streni nadzori najbrž ne »najdejo ta pravih«. 
Upajmo, da bomo v prihodnjem mesecu dobili 
na razpolago podatke o rezultatih poostrenega 
nadzora (bil je istočasno po vsej državi). 

Na prvi pogled se zdi, da so poostrene kazni 
za prometne prekrške dale rezultate, za primer-
javo pa bo treba še počakati.

Vreme še vedno povzroča motnje v prometu 
in so lahko tudi sovzrok za nesreče vseh vrst. 
Pomislimo: megla zmanjšuje vidljivost, hoja 
ponoči brez ustreznih odsevnih teles se lahko 
konča tragično. Takoj po sneženju so vozne 
površine ožje in spolzke. Nenadoma se lahko 
pojavi poledica. Morda bodo take okoliščine 
spametovale tiste, ki imajo »pretežko« nogo. 
Upajmo in vozimo varno in premišljeno.

Tone Ogorevc

December – začetek nečesa 
novega?

hodnih kontrol na terenu. Vozili smo po stran-
skih ulicah, industrijskih predelih, mimo krajev, 
kjer se občasno zadržujejo ljudje, ki največkrat 
nimajo dobrih namenov. Prepričan sem, da že 
sama navzočnost policijskega avtomobila lah-
ko prepreči kako nepošteno dejanje, če ljudje 
ne vedo, kdaj in kje območje nadzirajo polici-
sti. Vsekakor preventivno delovanje daje dobre 
rezultate, nemogoče pa je, da bi bila policija 
navzoča vsak hip na vsakem sumljivem me-
stu.

Poleg vsestranskih pojasnil o ciljih vožnje in 
nadzora nad različnimi »znanimi« kraji, ki sem 
jih bil deležen, sem osebno spoznal delo poli-
cistov tudi v najbolj neprijaznih okoliščinah in 
voznih razmerah. Tudi taka spoznanja bodo 
občasno vpletena v vsakomesečna pisanja o 
varnosti v naši občini in bodo morda pripomo-
gla k splošnemu priznanju, da zakon omejuje 
zato, da varuje. Če bomo prišli do tega spozna-
nja vsi, bo naše življenje in premoženje bolj 
varno.

Tone Ogorevc 
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V SPOMIN

SIMONU SLAPARJU

24. januarja je minilo leto, odkar si se v 
29.letu podal na novo pot.

Pozdrave ti pošiljamo vsi, ki te imamo v 
svetlem spominu.
                
                      

Tvoji domači
Križ, januar 2009

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič 
izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Ob-
čine Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis 
Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod 
zaporedno številko 1135.

Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda 

Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar 

Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, E-mail: urednistvo.gok@komenda.si 

Uredniški odbor: Marta Jerebič (N.SI), Peter Cviren (SD), Anton Pogačar (SLS), Marija 
Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Bojan Tavčar (SDS) in Vesna Živadinov Štebe 
(LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Baldomir Kremžar, Sabina Küz-
mič, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr. 
Marko Žerovnik... Priprava za tisk: Egist Zagoričnik, BOLD – Tisk: BOLD. Naklada: 
1750 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplač-
no.  

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

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

Aplenca-Glasilo občine Komenda,
Leto 18, številka 2 bo izšla
27. februarja 2009
Gradivo za objavo oddajte 
do srede, 11. februarja 2009   

Če želite, da pri zahva-
li za pokojnika ob sliki 

objavimo tudi znak

to pripišite ali 
sporočite ob 

naročilu zahvale.
Uredniški odbor

ZAHVALE

Odšli so... 

Mama, zlata mama, čeprav
smo te imeli iz srca radi, si 
nenapovedano odšla od nas.
Za teboj so ostali le spomini
in solze v naših očeh. Tako, kot
si bila, te bomo vsak po svoje 
nosili v srcih, do takrat, ko se 
spet srečamo. Pa srečno pot, 
   naša zlata mama.

ZAHVALA 

V 83. letu nas je zapustila naša dobra mama, 
babica, prababica

      

IVANKA BADALIČ

Iskreno se zahvaljujemo g. župniku in dija-
konu, sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, sveče, sv. maše 
in cvetje.

Vsi njeni 

ZAHVALA

V 91. letu nas je zapustila draga mama, ba-
bica, prababica in tašča

ŠTEFKA BORIN
iz Most

(25.12.1917 – 23.12.2008)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, darovano cvetje, sveče in ker ste jo 
tako številno pospremili na njeni zadnji poti. 
Posebna hvala gospodoma župnikoma 
Zdravku Žagarju za opravljen poslovilni 
obred in Pavlu Juhantu za vso pomoč in 
molitev, pevcem, nosačem in gospodu Jeri-
ču.

Srčna hvala osebju Zdravstvenega doma 
Komenda za njihovo strokovno pomoč, pa-
tronažni sestri Cvetki in nenazadnje najlepša 
hvala sosedi Aleksandri Majcen za njeno 
požrtvovalno delo ob njenem odhodu.

Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste jo 
pospremili k zadnjem počitku.

Vsi njeni
Moste, december 2008

  

ZAHVALA

V 81. letu  se je 30. decembra 2008 poslovi-
la od nas naša draga sestra, teta in sestrična 

ZOFIJA LAH 

Pokopali smo jo v ožjem krogu na pokopa-
lišču v Komendi. 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, znan-
cem za sveče, vsem, ki so darovali svete 
maše in izrekli sožalje. Posebna hvala tudi 
gospe Finkovi, ki je bila z njo ob koncu 
njene težke bolezni. 

Srčna hvala g. župniku Zdravku Žagarju, 
pevcem in pogrebni službi Jerič.

Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu 
posebej.

Vsi njeni                  

Opravičilo 
V spominski objavi za Marjano Kra-

njec, rojeno Križman, je v 12. številki
Aplence prišlo do neljube napake. Bese-

dilo se pravilno glasi:
»Petnajstega decembra mineva štirinajst 

let, odkar nas je v cvetu mladosti zapustila 
naša nepozabna srčno ljubljena hčerka 
edinka, žena, sestrična, nečakinja, snaha in 
svakinja…«

Iskreno se opravičujemo.   

ŠTEFANIJA BORIN, roj. 25. 12. 1917, 
Moste 97, stara 90 let
ZOFIJA LAH, roj. 13. 5. 1928, Kranj, 
Gogalova ulica 10, stara 80 let
TEREZIJA GAŠPERLIN, roj. 6. 11. 
1919, Moste 99, stara 89 let



Aplenca Glasilo občine Komenda 1/2009

27

XXXXXXXXXXX

HIDRAVLIÈNI CEPILCI LANCMAN: 6T, 8T, 10T, 14T,16T,17T, 21T-ELEKTRIÈNI ALI KARDANSKI POGON, 
KROŽNE ŽAGE-ELEKTRIÈNI ALI KARDANSKI POGON,
MOTOKULTIVATORJI MARKO

AKUMULATORJI VESNA IN VALTRA ZA OSEBNA IN TOVORNA VOZILA

GUME ZA OSEBNA IN TOVORNA VOZILA VOZILA, TRAKTORJE IN KMETIJSKE STROJE:
BRIDGESTONE, SAVA, GOODYEAR, MICHELIN, FULDA, KLEBER



Turistično društvo Komenda
vabi

MAŠKARE PRED ŠOLO V KOMENDO
na PREDSTAVITEV in na PUSTNI SPREVOD.

Dobimo se na ploščadi pred šolo
v soboto, 21. februarja 2009, ob 14. uri.

NE POZABITE DOMA DOBRE VOLJE!!!

GORA 2009
V nedeljo, 15. 2. 2009, vas Društvo skakalni 

komite Gora vabi na 15. tradicionalne skoke na 
Goro pri Komendi. 

Prireditev se začne ob 13.30.
Tekmovalci bodo skakali z alpskimi smučmi, 

nagrade si boste lahko prislužili tudi gledalci.
Se vidimo na Gori!

www.gora-skoki.com

Privoščite si sprostitev v 
Termah Snovik!
TERMALNI BAZENI 
SAVNE – MASAŽE 
APARTMAJSKO NASELJE **** 
RESTAVRACIJA POTOČKA
Odprto: vsak dan od 9. do 20. ure
Nočno kopanje: sreda, petek, sobota od 20. do 22. ure
Temperatura vode: 32°C  
Masažni bazen: 32°C 
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ZELIŠČNE SAVNE Z AROMA TERAPIJO
Odprto vsak dan od 11. ure dalje!
Občani Komende imajo v Termah Snovik pri nakupu 
kartončka za 30 dvournih kopanj 15 odstotni popust, 
ki ga financira občina Komenda. 
Informacije in rezervacije:  
01 83 44 102
info@terme-snovik.s
TERME SNOVIK, SNOVIK 7, 1219 LAZE V TUHINJU
www.terme-snovik.si

Apartmajsko naselje                                 

Sedma obletnica v Termah Snovik
V Termah so v soboto, 24. januarja, obeležili sedmo 
obletnico delovanja. Veliko prijateljev se je zbralo v sejni 
sobi restavracije Potočka, kjer so nazdravili in razrezali 
slavnostno torto. Uspehe preteklega leta je predstavil 
direktor Ivan Hribar, čestitkam se je pridružil kamniški 
župan Tone Smolnikar, razrez torte in prvi kos pa je 
pripadel stalnemu obiskovalcu term Urošu Repanšku s 
Homca, ki je bil v sedmih letih gost term prek 800 krat.


