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V za~etku februarja (2. februarja) je bil v Mostah zbor krajanov, 
kjer je `upan ob~ine Komenda Toma` Drolec z ekipo predstavil 
projekt ravnanja z odpadki, ki bi za ob~ino pomenil dolgoro~no 
in kvalitetno obdelavo ter kon~no oskrbo komunalnih odpadkov. 
Tudi sam sem bil prisoten na zboru, kjer sem predstavil MBO 
tehnologijo. Ta prispevek je namenjen obrazlo`itvi, kaj pomeni 
mehansko biolo{ka obdelava odpadkov in jo opisuje kot tehni~ni 

postopek.
Najprej bi rad 

poudar i l ,  da je 
potrebno razlikova-
ti, kaj je odlaganje 
odpadkov in kaj je 
ravnanje z odpad-
ki. Slednje namre~ 
predstavl ja nek 
tehni~ni postopek 
s pomo~jo katerega 
odpadke stabilizira-
mo, razvr{~amo in 
pripravimo za odla-

ganje. V ob~ini Komenda, to~neje v Suhadolsaki jami, odlaganje 
odpadkov ni predvideno.

Mehanska Biolo{ka Obdelava odpadkov ali kraj{e MBO je 
proces sestavljen iz dveh faz:
1. faza – Biolo{ka razgradnja (su{enje odpadka) in
2. faza – Mehanska obdelava odpadka (mletje, sortiranje)

Namen MBO naprave je da komunalni odpadek (takega kot ga 
upravljalec zbere pri praznjenju posod) obdela tako da:
• zmanj{amo vsebnost vode v odpadku,
• stabiliziramo biolo{ki del odpadka in
• lo~imo uporabni del odpadka.

Obdelava odpadkov v vzor~ni tehnologiji je prikazana na 
spodnji sliki. 

Postopek poteka takole:
• MKO predstavlja me{ani komunalni odpadek,

• Pripeljani odpad se najprej zmelje na velikost 200-300mm,
• V naslednji fazi poteka aerobna razgradnja odpadka (komposti-

ranje/su{enje) in
• V zadnji fazi se odpadke razvr{~a  in melje na drobnej{e delce, 

kjer se lo~i posamezne delce (alternativno gorivo – SRF, kovine, 
steklo, pesek, preostanek odpadka).
Tok materiala skozi objekt MBO lahko ovrednotimo s koli~inami, 

ki so najbolj nazorno prikazane na spodnji sliki. V biolo{ki fazi se s 
su{enjem izlo~i 24 odstotkov celotne koli~ine odpadkov. To je voda, 
ki izpari pri su{enju odpadkov. V mehanski fazi pa se s pomo~jo 
finej{ega mletja in sejanja izlo~i cca 3 do 5 odstotkov kovin in nek-
ovin, 20 do 30 odstotkov preostanka biolo{kih odpadkov in 40 do 
50 odstotkov alternativnega goriva.

Iz na{tetih koli~in lahko ugotovimo, da je potrebno na 
odlagali{~ih odlo`iti kar 70 do 80 odstotkov manj odpadkov, kar 
pomeni tudi cenej{e odlaganje. Hkrati pa imamo do 50 odstotkov 
alternativnega goriva, ki ima visoko kalori~no vrednost (15-20MJ/
kg), dobimo tudi do 5 odstotkov sekundarne surovine, ki se lahko 
reciklira.

Na zboru krajanov je bilo izpostavljeno vpra{anje glede emisij 
objekta MBO v okolje. Na predstavitvi smo izpostavili, da sicer 
emisije so, vendar so znotraj dovoljenih vrednosti. 

V nadaljevanju podajamo okvirne vrednosti emisij:
a) Emisij v tla NI, saj se del izcedne vode iz procesa (ki je v zane-

marljivo majhnih koli~inah) zbira in odva`a na komunalno ~istilno 
napravo izven ob~ine.

Primerjava nekaterih parametrov izcedne vode in MDK za izpust 
v kanalizacijo

Te izcedne vode bodo v cisternah odpeljane v ~istilno napravo v 
Dom`ale. 

b) Emisije v zrak so preko biofiltra, njihove vrednosti so nasled-
nje:
- 300 EV/m3 (EV – enota vonjav),
- NH3 – amonjak <5mg/m3 in
- H2S – `veplovodik <5mg/m3
Iz na{tetih vrednosti je mo`no oceniti, da bodo vonjave zaznavne 

na oddaljenosti najve~ 40 metrov od objekta MBO.
c) Hrup nastopa najve~ pri gradnji naprave in sicer zaradi gradbene 

Do prve hi{e {tevilka 2 D je 900 metrov

Odpadki na{i vsakdanji 
Že nekaj ~asa se v ob~ini in tudi pri sosedih veliko govori o od-

padkih. Gre za tako imenovani projekt MBO – Mehansko biolo{ki 
obrat, ki naj bi bil v Suhadolski jami, kjer je sedaj Publikusova 
sortirnica. Mnenja so razli~na. Pri~a smo zagovornikom tega pro-
jekta in tudi nasprotnikom. V primerjavi s prvimi je slednjih manj, 
vendar so le-ti bolj glasni in odlo~ni, naj tak{ne obratovalnice za 
predelavo odpadkov v Suhadolski jami ne bo.

Razburjenju, ~e re~emo tako razpolo`enju na zboru v Mostah 
in v Topolah v za~etku februarja, je pravzaprav botrovala napa~na 
informacija v enem od osrednjih medijev, da bo v Suhadolski 
jami odlagali{~e odpadkov. Dana{nja strokovna predstavitev, 
razlaga Vida Koritnika na naslednji strani in ̀ upanova na 4. strani 
trditve o odlagali{~u odlo~no zavra~ajo. Hkrati pa predstavljajo 
problematiko zaradi odpadkov, s katero so bili na zadnji seji 
22. februarja seznanjeni tudi ob~inski svetniki, ki so z desetimi 
glasovi (brez glasu proti), dali soglasje `upanu za nadaljevanje 
priprav projekta MBO.    

Odlaganje odpadkov ali ravnanje z odpadki

nadaljevanje na naslednji strani....

Parameter Enote
Vrednosti  
naprave 

MDK 
zpust v kanalizacijo 

Parameter Enote
Vrednosti 
naprave

MDK
zpust v kanalizacijo

pH 8,35 6,5 – 9,0
KPK mg/l 1600 -
Amonijev du{ik mg/l 65,2 200 (^N>2000PE)
Krom mg/l 0,10 0,5
Cink mg/l 0,69 2,0
Svinec mg/l 0,25 0,5
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Ni~ se`iganja in niti 
kilogram odpadkov
Vida Koritnik, v ob~inskem svetu zadol`en za projekt MBO

Odbor za ohranitev kvalitete 
pode`eljskega bivalnega okolja
Ob~inski svet: Župan naj nadaljuje dogovarjanje s pred-
stavniki gorenjskih ob~in.    
Ob~inski svetniki so bili na zadnji seji 22. februarja seznanjeni, 
da so v Mostah 19. februarja na sestanku prisotni krajani usta-
novili Odbor za ohranitev  kvalitete pode`eljskega bivalnega 
okolja. »Razlog za njegovo ustanovitev je nestrinjanje z namero 
vodstva Ob~ine Komenda, da se v Suhadolah zgradi  regijsko 
sortirnico odpadkov (MBO),« so zapisali. (Tak{no trditev je Vid 
Koritnik komentiral, da ne gre za sortirnico v Suhadolah, ampak 
v Suhadolski jami v k.o. Suhadole, kjer je ̀ e sedaj sortirnica in je 
900 metrov oddaljena od vasi.)
Zapisali so »Razlogi proti postaji so: 
• lokacija na vodovarstvenem obmo~ju,
• na~rtovani projekt prina{a nepredvidljive ekolo{ke posledice,
• kmetijska funkcija bo prizadeta, saj bo uni~ena oziroma 

onemogo~ena integrirana pridelava polj{~in in kmetje v tem pro-
gramu se bojijo, da bodo morali vra~ati evropska sredstva,

• postaja je grob poseg v prostor in kvaliteto bivanja (kakovost 
bivanja in zdravje krajanov most, Kri`a, Suhadol in Topol), 

• na zboru krajanov vasi Moste, Kri`, Suhadole v petek 2.2. ni 
bilo ve~inske, soglasne podpore temu projektu, 

• ker ne verjamemo `upanu in njegovi ekipi, da se na~rtovana 
postaja ne bo {irila na {e druge obrate (n.pr. se`igalnico, 
biolo{ke odpadke...),

• ker ob~ina lahko z razvojem gospodarske dejavnosti pre`ivi 
tudi brez smeti, za zgled imejmo druge ob~ine,

• zakaj naj bi najmanj{a ob~ina skrbela za smeti ve~jih ob~in,
• ker so bili na zboru krajanov predstavljeni pomanjkljivi podatki 

o postaji MBO.«
S tem v zvezi je bilo na seji ob~inskega sveta in tudi posameznih 
svetnikov posebej poudarjeno, da ne gre za smeti, ampak za 
sortirnico oziroma predelavo komunalnih odpadkov. Sedanja 
sortirnica danes veliko bolj vpliva na okolje kot bo MBO. V jami 
ne bo nobene se`igalnice in niti kilogram odpadkov ne bo ostal 
v jami. Popolna dezinformacija da je trditev, da bo onemogo~ena 
integrirana pridelava polj{~in in da bi kmetje morali vra~ati ev-
ropska sredstva... 
In na podlagi razlag ter seznanitve je ob~inski svet potem sprejel 
naro~ilo `upanu, naj nadaljuje dogovarjanje predstavniki goren-
jskih ob~in.

A. Ž.

Sortirnica v Suhadolski jami je bila 
`e pred letom 1990 in je ves ~as na 
prostem. V letu 2003 so se za~ele 
priprave lokacijskega na~rta za jamo. 
Leta 2006 pa so priprave postale bolj 
resne. Za~eli so se ogledi naprav, ki 
bi bile primerne.  

»Že lani smo pridobili soglasja 
okoli{kih `upanov, da bi pristopili k 
projektu

Po ogledu teh naprav v Italiji smo 
ugotovili, da bi tak{no napravo lahko 
postavili tudi v Suhadolski jami, ker ne 
obremenjuje okolja. Razbremenjuje 

pa kar se sedaj dogaja, saj se vsi odpadki sortirajo, prebirajo, 
mo~i jih de` in vse te vode gredo v zemljo in v zrak. Potem tudi 
ne bo nobenega kurjenja. Nobena stvar ne bo {la v zemljo, ker 
bo narejena hala, ki bo nepropustna. Vse vode, ki bodo ostale od 
teh odpadkov, bodo {le v kanalizacijo oziroma jih bomo odva`ali 
v cisternah v ~istilno napravo.

Od 100 odstotkov odpadkov se jih bo 30 odstotkov osu{ilo, 5 do 
6 odstotkov je kovinskih delov za predelavo, dobrih 30 odstotkov 
bo odpeljanih v cementarne  oziroma v se`igalnice, 30 odstotkov 
pa je smeti, ki bodo odpeljane na odlagali{~e in sicer v na{em 
primeru na Malo Me`aklo v ob~ini Jesenice. To so suhe smeti in 
ne obremenjujejo okolja.«

Zadeva je dvignila precej  prahu v delu ob~ine Komenda in tudi 
v delu ob~ine Menge{.

»Odpadki so vedno nepriljubljena tema. Po eni strani jih pridelu-
jemo, po drugi pa jih ne maramo. Rad bi poudaril, da ti komunalni 
ali gospodinjski odpadki niso strupeni in zato niso tako sporni. Že 
leta jih pobiramo in prekladamo v jami. Res je, da so bile pripombe, 
da jih zaznavamo v zraku, vendar smo se kar nekako sprijaznili z 
njimi. Z MBO tega smradu, ki ga zdaj zaznavamo na trenutke bolj 
ali manj, ne bo ve~. Tudi ekolo{ko sporna ni ta obdelava. Imeli pa 
bomo kak{en evro ve~.«

V Suhadolski jami bo samo MBO,  to je sortirnica odpadkov. 
Odlagali{~a v  jami ne bo, ampak bo to odlagali{~e na Mali 
Me`akli na Jesenicah. 

»Pa ne samo to. Tukaj prav tako ne bo nobenega kurjenja od-
padkov. Bilo je govora o pari in da je v tej pari marsikaj. Vemo, 
da je vedno prisoten strah, da je nekaj strupeno. Razmi{ljamo, 
da to izparevanje sploh ne bi {lo v zrak ampak v kanalizacijo. 
Skratka, to naj bi bila ekolo{ko ~ista predelava. Evropa, ki stremi 
za  neopore~no delovanje te tehnologije, ima sortirnice ̀ e ve~ let 
in so vedno bolj modernizirane.« 

In kaj lahko {e lahko pri~akujemo od tak{ne predelave?

»Nekaj delovnih mest. Cenej{e stro{ke gospodinjstev za odpadke 
in ne bi izklju~il za okoli{ke kraje tudi kak{ne rente. Vse pa bo 
odvisno, kako hitro se bomo sporazumevali. Lahko se zgodi, da 
bomo morali sami re{evati problem, kar bi bil stro{ek, da si ne 
upam pomisliti. Z manj{o sortirnico namre~ ne bi dobili evropskega 
denarja. Zato stremimo k projektu za ve~ ob~in, ki bi vklju~eval 
ve~ kot sto tiso~ enot oziroma prebivalcev.«

A. Žalar

Vid Koritnik

mehanizacije (80dBA). Pri obratovanju naprave pa so vrednosti 
ni`je (55dBA), saj se procesi odvijajo znotraj zaprtega objekta. 
Pri tem bo v dnevnem ~asu dose`ena II. stopnja varstva pred 
hrupom, kar pomeni 100-metrski pas okoli objekta MBO.

Kratko sem predstavil vzor~no tehnologijo MBO naprave za 
predelovanje komunalnih odpadkov. Predstavljena tehnologija 
{e ni izbrana, saj se le-to izbere skozi postopke, predpisane od 
Evropske Unije. Na koncu bi rad predvsem poudaril, da postavitev 
sistema MBO ne pomeni odlaganja odpadkov. Gre le za razvr{~anje 
odpadkov na uporabne dele. Pri tem sicer nastajajo emisije, ven-
dar so pod mejnimi dovoljenimi koncentracijami, kar je eden od 
najpomembnej{ih  pogojev pri izbiri tehnologije.

Ob razmi{ljanju ali je objekt za kvalitetno in varno ravnanje z 
odpadki res tujek v okolju, velja pomisliti  tudi ali smo se za ̂ ISTO 
okolje pripravljeni odpovedati sedanjemu `ivljenjskem standardu 
in vsak dan pridelati NI^ ODPADKOV! Le tako bo EKOLOGIJA 
dobila pravi pomen.

Pripravil: Bo{tjan Volk, univ.dipl.in`.grad.
bostjan.volk@his-lj.si

nadaljevanje s prej{nje strani....
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@UPANOVA BESEDA

Po razpravi v za~etku februarja v Mos-
tah in v Topolah, ki sta bili zaradi napa~ne 
informacije v enem od osrednjih tiskanih 
medijev v dr`avi, da bo v Suhadolski jami 
odlagali{~e odpadkov, je projekt MBO zdaj 
`e bolj razumljiv. Pa vendar velja o njem 
{e spregovoriti, smo predlagali `upanu 
Toma`u Drolcu.    

»Dinamika na{ega dela na ob~ini, na 
cestah, pri kanalizaciji, projektiranju...  v 
ob~ini je velika. Veliko se pogovarjamo. 
Pri projektu MBO v Suhadolski jami pa 
je napa~na medijska informacija spro`ila 
strah in prepri~anje, da bomo s to pre-
delovalnico odpadkov ogrozili okolje in 
ljudi. Zato naj takoj na za~etku {e enkrat 
poudarim, da niti en kilogram odpadkov, 
predelanih odpadkov ne bo ostal v na{i 
ob~ini. Eno tretjino fizi~nih ostankov la-
hko odpeljemo na Malo Me`aklo v ob~ini 
Jesenice, kjer je prostora za odlaganje 
dovolj, da lahko pridobimo nepovratna 
sredstva.« 

Je res, da projekt, ~e pokriva sto tiso~ 
prebivalcev in ve~, podpira tudi dr`ava? 

»Res je. Teh sto tiso~ prebivalcev bi 
zbralo okrog 35.000 do 40.000 ton ko-
munalnih (gospodinjskih) odpadkov na 
leto. Maksimalna izkori{~enost naprave 
MBO, kakr{no smo si ogledali in kakr{ne 
trenutno delujejo v Evropi, pa je od 65 
do 85 tiso~ ton. Izra~unana izkori{~enost 
pa ka`e, da bi bila najbolj rentabilna (z 
najbolj{im izkoristkom) naprava za okrog 
200.000 ljudi.

Rekel sem, in v Aplenci je tudi pisalo, 
da smo si lani ogledali tri tovrstne naprave  
v zahodni Italiji. Povsod smo se takrat 
prepri~ali, da je ta na~in razre{evanja prob-
lema odpadkov, s katerim se bomo sre~ali 
po letu 2008 tudi v ob~ini zaradi bistveno 
ve~je cene v vsakem gospodinjstvu, za nas 
vsekakor zelo sprejemljiv. Imamo lokacijo, 
potrjeno namembnost oziroma dovoljenja 
in predvsem bo rezultat neprimerljivo 
kvalitetnej{i od sedanjega na odprti sor-
tirnici. Najbolj pomembno pri tem pa je, 
da odlagali{~a za ostanke pri predelavi ne 
bo v na{i ob~ini in tudi gradili ga ne bomo. 
Torej, v ob~ini bi bila izklju~no samo sor-
tirnica, in ne kot nekateri namigujejo, tudi 
odlagali{~e komunalnih odpadkov.« 

Tudi o komunalnih odpadkih oziroma o 
opore~nosti odpadkov se sli{ijo razli~na 
menja. 

»Poudarek naj bi bil (kjerkoli se `e 
pogovarjamo in dogovarjamo in pri tem 
ne `elimo na{i ob~ini slabo) komunalni 
odpadki. To so tisti (gospodinjski) od-
padki, ki jih ob~ani doma odlagamo v 
zabojnike za odpadke. Nobenih, prav 
nobenih drugih odpadkov (laki, kisline ipd. 
in tako imenovani inertni  oziroma grad-
beni odpadki), ki jih ta hip {e odlagamo v 
Suhadolski jami, ne bo. Poudarim pa naj, 
da po letu 2008 tudi teh inertnih odpadkov 
ne bomo ve~ odlagali, ker bomo morali ta 
del odlagali{~a (tako kot tudi vse druge 
ob~ine v Sloveniji) zapreti. Danes pa je 
najve~ teh odpadkov iz kamni{kega Cal-
cita in Titana. 

Kar torej zadeva komunalne odpadke, 
bi rekel, da je (zaradi problema pred 
katerim smo, kam in po kak{ni ceni z od-
padki) res `e kar zadnji ~as, da tisto, kar   
nameravamo in na kar smo se za~eli prip-
ravljati pred dvema letoma, ko smo za~eli 
pripravljati lokacijski na~rt gramoznica, 
zdaj to tudi uresni~imo. Tako se nam bodo 
s tem lokacijskim na~rtom tudi vsi napori 
obrestovali, saj bomo dobili  tak{no pre-
delovalnico odpadkov v Suhadolski jami, 
da bomo imeli ob~ani v ob~ini sedanji 
podobno ceno, za uresni~evanje drugih  
potreb in ciljev pa bomo obogatili ob~inski 
prora~un.«

Pa obremenitev okolja?

»Vsekakor bo neprimerljivo zanemar-
ljiva s sedanjo, ko marsikdaj zaznamo, 
kje je sortirnica. Vplivi na okolje bodo po 
tem namre~ tak{ni, kot so povsod, kjer te 
naprave oziroma predelovalnice ̀ e obratu-
jejo. Uporabljena bo tehnologija, ki bo iz-
brana, ali druga~e povedano mednarodno 
dolo~ena. Tehnologijo za predelavo ko-
munalnih odpadkov bomo namre~ morali 
poiskati z mednarodnim razpisom. Zato 
ni razlogov za kakr{nekoli pomisleke, saj 
najbr` ne velja dvomiti v sprejete kriterije v 
evropski uniji, po katerih te naprave gradijo 
in tudi `e obratujejo po dr`avah. 

Najve~krat se za primerjavo omenja 
Dunaj?

»Res je. Na Dunaju je predelovalnica 
odpadkov sredi mesta. In ob predelovalnici 
je tudi se`igalnica. Pa ne motita. Vendar 
o tak{ni se`igalni napravi pri nas ne 
razmi{ljamo. V na{i ob~ini jo omenjajo le 
tisti zlobni jeziki, ki nam ne `elijo ni~ do-
brega. Mi pa o njej nismo govorili. Skratka, 

v ob~ini Komenda, kot sem ̀ e poudaril, ne 
bo ostal niti kilogram odpadkov.« 

Kaj pa cena, investicija?

»Mehansko biolo{ka obratovalnica 
oziroma sortirnica stane 15 milijonov ev-
rov. Lahko zatrdim, da bomo naredili prav 
vse, da bomo pridobili ~im ve~ gorenjskih 
ob~in, ki bodo hotele sofinancirati tistih 
20 odstotkov od investicije, ki jih ne bomo 
pridobili od kohezijskih skladov. Iz Evrope 
in od dr`ave naj bi namre~ dobili 80 odstot-
kov, 20 odstotkov pa bi zbrali. Lastni{tvo 
te naprave (MBO) bi si razdelile ob~ine 
po vlagateljskih (sofinanciranje) dele`ih. 
Ob~ina Komenda kot lastnica zemlji{~a bi 
imela 30-odstotni dele`, ostale ob~ine pa 
70 odstotkov, dele` pa se izra~una na pod-
lagi {tevila prebivalcev vsake ob~ine.«

Gre vsekakor za novost pri »obvladovanju« 
odpadkov, zato so najbr` tudi razumljivi 
zaskrbljenost, negotovost, dvomi, pomis-
leki pri ljudeh?  

»Verjamem, vendar pridobili smo 
podrobnej{o analizo vodnih hlapov, ki se 
preko biofiltra spu{~ajo v ozra~je. Rezultati 
ka`ejo in zagotavljajo, ~e bi se odlo~ili za 
model naprave, kakr{na bo v Celju, ne bi 
bila {kodljiva ne za ljudi, ne za naravo. 
Analiza iz  tak{ne naprave je bila je nare-
jena v oddaljenosti 40 metrov od MBO. Pri 
nas, kjer bi bila naprava MBO v gramoznici 
v Suhadolski jami, je do prvih  hi{ okrog  
900 metrov, ne pa 300, 400 ali 500 metrov, 
kot to trdijo in ̀ elijo prikazati nekateri. Sicer 
pa vsak posameznik lahko sam preveri. 
Na zemljevidu, ki smo ga lani razposlali 
po vseh gospodinjstvih v ob~ini, MBO le`i 
na skrajnem vzhodnem delu gramoznice. 
^e z ravnilom odmerimo razdaljo od 
MBO do prvih hi{ v Mostah, je 12 cm (900 
metrov) oddaljena prva hi{a s {tevilko 2d. 
(Merilo je na zgornjem delu zemljevida). 
Razmi{ljamo pa tudi o skupnem ogledu 
z avtobusom ene tak{nih naprav, kjer `e 
obratujejo.« 

Za konec pa {e beseda, dve o ~isto drugi 
temi. Kako je s priklju~evanjem na kanali-
zacijo v ob~ini, o ~emer bo aktualna tema 
v prihodnji Aplenci? 

»Suhadolcem, Kri`anom in Mo{anom 
bi svetoval, da ~imprej ustanovijo va{ke 
skupnosti, saj se bodo tako la`je usklajeva-
li z ob~ino, kakor tudi z izvajalci priklju~kov 
na fekalno kanalizacijo.

Andrej Žalar

@upan Toma‘ Drolec:

No~emo odpadkov, 
~eprav jih imamo
Župan Toma` Drolec: »Poudarjam, MBO-Mehansko biolo{ka  obdelava ne 
pomeni odlagali{~e odpadkov v Suhadolski jami in niti kilogram komunalnih 
odpadkov ne bo ostal v ob~ini.« 
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OB^INSKI SVET - UPRAVA

Ugodnosti ob~anom 
Na straneh Uradnih objav ob~ine Komenda 
(na koncu v dana{nji {tevilki) so objavljene 
ugodnosti, ki jih Ob~ina Komenda nudi 
svojim ob~ankam in ob~anom.

Obratujeta dva 
objekta, gradi se 
jih sedem
Na seji ob~inskega sveta v ~etrtek, 22. 
februarja, je  Marjan Poto~nik iz ob~inske 
uprave v poro~ilu o dogajanju v Poslovni 
coni Komenda poudaril, da je bila `e 
lani pred koncem leta opravljena ob-
cestna zasaditev in zasaditev obmo~ja 
zadr`evalnika s tako imenovano viso-
korastno vegetacijo. Pred novim letom 
je bil zgrajen tudi priklju~ni plinovod za 
oskrbo z zemeljskim plinom iz Ob~ine  
Vodice. Za poslovno cono pomemben je 
bil tudi tehni~ni pregled  kanalizacijskega 
kolektorja iz Poslovne cone do Ob~ine 
Menge{. Sicer pa  v tako imenovani prvi 
fazi cone trenutno obratujeta dva objekta, 
gradi pa se jih sedem.

V drugem delu Poslovne cone (faza II) pa 
je bilo na zahtevo Ministrstva za okolje in 
prostor v za~etku leta dopolnjeno revidi-
rano in ponovno poslano na Ministrstvo 
za okolje in prostor v potrditev okoljsko 
poro~ilo. Ko bo poro~ilo potrjeno, bo 
skupaj z revizijo javno razgrnjeno. Mar-
jan Poto~nik ocenjuje, da bo to marca. 
Tudi posnetek lokacijskega na~rta bo 
po potrebi popravljen (korigiran)  in 
prilagojen pogojem okoljskega poro~ila 
in bo potem, ~e bo potrebno, skupaj s 
poro~ilom {e enkrat javno razgrnjen. 
Poleg okoljskega poro~ila pa je v izdelavi 
tudi  Poro~ilo o vplivih na okolje. Tudi 
to poro~ilo bo, ko bo kon~ano, javno 
razgrnjeno. Izdelane pa so tudi `e ide-
jne re{itve komunalne infrastrukture v 
drugem delu Poslovne cone.

V tako imenovanem postopku pa je tudi 
dolo~itev oboda (zunanje meje cone oz. 
ureditev mej z meja{i). Tako je za ve~ji 
del oboda v k.o. Moste v pripravi  kon~ni 
geodetski elaborat. Pripravlja pa se tudi 
za skrajni ju`ni del v k.o. Suhadole.  

V drugem delu Poslovne cone je doslej 
prodanih okrog 10 hektarov zemlji{~. 
Pribli`no tretjino le-teh je prodala ob~ina, 
ostalo pa podjetje Poslovna cona Ko-
menda d.o.o. Za resne kupce pa je ta 
trenutek rezerviranih {e okrog 2 hektara 
zemlji{~.

A. Žalar

Vpra{anje `upanu, 
oziroma ob~inski upravi

Kako naj ukrepamo?
V pomladanskem ~asu imamo navado, da 
bolj intenzivno pospravimo na{e domove. 
[e vedno pa se prepogosto dogaja, da 
neodgovorne`i smeti odpeljejo v bli`nji 
gozd in si pri tem mislijo: »Jih bodo `e 
drugi pospravili, ko bo spomladanska 
~istilna akcija.« 

Zato bi bilo dobro ponovno te posa-
meznike opozoriti, da je to kaznivo dejan-
je. Prosim, napi{ite, kako naj ukrepamo, 
~e opazimo tako dejanje. Dobro bi bilo 
objaviti tel. {tevilko za prijavo in pa vi{ino 
kazni. Ali obstaja mo`nost anonimne 
prijave, ker se v na{i mali ob~ini vsi med 
seboj poznamo in se ve~ina ljudi boji za-
mere? Nekje sem sli{al, da in{pektorji raje 
kaznujejo lastnika gozda, kjer so odlo`ene 
smeti, kot da bi iskali povzro~itelja. 

Vem, da bomo tudi z vzgojo dosegli 
~istej{e okolje, vendar se vedno najdejo 
posamezniki, ki jim je figo mar za na{o 
naravo. Prav tem moramo po{teno stopiti 
na prste.

(naslov v uredni{tvu)

Odgovor bomo objavili v Aplenci marca.

Mladinski center  
Komenda

Na zadnji seji ob~inskega sveta sta 
idejni program ustanovitve in delovanje 

Mladinskega centra Komenda predstavila 
Toma` Horvat, predstavnik Mladinskega 
dru{tva Komenda in Suzana Zgonec, 
predstavnica Kulturnega dru{tva Komenda. 
Ob~inski svetniki so razlago sprejeli z zani-
manjem in razumevanjem, naj bo mladost 
zdrava norost.  

A. Ž.

Posebnih pripomb ob sprejemu ni 
bilo, glavna je bila pravzaprav pri-
pomba `upana, da bo vrsta investicij 
odvisna od tako imenovanih kapital-
skih prihodkov, ki so opredeljeni na 
dobrih 5 milijonov eurov. 

Mira Grzin~i~, ki je uvodoma pred 
razpravo in sprejemanjem strokovno iz 
ob~inske uprave predstavila predlog 
pora~una, na podlagi usklajevanj po prvi 
obravnavi, je bila nedvoumna. Prihodki 
prora~una so opredeljeni in predlagani 
na dobrih 9 milijonov eurov. Na pod-
lagi pla~anih davkov zna{ajo dobra 2,5 
milijona eurov, nedav~nih prihodkov naj 
bi bilo za slab milijon, tako imenovanih 
kapitalskih pa prek 5 milijonov. Prav od 
dejanske realizacije  kapitalskih prihodkov 
pa bo odvisno financiranje investicijskega 
programa. Zato sta tako razlagalka kot 
`upan poudarila, da se investicijski pro-
gram dejansko ne bi sem izvajati preden 
ne bo finan~nega pokritja iz kapitalskega 
dela.

Sicer pa so odhodki iz prora~una opre-
deljeni na 15 milijonov eurov, pri ~emer 
naj bi kar 6 milijonov namenili iz ra~una 
finan~nih terjatev in nalo`b oziroma 
zmanj{anja kapitalskega dele`a. Za dobre 
pol milijona eurov pa naj bi se dolgoro~no 
zadol`ili za sofinanciranje gradnje ceste 
Moste – Žeje.

Posebej so pred razpravo v razlagi 
ugotovili, da so pri obravnavi predloga 
vsi odbori dali pozitivno mnenje na pred-
lagani prora~un in stali{~a v zvezi z njim 
za leto 2007. 

Edini amandma, ki je bil posredovan 
pred sprejetjem je bil na predlog svetnika 
Janeza Dolinarja (SDS), da se v leto{nji 
program vklju~i `e nekajkrat prelo`ena 
izgradnja plo~nika in prehoda za pe{ce 
na Kranjski cesti. Sicer pa so med odhodki 
prednostno opredeljene `e za~ete inves-
ticije in popla~ila lastnikom zemlji{~ na 
obmo~ju celotne druge faze Poslovne 
cone. Vid Koritnik (SLS) je poudaril 
potrebno ureditev semaforja pri Orlovi hi{i 
v Mostah, vendar je ̀ upan pojasnil, da je to 
{e vedno dr`avna cesta. Roman Gro{elj 
(LDS) je opozoril naj se spo{tuje vrtni red 
sprejetih investicij, pravo~asno obvesti 
ob~ane, kdaj bo  izvedljivo priklju~evanje 
na kanalizacijo. Nasprotoval pa je {iritvi 
pravic in prora~una ter nepotrebnemu 
zaposlovanju. Danica Zmrzlikar (N.SI) je 
opozorila na prostorsko planiranje, svetni-
ka SD pa sta na gradnjo centra v Komendi. 
Za ureditev ceste Potok – ~rpalka OMV se 
je zavzel tudi `upan in sicer iz ene tretjine 
zemlji{kega prispevka, razliko pa kasneje. 
Mirko Kepic (TRN) pa je poudaril, da ne 
smemo mimo sprejetih »voziti« {e nove 
programe v leto{nje investicije. Ob tem pa 
je ̀ upan pod~rtal, da mora imeti ob~ina kar 
najve~ ve~ programov tudi na zalogi. 

Prora~un so ob~inski svetniki sprejeli 
soglasno s 14 glasovi. 

A. Žalar  

Prora~un te`ak 9 milijonov eurov
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KULTURA

Komendska kulturno-umetni{ka sku-
pina Kaj ti mar je pred leto{njim slovenskim 
kulturnim praznikom Pre{ernovim dnem 
6. februarja v Kulturnem domu v Komendi 
pripravila domiseln, vsebinsko bogat in 
duhovno sporo~ilen recital. Idejni vodja 
skupine, prof. Goran Per{in, si ga je zamislil 
kot posre~en spoj pesmi pesnika doma~ina 
Jo`eta Pavli~a iz njegovih pesni{kih zbirk 
Nikoli brez upanja in @ivim, delov ve~ 
glasbenih mojstrovin in odlomkov iz filmov 
z globoko simboliko.

Vse troje skupaj je bila najprej dobra 
umetni{ka preizku{nja in izziv za posre-
dovalce sporo~ila prireditve, ~lane sku-
pine Kaj ti mar same, {e toliko bolj pa za 
sprejemnike posredovanega – dom`alske 
gimnazijce. Kaj ti mar je bila izzivu kos, 
saj je za njo `e veliko podobnih zahtevnih 
preizku{enj, dom`alski gimnazijci pa so 
se, kot je za to raven u~e~ih se mladih ljudi 
primerno, sre~ali z zahtevnim lu{~enjem 
duhovnega jedra iz vsebine ponujenega na 
prireditvi. Ta se je kristalizirala v temeljno 

Pevski praznik
@e osemindvajseti~ je bil leto{nji slov-

enski kulturni praznik v Kamniku obele`en 
z Obmo~no revijo pevskih zborov ob~in 
Kamnik in Komenda. Letos se ga je 
udele`ilo deset zborov. Na{o ob~ino sta 
zastopala Mo{ki pevski zbor KD Komenda 
in Me{ani pevski zbor DU Komenda, ki 
sta se ve~ kot dostojno predstavila in s 
svojo kvaliteto ponesla svoj sloves tudi 
med poslu{alce iz sosednje ob~ine. Da 
zborovsko petje ni le domena srednjih in 
poznih generacij, sta dokazala Komorni 
pevski zbor »[utna« iz Kamnika in Me{ani 
pevski zbor »Cantemus«. Skupaj je nasto-
pilo skoraj 300 pevk in pevcev.

Z mirno vestjo lahko ugotovimo, da je 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturno 
dejavnost, oziroma njegova obmo~na 
izpostava iz Kamnika znova pokazal na 
druga~no plat tradicionalnih proslav in z 
organizacijo te revije dal ljubiteljski pevski 
kulturi nov polet do naslednje revije, ki bo 
zagotovo ~ez leto dni in bo zopet, kot letos, 
napolnila dvorano.

Strokovni spremljevalec revije in selek-
tor za medobmo~no sre~anje pevskih 
zborov Gorenjske je bil Mitja Gobec, ki 
bo o tem sre~anju zagotovo imel dobro 
mnenje o pevskih sposobnostih kamni{kih 
in komendskih pevskih grl.

-vc

Prazni~na sve~anost 7. februarja v 
dvorani kulturnega doma v Komendi je bila 
z nastopom in izvedbami doma~ih vokal-
nih skupin in instrumentalno recitatorskih  
vlo`kov ob povezovanju predstavnikov 
organizatorjev proslave slovenskega 
kulturnega prazniku slovesna z `eljo po 

Tone Ogorevc in Me{ani pevski zbor DU z vodjo
Ignacem Gorjancem

Otro{ki pevski zbor O[ pod vodstvom Mojce Bizjak

izvirnosti. Slednja je Tonetu Ogorevcu, 
ki je bil na napisan kot avtor programa, 
vsekakor uspela. ^e uspe{nej{i pa je 
bil v prazni~nem govoru, ko je odlo~no 
in kriti~no spregovoril, kako premalo 
spo{tovana je danes, {e posebno v sredi-
nah v sredinah, ki bi morale biti za zgled, 

slovenska beseda. 

Tudi organizacija proslave ob 
prazniku, pod katero je bil pod-
pisan predsednik Dru{tva upo-
kojencev Janez Kimovec, je bila 
tokrat zvesta ~asovnemu okviru 
in je bila tako {e bolj in bogatej{e 
poudarjena pomembnost kulture 
in z njo povezanega praznika 
slovenstva, ki ga je intoniral na{ 
veliki poet. 

Tokrat so program oblikovali 
Me{ani pevski zbor  DU Komenda 
pod vodstvom Ignaca Gorjanca, 

Mo{ki pevski zbor Komenda pod 
vodstvom Lojzeta Kolarja (oba 
zbora sta naslednji ve~er nasto-
pila tudi na reviji pevskih zborov v 
Kamniku), Mladinski pevski zbor 
O[ Komenda Moste  pod vodstvom 
Alenke Dr~ar in Otro{ki pevski zbor 
O[ Komenda Moste pod vodstvom 
Mojce Bizjak. Lepo ubrane strune 
citrark Katje Ravnikar in Mateje Erce 
so popestrile in nadgradile zboro-
vsko petje skupin, poeta pa so nam 
predstavile in pribli`ale z besedo 
njegovih pesmi Marija Kern, Anica 

spoznanje: ~lovek zares `ivi le toliko, 
kolikor resni~no ljubi! To ga edino lahko 
osre~i, napolni z notranjim mirom, navda 
z upanjem v smiselnost njegovega bivanja 
in prizadevanja, dviguje nad vse drugo na 
zemlji. Sicer pa, zaradi svoje nepopolnosti 
in slabosti, koleba med ̀ elenim in mo`nim, 
tava med hotenim in dose`enim, se i{~e 
in najdeva med gmotnim in duhovnim. 
Med ~lovekom in ^lovekom, imeti in biti, 
prejemati in dajati, idolom in idealom. 
Slednji mora biti postavljen visoko, je po 
prireditvi poudaril in si jo tako tudi zamislil 
prof. Goran Per{in.

S tem se je strinjala tudi Nu{a Fujan, 
~lanica skupine Kaj ti mar in profesorica 
slovenskega jezika na dom`alski gim-
naziji, ki je v Komendo pripeljala dom`alske 
gimnazijce, iz rok pesnika Pavli~a pa 
prejela njegovi pesni{ki zbirki s posvetili 
gimnazijcem, predvsem pa, da bi ju brali, 
premi{ljevali in `iveli iz povedanega in 
predstavljenega na prireditvi.

Spektator

Premalo spo{tovana slovenska beseda
Proslavo ob slovenskem prazniku so pripravili Dru{tvo upokojencev in 
Kulturno dru{tvo Komenda ter Osnovna {ola Komenda Moste

Recital ob Pre{ernovem dnevu

[tebe in Iva Ogorevc. Slednja je z njegovo 
pesmijo Neiztrohnjeno srce simboli~no 
potrdila tudi misli o spo{tovanju sloven-
ske besede Toneta Ogorevca. Bil je lep 
kulturni dogodek za kulturni praznik.

A. Žalar

Citrarki Katja Ravnikar in Mateja Erce

Mladinski pevski zbor O[ pod vodstvom 
Alenke Dr~ar
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DEDI[^INA

Spo{tovana ga. dr. Marta Ciraj. Predstavite 
nam prosim to pomembno in dragoceno 
publikacijo, ki so jo brezpla~no, kot darilo, 
dobila vsa gospodinjstva v ob~ini.

»Zelo rada, saj se je tako s konkretnim 
rezultatom zaklju~il del projekta, ki smo ga 
zasnovali v Odboru za kulturno dedi{~ino 
Ob~ine Komenda. Knjiga vsebuje uvodni 
del (nagovor `upana,..), pregled okraj{av 
in izrazov, glavni del z opisi objektov kul-
turne dedi{~ine po vaseh, po abecednem 
vrstnem redu (prva je vas Breg, zadnja 
vas @eje), na koncu vsakega poglavja je 
pregledna karta z vrisanimi objekti kulturne 
dedi{~ine za posamezno vas, podatke o 
virih in literaturi, podatke o informatorjih, 
kazalo ter podatke o sodelavcih. Znotraj 
posamezne vasi so posamezne skupine 
dedi{~ine urejene po sklopih, prav tako po 
abecednem vrstnem redu. Knjiga je, lahko 
bi rekli, kar razko{na, saj je barvna in ima 
547 fotografij, 35 skic in 14 kart - grafi~nih 
prikazov umestitve kulturne dedi{~ine po 
vaseh.«

Kako je potekalo delo pri pripravi Kataloga 
in s ~em vse ste se pri delu sre~evali?

»Najprej je ̀ upan ustanovil Odbor - do-
volite malo neskromnosti - na mojo pobudo 
in sicer 18. junija 2001. ^lani so bili izbrani 
tudi s pomo~jo svetnikov prvega sklica. 
Najbolj mi je v spominu ostal predlog 
Antona [penka iz Most za ~lana Du{ana 
Vinkovi~a, kar se je izkazalo za odli~no 
potezo. K sodelovanju pa smo povabili 
tudi Zavod za kulturno dedi{~ino Slovenije 
Obmo~no enoto Kranj, ki ga je zelo dobro 
zastopala Mojca Tercelj Otorepec. Vsi 
~lani so imeli pomembne naloge, bili so 
koordinatorji za svoja obmo~ja, nekateri pa 
so imeli {e posebne naloge. Tako je Jo`ef 
Pavli~ skrbel za fotografiranje vseh objek-
tov, Miran Brem{ak jih je na kartah umestil 

v prostor in to narisal, Du{an Vinkovi~ je 
izdelal veliko {tevilo prelepih skic, Ivan 
Hlade je bil `iva enciklopedija o pozna-
vanju zgodovine Kri`a, Viktorija Drolec 
kot tedanja predsednica Turisti~nega 
dru{tva Komenda je imela ideje, kako bi 
se ti objekti lahko koristno porabili, Anton 
Jagodic pa je kot dober poznavalec vseh 
kme~kih gospodarstev pa tudi drugih, zbu-
jal zaupanje pri na{ih gostiteljih. Podatke 
smo pridobivali tako, da smo po predhodni 
najavi in obrazlo`itvi namena obiska prek 
koordinatorja za dolo~eno obmo~je obis-
kali lastnike objektov kulturne dedi{~ine na 
domu in si zapisali vsa pomembna dejstva. 
Urejene zapise smo nato pred objavo {e 
preverili pri informatorjih. Tako imamo v 
arhivskem izvodu originale podpisov imet-
nikov posameznih 
objektov kulturne 
dedi{~ine, s kat-
erimi v pisni obliki 
potrjujejo, da se 
strinjajo z vsebino, 
ki je objavljena. 
Osebno smo obis-
kali vse imetnike 
in z njimi uskladili 
besedila, redkeje 
pa tudi po tele-
faksu, s podpisom 
lastnika tudi na 
kon~nem izvodu, 
namenjenem za 
objavo. Rada pa 
bi opozorila, da 
smo se oglasili le pri tistem, ki upravlja 
oziroma razpolaga z objektom, ne pa tudi 
pri sorodnikih ali prej{njih lastnikih, razen, 
~e nas ni informator sam izrecno napotil 
nanje. Morda je zaradi tega kateri izmed 
podatkov druga~en, kot pa bi ga povedal 
kdo drug, ~e bi ga vpra{ali. V glavnem 
smo naleteli na lep sprejem, ponekod so 
si nas ljudje vzeli tako za svoje, da bi se 
lahko {e vra~ali poslu{at izredno zanimive 
pripovedi. Koliko bogastva se skriva v 
spominu ljudi! Menim, da mi nikoli ne bi 
bilo dolg~as, ~e bi po~ela samo to, da bi jih 
obiskovala in se pogovarjala z njimi. Mnoge 
pripovedi so vredne zapisa. Nekaj tega je v 
rokopisu v obse`nem arhivu (15 fasciklov), 
ki vsebuje fotografije, filme, skice ter zapise 
in ga hrani Ob~ina Komenda. V manj kot 
petih primerih pa smo do`iveli tudi nekaj 
nezaupanja. Delo na terenu je potekalo v 
zimi 2001/2002, nato pa so sledila {e {te-
vilna usklajevanja, prilagajanja, idr. Zelo lep 
sestanek smo imeli z va{~ani na Komend-
ski Dobravi, katerega posledica je bila post-
avitev dveh znamenj in sicer Bo{tarjevega 

in Korbarjevega, za katerega je korpus 
izrezljal kar na{ ~lan Miran Brem{ak. 
Omeniti pa moram {e na{ega zunanjega 
sodelavca Braneta Karni~nika, ki je vse 
to, kar smo obiskovali, tudi posnel na film. 
Iz tega smo potem naredili serijo film~kov 
z besedili o objektih za vsako posamezno 
vas, torej skupno {tirinajst, dodatno pa {e 
pregledni film, v katerem so zbrani nekateri 
najpomembnej{i objekti iz celotne ob~ine. 
Besedilo z lepim glasom bere Anja Marija 
Ciraj, za ubrano nostalgi~no spremljavo 
pa nam je dal avtorske pravice za glasbo 
svojih citer Toma` Plahutnik. Ta serija je 
bila, kot me je pred ~asom spomnil direktor 
TV+, Jure Debeljak, tudi prvo gradivo, ki se 
je vrtelo po tem kanalu, upam pa, da se bo 
{e. En komplet je Ob~ina Komenda zago-
tovila tudi Osnovni {oli Komenda Moste, in 
zelo me veseli, da so mi u~enci ̀ e povedali, 
da so si v {oli `e ogledovali te filme.«

V Sloveniji so danes redke ob~ine, ki 
imajo tako obdelano in zbrano kulturno 
dedi{~ino. Kak{na pa je va{a ocena 
tega nedvomno velikega in zahtevnega 

projekta?

»Kolikor je meni znano, tako 
je povedala tudi Mojca Tercelj 
Otorepec, tako celovitega projekta 
nima nobena ob~ina v Sloveniji. 
Menim, da bo katalog naletel 
na plodna tla pri ob~anih, saj je 
zanimanje za kulturno dedi{~ino 
na tem obmo~ju vedno bilo, o 
~emer nam pri~ajo sami objekti 
– sicer jih ne bi bilo toliko kot jih 
je. Verjamem in upam pa, da bo 
dodatno koga spodbudil k obnovi 
svojega objekta, ~e {e o tem ni 
razmi{ljal ali pa mu to ni bila glavna 
prioriteta. To bi bilo za nas najve~je 
priznanje.

Ker pa nobeno delo ni popolno, se la-
hko prikradejo tudi napake. Zato dovolite, 
da kar na tem mestu omenim, da naj tisti, 
ki menijo, da je v knjigi naveden napa~en 
podatek, po{ljejo popravek v pisni obliki na 
Ob~ino Komenda, Zaj~eva 23, s pripisom 
Za KNJIGO Po poteh kulturne dedi{~ine. 
Pripombe bomo zbirali do konca junija 
letos. ^e bodo upravi~ene, jih bomo na 
nek na~in tudi javno objavili.«

 In kaj, kako naprej?

»Idej je veliko. Ena izmed njih je projekt 
Po poteh kulturne dedi{~ine v Ob~ini Ko-
menda, ki bi ga izvajalo Turisti~no dru{tvo 
Komenda v sodelovanju z Odborom za kul-
turno dedi{~ino. Gre za projekt, v katerem 
bi zdru`ili objekte dedi{~ine s turisti~no 
ponudbo in vse skupaj {e oplemenitili s 
skrbjo za rekreacijo in zdravo `ivljenje. Na 
enem izmed objektov pa bi `eleli urediti 
nekak{no jedro obnove in koristne uporabe 
kulturne dedi{~ine za dana{nji ~as. Kaj 
od tega se bo uresni~ilo in kako, pa bo 
pokazal ~as.«

A. @alar

Prvi na Poti kulturne dedi{~ine
Kmalu bo {est let, ko se je za~ela pot zbiranja gradiva za Katalog Po poteh 
kulturne dedi{~ine v ob~ini Komenda. Odbor za pripravo in izid Kataloga, ki 
so ga dobila brezpla~no, kot darilo, vsa gospodinjstva v ob~ini, je vodila dr. 
Marta Ciraj.
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SEDMA UMETNOST

Kako ~as hiti! Kmalu bo minilo `e leto 
dni, odkar je TV Slovenija za~ela z iskanjem 
amaterskih igralcev za snemanje dokument-
arca o na{em velikem rojaku Petru Pavlu 
Glavarju. Poskusil bom ukrasti pozabi nekaj 
svojih spominov na dni, ko smo amaterji iz 
Komende postali pravi televizijski igralci.

Lanskega aprilskega popoldneva se je 
neumorni kulturnik Darko Mavsar oglasil 
pri meni in me povabil na predstavitev 
kandidatov za igralce. Par odigranih vlog 
v mladih letih in radovednost, kako to vse 
skupaj poteka, mi ni dala miru, da se ne bi 
udele`il avdicije v dvorani Kulturnega doma. 
Vsakega posebej so postavili na oder pred 
TV kamero in pri~akovali, da o sebi kaj 
zanimivega pove. Scenaristka Barbara in 
re`iser Bojan sta nas {e po{teno popisala, 
potem pa smo na vse skupaj pozabili. Zato 
sem bil nemalo presene~en, ko mi je po{tar 
prinesel obvestilo, da sem bil izbran za 
igranje vikarja Roglja. V scenarij so zapisali, 
da je to vi{ja, tanj{a, nekoliko starej{a os-
eba. Pa sem vedno mislil, da sem mlad, 
majhne in ne preve~ tanke postave.

Najprej smo se morali zglasiti na RTV v 
Ljubljani, kjer so za vsakega posebej izbrali 
primerne kostume in lasulje ter nam ponudili 
v podpis pogodbo o sodelovanju. Po vseh 

pripravah je bil na vrsti prvi snemalni dan v 
muzejsko ohranjeni Nacetovi hi{i v [kofji 
Loki. Kot se za prave TV zvezde spodobi, so 
nas pri{li v Komendo iskat kar z avtobusom. 
Z enim kombijem so pripeljali na{o igralsko 
garderobo, z drugim kozmetiko, pa kamere, 
mikrofone, reflektorje, razne sen~nike, 
ro`e za balkone, manjkajo~e pohi{tvo in 
posode …

Za ogrevanje so se nas lotile maskerke 
v zasilno postavljenem kozmeti~nem sa-
lonu. Skoraj nismo mogli verjeti, kaj vse 
je potrebno, da na primer Albert postane 
Peter Pavel. Takrat so se mi kar malo zas-
milile tiste gospe in gospodi~ne, ki morajo 
vsako jutro skozi tak maskerski postopek v 
doma~i kopalnici. Kon~no smo bili v{e~ni 

tako scenaristki in re`iserju kot tudi zgo-
dovinarjem. Z vseh strani so nas fotografirali 
in `e smo morali pred kamero. Na za~etku 
naslednjega snemalnega dne je {lo ̀ e malo 
hitreje, saj so morali na{e »face« le {e tako 
obdelati, da so bile ~im bolj podobne tistim 
na fotografijah.

Pri snemanju smo vsi za~utili, da sode-
lujemo pri nastajanju hudo resne zadeve. 
Vsak kader smo toliko ~asa ponavljali, da 
je bil res tak, kot si ga je zamislil re`iser. 
V~asih sem se spotaknil na svojo predolgo 
duhovni{ko obleko, enkrat sem s klobu-
kom zadel v podboj prenizkih vrat, spet 
drugi~ sem pogledal v napa~no smer ali 
pozabil potrkati. @e smo mislili: »Kon~no 
bo vse v redu,« pa je mimo hi{e pripeljal 
star ropotajo~ golf ali po zraku prihrumelo 
letalo. Taki zvoki pa niso imeli kaj iskati v 
dru`bi izpred 200 let, torej: »[e enkrat!« 
Tako smo se obi~ajno kar oddahnili, ko 
je snemalna ekipa po pregledu posnetka 
ugotovila, da je dober za nadaljnjo ob-
delavo.

Zanimivo je bilo opazovati re`iserja 
Bojana Kastelica, ki je v prostem ~asu 
strasten ~ebelar, s kak{nim elanom je sne-
mal prizore, v katerih so bile glavne igralke 
~ebele. Da se jih mlada Peter Pavel in Jernej 

ne bi preve~ bala, je 
za snemanje izbral 
samo mo{ke ~lane 
~ebel je  dru` ine 
– torej trote, ki ne 
pikajo. Pa {e te je 
prinesel v hladilni 
torbi, da so bili sploh 
pripravljeni pozirati. 
Ko se je `ivalca 
na toplem soncu 
preve~ ogrela, je 
seveda {la svojo 
pot, re`iser pa je iz 
torbe nemudoma 
potegnil rezervnega 
igralca.

Nepozabno je 
bilo tudi snemanje prizora na gradu Tu{tanj, 
ko kot vikar Rogelj predajam faro Komenda 
svojemu nasledniku Glavarju. Scenski 
delavci so `e ves dopoldan pripravljali 
mizo, ~istili zlat jedilni pribor in po mizi raz-
porejali razno razne divja~inske dobrote 
in ostalo so~ivje. Bolj smo jih opazovali, 
bolj smo bili la~ni. Re`iser pa je vztrajal, da 
moramo kader posneti pred kosilom. Pa 
{e posebna navodila sem dobil, da moram 
zaradi `alostnega slovesa delovati, kot da 
sem povsem brez apetita. Kar mu~no je bilo 
vse to gledati in nekajkrat ponavljati prizor. 
V `elodcu je pa tako krulilo, da je {e tonski 
mojster protestiral.

En snemalni dan smo se trudili v Ko-
mendi okrog cerkve, kozmeti~ni studio in 

garderobo pa smo imeli v sobi pod odrom 
kulturne dvorane. Ni mi bilo treba dvakrat 
re~i, da se ne bi kot vikar Rogelj po~asi 
sprehodil od cerkve po klancu navzdol. 
Zabavno je bilo opazovati ljudi, ki se kar niso 
mogli na~uditi, da ima lahko nek duhovnik 
tako starinsko zimsko duhovni{ko obleko 
s klobukom in to pri plus 25 stopinjah. 
Seveda sem vsakega lepo pozdravil in ko 
so me po glasu spoznali, je bilo za~udenje 
{e toliko ve~je.

Ali pa najmlaj{i igralci. Res so bili prisr~ni 
v tistih zgodovinskih obla~ilih in s frizurami 
izpred dvesto let. Pa kako jih je znal re`iser 
Bojan o~etovsko nagovoriti, da so z vsem 
`arom odigrali svoje vloge.

^e smo iskreni, je na{ rojak Peter 
Pavel Glavar kljub mnogim ote`evalnim 
okoli{~inam ogromno dosegel. Bil je neza-
konski sin in {e najden~ek povrhu, zato ga 
duhovna gospoda ni ni~ kaj rada sprejela v 
svoje kroge. Ko pa je z odra{~anjem postajal 
vse bolj podoben svojemu o~etu baronu in 
duhovniku Testaferati, so se ovire na njegovi 
duhovni{ki poti samo {e mno`ile. Svoja dela 
o kmetovanju in predvsem o ~ebelarjenju 
je pisal v doma~em slovenskem jeziku; 
torej tudi dunajska gospoda ni bila preve~ 
navdu{ena, da bi mo`akar uspel. Po 2. 
svetovni vojni pa so ga na{i zgodovinarji 
spet postavili na stranski tir, saj je imel za 
takratni re`im res hudo napako – duhovni{ki 
poklic.

Iskrena hvala na{im televizijcem, da so 
kon~no popravili to ve~stoletno zgodovin-
sko krivico in na{ega Glavarja povzdignili 
tja, kamor spada. Komend~anom je lahko 
samo v ~ast, da je ravno v na{em kraju de-
loval ta veliki mo`. Pa tudi amaterski igralci iz 
Komende in okolice smo ponosni in veseli, 
da smo smeli po svojih mo~eh pomagati 
pri tem projektu.

Posebna pohvala pa seveda velja 
prijatelju Albertu Jeraju iz Suhadol, ki je 
vrhunsko odigral kar obe glavni vlogi. [e 
mi, ki smo snemanje spremljali od blizu, 
smo komaj sledili, kdaj igra Petra Pavla 
in kdaj barona Testaferata. Tudi med pro-
fesionalnimi igralci bi re`iser te`ko na{el 
primernej{ega igralca.

Tone Poga~ar

Utrinki s snemanja dokumentarnega 
filma Peter Pavel Glavar
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Alternativni vladni
program

Spo{tovane ob~anke in spo{tovani 
ob~ani!

Predsednik Socialnih demokratov Borut Pahor je odlo~no 
in pravo~asno napovedal, da Socialni demokrati pripravljamo 
alternativni vladni program. Slovenija mora postati ambicioznej{a. 
Postati mora dr`ava prilo`nosti. Gospodarski kazalniki sicer niso 
slabi, imamo zadovoljivo gospodarsko rast, vendar smo {e dale~ 
od Evrope. Ve~ina dr`avljanov je {ele v januarju zares ob~utila, 
da imamo v Sloveniji evropske cene, da pa ve~ina ljudi nima ev-
ropskih pla~. ^e bomo rasli s tako hitrostjo, bomo razvito Evropo 
le ste`ka ujeli.

Modeli skandinavskih in tudi nekaterih drugih najrazvitej{ih 
evropskih dr`av ka`ejo na to, da le dovolj ambiciozne vlade lahko 
dr`avljane popeljejo do dr`ave blaginje. Dostop do znanja, inova-
tivnosti in spro{~enosti razmi{ljanja so tiste sestavine, katere ima 
zdrava dru`ba prihodnosti. Ko bo izdelek ali storitev, na katerem 
pi{e »Made in Slovenija« vreden najmanj toliko oziroma celo ve~, 
kolikor je taisti izdelek vreden, ko je izdelan v dr`avah zahodne 
Evrope, {ele takrat bomo ljudje blagovno znamko Slovenija ce-
nili toliko, kolikor jo imamo tudi sicer `e danes radi. Vendar to ni 
isto! Za to, da bomo imeli {e nekaj od tega, se moramo {e bolj 
potruditi!

[e nekaj o lokalni politiki: Obmo~na organizacija Kamnik je 
dobila novo vodstvo. Predsednica je postala mag. Julijana Bizjak 
Mlakar iz Kamnika, ki je tudi svetovalka predsednika za podro~je 
zdravstva.

Roman Dobnikar, predsednik OO SD Komenda in

~lan predsedstva Obmo~ne org. SD Kamnik

Ni nam vseeno
^eprav je bil sestanek sklican na sve~nico, 

to~no ob {esti uri, ko je bila tudi ma{a v Komendi, 
je bila dvorana v Mostah polna. V takem {tevilu 
smo se zbrali zato, ker nas je strah, da bomo zase, za na{e 
potomce in za turiste, ki bodo prihajali k nam, uni~ili to, kar je 
najdragocenej{e-lepo naravno okolje. Do slej nam je bila sre~a 
mila, ker nas je industrija s svojimi velikimi halami, ki so stra{no 
mote~e za va{ko okolje, ob{la. Mislim, da ni slu~ajno tako veliko 
zanimanje priseljencev za naselitev v na{i ob~ini. Marsikdo se ne 
zaveda, kak{en biser imamo in to samo dvajset kilometrov od 
glavnega mesta. Zato smo prestra{eni in verjemite mi, da bodo ta 
strah ob~utili tudi potencialni priseljenci in turisti, ~e bodo `e takoj 
ob vstopu v na{o ob~ino zagledali velike industrijske objekte. ^e 
`e delamo primerjavo z Dunajem, ki je velemesto z velikim {tevilom 
prebivalstva, zaradi ~esar odpade preva`anje odpadkov in kjer 
je hala za obdelavo odpadkov samo {e eden od mnogih visokih 
objektov, se moramo zavedati, da imamo za na{e va{ko okolje 
odlok, ki dovoljuje pritli~je, nadstropje in mansardo. Renta, ki bi 
jo pridobili, je res mikavna, vendar ~e temeljito premislimo, ve~ 
izgubimo, kot pridobimo. Zato je bolje, da to investicijo odstopimo 
kaki drugi ob~ini, ki ima bolj degradirano okolje in nima takih 
mo`nosti na podro~ju turizma kot na{a. Predlagam, da gramoznico 
saniramo tako, da pripeljemo mo~nega investitorja, ki bo v njej 
zgradil najve~ji hipodrom v dr`avi. Odpadke pa ~im bolj osve{~eno 
lo~ujmo in odlagajmo na ekolo{kih otokih, predvsem pa-pridelajmo 
jih ~im manj. Prepri~an sem, da bomo z EKO-turizmom zaslu`ili 
bistveno ve~, kot z obdelavo odpadkov. To je pot, ki je sicer malo 
te`ja, precej dalj{a, ampak na koncu donosnej{a in bolj{a.

Pavel [mid, predsednik OO SDS Komenda

Člankov političnih strank in list ne lektoriramo in ne 
cenzuri ramo. Za  vsebino odgovarja avtor.

Kriti~no do predelave 
odpadkov

Na svojem rednem sestanku, ki ga imamo 
~lani z liste TRN pred sejami ob~inskega sveta, smo z veseljem 
ugotovili, da je na{a pobuda za pove~anje finan~nih sredstev, ki 
{e manjkajo za dokon~anje planinskega doma, uvr{~ena v leto{nji 
prora~un (kasneje pa tudi potrjena na ob~inskem svetu).

Pregledali smo tudi gradivo za sejo ob~inskega sveta. Bili smo 
mnenja, da v predstavitvi ustanovitve in programa mladinskega 
centra ni ni~esar povedanega o odgovornosti do ob~inskih pro-
storov in inventarja v Domu, ~e je `e omenjena pla~a polprofe-
sionalnega vodje in ostalih dotacijah ob~ine.

Zavzeli smo tudi stali{~e do Centra za predelavo odpadkov. 
V polni meri se zavedamo problema odpadkov in bili mnenja, 
da na~rtovani center nudi okolju prijaznej{o obliko zbiranja in 
predelave odpadkov od dosedanjega na~ina zbiranja, poleg 
tega pa bi predstavljal tudi stalen dohodek ob~ini. Ker je center 
projektiran v jami, zgradba v celoti ne bi bila vidna. V bli`ini jame 
pa je ̀ e gozd, zato bi lahko tudi rob jame pogozdili in center sploh 
ne bi bil viden. Prometu s smetmi se ne bomo mogli izogniti. 
Na{a ob~ina je nekako na sredi interesnega podro~ja za skupno 
gradnjo centra in kjerkoli bo ̀ e, bodo tovornjaki vozili smeti skozi 
naselje in mimo {ole.

Podan je bil tudi predlog, da bi ustanovili odbor, in vanj povabili 
najve~je opore~nike centru, z nalogo, da predstavijo uresni~ljiv 
projekt, ki bi bil bolj{i in cenej{i za ob~ane na{e ob~ine ter bi za~el 
delovati v dveh letih.

Predstavnika Liste TRN v ob~inskem svetu (bo)sta zato pod-
prla na~rtovan projekt, zahtevala pa tudi podatke, kaj vse vsebuje 
vodna para, ki gre iz centra v okolje.

Za listo TRN, Baldomir Krem‘ar

Odpadki narekujejo 
razmislek

Ob~ina se soo~a z nujnim problemom 
odlaganja odpadkov. Toda predlagana re{itev se nam zaradi 
hitrega postopka odlo~anja in pomanjkanja komunikacije z 
ob~ani zdi nekoliko vsiljena. Zato pozivamo k iz~rpnej{i preu~itvi 
in javni predstavitvi dolgoro~nih posledic objekta na kakovost ̀ iv-
ljenja ob~anov, njihovo zdravstveno in prometno varnost, turizem, 
kmetijstvo, vrednost nepremi~nin, ugled kraja… Pogre{amo npr. 
natan~nej{e podatke o dolgoro~nem vplivu izpustov in prometu. 
Na internetu dostopne {tudije omenjajo nekatere toplogredne 
pline (ogljikov dioksid, metan, amonijak) in bioaerosole (delce 
biolo{kega izvora z mo`nim alergijskim, toksi~nim ali infektivnim 
u~inkom). Zato se gradnja MBO priporo~a v industrijskih conah, 
na obstoje~ih deponijah ali drugih degradiranih povr{inah, ~im 
dlje od naselij ali kmetijskih povr{in. Poleg tega tovorni promet 
ne bi obsegal le tovornjakov za dovoz smeti iz najmanj 10 gore-
njskih ob~in in nazaj, ampak tudi tiste, ki bodo odva`ali gorljive, 
kovinske in inertne odpadke (cca. 65-70%), saj `upan poudarja, 
da v ob~ini ne bi ostal niti kilogram odpadkov. Ve~ina tega pro-
meta bi potekala skozi strnjeno naselje, mimo {ole in bodo~ega 
vrtca. Kovanje dobi~ka z odpadki je morda donosno, vendar se 
zavzemamo za to, da bi na{a ob~ina svojo blagajno polnila bolj z 
razvijanjem poslovne, znanstvene, turisti~ne dejavnosti…

Projekt s tako pomembnimi dolgoro~nimi posledicami na ̀ iv-
ljenjski prostor nujno zahteva tudi vklju~enost vseh ob~anov v pro-
ces soodlo~anja, zlasti pa {iroko podporo. Nekak{no tekmovanje, 
kdo bo prej ponudil soglasje za ta ob~utljivi objekt, ni v interesu 
skupnega dobrega ob~anov, zato pozivamo tudi k nadaljevanju 
iskanja primernej{e lokacije na regijski ravni.

Za OO N.Si Komenda zapisal Peter Jerebi~
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MLADI IN STARI - SKUPAJ

Ali mladi in stari stojimo vsak na svojem 
bregu reke? Tok reke se nenehno spreminja. 
Kako so se s ~asom spremenili odnosi med 
mladimi in starimi? Kak{ni so medgeneraci-
jski odnosi v na{i ob~ini? So se stari priprav-
ljeni potruditi za lep{e so`itje z mladimi? Ali 
mladi starim zaupajo?
Odgovore na ta vpra{anja sva obse`no 
zajeli v diplomski nalogi Povezanost med 
mladimi in starimi v ob~ini Komenda. V tem 
~lanku vam podajava le kratke odgovore, s 
pomo~jo katerih boste dobili bolj{i vpogled 
v dejansko stanje povezanosti mladih in 
starih.

Medgeneracijska povezanost neko~ in 
danes
V~asih so bili odnosi v dru`inah hierarhi~ni. 
Vse je bilo dolo~eno. Otroci so se igrali 
in `iveli po svoje. ^akali so, da prevza-
mejo kmetijo od odraslih. Stari star{i so 
imeli zaradi svoje modrosti in `ivljenjskih 
izku{enj ter kontrole dru`inske blaginje visok 
polo`aj v avtoriteti medosebnih odnosov. 
Ve~ina mladih je `ivela pod njihovo streho 
kot raz{irjena dru`ina, zato so jih morali 
spo{tovati in jim pomagati pri doma~ih 
opravilih.
Danes mladi in stari `ivijo narazen, ~e le 
imajo mo`nost. Posledi~no so stiki med njimi 
redkej{i, s tem pa je povezano tudi slab{e 
poznavanje mladih in starih med seboj.

Raziskava
Raziskava, ki sva jo opravili s pomo~jo 
anketnih vpra{alnikov, je primerjalna. V 
njej primerjava skupino mladih, ki skupaj s 
starimi `ivijo v isti hi{i/stanovanju s tistimi, 
ki ne `ivijo skupaj ter skupini starih, ki se z 
mladimi dru`ijo ve~, s tistimi, ki se z njimi 
dru`ijo manj.
Raziskave sestavlja 70 starih, prebivalcev 
ob~ine Komenda, in 70 mladih, u~encev 8. 
in 9. razreda O[ Komenda-Moste. Starost-
na omejitev anketirancev je bila pri starih 65 
let, mladi pa so bili stari 13 in 14 let.
Zbiranje podatkov je potekalo na domovih 
starih ljudi v ob~ini Komenda, ter v 8. in 9. 
razredih O[ Komenda-Moste. Podatke sva 
zbirali decembra 2005.

Glavna spoznanja raziskave
– mladi in stari, ki sva jih anketirali, so 
najve~krat v sorodstvenem razmerju (bab-
ica, dedek, vnuki/nje), v nekaterih primerih 
gre za medsosedske odnose, {e redkeje 
pa druga razmerja (skrbnik/- ca, rejnik/-ca, 
rejenec/-ka),
– ve~ kot polovica starih `ivi skupaj z 
mladimi v isti hi{i ali stanovanju; posledi~no 
prihaja tudi do pogostej{ega dru`enja 
med njimi v primerjavi s tistimi, ki ne `ivijo 
skupaj,
– rezultati raziskave so pokazali, da se 

kar 74 odstotkov starih z mladimi dru`i 
pogosto oz. ve~ (vsakodnevno, ve~krat 
tedensko), malo manj pa je mladih (59 
odstotkov), ki se s starimi dru`ijo pogosto; 
iz tega lahko sklepamo, da so stiki med 
mladimi in starimi na pode`elju pogosti 
in da sodobne teorije, ki govorijo, da se 
mladi in stari malo dru`ijo med seboj, na 
pode`elju ne dr`ijo,
– pogovor ve~ini mladim predstavlja 
pomemben del dru`enja s starimi; kar 
pomeni, da se mladi in stari na pode`elju 
veliko pogovarjajo med seboj. S tem se 
prav tako podrejo teorije, ki pravijo, da 
si mladi ne vzamejo ~asa za pogovor s 
starimi ljudmi,
– dru`enje krepi zaupanje in spo{tovanje 
med mladimi in starimi: mladi s svojim 
pozitivnim pristopom, spro{~enostjo in 
energijo starim prina{ajo ob~utek spreje-
tosti in varnosti,
– stari menijo, da bi odnose med mlado 
in staro generacijo izbolj{alo ve~ dru`enja 
med njimi, bolj osebni pogovori, zaupanje 
ter ve~ja motivacija za dru`enje s strani 
mladih.
– ve~ina starih se je pripravljena bolj 
potruditi za lep{e so`itje z mladimi, kar 
lahko spodbuja nas mlade, da se tudi mi 
trudimo za lep odnos z njimi,

V decembrski {tevilki Aplence ste mogo~e 
zasledili povabilo v medgeneracijske 
skupine za kakovostno starost. Po dveh 
mesecih delovanja vam lahko posredujemo 
`e prve izku{nje iz na{ih lepih sre~anj 

in vas ponovno povabimo, da se nam 
pridru`ite.

Za osve`itev naj ponovim, da delujejo 
tri skupine: ena vsak ponedeljek, od 17. 
ure do 18.30, druga vsako sredo dopol-
dne, od 9. ure do 10.30 in tretja v ~etrtkih 
popoldne od 17.30 do 19. ure; vse tri pa 

v komendskem »{pitalu«, Glavarjeva 104, 
v Komendi.

Priporo~ljivo {tevilo udele`encev v sku-
pinah je devet do deset: dve voditeljici 
srednje generacije, za ostalih sedem do 

osem pa ni pomembno ali so 
starej{e, mlaj{e, s kak{no izo-
brazbo, samo da `elijo deliti 
izku{nje, mnenja, svoje tal-
ente (prav vsakdo ima kak{en 
talent, mogo~e celo odkrijete 
{e kak{nega) z drugimi na 
vsakotedenskih, eno uro in 
pol trajajo~ih sre~anjih.

Naj vam malo predstavim, 
o ~em vse smo se `e pogo-
varjale (pi{em v `enski ob-
liki, ker smo pa~ same `en-
ske, ~eprav vabilo velja tudi 
mo{kim):

Prvi~ smo se dobile takoj 
po novoletnih in bo`i~nih praznikih, zato 
je bilo nekako samo po sebi umevno, da 
smo se posku{ale poglobiti v smisel in 
pomen praznovanja tako na osebni ravni 
(rojstni dnevi, godovi, obletnice porok), 
kot na dr`avni ravni (praznik dr`avnosti, 
samostojnosti, neodvisnosti, praznik dela 
itd.). Poseben poudarek smo dale vers-

Povezanost med mladimi in starimi v ob~ini Komenda

Medgeneracijske skupine za kakovostno starost v Komendi
kim praznikom, ker ravno ti najpogosteje 
nagovarjajo dru`ino, kar se nam je zdelo 
`e posebej pomembno in prepotrebno v 
dana{njem individualisti~nem svetu.

V naslednjem tednu smo posku{ale ugo-
toviti, kako hitro in lahko odpu{~amo. Na 
do`ivetje krivice ali ̀ alitve se je mogo~e odz-
vati na ve~ na~inov: ali se umaknemo, ker 
nas je mogo~e strah, lahko se ma{~ujemo 
ali celo poi{~emo pravico na sodi{~u, ali pa 
se odlo~imo za odpu{~anje, ki je zavestna 
odpoved vsakemu ma{~evanju ob krivici ali 
`alitvi in dejavno prizadevanje za dober od-
nos z nasprotnikom, ne glede na njegovo 
ravnanje ali odziv na odpu{~anje.

Na enem od sre~anj smo ugotovile, da smo 
se vse vsaj v nekem obdobju v ̀ ivljenju, ~e 
`e ne vseskozi, ukvarjale z ro~nimi deli: od 
pletenja, vezenja, makramejev in {e bi se 
kaj na{lo.

Ugotovile smo, da to ni samo ̀ enska dom-
ena, ampak da je tudi precej mo{kih, ki si 
na tak{en na~in popestrijo vsakdan, potem 
da si z ro~nimi deli lahko zbolj{ujemo svoj 
ekonomski polo`aj ali pa je to ~as za medi-
tacijo in celo neke vrste terapijo.

Kako zelo pomembna je v vseh ̀ ivljenjskih 

nadaljevanje na naslednji strani....

nadaljevanje na naslednji strani....
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MLADI IN STARI - SKUPAJ

Ustanova Petra Pavla Glavarja

Spomladanski Kmetijski 
sejem v Komendi
Komenda, 30. 3. - 1. 4. 2007
Od 30. marca do 1. aprila bo v Komendi 
spomladanski kmetijsko-obrtni sejem. 
Kot vsako leto bo imela Ustanova Petra 
Pavla Glavarja tudi letos svojo stojnico, 
na kateri se obiskovalcem predstavi 
Petra Pavla Glavarja, ustanovo in njeno 
delovanje. Denarna sredstva, ki nam 
omogo~ajo delovanje bomo zbirali s boga-
tim sre~elovom, katerega glavna nagrada 
bo kolo. Da pa mize ne bodo prazne so 
vse komendske gospodinje in gospodarji 
prisr~no vabljeni, da ustanovi prisko~ijo 
na pomo~ z darovanjem peciva ali drugih 
doma~ih dobrot.

Monokomedija Jamski 
~lovek se vra~a v
Komendo
Kulturni dom Komenda v nedeljo, 15. 
aprila, ob 17. uri
Na novoletnem koncertu UPPG v mes-
ecu januarju je nabito polno dvorano 
Kulturnega doma zabaval igralec Uro{ 
Furst z monokomedijo Jamski ~lovek, 
re`iserke Nata{e Barbare Gra~ner. Na 
komi~en na~in je predstavil odnose in 
razlike med spoloma in iz prizora v prizor 
se tako mo{ki kot `enske prepoznavajo v 

svojih vlogah. Monodrama je zaokro`ena 
v dobro uro smeha, kjer ne manjka sode-
lovanja ob~instva. Ni~ ~udnega, da sta 
bila povpra{evanje in navdu{enje nad 
predstavo tako velika, da se predstava 
{e enkrat vra~a v Komendo. Lepo vabljeni 
vsi, ki se je prvi~ niste udele`ili, ali pa niste 
pravo~asno pri{li do kart. Karte bodo v 
prodaji pri Slavku Poglajnu, namestniku 
predsednice uprave UPPG, na Zaj~evi 23 
ali po telefonu 041-799-176.

Koncert opernih arij v 
mesecu `ena
Kulturni dom Komenda, v petek, 23. 
marca, ob 19.30
Marcu, ki je posve~en ̀ enam in dekletom, 
bo v Kulturnem domu Komenda gostovala 
mednarodno priznana sopranistka in pri-
madona Vlatka Or{ani~ s svojimi u~enci. 
Vlatka Or{ani~ prihaja iz Vara`dina, 
svojo kariero je za~ela zelo mlada, kot 
solistka Opere SNG V Ljubljani, kjer je 
tudi {tudirala solopetje. Izpopolnjevala 
se je na Dunaju in `e kot {tudentka prej-
ela Pre{ernovo nagrado. Za seboj ima 
veliko nastopov na evropskih opernih in 
koncertnih odrih, gostovala je na Dunaju, 
v Berlinu, Leipzigu, Madridu, Pragi,na 
Japonskem … Je izredna profesorica so-
lopetja na Akademiji za glasbo v Zagrebu 
ter Akademiji za glasbo v Ljubljani.
Prostovoljni prispevki v korist Ustanove 
Petra Pavla Glavarja

VABILO
S PESMIJO IN PLESOM V 
POMLAD DOBRODELNI 

KONCERT,
ki ga prireja
[olski sklad

z
u~enci in u~enkami

Osnovne {ole
Komenda Moste,

bo
v sredo, 7. marca 2007,

ob 18. uri
v telovadnici {ole

v Mostah.

Na odru {olske telovadnice nas bodo

presenetili na{i mladi skriti talenti,

ki se dan za dnem z vajo trudijo

pridobivati znanje za {olskimi

zidovi in izven njih.

Njihov trud bo popla~an

z Va{im aplavzom,

zato vljudno vabljeni!

– mladi se ob dru`enju s starimi u~ijo raznih 
spretnosti (kuhanje, {ivanje, ipd.). Stari 
mladim radi podelijo osebne izku{nje in 
jim dajejo nasvete. Tudi stari veliko prido-
bijo ob dru`enju z mladimi, npr. u~ijo se 
uporabe sodobne tehnologije, sodobnega 
na~ina `ivljenja, ipd.
– mladi pogosto upo{tevajo nasvete 
starih, kar pomeni, da mladim stari po-
menijo vzor.
Glede na vsaj na{teta spoznanja, smo 
lahko mladi in stari optimisti~ni, da smo 
si {e vedno dovolj blizu, ne glede na 
spreminjajo~i se tok reke med nami. Vsak 
izmed nas pa lahko prispeva k ve~ji pove-
zanosti generacij med nami. Prvi korak, 
ki ga lahko naredimo, je, da obi{~emo 
starega ~loveka, ki bi mu pogovor z nami 
ali samo na{a prisotnost veliko pomenila. 
Mladi in na{i star{i ne smemo pozabiti, da 
so danes stari star{i pomembni v kriznih 
situacijah dru`in svojih otrok. Ve~inoma 
oni prisko~ijo na pomo~ pri varstvu svojih 
vnukov, finan~ni pomo~i svojih otrok ali 
vnukov ter pri re{evanju razli~nih te`av 
otrok - vnukov.
 V okviru Medgeneracijskega dru{tva za 
kakovostno starost Komenda delujejo 
razli~ni medgeneracijski programi, kjer se 
lahko nau~ite lepega komuniciranja med 
generacijami.

Veronika Pavli~ in Nina Hafner

obdobjih zdrava prehrana in zdrav stil 
`ivljenja na sploh, je bila tema na ~etrtih 
sre~anjih. Vse se bolj ali manj uspe{no 
trudimo in se isto~asno zavedamo, da je 

{e veliko mo`nosti za izbolj{anje zdravega 
na~ina `ivljenja in da je to odgovornost in 
obveza slehernega posameznika.

Tudi kulturni praznik ni {el mimo nas. 
Posvetile smo mu eno sre~anje z deklami-
ranjem pesmi in z ugotavljanjem, kako zelo 
{irok je pojem kultura: od pozdravljanja, 
do lepega pogovora, pa vse do vrhunskih 
umetni{kih dogodkov in izdelkov. Kultura 
nas oblikuje in mi oblikujemo kulturo. Kul-
tura nas dolo~a, da smo Ljudje ( z veliko 
za~etnico).

Dober osebni pogovor je sicer rde~a nit 
vseh dru`abni{kih sre~anj. Me pa smo 

mu dale {e poseben pomen in se dobro 
uro pogovarjale, kak{en je za vsako posa-
meznico res dober pogovor, po katerem in 
{e posebej med katerim, se dobro po~utijo 

oziroma po~utimo. Izpostavila 
bi samo nekaj elementov, do 
katerih smo pri{le s skupnimi 
mo~mi: tema pogovora mora 
zanimati vse udele`ene v pogov-
oru, pozorni moramo biti na to, 
da sku{amo ~im bolj zanimivo 
in do`iveto pripovedovati, da 
ne dolgovezimo, da ravno tako 
zbrano, kot smo govorili, tudi 
poslu{amo sogovornike in da o 
tem, kar smo se pogovarjali, ne 

razpredamo potem z drugimi, sploh ~e je 
vsebina intimna. Dobro je med pogovorom 
ve~krat omeniti sogovornikovo ime.

To je samo nekaj poudarkov iz na{ih 
sre~anj. Teme so vsakdanje, vsi udele`eni 
jih lahko oblikujejo in tudi sam pogovor 
je obi~ajen, tako kot se lahko pogov-
arjamo tudi doma, samo da za to nekako 
ne najdemo ~asa ali pa se preprosto ne 
odlo~imo. ^e imate mogo~e pomisleke, 
da to za vas vsekakor ni primerno, jih dajte 
na stran, pokli~ite 031/217-161 in se nam 
pridru`ite. Veseli vas bomo.

Viki Drolec

nadaljevanje s prej{nje strani....

nadaljevanje s prej{nje strani....
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PRI SOSEDIH

V mno`ici najrazli~nej{ih jubilejev in 
obletnic smo dne 9. decembra lani dopol-
dne kljub de`evnemu vremenu v dvorani 
Kulturnega doma Menge{ praznovali 40-
LETNICO DRU[TVA SO@ITJE MENGE[, 
ki je bilo ustanovljeno za pomo~ osebam z 
motnjami v du{evnem razvoju na podro~ju 
ob~in Dom`ale, Komenda, Lukovica, 
Menge{, Morav~e in Trzin.

Po pre~udovito odplesanem val~ku 
plesne skupine So`itje Menge{ je sledil 
pozdrav in nagovor sedanje predsednice 
dru{tva mag. Tatjane Novak. V svojem 
nagovoru je poudarila predvsem delovanje 
dru{tva, ki je eno izmed 51 dru{tev v sklopu 
Zveze, na podro~ju informiranja o pomo~i 
osebam z motnjami v du{evnem razvoju, 

o raznih oblikah dru`enja preko razli~nih 
interesnih dejavnosti, organizaciji razli~nih 
seminarjev za star{e, rejnike, sorojence, 
vsakoletnih letovanj. Izzvenela je misel o 
po`rtvovalnem delu vseh ~lanov dru{tva, 
zunanjih sodelavcev ter {tevilnih drugih 
skozi vsa ta dolga leta dela.

Sledili so pozdravi predstavnikov ob~in-
`upani, predstavnik Rotary kluba Dom`ale, 

predstavnik Min-
istrstva za delo. 
P r a v  p o s e b n o 
pa mi je ostala 
v spominu misel 
predsednice Zveze 
dru{tev So`itja dr. 
Katje Vadnal, ki je 
poudarila, da smo 
prav star{i, rejniki 
na{ih otrok glavni 
nosilci – motorji 
za premagovanje 

dru`benih sprememb ter ob tej priliki 
podala apel na vse `upane, naj pri svojih 
razvojnih na~rtih ob~in upo{tevajo tudi 
na{e mo`nosti oziroma potrebe.

V osredjem delu programa pa je 
potekala predstavitev skupin in sicer: 
Osnovne {ole Roje, Varstveno delovnega 
centra INCE, ZU Moste – ansambla Vesel-

Vi{je{olska izobrazba je `elja 
mnogih. Toda odrasli moramo {tudi-
jske obveznosti prilagajati delu in svojim 
najbli`jim. Re{itev ponujata [olski cen-
ter Rudolfa Maistra in priznana zasebna 
vi{ja {ola B&B, ki za~enjata 
v leto{njem {tudijskem letu z 
izvajanjem dveh vi{je{olskih 
programov v Kamniku.

Po 17 letih uspe{nega 
prena{anja znanja, v zad-
njih letih pa `e skoraj 500 
izrednim {tudentom v Kranju 
in Ljubljani je izobra`evalni 
center B&B odprl vrata vi{je 
strokovne {ole tudi v Kamni-
ku. V sodelovanju z [olskim 
centrom Rudolfa Maistra, s 
sede`em ob glavni Kamni{ki 
prometnici med Gorenjsko 
in [tajersko, bo {ola B&B 
`e v leto{njem letu ponudila 
vpis v programa Poslovni 
sekretar in Komercialist. 

[tudij na vi{je{olskih pro-
gramih je prakti~no naravnan. V prvi meri je 
namenjen zaposlenim, ki si `elijo pridobiti 
dodatna prakti~na in teoreti~na znanja. Na 
vi{ji strokovni {oli B&B posve~ajo najve~ 
pozornosti visoko strokovnemu kadru 
in dobri organizaciji {tudija. Prvi stik z 

{tudenti so namre~ predavatelji, ki kot 
vodje razli~nih sektorjev na ministrstvih in v 
uglednih slovenskih podjetjih prena{ajo na 
{tudente svoje bogate izku{nje in aktualna 
znanja. Organizacija {tudija je prilagojena 

izrednim {tudentom. Predavanja potekajo 
dvakrat tedensko v popoldanskem ~asu. 
Kon~anemu bloku predavanj posamezne-
ga predmeta pa sledi izpit. V {oli vsaj 
dvakrat letno organizirajo tudi strokovne 
ekskurzije, med katerimi za preteklo {tudi-

jaki (ki nas je zabaval v avli KD Menge{ ), 
So`itja Menge{ (glasbena skupina Strune, 
taborniki, {portniki, plesna skupina). 
Vsa dvorana je navdu{eno ploskala za 
resni~no do`ivete nastope in marsikateri 
od navzo~ih je bil presene~en, ~esa vse 
se na{i otroci lahko nau~ijo.

Potrebno pa je poudariti, da vseh teh 
dose`kov ne bi bilo brez pomo~i {tevilnih 
mentorjev, strokovnih in drugih sodelavcev, 
prostovoljcev.

Program se je nadaljeval s podelit-
vijo priznanj (zlato, srebrno, bronasto) ter 
zahval {tevilnim posameznikom kot tudi 
ustanovam za dolgoletno sodelovanje z 
dru{tvom So`itje Menge{ in nesebi~no 
pomo~ pri izpeljavi mnogih aktivnosti.

Prav posebno presene~enje pa nas 
je ~akalo ob koncu programa, saj je na{e 
otroke tudi letos obiskal dedek Mraz 
(ob velikodu{ni pomo~i Rotary kluba 
Dom`ale).

Praznovanje pa smo sklenili s prijetnim 
dru`enjem ob veselih zvokih ansambla 
Veseljaki v avli KD Menge{.

Ob koncu prispevka pa samo {e 
geslo praznovanja »SO@IVITE Z NAMI« 
in prepri~ana sem, da ob nadaljnjem 
uresni~evanju tega gesla bo tudi v bodo~e 
na{e dru{tvo raslo v napredku in zado-
voljstvu.

Breda Zlobko

Zopet smo praznovali …

KAMNIK ODSLEJ BOGATEJ[I ZA VI[JO STROKOVNO [OLO!
jsko leto izpostavimo le strokovni ekskurziji 
v Muenchen in Trst. Pla~ilo {olnine je 
mo`no v 20 obrokih v dveh letih, poleg 
tega pa vam bodo v referatu {ole pripravili 

vse pomembne obrazce za 
vpis in vam brezpla~no overili 
vse originalne dokumente. Iz-
rednim {tudentom so na voljo 
vsi {tudentski popusti, prav 
tako pa lahko delajo preko 
{tudentskega servisa. 

Prvi rok za vpis v vi{je 
strokovne {ole bo potekal do 
8. marca v referatu {ole B&B v 
prostorih [olskega centra Ru-
dolfa Maistra kot partnerskega 
zavoda na Novem trgu 41/a v 
Kamniku.

Za vse, ki jih bolj zanima 
podro~je prometa, bo tudi 
letos na voljo vpis v vi{je{olski 
program Promet, ki se izvaja v 
Prometnem centru, v Ljubljani, 
na Letali{ki cesti 16.

Ne zamudite prilo`nosti!

Pokli~ite nas na tel. 01 / 547 45 05, 
po{ljite elektronsko po{to na jure.raz-
inger@bb-kranj.si ali pokli~ite [olski 
center Rudolfa Maistra v Kamnik na tel. 
01 830 32 00.
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PORTRET

Pet tiso~ ur za
Zadnjo ve~erjo
Alfonz Kern je pred ve~ kot 25 leti 
za~el izdelovati gobelene, `e osem 
let pa dela prti~ke, vezene vo{~ilnice, 
ko{are... 

Turisti~no dru{tvo Komenda bo 23. mar-
ca v sejni sobi na Glavarjevi 104 v Komendi 
pripravilo zanimivo razstavo ro~nih del 
Alfonza Kerna iz Zgornjega Brnika, katerega 
o~e je bil doma s Klanca pri Komendi. 

Alfonz, rojen pred 65. leti v Cerkljah, se 
je izu~il za ~evljarja in potem nekaj let  delal 
v kranjski Planiki. Tam je spoznal tudi Marijo 
Stenovec, doma s Sor{kega polja. Tako on 
kot Marija sta se dr`ala poklica, vendar pa 
je  pred dobrimi 25 leti Alfonz po naklju~ju 
za~el spoznavati tudi vezenje, na za~etku 
pravzaprav  izdelovanje gobelenov. Marija 
pa ve~krat napi{e tudi kak{no pesem. 

»Ne vem zakaj me je to ro~no delo tako 
pritegnilo, vendar z njim {e danes, po ve~ 
kot petindvajsetih letih polnim vsakdanjo 
energijo. Za~el sem z gobeleni, pred osmimi 
leti pa sem za~el delati tudi vezene prte, 
vo{~ilnice in plesti tu ko{are.« 

Tako gobelene, prte, vo{~ilnice, ko{are 
ni nikdar delal za prodajo. Vedno so se 
zna{li njegovi izdelki ob najrazli~nej{ih 
prilo`nostih, najve~krat ob prazni~nih tre-
nutkih ali jubilejih kot darilo nekomu. Ima 
pa teh lepih izdelkov kar nekaj tudi doma. 
Najve~ji gobelen, ki ga je naredil, so 1,1 krat 
2,0 metra velike Amazonke. Tiso~ ur je bilo 
potrebnih za dokon~anje. Najve~ ur, kar pet 
tiso~,  pa bilo potrebnih Zadnjo ve~erjo in 
prek {est sto za Mono Lizo.

^eprav gobelenov, prtov, vo{~ilnih in 
ko{ar nikdar ni {tel, je  zagotovo naredil 
`e prek sto gobelenov, nekaj manj prtov in 

veliko, veliko vo{~ilnic ter kar lepo {tevilo 
ko{ar.  Na razstavi v Komendi si boste 
lahko ogledali okrog 20 gobelenov, 30 
vo{~ilnic, prte in velikono~ne ko{are. Lepo 
povabljeni.

A. Žalar  

Od 8 do 12 ur na dan Alfonz danes dela gobelene, prte, 
vo{~ilnice... Pravi, da mu dela nikdar ne zmanjka.    

Janez Kimovec

Zgodovinsko, kot 
pravi, Komend~an 

Mama je bila doma Pri Pridigarju, 
o~e pa je bil me`nar. Vodnar po horos-

kopu je pred 
n e d a v n i m 
potrdil okro-
glih 65 let.    

K o  j e 
kon~al {olo, 
je z 18 leti 
postal prvi 
predsednik 
m lad inske 
organizaci-
je. Spominja 
se, da je bilo 
1973 .  le ta 
ustanovlje-
no [portno 

dru{tvo v Komendi. »Takrat se je za~elo 
`ivahno kulturno in {portno dogajanje, 
urejanje dvorane s  centralnim ogrevan-
jem. Sedanji `upan je bil takrat predsed-
nik Kulturnega dru{tva. Pred 30 leti je 
polakiral parket v dvorani in od takrat se 
v dvorani ni veliko spremenilo.«

V Komendi je bila tisto leto progla-
sitev najbolj{ih {portnikov Slovenije. 
Predsednik krajevne skupnosti je bil 
Janez Kimovec od 1977. do 1982. leta. 
To je bilo obdobje, ko je bila krajevna 
skupnost Komenda progla{ena kot 
najbolj{a v Sloveniji na podro~ju {porta 
in rekreacije. 

»Takrat smo obnovili Glavarjevo bol-
nico, kulturni dom, skoraj vse hi{e so bile 
obnovljene, napeljali smo kanalizacijo v 
tem delu Komende do ~istilne naprave, ki 

je bila takrat najbolj sodob-
na. Dobili smo vrtec, po{to,  
najbolj sodobno trgovino 
in 16-stanovanjski blok. V 
enem dnevu so slovenski 
pismono{e v vsesloven-
ski akciji skopali kanal za 
telefon med Mostami in 
Komendo.«

Zaposlen je bil od 1959 
leta v Svilanitu v Kamniku. 
Za~el je kot orodjar, kon~al 
kot direktor proizvodnega 
programa svile. Ponosen je, 
da so Svilanitove kravate, 
{ali, rute in {e nekateri mod-
ni dodatki pod njegovim 
vodenjem postali poznani 
Evropi in skozi Lufthanso 

prakti~no vsemu svetu.

»^eprav sta me izpolnjevanje in delo 
v Svilanitu kak{no desetletje »odtrgala« 
od aktivnega dogajanja, sem vseeno bil v 
predsedstvu SZDL Kamnik in v predsed-

stvu komunalne skupnosti ob~ine Kam-
nik pa  v Sisih na kulturnem podro~ju. 
Ponosen sem na priznanje najbolj{i 
{portni delavec ob~ine Kamnik iz leta 
1975. V Komendi sem od 1982. od 1997. 
leta delal predvsem v {portu.«

Leta 1996 je bil izvoljen v svet KS, od 
samostojne ob~ine Komenda pa je zdaj 
`e tretji mandat ob~inski svetnik. Je pa 
tudi predsednik najve~jega dru{tva  v 
ob~ini - Dru{tva upokojencev Komenda. 
Njegovo delo je bilo ves ~as nekako 
prepleteno s prostorom, s Komendo, s 
{portom.

»Imamo dru{tvo z uspe{ni Me{anim 
pevskim zborom. Folklorna skupina je 
imela v petih letih 157 nastopov, uspe{na 
je dramska skupina. S pomo~jo ob~ine 
imamo balini{~e.

Poznana je pripomba: Tak{nega 
predsednika bi bilo veselo vsako dru{tvo. 
Janez je eden tistih, ki naredi veselico na 
za~etku akcije, med akcijo in po akciji, 
vedno pa zraven zaslu`i.

Pa ni to ravno enostavno. Ne le`i 
vsakomur to. Je kak{en recept?

»Ko sem prevzel dru{tvo upoko-
jencev, je bilo sre~anje upokojencev 
Gorenjske na Brezjah. Rekel sem, da 
bo naslednje leto v Komendi. Takrat je 
pri{el v Komendo predsednik vlade dr. 
Janez Drnov{ek. Letos 6. septembra 
bo po petih letih spet sre~anje upoko-
jence z vse Gorenjske. Povabili bomo 
tudi vsa dru{tva ljubljanskega obmo~ja. 
Pri~akujemo 5000 do 6000 ljudi. To pa 
bo zgolj generalka za naslednje leto, ko 
bomo organizirali sre~anje upokojencev 
Slovenije. Takrat, junija 2008, bo pri{lo 
450 avtobusov. To bo velik zalogaj, ki se 
ga ne bojim. Pogoj bo le parkirni prostor 
oziroma most pri {oli v Komendi, da bodo 
avtobusi lahko parkirali.«  

In Janez Kimovec druga~e?

Za~ne dan: s kavo, ~asopisom in 
klepetom z `eno

Prosti ~as: vikend na morju; zgradila 
sta ga z zetom; dru`ina, delo v dru{tvu, 
ob~inski svet. Raje ima morje kot hribe.

Barva: modra

Po~itek: od 23. do 7. ure

Glasba: rad ima evergrine, dalmatin-
ske, polko, val~ek

Vra`everen: v~asih

Ponosen na: prvo zlato priznanje v 
ob~ini Komenda.

Želja: »Z zaprtjem trgovine je kraj Ko-
menda ostal brez du{e. Malo je tak{nih v 
Sloveniji. Vem pa, ~esar se ̀ upan loti, tudi 
izpelje. Njegova zadnja obljuba je bila, da 
bo zadevo vzel v roke in prepri~an sem, da 
bomo dobili center Komende, kakr{nega 
si `elimo.«

A. Žalar

Janez Kimovec
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Pustovanje v ob~ini je bilo letos  veselo, 
da  se re~e.  Prvi~ pustna povorka {estih 
ob~in v soboto, 17. februarja, ni bila edina 
osrednja prireditev. Pravzaprav 
sta bila osrednja dogodka, ki 
sta razveseljevala {e posebej 
najmlaj{e v ob~ini pustna  ust-
varjalnica s poslikavo obrazov 
in Ma{karjada. 

Tako za pustno ustvarjal-
nico kot poslikavo obrazov 
sta bila »zaslu`na«  Turisti~no 
dru{tvo in Kulturno dru{tvo 
Komenda ob podpori Ob~ine. 
Ustvarjalna delavnica za otroke 
se je v mali dvorani Kulturnega 
dru{tva za~ela `e sredi 
dopoldneva. Prav tako 
je bila tam poslikava 

obrazov, ki 
je najmlaj{e 
spremenila 
v cvetli~ne 
p r i n c e s e , 
~arovnice, 
s t ra{ne in 
domiselne 
po{asti. 

D o p o l -
danska zgo-
dba se je potem iz 
Kulturnega doma 
preselila in nad-
al jevala ob pol 
dveh popoldne 
v Ma{karjadi, kot 
so zapisali, pred 

[portno dvorano Komenda. 
Tam so se pustne {eme rajale, 
plesale in imele svoj prav. 
Nagrajene maske pa so bile 
potem po strogi oceni »delilcev 
pravice« najbolj domiselne in 
sicer: harlekin ali `alostni klovn (nagrada 
Terme Snovik), sledila pa so vampirka, 
metulj~ek, delavec (hi{nik), son~ek in 
~arovnica (petkrat pizza v Hramu Gorjan).

Za ta pravo in pravilno za{piljeno pustno 
soboto v Komendi pa so potem poskrbeli 
prireditelji `e {este Pustne povorke [port-

nega dru{tva in krajevne skupnosti Voklo. 
Tudi letos je povorka obiskala ob~ine Kranj, 
Medvode, Vodice, Komendo in Cerklje, ki je 
ob spremljavi godbe iz [en~urja in ptujskih 

kurentov predstavila romsko 
dru`ino Strojan, re{evanje 
Kri`narja iz Darfurja, pokop 
tolarja, kovnico eura, tv nad-
aljevanko Alo-Alo. 

V Komendi so jo pozdra-
vile {tevilne ma{kare, ki so 
potem {e celo pustno sobot-
no popoldne edine imele ta 
pravi prav, ~eprav je pravza-
prav tokrat Zima z regratom 
in zvon~ki ugnala Pusta (ne 
pa obratno). Pa kaj? Samo, 
da je bilo veselo.

A. Žalar

Veselo resna je bila dopoldanska poslikava obrazov

Tole pa je `e poslikana pustna ustvarjalnica

Duda za la`jo 
koncentracijo  

Pravlji~na vila, ki se ni hotela »presenetiti 
oceni delilcev pravice«

Žalostni klovn je bil prva 
nagrada (Terme Snovik)

Adijo tolar moj

Ptujski kurenti so lani (tudi v Komendi) imeli 
Zimo za preganjanje. Letos so bili podobni 
bikcu Ferdinandu, ki je rad ro`ice vonjal.

Sobota, ko so imele samo {eme pravSobota, ko so imele samo {eme prav
Letos je Zima ugnala Pusta z zvon~ki. Pa kaj? Samo, da je bilo veselo.Letos je Zima ugnala Pusta z zvon~ki. Pa kaj? Samo, da je bilo veselo.
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V dru`bi V dru`bi 
najbolj{ihnajbolj{ih
V Kamniku je bilo 22. febru-
arja tradicionalno sre~anje 
najbolj{ih {portnikov ob podel-
itvi priznanj za  {portne dose`ke 
v letu 2006 in priznanj za delo 
v {portu. Med najbolj{imi posa-
mezniki in dru{tvi je bila tudi 
plavalka iz ob~ine Komenda 
Teja Ko`elj. Kamni{ki `upan ji 
je izro~il priznanje za dose`ke 
v skupini  mladincev in mladink 
– posamezno.

A. Ž.

Re~eno – storjenoRe~eno – storjeno
Osvetljen prehod za pe{ce

Ob~inska svetnica NSI Danica Zmrzlikar je  
na seji ob~inskega sveta konec minulega 
leta predlagala ustrezno osvetlitev prehoda 
za pe{ce na Kranjski cesti.

Pomlad tako... in takoPomlad tako... in tako

Medtem ko so Kurenti preganjali zimo, ki 
je ni, so gozdovi »pomladno« zacveteli; da 
bodo imeli organizatorji o~i{~evalnih akcij 
upravi~eno in podkrepljeno pobudo.

Zima pa je poskrbela, da imamo letos `e 
januarja in februarja dovolj zelene solate.

A. Ž.

[portne igre[portne igre
Na smu~i{~u Rudno pr i 
Železnikih so bile konec 
minulega tedna 42. zimske 
{portne igre delavcev up-
ravnih organov Gorenjske. 
16-~lanska ekipa UE Kamnik, 
v katero spadajo uslu`benci 
Ob~in Komenda in Kamnik, 
Upravne enote in Dav~ne 
uprave Kamnik, In{pekcijskih 
slu`b v Kamniku in Civilna 
za{~ita, se je uvrstila na 
odli~no drugo mesto. Iger se 
je udele`ilo 140 tekmovalcev 
iz 7 Upravnih enot Gorenjske.

– Besedilo in slika: S. M. Poglajen

Cestno ogledalo v Mostah  

Aleksandra Majcen, svetnica SD je pred-
lagala namestitev cestnega ogledala  na 
cesti v Mostah pri izvozu na glavno cesto 
pri hi{ni {tevilki Moste 80 A.

- A. Ž.

Teja Koželj med najbolj{imi mladinkami in mladinci - 
posamezno (v prvi vrsti druga z desne).

Tudi z udarcem Tudi z udarcem 
brez zvezebrez zveze

Bili so ~asi, ko si iz Telekomove govo-
rilnice na Zaj~evi 23 lahko koga priklical. 
Danes iz nje ne prikli~e{ nikogar; pa tudi 
~e slabe volje, ker ne dela, vr`e{ kamen 
vanjo.

A. Ž.
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Klopni meningoencefalitis (KME) je ena 
izmed najpomembnej{ih oku`b centralnega 
`iv~nega sistema med ljudmi. Povzro~itelj je 
virus, ki ga prena{ajo klopi, zato govorimo 
o klopno prenosljivi bolezni. Med te bolezni 
spada tudi Lymska borelioza. Slovenija je 
endemi~no podro~je za virus KME.

Povzro~itelj KME je virus. Oku`imo se 
preko vboda oku`enega klopa. Oku`be 
s KME so sezonske, ker je tudi pojavnost 
klopov sezonska - vrh obolevnosti je maja-
junija in septembra-oktobra. Vla`na po-
letja in mile zime, kot je leto{nja, pove~ujejo 
{tevil~nost klopov, toplej{e pomladi pa 
zgodnej{e pojavljanje klopov. Kadar je klop 
oku`en z virusom KME, ga ob vbodu s slino 
prenese v gostitelja.

Klini~no se bolezen najprej pojavi s simp-
tomi, podobnimi gripi (utrujenost, glavobol, 
bole~ine v mi{icah, slabost, povi{ana telesna 
temperatura), ki traja nekaj dni. Temu sledi 
~as, ko je bolnik brez bolezenskih simpto-
mov (1-20 dni), nato pa pride do prodora 
virusa v centralni `iv~ni sistem, z visokim 
porastom telesne temperature in klini~no 
sliko meningitisa- vnetja mo`ganske ovo-
jnice (glavobol, slabost, bruhanje, otrdelost 
tilnika), vse do te`jih oblik s prizadetostjo 
mo`ganov in drugih delov `iv~evja v telesu. 
Skoraj polovica bolnikov kasneje trpi za 
dolgotrajnimi posledicami bolezni, v 1 do 

2odstotkih pa je bolezen tudi smrtna. Prebo-
leli za isto boleznijo ne more ve~ zboleti, ker 
je proti virusu do`ivljenjsko za{~iten.

Zaenkrat ne obstaja specifi~no vzro~no 
zdravljenje te bolezni. U~inkovito je pred-
vsem prepre~evanje bolezni, v prvi vrsti je 
tu za{~ita pred vbodi klopov. Priporo~ljivo 
je, da se pred odhodom v gozd ustrezno 
za{~itimo. Najbolje storimo, ~e se oble~emo 
v obla~ila iz gladkih materialov, ki klopom 
onemogo~ajo, da bi se oprijeli, hkrati pa 
poskrbimo, da je ~im ve~ ko`e pokrite (dolge 
hla~e, {kornji, kapa). Obla~ila naj bodo 
svetla, da klopa prej opazimo.

Za za{~ito odkritih delov telesa se za{~itimo 
s pripravki, ki odganjajo mr~es (repelenti).
Ko se vrnemo domov, si natan~no pregleda-
mo telo (ko`ne gube, uhlje, dimlje, pazduhi). 
^e pri telesnem pregledu opazimo klopa, 
ga ~imprej previdno odstranimo (s pinceto 
ga zagrabimo v bli`ini ko`e in ga izvle~emo 
brez vrtenja; pred tem na ko`o ne nana{amo 
ni~esar; v naslednjih dneh opazujemo ko`o, 
kjer je bil klop pritrjen; na mestu vboda klopa 
se lahko pojavi rde~ina; ~e se pojavi v prvih 
nekaj dneh po vbodu, obi~ajno ni nevarna 
in sama od sebe v nekaj dneh izgine. ̂ e pa 
se pojavi nebole~a rde~ina na mestu vboda 
po treh dneh do ve~ kot mesec dni kasneje 
in ~e je kolobarjasta ter se {iri, obi{~emo 
zdravnika).

Dedovanje
Dedno pravo zajema tista razmerja iz sklopa 
zasebnolastninske pravne sfere, ki se ti~ejo 
prehoda premo`enja umrle osebe na drugo 
osebo. Pravica do dedovanja je zagotovlje-
na z ustavo, na~in in pogoje pa ureja zakon. 
Dedovanje urejajo: Zakon o dedovanju (ZD), 
Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev 
in Zakon o denacionalizaciji.
Po 2. ~lenu ZD se lahko dedujejo stvari in 
pravice, ki pripadajo posameznikom (last-
ninska pravica in druge stvarne pravice).
Dedovanje na podlagi zakona:
ZD temelji na parentelno – linearnem siste-
mu. Sorodstvo z zapustnikom predstavlja 
osnovo za oblikovanje dednih redov. Prvi 
dedni red sestavljajo zapustnikovi potomci 
in njegov zakonec, ki praviloma dedujejo po 
enakih delih. Drugi dedni red pride v po{tev, 
~e zapustnik nima potomcev ali pa le-ti ne 
dedujejo. Sestavljajo ga zapustnikovi star{i 
in njegov zakonec, pri ~emer praviloma 
dedujejo eno polovico zapu{~ine zakonec 
in eno polovico zapu{~ine star{i po enakih 
delih. ^e ni osebe, ki bi dedovala v prvem 
ali drugem dednem redu, pridejo v po{tev 
dedi~i iz tretjega dednega reda, in sicer 
zapustnikovi star{i, dedi in babice. Ded in 
babica po o~etovi strani dobita skupaj eno 
polovico zapu{~ine, prav tako tudi ded in 
babica po materini strani, torej vsak od njih 
dobi eno ~etrtino zapu{~ine.
Tako kot zakonca dedujeta drug po drugem 

tudi zunajzakonska partnerja.
Kot sem omenila `e zgoraj, je oporo~no 
dedovanje omejeno z institutom nujnega 
dele`a. Nujni dedi~i so osebe iz zakonitega 
dednega reda, ki jih zapustnik z oporoko 
ne more popolnima izklju~iti od dedovanja. 
To so :
• zapustnikovi potomci, njegovi posvojenci 
in njihovi potomci, njegovi star{i in njegov 
zakonec oziroma zunajzakonski partner;
• zapustnikovi dedi in babice ter bratje in 
sestre, vendar le pod pogojem, da so tra-
jno nezmo`ne za delo in nimajo potrebnih 
sredstev za `ivljenje.
Vse te osebe pa so upravi~ene do nujnega 
dele`a le, ~e so po zakonitem dednem redu 
v konkretnem primeru upravi~ene dedovati. 
Nujni dele` potomcev, posvojencev in nji-
hovih potomcev ter zakonca zna{a polovico, 
nujni dele` drugih dedi~ev pa tretjino tistega 
dele`a, ki bi {el vsakemu posamezniku 
izmed njih po zakonitem dednem redu 
(26/II. ~len ZD).
Ob zapustnikovi smrti se ugotovi, popi{e 
in oceni zapustnikovo premo`enje. Izlo~i 
se dele, ki niso predmet dedovanja in 
dolo~ene gospodinjske predmete. Nato 
se od{teje {e dolgove in tako pridemo do 
~iste zapu{~ine. Le-tej pa pri{tejemo vred-
nost daril (vsa darila osebam, ki bi pri{le v 
po{tev kot dedi~i po zakonitem dedovanju 
v konkretnem primeru in vsa darila, dana 
v zadnjem letu zapustnikovega `ivljenja; 

ne upo{tevajo pa se privilegirana darila). 
Vsota ~iste zapu{~ine in vrednosti daril 
pa je obra~unska vrednost zapu{~ine, od 
katere ra~unamo nujne dele`e. Kar ostane, 
je razpolo`ljivi del zapu{~ine, s katerim pa 
zapustnik prosto razpolaga v oporoki.
Zmanj{anje ali pa sploh odtegnitev nu-
jnega dednega dele`a pa je mo`no v dveh 
primerih, in sicer pri razdedinjenju nujnega 
dedi~a in pri odvzemu nujnega dele`a v 
korist potomcev.
Po ZD lahko oporo~itelj razdedini dedi~a, ki 
ima pravico do nujnega dele`a:
1) ~e se je ta s kr{itvijo kak{ne zakonite 
ali moralne dol`nosti huje pregre{il nad 
zapustnikom
2) ~e je naklepoma storil kak{no huj{e 
kaznivo dejanje zoper njega ali zoper nje-
govega zakonca, otroka, star{e
3) ~e se je vdal brezdelju in nepo{tenemu 
`ivljenju.
Razdedinjenje pa mora biti izra`eno v 
oporoki na nedvomen na~in, koristno je 
tudi, da je v oporoki naveden razlog za 
razdedinjenje.
Obstaja pa {e ena mo`nost, in sicer odv-
zem nujnega dele`a v korist potomcev (~e 
je potomec ali posvojenec, ki ima pravico 
do nujnega dele`a, prezadol`en ali zaprav-
ljivec).
Sicer pa ZD daje prednost svobodni volji 
zapustnika in s tem oporo~nemu dedovanju 

Lani je v Sloveniji za KME zbolelo 362 
ljudi. Meje nevarnega obmo~ja lahko v 
Sloveniji navzven postavimo s ~rto, ki poteka 
od Jesenic, ~ez [kofjo Loko, Postojno do 
Ko~evja, nato do proti Litiji, preko Zidanega 
mosta, mimo Celja in [entjurja proti meji s 
Hrva{ko. Znotraj teh meja so posamezna 
obmo~ja, kjer je tveganje, da bo pri{lo do 
oku`be, ve~je.

Pri odraslih klope najve~krat najdemo na 
nogah, zadnjici in v bli`ini spolovil, pri otrocih 
pa v 75 odstotkih na glavi.

@e ve~ kot 20 let je na voljo tudi u~inkovito 
in varno cepivo proti tej bolezni. Za popolno 
za{~ito so potrebni trije odmerki cepiva. 
Odpornost obnavljamo z enim odmerkom v 
3 do 5-letnih presledkih. Spodnja starostna 
meja za cepljenje je 1 leto, zgornje starostne 
meje pa ni.

Stranski pojavi cepljenja so redki, najbolj 
pogosti kot bole~ina, rde~ina na mestu 
vboda, zelo redko pa vro~ina, glavobol, 
kratkotrajno slabo po~utje.

Cepivo proti klopnemu meningoence-
falitisu ne varuje pred boreliozo, proti kateri 
cepiva {e ni na razpolago. 

Cepljenje je obvezno za vse, ki so 
pri svojem delu poklicno izpostavljeni in 
priporo~ljivo za osebe, ki pre`ivljajo svoj 
prosti ~as v naravi na oku`enih obmo~jih 
te bolezni.

Ur{ka Tomec, dr. med.

nadaljevanje na naslednji strani....

Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu
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Pa dober tek
Pijana nevesta nekoliko druga~e

Receptov za pijano nevesto lahko najdemo 
kar nekaj. Sama jo predlagam v nekoliko 
spremenjeni in obogateni razli~ici – pres-
odite pa sami!

Za model potice 30 x 10 (ne rebrast) 
potrebujemo:

2 jajci, 6 `lic sladkorja, 6 `lic olja, 6 `lic 
mleka, 2,5 `lice kakava, 6 `lic moke, pol 
vre~ke pecilnega pra{ka, kokosovo moko. Iz 
beljakov naredimo sneg in dodamo sladkor. 
Nato posebej stepemo {e rumenjake, olje, 
mleko in kakav ter to zme{amo s snegom. 
Zmesi kar s stepalnikom prime{amo {e 
moko in pecilni pra{ek ter po ̀ elji kokosovo 
moko, mlete orehe oz. mandlje ali kak{no 
drugo primerno sestavino. ^e damo ve~ 
kokosove moke ali orehov (recimo pet ̀ lic), 
potem za kak{no `lico ali dve zmanj{amo 
koli~ino moke. Peki papir zmo~imo z vodo in 
ga o`amemo ter namestimo v model, v kat-
erega nato vlijemo zmes. Pe~emo pribli`no 
20-25 minut na 200 stopinj C (preverimo z 
no`em). Vmes zavremo 1 dl mleka, prilijemo 
0,75 dl ruma in vse skupaj ohladimo. Ko 
pecivo vzamemo iz pe~ice, ga {e vro~ega 
prelijemo z rumom in mlekom.

Pecivo ohladimo, prere`emo na pol in ga 
po `elji nama`emo z marmelado, rastlinsko 
ali navadno smetano, gostej{im pudingom 
… Najbolj{a je rastlinska smetana, saj se 
pecivo, ki je prakti~no kot torta, v hladilniku 
dobro ohrani vsaj 3 dni. Prelijemo z jedilno 
~okolado, ko se ta nekoliko ohladi, povrhu in 
ob straneh potresemo {e s kokosom ali orehi. 
Tak{no pijano nevesto je najbolje narediti 
dan pred postre`bo, druga~e je lahko zaradi 
ruma in mleka preve~ navla`ena. Re`emo 
na rezine kot potico. Seveda pa lahko (ob 
nekoliko spremenjenih koli~inah) uporabite 
model torte ali pravokotni peka~. Za celoten 
postopek potrebujemo pribli`no 1 uro.

Carbonara

Izvor tega tipi~nega rimskega kro`nika 
testenin ni povsem jasen. Nekateri jed 
povezujejo `e z Rimljani, drugi z oglarji iz 
italijanske pokrajine Umbrije. Beseda car-
bone namre~ v italijan{~ini pomeni oglje, to 
sestavino pa pri tej jedi predstavlja mlet ~rni 
poper. Nekateri izum te jedi ume{~ajo {ele 
v ~as 2. svetovne vojne, ko so Italijani od 
ameri{kega osebja na ~rnem trgu kupovali 
panceto (prekajeno slanino) in jajca. To 
hipotezo potrjuje dejstvo, da recept pred 
letom 1944 ni bil pisno zabele`en, prav 
tako pa ga v Rimu niso poznali pred drugo 
svetovno vojno.

Za pripravo te jedi se prakti~no porabi 
toliko ~asa, kolikor se kuhajo testenine. Za 
eno osebo potrebujemo 120 gramov tes-
tenin. Za omako pa manj{o ~ebulo, malo 
olivnega olja, `lico na ko{~ke narezane 
pancete ali kak{ne druge salame, ½ dl 
belega vina, poper, jajce.

Najpogosteje uporabljene testenine za 
carbonaro so {pageti, vendar so prav tako 
primerne tudi kratke testenine. Testenine 
vedno kuhamo v ve~ji koli~ini osoljene vode. 
Najprej torej pristavimo vodo, saj bomo do 
takrat, ko se bodo testenine skuhale, `e 
pripravili tudi omako. Na ko{~ke nare`emo 
manj{o ~ebulo, jo v ve~ji ponvi delno 
prepra`imo na olju in dodamo na majhne 
kockice narezano panceto ali po ̀ elji kak{no 
drugo slanino, suho salamo, poli salamo, 
hrenovke … Vonj in seveda tudi okus je 
najbolj{i ob panceti, vendar je carbonara 
tudi z zgolj poli salamo odli~na. [e nekoliko 
prepra`imo in zalijemo s suhim belim vinom. 
Pustimo na ognju pribli`no toliko ~asa, da 
se omaka nekoliko zgosti, vmes pa seveda 
ne pozabimo dodati bistvene sestavine – po-
pra! Njegova koli~ina je odvisna od tega, 
koliko komu ugaja. Ko so testenine kuhane, 
jih stresemo v ponev in dobro zme{amo s 
pripravljeno omako. Odstavimo. Prilijemo 

Le kaj je gnalo tri absolventke {tudija 
mednarodnih odnosov na Fakulteti za 
dru`bene vede v Ljubljani – Anjo Marijo 
Ciraj, Anjo Me{i~ in Nu{o 
Urban~i~ – od 25. okto-
bra do 5. decembra lani 
v Indijo, se je spra{eval  
marsikdo, preden je 24. 
januarja zve~er v pros-
torih O[ Komenda pris-
luhnil njihovemu poto-
pisnemu predavanju z 
naslovom Razli~ni obrazi 
Indije? Tehtne odgovore 
s poudarkom: »V Indijo 
bomo {e {le«, je dobil v 
kratkih dveh urah.

Po uvodni predstavitvi 
zna~ilnosti Indije so se 

malo osoljeno raz`vrkljano jajce in takoj 
nadaljujemo z me{anjem. Omaka se mora 
na testeninah zgostiti ravno toliko, da nas-
tane krema, za kar zadostuje vro~ina samih 
testenin in omake. ̂ e nam to ne uspe ali ~e 
imamo pa~ raje gostej{o omako, lahko za 
kratek ~as {e pristavimo na ogenj. Toda ~e 
pustimo, da bo jajce docela zakrknilo, bo 
jed preve~ suha.

Carbonaro na kro`niku potresemo 
s parmezanom ali primerno postaranim 
ov~jim sirom. Najbolje pa je, da nekaj sira 
k testeninam prime{amo `e takrat, ko jim 
dodajamo jajce.

Pa dober tek!

Puranji zavitek s {pina~o

Pravzaprav ne vem, kako bi druga~e 
poimenovala tale recept, saj se mi je zamisel 
zanj pojavila ob listanju razli~nih kuharskih 
revij. Za zavitek potrebujemo: zavitek listnat-
ega testa, 4-5 puranjih zrezkov, 3 debelej{e 
ali ve~ normalno odrezanih rezin kuhanega 
pr{uta in pribli`no ½ kg {pina~e.

Zrezke za~inimo in morda nekoliko 
pope~emo (ni pa nujno), v osoljeni vodi 
skuhamo {pina~o in jo odcedimo. Zval-
jamo listnato testo (najbolje je kupiti `e 
zvaljanega), razgrnemo peki papir po 
pladnju in nato namestimo vanj testo. Na 
sredino polo`imo puranji zrezek, nato plast 
{pina~e, rezino ali dve kuhanega pr{uta (`e 
v trgovini lahko re~emo, naj nam odre`ejo 
dvojno ali trojno debelino). Plasti ponovimo 
in tako pripravimo pribli`no 8 do 10 cm visok 
sendvi~, ki ga nato z vseh strani zavijemo 
v listnato testo (sendvi~ smo postavili na 
sredino - listnato testo mora zadostovati, da 
z njim zavijemo celoto). Pe~emo pribli`no 45 
minut na 200°C. Re`emo na pribli`no 2 cm 
debele rezine. Zraven ponudimo {e kak{no 
drugo kuhano zelenjavo (brokoli, koren~ek, 
{pina~o, cveta~o), krompir, solato …

Pa dober tek!

dekleta s poslu{alci podala od velemestne-
ga Mumbaija, prek Goe, z morske obale in 
bregov svete reke Gangesa do Darjeelinga 
pod Himalajo v Nepal, se spet vrnila nazaj v 

Indijo, si  ogledala arhi-
tekturne dose`ke, silne 
trdnjave in veli~astne 
templje, do`ivljala sil-
no gne~o na ulicah in 
tr`nicah, se stiskala v 
prenapolnjenih vlakih, 
se podala v pu{~avo, 
sre~ala s Kalkuto in 
nazadnje prestolnico 
Delhi. V kratkih dveh 
urah jim je uspelo ve-
liko povedati in prika-
zati. Prilegel pa se je 
tudi iz Indije preneseni 
~aj z mlekom.

Jo`e Pavli~

S {tudentkami po Indijipred zakonitim.
Sposobnost napisati oporoko ima vsak, 
ki je star vsaj 15 let in je sposoben za 
razsojanje.
Da pa sploh pride do dedovanja, morajo biti 
izpolnjeni naslednji pogoji:
• zapustnik umre; obstaja dedi~; dedi~ ima 
dedni naslov; dedi~ je dedno sposoben 
oziroma ni dedno nevreden.
Literatura:

- ZUPAN^I^ K. (2002) Dedovanje z uvod-
nimi pojasnili prof. dr. Karla Zupan~i~a. 
Sedma, spremenjena in dopolnjena izdaja. 
Uradni list RS

Sabina Küzmi~ in Katarina Lotri~
Odvetni{ka pisarna

mag. Suzana Gale Robe`nik
mail: info@gale-robeznik.si
http://www.gale-robeznik.si/

nadaljevanje s prej{nje strani....
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Popotniki vedno hlastamo za manj 
obljudenimi kraji na tem {irnem svetu; za 
kraji, kjer ima{ ob~utek, da si eden izmed 
redkih, ki jih je videl in do`ivel.

Sapa, malo mestece na SZ Vietnama 

na nadmorski vi{ini 1650 metrov je bilo 
skrivnostno zavito v belo, gosto meglo. 
Mraz je, okrog 5 stopinj. Vendar mesto je 
`ivelo kot pravo malo mravlji{~e. Po ulicah 
so se sprehajali {tevilni pripadniki manj{in, 
ki `ive tod okoli in se 
pre`ivljajo z izdelavo 
in prodajo zapestnic, 
uhanov, torbic, pasov… 
to so male deklice, ki se 
izpopolnjujejo v trgov-
skih ve{~inah `e od 
ranih dni. Malo vi{je 
v mestecu je tr`nica, 
kjer prodajajo sadje, 
zelenjavo, ~aje, ri` in 
ostali `ive`. V spod-
njem delu tr`nice je 
kuhinja, iz katere se 
vijejo dim in omamne 
vonjave pi{~an~je juhe, 
pome{ane z vonjem 
gnilega sadja. V zgorn-
jem delu pa  `enske iz 
manj{in {ivajo in ponu-
jajo naprodaj njihove tipi~ne obleke in nakit. 
Polovica `ensk pripada manj{ini Hmong, 
polovica pa Red Dzao. Prve so oble~ene 
v indigo modre obleke in pokrite s ~rno 
kapo, druge pa v ~rno-rde~e obleke in 
rde~o kapo.

Michela sva spoznala `e v Hanoiju, pri-
jetnega francoskega fotografa, nostalgi~no 
zaljubljenega v Hmonge in vse, kar se plete 
okrog njih. Naklju~no smo se spoznali v 
hostlu  in zopet se ~isto naklju~no isti ve~er 
odpravili na vlak za Sapo. Od takrat naprej 

smo bili nerazdru`ljiva naveza.

In Michel pozna skoraj vse prebivalce 
Sape, saj jo vsako leto redno obiskuje. Na 
marketu smo poiskali Ma, `ensko iz ple-
mena Hmong, Michelovo dobro prijateljico. 

Veselje, radost in 
veliki nasmehi so 
se {irili na obrazih, 
ko sta se pozdravi-
la. Izmenjala sta si 
kup najnovej{ih 
novic, nato pa ga 
je Ma vpra{ala:

»Želite videti 
nekaj res poseb-
nega? Jumping 
woman? Poska-
kujo~o `ensko?«

»Seveda,« smo 
odgovorili, ne da 
bi sploh vedeli, 
kaj to pomeni. Kri 
po `ilah je v hipu 
za~ela hitreje te~i, 
domi{ljija je utrla 

svojo pot, postali 
smo radovedni, kam nas bo Ma gnala.

»[aman, [aman ri tual,« nam je 
za{epetala in smo {li, toda brez najinega 
francoskega prijatelja. Bil je preve~ utrujen. 

Najprej smo kosili, nato pa 
smo se z motorjem odpel-
jali v vas Maine mame. Pot 
se je vlekla, pa ne zaradi 
kilometrov in megle, am-
pak zaradi pri~akovanja in 
vznemirjenja, da vstopamo 
v nek drug, nam nepoznan 
svet azijske magije.

Prispeli smo v vas. Hi{e 
iz lesa, obdane z lesenimi 
ograjami, so se vlekle ob 
cesti, po kateri so se spre-
hajali pra{i~i, igrali otroci 
in potikali va{ki psi. Kot 
bi ~as premaknil tiso~letja 
nazaj. Nobenega sledu o 
avtih, elektriki, modernem 
na~inu `ivljenja. 

Iz hi{e na levi strani ceste 
so se razlegale ~udne melodije. Vsto-
pili smo. Trda tema. Gost dim iz ognji{~a. 
Zadu{ljiv zrak. In {e vedno te ~udne 
melodije. Na sredi prostora sva zagledala 
silhueto `enske. Sedela je na leseni klopi, 
hitro premikala noge gor in dol, igrala na 
tamburin, pri tem pa molila v nekem za-
maknjenem stanju. Bila je v svojem svetu, 
povezana z duhovi, neoziraje se na okolico. 
Okrog nje so na levi strani sedeli mo`je in 
otroci, na desni pa `enske. Ti so se vedli 
druga~e kot {amanka. Otroci in `enske so 

se smejali, hodili po hi{i gor in dol, mo`je 
pa so tiho ~epeli v svojem kotu in opazovali 
pri{leka. Vse skupaj sva spremljala z vsemi 
~uti. Kot bi se nama pred o~mi odvijal film 
ljudi iz drugega planeta…

[amanka je prekinila obred in stekla 
ven, tam se je pogovarjala s starej{im 
mo{kim. Ma nama je razlo`ila, da je ta 
mo{ki tudi {aman in da mu sedaj govori, 
kar so ji povedali duhovi. Nato se je obred 
nadaljeval. [amanka je pri~ela metati ko-
ruzo po vseh prostorih hi{e in pri tem glasno 
kri~ala. Otroci so obo`evali to po~etje in so 
se glasno smejali. Njeno vlogo je prevzel 
mlaj{i {aman. Nekaj ~asa je molil, zatem pa 
je prinesel plug, s katerim orjejo ri`eva polja 
in imitiral oranje po hi{i. Spet smeh iz ust 
mal~kov. Z dvema prekri`anima no`ema, 
ki ju je drgnil enega ob drugega, je kot 
krvolo~ne` skakal po hi{i, pljuval na baklo 
ri`evo vino okrog svetega prostora, da je 
nastal pravi mali kres. Po hi{i se je razlegala 
rumena svetloba, nabita z energijo in mo~jo 
ognja. Prevra~al je kozolce, najprej v  levo 
smer, nato {e v desno…pri ~emer smo se 
vsi skupaj zabavali.

Ko je {aman zaklju~il svoj del, so mo{ki, 
ki so prej mirno sedeli na klopi, kot iz topa 
vstali in zapustili hi{o. Zunaj so bili privezali 
mali pra{i~ek, ku`ek, raca in petelin…ki 
so slutili najhuj{e. Mo{ki so jih odnesli v 
sosednjo hi{o, zaklali in skuhali.

Midva sva ostala z razposajenimi 
`enskami. Najprej smo se posedli okrog 
ognja, kjer so pri~ele vneto debato. Opa-
zovala sva prostor: ognji{~e, par posod, 
ena lesena postelja, `aklji ri`a. V soju og-
nja se po~uti{ kot doma, postaja ti toplo v 
kolena in v srce. Ti ljudje, ki naju sploh ne 
poznajo, so naju sprejeli v svoj svet, tako 
preprost, nete`aven…dovolili so, da sva tisti 
dan spoznala del njegovega duhovnega 
dela `ivljenja. Kadarkoli si koga pogledal, 
se je po njegovem obrazu razlil pristen 
nasmeh, nasmeh sre~e, da lahko svoje 
`ivljenje poka`e in deli s tako druga~nim 
~lovekom.

Napo~il je ~as kosila: pi{~an~je meso, 
zelenjava, podobna {pina~i in ri`. Jedla sva 
z `enskami in otroki. Tudi pri mizi se je vse 
naokrog glasno razlegal smeh in veselje. 
Sme{no je bilo, kako sem jedla s pal~kami, 
sme{no, kako po~asi pijeva ri`evo vino (ki 
je bilo po svojih procentih alkohola `e bolj 
ri`evo `ganje), pa tudi, kako so one hitro 
zlivale vase kozarec za kozarcem, in kako 
nespretna sva bila v mletju moke…

Ko sva odhajala, so me {e dolgo sprem-
ljali enkratni ob~utki tistega meglenega 
dneva. Podnevi in pono~i, {e v sanjah. 
Ljudje, ki imajo tako malo, lahko dajo tako 
veliko, kajti njihovo srce je {iroko odprto. 
Živijo dale~ stran od ponorelega sveta in 
skrbi; pravzaprav sploh ne vedo, kak{en nor 
svet obstaja tam zunaj. In prav je tako!

Ana Zarnik in Toma` Horvat

Vietnamska avantura

Poskakujo~a `enska

Ri`eve terase

[amanka
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Planinskemu društvu Komenda, pa 
tudi ljubiteljem daljših sprehodov v naši 
občini, se imamo zahvaliti za več lepih, 
prijetnih in predvsem za utrjevanje zdravja 
pomembnih nižinskih in planinskih poti po 
razgibanem svetu naše občine in njene 
neposredne okolice. Takšna je predvsem 
pot od planinskega doma PD Komenda 
pri Podborštu do Šenturške Gore in nazaj 
(deloma krožna), pa s Križa (od Lovskega 
doma) oziroma Gore do Tunjic in prav tako 
s Križa (od bajerja) do Kamnika in nazaj.

Tem markiranim potem v severnem 
delu komendske občine in že malo čez njen 
»rob« lahko na južnem delu občine pridamo 

prav tako markirano pot po gričevnatem 
svetu južno od Suhadol. Vse omenjene in 
druge poti nam, rekreativcem, pridejo še 
posebej prav v zimskem času. Ko ni snega, 
ne moremo teči na smučeh, veselimo pa se 
vsaj malo več strmine, ki povzroči močnejše 
in hitrejše utripanje srca in s tem poživi 
krvni obtok.

Med hojo po »suhadolski planinski poti« 
oziroma delu markirane planinske poti PD 
Komenda južno od Suhadol sem razmišljal 
o možnostih podaljšanje te poti oziroma 
njenih novih različicah za tiste pohodnike, 
ki si želijo več kot okrog uro hoda, kolikor je 
iz Suhadol do Mlinčkov, na Hosto (Koseški 
hrib), 467 metrov nadmorske višine, in 
nazaj v vas do izhodišča na parkirišču pri 
cerkvi sv. Klemena.

Ena najlepših in zelo razgibanih, dolga 
okrog uro in pol, je iz Suhadol po markirani 
poti do Mlinčkov, nato po Strmcu mimo 

ostankov temeljev nekdanje Liparjeve koče 
do vrha Hoste, potem jugovzhodno po de-
loma že markirani poti do Slevskega hriba 
(Debelega vrha), 446 metrov nadmorske 
višine, ter prek njega do Topol in nazaj v 
Suhadole; tja lahko tudi po krajši, vendar 
bolj strmi poti levo pod Slevskim hribom.

Meni naj l jubša je precej dal jša 
neoznačena pot, ki, zelo poenostavljeno 
povedano, iz Suhadol vodi mimo Mlinčkov, 
nato pod Hosto desno na Debeli hrib, za-
tem na Bukovski hrib (Goljak), 401 meter 
nadmorske višine, desno mimo vodnega 
rezervoarja prav do obronkov Bukovice, 
pa po gozdu nad severnim robom vasi 

nazaj v smeri Suhadol, nato desno v smeri 
proti Utiku, potem pa po vrhovih Hoste in 
Slevskega hriba skozi Topole nazaj v Su-
hadole. Ta pot mi vzame okrog dve uri in 
pol, še posebej, če se spustim do cerkve 
sv. Štefana v Utiku.

Vseskozi hodim po bolj ali manj utrjenih 
in izhojenih poteh. Mestoma se moram tudi 
znajti, vendar malo bolj izkušenemu pohod-
niku to ne bo predstavljalo težav. Marsikje 
pa je pot tako lepa in dobro izpeljana, da 
kar ne morem verjeti. Staroselci so jih res 
znali izbirati.  

Na tej poti resnično uživam. Podar-
jajo se mi prelepi pogledi na polja okrog 
Vodic in bližnjih vasi. Ko se bližam Hosti, 
imam občutek – zaradi skal – kot da sem 
na kraškem svetu. V resnici tudi sem, saj 
je v bližini opuščena podzemna jama, 
imenovana Hostenka jama, ki jo je razis-
koval in leta 1926 za obisk turistov uredil 

Boštjan Belcijan z Gore. Malo naprej je 
vdolbina v skali, kjer naj bi po ljudskem 
izročilu počival in jedel puščavnik, po 
drugi pripovedi pa naj bi se tukaj na ježi 
oziroma peš, ko je šel v Ljubljano, ustavljal 
in počival Peter Pavel Glavar. Kakšnih sto 
metrov pod vrhom Hoste je desno druga 
deset metrov globoka kraška jama, za silo 
zavarovana z vejevjem. S tega razglednega 
vrha, od koder se še posebej dobro vidi 
brniško letališče, me prijetna zlagoma se 
spuščajoča pot vseskozi vodi po vrhu do 
razcepa poti, kjer se lahko desno usmerim 
proti Koseškemu bajerju, naravnost nad-
aljujem proti Mengeški koči, levo pa se obr-
nem proti Suhadolam. Ker že dolgo hodim, 
se odločim za slednje. Sledi počasen, ne 
preveč zahteven dolg vzpon do Slevskega 
hriba in nato spust mimo dveh znamenj na 
drevesih do zelo razgledne in strateško 
pomembne točke nad Topolami (o tem 
pričujejo izkopani vojaški jarki), kjer se mi 

odpre prelepa kulisa Kamniških Alp. Še 
nekaj deset metrov strmega spusta čez 
Plešo in že sem pri starodavnem nek-
daj zdravilnem obzidanem studencu 
(škoda, da voda v njem ni več pitna), 
pred leti postavljenem znamenju sv. 
Lucije in, v decembru in januarju, v 
naravi postavljenih jaslicah.

Zadnjih nekaj sto metrov asfaltirane 
poti do središča Suhadol sicer ni ravno 
prijetnih, vendar »dobro poplačanih« 
zaradi dolžine in časa poti ter vsega, 
kar lahko pohodnik vidi in doživi na 
njej. Škoda, da tudi spuščene pse, 
konjenike, ki jo uničujejo, pa ljudi z nep-
rimernimi vozili, ko bi veliko raje srečal 
več sprehajalcev, gorskih tekačev in 
rekreativcev na gorskih kolesih.

Razmišljal sem že tudi, kako bi to 
pot poimenovali. Glede na njeno vpe-
tost v pokrajino bi bilo najprimerneje 
Pot malih vrhov, čeprav ti, nazadnje, 
skupaj »dajo« več sto metrov višinske 
razlike. Zaradi lokacije, kjer poteka, 

in sodelovanje naše občine s sosednjima 
občinama Vodicami in Mengšem, bi ji lahko 
rekli tudi Pot dobrososedskih odnosov. 
Tudi zaradi tega, ker po njej, vsaj delih 
poti, že hodijo oddiha željni prebivalci teh 
treh občin.

PD Komenda predlagam, da se poveže 
s planinskima društvoma oziroma ljubitelji 
sprehodov v omenjenih dveh občinah, da 
skupaj uredijo in označijo opisano pot. 
Tako bi jo še bolj približali ljubiteljem rek-
reacije v navedenih treh občinah. V naši 
neposredni bližini, zastonj in po zares 
lepem, razgibanem, hkrati pa za daljši spre-
hod dovolj zahtevnem hribovitem svetu. Pa 
varno in srečno pot ter brez nevarnosti (ko 
bo markirana), da se ne izgubite, kot se je, 
po pripovedovanju Suhadolcev, v gozdovih 
med Suhadolami, Vodicami in Bukovico 
že več ljudi.

Jože Pavli~

Pot malih vrhov oziroma 
dobrososedskih odnosov
^e bi se povezali s planinci oziroma pohodniki iz sosednjih dveh ob~in, bi …
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O LJUBEZNI
^etrto{olci so ob berilu Franja Fran~i~a 
Pravljica o ljubezni med tulipanom in 
vrtnico ustvarjali tudi sami.
Pomlad se je razcvetela v vsej svoji kra-
soti.
Na trati sta se zaljubljeno gledala tulipan 
in vrtnica.
Toda med njima je raslo bodi~asto 
grmovje.
Naj sta se {e tako trudila, v vetru se, zaradi 
hudobnega grmi~evja, nista mogla objeti 
in poljubiti.
Metulji so jima nosili po{to. Dolga ljubezen-
ska pisma so bila to.

In kak{na pisma so namenili tulipanu in 
vrtnici?

Draga vrtnica! V~asih sva se videla, zdaj 
ni~ ve~. Vse bi dal za en objem in poljub na 
lice. Da bi ta grm tukaj vsaj za en trenutek 
izginil in bi nama naredil prosto pot. To pa 
bo mogo~e {ele jeseni. Zdaj pa ti lahko dam 
1001 pisni poljub~ek. Tvoj tulipan.

Urban Jeraj, 4.c

Draga vrtnica! Gotovo se spominja{ ro`ice, 
kateri si poklonila nekaj lepih pogledov, 
~eprav to ni bila tvoja dol`nost. To je bilo 
tisto pomlad, ko je tvoj pisan (rde~) cvet 
vihral v toplem vetru. Ne glede na to, da 
je med nama zraslo grmi~evje, {e vedno 
upam, da te bom lahko objel. Vsak dan, 
ko se zjutraj prebudim, za~nem hrepeneti 
po tebi. Ta jutra upanja na dan najinega 
snidenja pa so tista, ki mi ka`ejo pravo pot 
in smisel `ivljenja. Tvoj tulipan.

@an Majcen, 4.c

Tiso~ poljubov ti po{iljam.

U{ivo grmovje ovira me.

Ljubezen imam neizmerno.

In z vsem srcem ljubim te.

Pa grmovje se razra{~a.

A jaz se njemu ne pustim.

No~ in dan mislim nate, enkrat k tebi po-
letim.

Ne`a Zupan~i~, 4.c

Dragi tulipan! Spra{ujem se, kdaj se bova 
poljubila. Hrepenim po tebi. Ko bi vsaj 
bodi~asto grmovje raslo dale~ stran od 
naju. Sanjam o tebi. Ti si moja sre~a, ti si 
moje `ivljenje. Tulipan, vedi to, da samo 
zate {e `ivim. Zato sem ti napisala {e pes-
mico. Samo zate.

Tulipan, kako pogre{am te,

Bodi~asto grmovje med nama je.

Koliko ~asa, koliko dni,

Si bova zrla {e v o~i.

Tulipan, kako pogre{am te,

S tabo `ivljenje lep{e je.

Metulj~ki z nama `ivijo,

Med nama lepo ljubezen gojijo.

Tvoja vrtnica.

Natalija [pehonja, 4.b

Dragi tulipan, zelo hrepenim po tebi. Zaradi 
hrepenenja mi odpadajo listi. Rada bi spet 
videla tvojo krasoto. ̂ e se grmovje ne skr~i, 
ti `e kar takoj povem, da bom ovenela. 
Preden pa ovenim, bi rada, da recitira{ tisto 
tvojo prelepo pesem Cvetice venijo. Naj ti {e 
enkrat povem, da te ljubim. Dva poljub~ka 
od vrtnice.

Ana Zotler, 4.b

Draga vrtnica! @e zelo dolgo se nisva videla. 
Zelo hrepenim po tebi in sem ti napisal 
pesem.

Hrepenim jaz hrepenim,

tam v grmovju se potim,

jaz komaj ~akam beli dan,

ko se sre~ava na plan.

Ti je v{e~? Kmalu se bova spet videla. To 
ti obljubim, le grmovje se mora posu{iti. 
Ampak ta ~as bova morala ostati vsak na 
svoji strani. Pa vseeno ne pozabi name. 
Tudi jaz ne bom pozabil nate. Napisal sem 
ti {e eno pesem.

Grmovje naju je lo~ilo,

od takrat jaz hrepenim,

da kmalu skupaj bi bila,

pa ne lo~ila se nikdar.

Kmalu se vidiva. Tvoj tulipan.

Domen Rek, 4.b

Uspe{ni {portniki

U~enci na{e {ole se ukvarjamo z razli~nimi 
{porti. Tekmujemo v odbojki, ko{arki, no-
gometu... V odbojki smo bile punce zelo 
uspe{ne, osvojile smo 3. mesto, fantje se 
pri odbojki niso tako dobro odrezali. Smo 
bili pa vsi odli~ni v nogometu, saj smo na 
ob~inskem tekmovanju v Kamniku zmagali 
oboji – dekleta in fantje, saj smo imeli dobro 
ekipo in tudi malo sre~e. Fantje so igrali tudi 
na podro~nem tekmovanju, na katerem so 
bili tretji.

Upam, da bomo {e naprej dosegali tako 
dobre rezultate!

Meta [kafar, 9.a

Gospodinjski dan

V ~etrtek, 15. 2., smo imeli deveto{olci gos-
podinjski dan. Nam se je pri~el ob 11. uri. 
Veseli in nasmejani, ker smo lahko dlje spali 
in ker nam je odpadel pouk, smo se zbrali 
pred razredom. Ko smo vstopili v u~ilnico, 
sta nas pri~akali u~iteljici in takoj pri~eli deliti 
navodila. Razdelili sta nas v {est skupin. 
Vsaka skupina je kuhala drugo jed.

Dobili smo recepte in jih prepisali v zvezek, 
nato pa za~eli ... @e po nekaj minutah je 
zadi{alo iz loncev. Vsi smo hiteli s pripravo 
hrane, ker smo hoteli ~im prej kon~ati. 
Medtem ko so nekateri pridno kuhali, drugi 
pa se sprehajali po razredu, sta nas u~iteljici 
preverjali in delili nasvete. Ves ~as smo 
morali skrbeti tudi za to, da bo vsa posoda, 

ki je pri kuhanju ne bomo ve~ potrebovali, 
pomita. Ker smo vsake toliko ~asa za~eli 
malo preve~ klepetati, nas je u~iteljica mirila. 
Na{a pripravljenost za delo se je upo{tevala 
pri oceni.

Ko smo vse skuhali in pripravili mize, smo 
posedli in po~akali na nadaljnja navodila. 
Vsaka skupina je morala na kratko predstav-
iti, kaj in kako so kuhali ter kak{ne te`ave so 
pri tem imeli, nato nam je u~iteljica razlo`ila 
bonton pri jedi. Vse nam je natan~no pojas-
nila, kje morajo stati kro`niki, kozarci, pribor, 
prti~ki, da se za mizo lepo sedi, da se ne 
dr`imo nad kro`nikom, ko jemo …

Ko smo se vsi lepo pripravili, kot nam je 
u~iteljica razlo`ila, se je za~elo deliti obroke 
hrane. Najprej je bila na jedilniku zelenjavna 
juha, nato glavna jed – gola` in rezanci, na 
koncu sta sledila {e puding in tortica. Ko 
smo pojedli in kro`nike znosili z miz, pa 
je sledilo tisto, ~emur smo se vsi sku{ali 
izogniti – pomivanje posode. Pomiti je bilo 
treba kro`nike in pribor 25-ih ljudi. Ampak 
tudi to je bilo hitro opravljeno. Ko je bilo 
vse pomito in pospravljeno, smo lahko 
od{li domov.

Najbolje je bilo to, da nismo imeli preve~ 
te`av pri kuhanju in je bila ve~ina u~encev 
zadovoljna s hrano in tudi na splo{no z 
gospodinjskim dnem. Bili smo veseli, ker 
ta dan nismo imeli rednega poka in smo se 
lahko domov odpravili brez doma~ih nalog 
ter brezskrbno nadaljevali dan.

Rok Valen~i~, 9.b

Pred nastopom

Zadnje dni pred nastopom smo u~iteljici 
povzro~ali kar nekaj preglavic. Nekateri 
so zboleli, drugi niso obiskovali vaj, ki so 
bile klju~nega pomena za na{ nastop ob 
dr`avnem prazniku. Te`ave, kot so strah, 
trema, nervoza, so se kar kopi~ile. Za 
najve~ji {ok pa je poskrbel glavni akter, ko 
je povedal, da ima prav na ta dan ortodonta. 
Ali bo pri{el pravo~asno?

Ko je bila pred nami generalka na ~isto 
pravem odru, Roka {e kar ni bilo od nikoder. 
Mirili smo drug drugega, da mu bo uspelo. 
U~enci so `e prihajali v dvorano in ~akali 
na za~etek. Ko sem bila `e vsa iz sebe, se 
je Rok vendarle prikazal.

Nato pa se je za~elo. S himno, seveda, kot 
se spodobi za tak{no proslavo. Sledil je 
govor ravnateljice. Povezovalke so brale 
tekst, s katerim so nas ponesle v 19. stol., v 
~as Pre{erna. Pevski zbor je bil odli~en, prva 
recitatorka, ki je prebila led, pa je bila Ur{ka 
s pesmijo Vrba. Sledila je Turja{ka Roza-
munda, na koncu pa {e Od `elezne ceste. 
Sledila je podelitev priznanj u~encem, ki so 
`e kon~ali tekmovanje za Bralno zna~ko.

Uspelo nam je. U~iteljica Vesna je bila 
ponosna na nas, saj smo svoje delo opravili 
izvrstno. Sr~ni utrip je bil spet normalen, 
strah in trema sta izginila.

Monika Hriber{ek, 9.b
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Skoraj zadovoljni v 
novo leto

Pa smo ga do`iveli. Novo leto namre~. 
Pa ga bomo zadovoljni, sre~ni in predvsem 
varni tudi pre`iveli? Po dosedanji varnosti 
v na{i ob~ini to lahko pri~akujemo. Tudi 
verjeti moramo. Verjamemo pa lahko samo, 
~e bomo v vsem svojem ravnanju doma in 
v prometu vsaj tako osve{~eni, kot smo 
bili doslej.

Pri listanju poro~il PP Kamnik izstopa 
zlasti veliko vlomov v osebne avtomobile, 
stanovanjske hi{e, pa tudi trgovine niso 
izvzete. @elim opozoriti na to, kako v~asih 
nemarno pu{~amo svoje jeklene konji~e 
same. V njih pa pustimo pogosto, kot na 
razstavi, predmete, ki `e ne oko privla~ijo 
tiste z nepo{tenimi nameni. ̂ e pa je avto {e 
nezaklenjen, je »delo« raznim pridani~em 
{e olaj{ano. Upam, da {e nismo pozabili 
nasveta, da je dober najbli`ji sosed najbolj{i 
»varnostnik«, ki lahko pomaga pri varnosti 
na{ega doma, ko smo zdoma.

Tudi v mesecu januarju smo imeli 
hitrostni rekord pri vo`nji skozi naselje. 
Skozi Moste je dirka~ vozil kar 86 km/h. 
To je bilo 3. januarja. Vpliv praznovanja 
novega leta ali samo objestnost? Karkoli 
`e – vredno obsojanja in primerne kazni. 
Sicer pa je bilo v februarju, {e pred izidom 
te {tevilke Aplence ve~ poostrenih kontrol 
hitrosti, vinjenosti za volanom in kr{itev 
predpisov s strani pe{cev. Isto~asno je med 
19. 2. in 25. 2. potekala vsedr`avna akcija 
poostrenega nadzora uporabe varnost-
nega pasu, ki je imela predvsem namen, 
da se zmanj{a te`a posledic prometnih 
nesre~, da se pove~a {tevilo voznikov, 
ki jim je pripenjanje z varnostnim pasom 
vsakodnevna navada in potreba in da se 
kr{itelje tega predpisa ustrezno kaznuje.

Sedemnajstega januarja je »po~ilo« na 
Glavarjevi cesti. Udele`eni sta bili dve os-
ebni vozili. Voznica osebnega avtomobila, 
ki je zaradi neprilagojene hitrosti povzro~ila 
tr~enje, je bila po{kodovana in so je pri-
peljali na UB KC v Ljubljano. Po okrevanju 
pa bo morala {e na sodi{~e, kamor je PP 
podala obdol`ilni predlog. [kode na obeh 
vozilih je za pribli`no 800 EUR. Dan po kul-
turnem prazniku, 9. februarja, je voznik os-
ebnega avtomobila postal tako nekulturen, 
da je brez vozni{kega dovoljenja sedel za 
volan osebnega avtomobila in zaradi ne-
prilagojene hitrosti s svojim levim prednjim 
delom vozila tr~il v nasproti voze~i avto. 
Noben od udele`encev ni bil po{kodovan, 
le cesta med Kri`em, odkoder je pripeljal 
povzro~itelj, in Gmajnico, bo izgubila svoj 
dober sloves varne ceste. Ob dober glas in 
nekaj denarja pa bo tudi ostal povzro~itelj, 
zoper katerega bo podan obdol`ilni pred-
log na pristojno sodi{~e. Materialna {koda 
je ocenjena na 2.000 EUR.

Pa {e to. Policija prosi vsakogar, ki 

bi karkoli vedel o vlomu v trgovino Tu{ v 
Stranjah, ki se je zgodil 6. 2. 2007, kjer je 
(zaenkrat {e neznani) storilec s kamnom 
razbil izlo`beno okno in si ustvaril ve~jo za-
logo cigaret. Materialna {koda zna{a 2.500 
EUR. Policija prosi vse, ki bi bili morda pri~e 
temu dogodku, da to sporo~ijo po telefonu 
na PP Kamnik 01-830-31-80, 113, ali na 
anonimno {tevilko 080-1200.

Spo{tovani, nedisciplinirani vozniki – pa 
ne mislite, da Policija v mesecu marcu ne 
bo izvajala poostrenih nadzorov hitrosti 
vo`nje v naseljih in izven njih, vinjenosti za 
volanom in skritih merjenj. Tudi uporaba 
varnostnih pasov bo aktualna.

Kaj kmalu bo tu 15. marec, ko preneha 
veljavnost obveznosti, da imajo avtomo-
bili »obuto« zimsko opremo. Ne hitimo z 
zamenjavo pnevmatik, morda nam bodo 
po tem datumu pri{le {e prav. Nikoli se 
ne ve.

Pa sre~o na cesti in doma!
Tone Ogorevc

Kar 460 mal~kov iz kamni{kih vrtcev 
in razredne stopnje O[ Marije Vere na 
Duplici je 15. februarja pred O[ na Duplici 
radovedno paslo o~i in u{esa. VVZ Antona 
Medveda je v sodelovanju s SPV Policijsko 
postajo Kamnik, Osnovno {olo Marije Vere 
in s pomo~jo pedago{kih delavk pripravilo 
prireditev, vredno pozornosti.

V Sloveniji `e drugo leto poteka medn-
arodni projekt EUCHIRES, ki spodbuja 
uporabo otro{kih varnostnih sede`ev in 
uporabo varnostnih pasov. Temu osnovne-
mu projektu, ki je otrokom na primeren 
na~in predstavil varno vo`njo in uporabo 
varnostnega pasu, na tehtnici prikazal 
naletno te`o v primeru prometne nesre~e, 
demonstriral v mini avtu pravilno uporabo 
varnostnega pasu in otro{kih avtosede`ev, 
so se pridru`ili policisti PP Kamnik, ki so 
otrokom pokazali na~ine svojega dela in 
seveda tudi svoje »pomo~nike« - konje in 

slu`benega psa. Za vpra{anja pa je bil na 
razpolago tudi prometni policist z motorjem 
in vodja varnostnega okoli{a. Velike pozor-
nosti otrok je bil dele`en policijski avto s 
potrebno opremo. Pa tudi sesti v »ta pravi« 
policijski avto je bilo posebno do`ivetje.

In ~emu taka prireditev, ki naj bi otro-
kom in star{em pokazala nujo uporabe 

varnostnega pasu? 
Lansko leto je polici-
ja pri sistemati~nem 
opazovanju pripetosti 
z varnostnimi pasovi 
in uporabo ustreznih 
varnostnih otro{kih 
sede`ev na razli~nih 
cestah po dr`avi ugo-
tovila, da pribli`no 85 
odstotkov voznikov 
uporablja varnostni 
pas. Bistveno slab{e 
pa je stanje pri up-
orabi varnostnih pasov 
in otro{kih sede`ev 
na zadnjih sede`ih, 
saj je bilo ustrezno 
name{~enih v otro{ke 

sede`e samo 37 odstotkov. Zaskrbljujo~e. 
Se star{i zavedajo tveganja ob takem 
po~etju? Zato je za`eleno, da si take pred-

stavitve ogledajo tudi star{i. Morda bodo 
potem bolj spo{tovali zakonska dolo~ila 
in lastnih otrok po nepotrebnem ne bodo 
izpostavljali nevarnostim po{kodb v prim-
eru nesre~e!

Ob sre~anju z mediji je komandir PP 
Kamnik izrekel misel, ki je vredna razmis-
leka in upo{tevanja. Posebej je poudaril, 
da Policija ne deluje proti ljudem, ampak 
za ljudi. Zato je predstavitev dela policije 
in policistov v takem sklopu potrebna, 
preventivno delo Policije pa primerno in 
pravilno predstavljeno.

Prireditev, ki je Sloveniji bolj znana 
pod imenom »PASAV^EK«, bo gotovo 
prispevala k ve~ji varnosti otrok in imela 
odmevnost tudi pri vseh udele`encih v 
prometu. Ne smemo pozabiti, da so ravno 
otroci naj{ibkej{i udele`enci v prometu.

Bil je prijeten, predvsem pa koristen 
dan. Za vse.

-vc

Zgodaj je treba za~eti
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Bilo nas je kar 17, `iveli smo pa ~isto po 
skavtsko, saj nismo imeli niti vode niti elektrike.

Potrebujemo sve`e 
in hitre misli
Tega bi si `elel vsak. Pa ni vsakomur dano, 
da bi v svojem tretjem ̀ ivljenjskem obdobju 
na{el toliko energije in predvsem volje, da 
bi se pridru`il {ahovski sekciji Dru{tva upo-
kojencev Komenda, kjer si bistrijo duha in 

poglabljajo znanje v tej kraljevski igri vsak 
ponedeljek ob 18. uri, v dru{tvenih prostorih 
na Glavarjevi 104.
Tako na hitro sem preletel poro~ilo te sek-
cije o delu v preteklem letu, da sprva sploh 
nisem pomislil, da se za uspehi skriva veliko 
volje, znanja in veselja in seveda tudi veliko 
iger za trening ob so~asnem dru`enju. Ob 

tem ne gre pozabiti vodje {ahovske sekcije 
Petra Plevela, ki z organizacijskim znanjem 
in veliko truda vodi to uspe{no sekcijo. Saj 
ni ~udno. Svoje bogato {ahovsko znanje si 
nabira ̀ e kar petdeset let. Za~el je v osnovni 
{oli, kjer je {ahovski kro`ek takrat vodil prilju-
bljeni ravnatelj {ole g. Jezer{ek, in ga pozne-
je dograjeval kot aktivni ~lan [ahovskega 
kluba Komenda. Ni odve~, ~e spomnimo, da 
je bil {ah v za~etku petdesetih let prej{njega 
stoletja poleg strelstva in Konjeni{kega 
kluba skoraj edina dejavnost. Pa je pri{el 
v tretje `ivljenjsko obdobje, ko je postal 
vodja {ahovske sekcije DU, kjer imajo vsi 
~lani najmanj po trideset let »delovne dobe« 
pri igranju {aha. Tako lahko re~emo, da je 
bila takratna {ahovska dejavnost na {oli v 
[ahovski klub Komenda nekaka kova~nica 
dejavnih in kvalitetnih {ahistov. Mnogi med 
njimi imajo tudi izku{nje v mednarodnem 
merilu. [ah je miselna – sede~a dejavnost. 
Bistri duha in krepi sposobnost mi{ljenja in 
kombinatorike. Zato pa je potrebno tudi tele-
sni dejavnosti posvetiti posebno pozornost. 
In Peter si vzame ~as tudi zase, za aktivnosti 
v naravi in za dru`ino.
Vsakotedensko dru`enje {ahistov pa ni bilo 
zaman. V letu 2006 so dosegli kar nekaj 
dobrih in vidnih rezultatov. 4. maja so ob 
ob~inskem prazniku organizirali prvenstvo 
~lanov DU Komenda. Udele`ilo se ga je 10 

Uvodnik
Pri skavtih smo kljub vremenu `e opazili, 
da je zima, saj so se `e za~ela zimovanja. 
Najstarej{i skavti, ki so nam na za~etku 
februarja pripravili zanimivo ve~urno igra 
za vse komendske skavte, so na zimski 
tabor `e od{li, mlaj{i veji pa sta v upanju 
na spremembo vremena nestrpno ~akali 
na zadnji vikend {olskih po~itnic. Sicer pa 
smo se Komend~ani v januarju izkazali za 
zelo dobre plezalce, saj smo ekipno (ekipa 
je tvorila dva fanta in eno dekle) dosegli 
5. mesto, s pomo~jo Kamnika pa celo 1. 
mesto, na dr`avni ravni med skavti. Med 
posamezniki, pa smo imeli kar dva (Matev` 
Cerar in Marko Poga~ar) od petih finalistov. 
Torej pravlji~no leto smo za~eli aktivno in 
uspe{no!

Arnold Oton Ciraj, Veseli volk

Naseljenci travnika 
Makota
V soboto smo se odpravili na skavtski 
travnik, kjer nam je klan, najstarej{a veja 
skavtov, pripravil igro. Najprej smo se 
razdelili v skupine, nato pa smo od{li nabi-
rati veje za bivak, to je objekt za zasilno 
preno~itev. Najprej smo imeli uvodno igro, 
nabiranje zlatih jajc, med tem so nam pa 
cigani (tako v igri) pokradli vse veje, ki 
smo jih prej nabrali. Zdaj se je igra uradno 
za~ela: postaviti je bilo treba bivak, am-
pak ker zanj nismo imeli materiala, smo 
jih dobili z zmagami v raznih igrah. Pri 
vsaki igri sta tekmovali po dve skupini. 

Oprimkanje 2007
Malodane vsak, ~e ne prav vsak, slovenski 
steg organizira dejavnost za ostale skavte. 
Ali pa kar za vse ljudstvo. Ne zato, ker bi 
bilo to zapisano v skavtskem bontonu, ne 
po zahtevah Vatikana, pa tudi ne iz ljubega 

^lani {ahovske sekcije DU Komenda s pokalom 
za osvojeno 3. mesto v Dom`alsko-kamni{ki 
{ahovski regiji.

{ahistov. 1. mesto je osvojil Anton Trebu{ak, 
drugi je bil Marjan Karnar, tretji pa Jo`e 
Zidari~.
@e 10. maja so se udele`ili ekipnega prven-
stva Dru{tev upokojencev Gorenjske, kjer so 
se med devetimi ekipami uvrstili na 6. mesto. 
Prireditelj je bilo DU Jesenice.
Slab mesec pozneje, 15. junija je bilo, prav 
tako na Jesenicah, posamezno prvenstvo 
upokojencev Gorenjske, ki se ga je udele`ilo 
38 {ahistov. Zmagal je Vid Vavpeti~, ~lan DU 
Dom`ale, odli~no tretje mesto pa je zasedel 
~lan DU Komenda Marjan Karnar.
Med 14. septembrom in 9. novembrom so 
igrali doma in na gostovanjih v I. Kamni{ko-
dom`alski ligi, kjer so se v devetih krogih 
med 10 najbolj{imi ekipami uvrstili na 8. 
mesto.
Najve~ji uspeh pa so dosegli 23. novembra 
na zaklju~nem turnirju I. in II. Kamni{ko-
dom`alske lige, kjer so med dvaindvajsetimi 
ekipami zasedli zares zavidanja vredno 3. 
mesto. Igrali so v postavi: Karnar, Trebu{ak, 
Kohek in Zidari~.
In na koncu? Zakaj bi se uspe{nim {ahistom 
in {ahistkam ne pridru`ili tudi vi? Vzemite 
si ~as zase, pridru`ite se prijetni dru`bi in 
obnovite svoje znanje te koristne igre. Vse 
informacije lahko dobite pri vodji {ahovske 
sekcije Petru Plevelu na tel. {t. 834-15-04.

-vc

Recimo: med dvema ognjema, odbojka z 
brisa~ami, zavezovanje vozlov in vle~enje 
vrvi z dvema prstoma. Zmagovalec vsake 
igre je dobil nek pripomo~ek, s katerim si 
je lahko zgradil bivak. Na tekmi pridobljen 
material pa ni bil tudi dobljen, saj sta ti 
vmes lahko dva navidez prijazna mo`a, 
ki sta ponujala pi{kote, z malo nesre~e 
ukradla ves pridobljen material. Med tem 
ko smo gradili, so klanovci skuhali slastne 
makarone. Na koncu so ocenili {e bivake. 
Sledila je razglasitev rezultatov. Zmagala je 
skupina Lesene grablice, ki je zato prejela 
tudi ro~no izdelan pokal. Tako nekako je 
potekala ta igra. Kon~ali smo z molitvijo in 
se zadovoljni odpravili domov.

Florjan Orehek, Vztrajni volk

dolg~asa. Ker skavti nismo sami sebi na-
men, ampak drugim, skavtom in navadnim 
ob~anom. No, pa tudi mi sami nismo izvzeti. 
Komend~ani smo ravnokar izpeljali Nas-
eljence travnika Makote, letos pa bomo `e 
tretji~ pripravili Smrtonosno vozilo, morilski 
spust z improviziranimi vozili, loga{ki skavti 
imajo vsako leto najve~je skavtsko orien-
tacijsko tekmovanje, Jakec, Dom`al~ani 
Zlato `abo, filmski nate~aj, Brezovica Divjo 
jago, no~no srhljivko s posebnimi efekti, v 
merilu 1:1, Kranj Oprimkanje, tekmovanje v 
{portnem plezanju, in tako dalje do zadnje 
platnice. Komenda je glede udele`be na 
tovrstnih stvareh precej hiperaktivna, v~asih 
se mi zdi, da nam bodo udele`bo kar pre-
povedali. Seveda; v nedeljo, 28. januarja, 
smo se pojavili na Oprimkanju v dvorani v 
[en~urju. Tam sta se pojavili {e kak{ni dve 
toni skavtov iz cele Slovenije, od Tolmina 
do Novega mesta, Bovca itd. Vsi po vrsti 
so se potegovali za stopni~ke. Zapi~ili so 
se v steno, nekateri malce prehitro, pa so 
zato odpadli z nje, nekateri ~udaki pa so 
pri{li prav do vrha, ki jim je bil ~isto premalo 
na vrhu. Komenda je tekmovala kar v dveh 
skupinah, kar je {koda, saj dve skupine ne 
moreta hkrati stati na najvi{ji stopni~ki. Tako 
je nagrado dobila samo ena skupina, seveda 
v eni, skupinski kategoriji, v drugih smo se 
raje usmilili Kranj~anov, [kofjelo~anov in os-
talih. Tako je bilo na ̀ e tretjem Oprimkanju, 
za naslednjega pa bodo morali organizatorji 
malo popraviti in pove~ati najvi{jo stopni~ko 
zmagovalnega odra.

Odmevni Kivi, Nejc Jurkovi~
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[tirinajsta skup{~ina Dru{tva narodnih no{ 
na Komendskem 16. februarja je imela 
tri dele: pregled opravljenega dela v letu 
2006 in program za leto 2007, pogostitev z 
obiskom »Mehi~anov« (pustnih {em iz vrst 
~lanov dru{tva) in predstavitev v besedi, 
sliki in glasbi potovanja zakoncev dr. 
Marka in dr. Angelce @erovnik v Vietnam 
in Kambod`o.

Pri »pogledu nazaj« je predsednica 
dru{tva dr. Angelca @erovnik omenila 
vrsto prireditev, sre~anj in slovesnosti v 
doma~em kraju in drugje, ki so jih po`ivile 
in polep{ale dru{tvene narodne no{e. 
Na~rti za prihodnost narekujejo ~lanicam 
in ~lanom dru{tva poleg zdru`evanja lepe-
ga s koristnim veliko dela: obisk v narodni 
no{i v s komendsko ob~ino pobratenih 
Kri`evcih z ogledom razstave pirhov, 
opekarne in konju{nice konj haflingerjev, 

del, urejanje okrasnih gredic, ~istilne akcije, 
gostovanje Siren, sodelovanje pri predstavitvi 
ob~ine Komenda v Arboretumu Vol~ji Potok, 
jesenskem kmetijskem sejmu v Komendi in 
sre~anju upokojencev z Gorenjskega, kole-
sarjenje in izlet z avtobusom v Rim, kostanjev 
piknik in ureditev u~ne poti po zakladih na{e 
kulturne dedi{~ine v sodelovanju z Odborom 
za kulturno dedi{~ino ob~ine Komenda.

^lani UO TD Komenda in drugi povabljeni 
udele`enci so tudi predlagali: nujno potrebna 
obnovitvena dela v »Selanovih sobah«, opo-
zarjanje krajanov za urejenost in lepoto hi{, 
vasi in okolice, bdenje ob~inskih organov 
nad odlaganjem smeti na neprimerne kraje, 
ureditev kolesarskih poti po ob~ini, pripravo 
kompleta razglednic iz doma~ih krajev in 

novih zlo`enk, {e bolj{e 
mo`nosti za pogostitev obis-
kovalcev …

Nova tajnica dru{tva je Anita 
Kern, nova ~lana Nadzornega 
odbora sta Miran Brem{ak in 
Sa{o Gantar, novi ~lanici 
Upravnega odbora pa Ur{ka 
Brem{ak in Slavi Gantar.

Jo`e Pavli~

Velika sejna soba ob~ine Komenda je bila polna do 
zadnjega koti~ka

Predsednik Turisti~nega dru{tva (TD) Ko-
menda Vid Koritnik je na rednem letnem 
ob~nem zboru dru{tva 15. februarja med 
uresni~enimi na~rti od zadnjega ob~nega 
zbora zlasti poudaril nedavno proslavo v 
spomin in ~ast arhitektu Jo`etu Ple~niku 
in izid zgibanke o njem in njegovih delih v 
Komendi; od neuresni~enih pa je omenil 
razstavo o Petru Pavlu Glavarju in table z 
ozna~enimi krajevnimi znamenitostmi.

Med {tevilnimi nalogami do prihodnjega 
ob~nega zbora je poleg zadnjih dveh za~rtal 
ve~je sodelovanje s Planinskim dru{tvom 
Komenda, KUD Komenda in Dru{tvom nar-
odnih no{ na Komendskem, praznovanje 
»na gregorjevo« ob Kri{kem bajerju, razstavo 
ro~nih del, oglede stalne zbirke Selanovih 

udele`bo pri slovesnosti ob godu sv. Jurija 
na Ljubljanskem gradu, sodelovanje na 
{estdesetem ̀ egnanju v Beljaku, romanje 
na slovesnost v Lipico, piknik, sodelovanje 
na sedemintridesetem dnevu narodnih 
no{ v Kamniku, ustanovitev otro{ke 
folklorne skupine v sodelovanju z O[ Ko-
menda-Moste, vodil pa jo bo harmonikar 
Marjan Rozman. Dru{tvo bo {e naprej 

rado sodelovalo z drugimi dru{tvi v 
doma~i ob~ini.

Finan~no poro~ilo Mojce Podgor{ek 
in poro~ilo NO (Jernej [tupar) sta 
potrdili, da dru{tvo skrbno obrne 
vsak evro in vestno posluje.

Namesto umrle zelo zaslu`ne ~lanice 
UO Ande Peterlin (spomin nanjo 
so obudili z minuto molka) je bil za 
novega ~lana UO izvoljen Marjan 
Rozman.

Po pogostitvi in prijateljskem pomen-
ku ve~ kot devetdesetih udele`encev 
skup{~ine, ki ga je polep{al obisk 
»Mehi~anov« z mehi{ko in slovensko 

glasbo in pesmijo, je pri{el na vrsto {e 
posebej zanimiv del skup{~ine: odli~en 
prikaz potovanja predsednice dru{tva in 
njenega soproga v Vietnam in Kambod`o. 
Vanj so uvedli posnetki z gostovanja 
dru{tva v Beljaku in v Kamniku, sklenili pa 
ga posnetki ̀ ivljenja in obi~ajev preprostih 
ljudstev na Papui, ki sta jo tudi obiskala 
@erovnikova.

Besedilo in slika Jo`e Pavli~

Od Beljaka do Ho{iminha

Z ob~nega zbora Turisti~nega dru{tva Komenda

Usposobljeni in 
vedno pripravljeni 

Konec februarja in v prvi polovici 
marca so v ob~ini imela ob~ne zbora vsa 
tri prostovoljna gasilska dru{tva, ki jih 
zdru`uje Gasilska zveza Komenda. Na 
vseh treh zborih so ugotovili, da je bilo 
minulo leto na vseh podro~jih dejavnosti 
uspe{no, najve~ji po`ar v ob~ini v zadnjih 
letih pa je bil avgusta na Komendski Do-
bravi, kjer so gasilcem vseh treh dru{tev 
prisko~ili na pomo~ tudi kamni{ki.  

KOMENDA

[e posebej mladina 
Delavni in uspe{ni so bilki v PGD Ko-

menda na vseh podro~jih, najbolj dejavna 
pa je bila mladina, je zapisal predsednik 
Matja` Smolnikar, ki pa so ga na zboru 
na njegovo `eljo zaradi prezaposlenosti 
razre{ili, izvolili pa za novega predsednika 
Antona Smrekarja. 

Mladi so na tekmovanju na Kri`u 
zmagali s petimi medaljami, `e tretji~ so 
osvojili prehodni pokal in ga dobili v tra-
jno last. Za uspeh mladih pa je zaslu`na 
predvsem Mihaela Poglajen. Sicer pa je 
bila uspe{na tudi sektorska vaja na lovsko 
ko~o. Posebej pa so se na zboru zahvalili 
dru`ini [tebe, ki je 26 let skrbela, da je bilo 
v domu in okrog njega vse vedno v redu. 
Prizadevno delo v dru{tvu pa potrjuje tudi 
podatek, da so v zadnjem letu pridobili v 
dru{tvu 28 novih ~lanov. Tako ima PGD 
Komenda sedaj 277 ~lanov. 

Na zboru so podelili priznanja Gasilske 
zveze Komenda za dolgoletno delo. Za 10 
let je dobil priznanje Ale{ Ho~evar, za 20 
let dela Matja` Mencingar in Sebastjan 
[tern, za 30 let pa Andrej Urani~ in Marko 
Korbar.                                                                              

A. Ž.     

MOSTE
Najbolj ponosni na
operativno vajo 

V okviru prireditev ob ob~inskem 
prazniku so v PGD Moste pripravili dve 
prireditvi. Najprej so organizirali tradicio-
nalno, ̀ e petnajsti~ zaporedoma, sre~anje 
gasilcev v ~ast gasilskemu zavetniku sv. 
Florijanu, ki se ga je udele`ilo 56 uniformi-
ranih gasilcev. Gospodinj pa so tudi letos 
spekle dobrote za pogostitev. 

»Najbolj pa smo ponosni na opera-
tivno vajo, kjer smo sova{~anom in vsem 
ostalim obiskovalcem prikazali razli~ne 
na~ine re{evanja. Med drugim smo 
prikazali re{evanje z vi{ine, tehni~no 
re{evanje iz po{kodovanega vozila, 
re{evanje iz prostora s pomo~jo dihalnih 
aparatov ter ga{enje gore~ega vozila. 

nadaljevanje na naslednji strani....
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V Sloveniji je lani bivalo nekaj ve~ kot 
1,350.000 turistov, od tega pribli`no 40 
odstotkov doma~ih gostov. Za leto{nje 
leto si je Slovenska turisti~na organizacija 
zastavila bistveno bolj ambiciozen na~rt, 
saj pri~akuje pribli`no 6 odstotkov ve~ pri-
hodov. Zato je konec januarja nadgradila 
svoj spletni portal http://www.slovenia.
info/, kjer je poleg iskanja informacij o 
slovenski turisti~ni ponudbi mogo~e 
tudi rezervirati oziroma kupiti turisti~ne 
aran`maje ali ̀ eleno nastanitev. Ponudbe 
so poleg slovenskega jezika dostopne {e 
v angle{~ini, franco{~ini, italijan{~ini in 
nem{~ini.

S tem projektom se je Slovenija uvrstila 
v sam vrh dr`av, ki omogo~ajo tako po-
nudbo - prednja~ita seveda Avstrija in 
[vica. Sicer pa tudi Slovenska turisti~na 
organizacija ̀ e na~rtuje nove podvige, saj 
naj bi v portal poleg nastanitev vklju~ila {e 
prodajo letalskih kart, rent-a-car in nasploh 

druge dnevne dogodke, prireditve, gostin-
sko ponudbo (kulinarika in vino), naravno, 
kulturno in sakralno dedi{~ino itd.

In kaj od tega je `e mogo~e najti na 
omenjenem portalu, ~e v iskalnik vtipkamo 
besedo »Komenda«? Rezultat iskanja je 
zaenkrat zelo skop – zgolj cerkev sv. Petra 
z Glavarjevo knji`nico, zato tukaj obstaja 
{e veliko mo`nosti za dopolnitev. Cerkev 
po podatkih komendskega `upnika 
Zdravka @agarja vsako leto v povpre~ju 
obi{~e od 500 do 600 ljudi oziroma 10 do 
12 avtobusov, od tega nekaj avtobusov 
romarjev, ki se tu ustavijo ob povratku s 
sre~anja bolnikov in invalidov na Brezjah. 
Glavarjevo knji`nico pa je lani obiskalo 
pet ve~jih skupin (skupaj pribli`no 250 
ljudi). Knji`nice namre~ obi~ajno ne 
odpirajo posameznikom. Po priporo~ilih 
strokovnjaka iz Oxforda, ki jo je obiskal 
leta 2001, in prof. Marijana Smolika, ki `e 
ve~ kot pol stoletja skrbi za semeni{ko 
knji`nico v Ljubljani, naj bi se zaradi knjig 
ohranjala stalna temperatura in vlaga, zato 
se knji`nice v vla`nem vremenu navadno 
ne odpira. Sicer pa cerkev in knji`nico v 
glavnem obiskujejo samo Slovenci. Lani 
je cerkev sv. Petra obiskalo le pet ljudi 
iz Francije in trije iz Avstrije. Morda bo k 
ve~jemu zanimanju tujcev prispevala prav 
spletna predstavitev v ve~ tujih jezikih. Sic-
er pa v Komendo po besedah predsednika 
Turisti~nega dru{tva Komenda, Vida Ko-
ritnika, najbolj privabljajo {e konjeni{tvo, 
malte{ki vitezi, ~ebelarstvo, lon~arstvo, 
kmetijski sejmi, Selanova soba, {portne 
prireditve in kulturni dogodki.

Ob~ine Komenda seveda ne sestavlja 
samo Komenda. Kak{na je trenutna po-
nudba drugih vasi na omenjenem spletu, 
razi{~ite sami. Projekt je nov, zato je tudi 
ponudba vsak dan bogatej{a. Vsekakor 
bo to kmalu postal portal, na katerem 
bomo na enem mestu lahko iskali ideje za 
izlete, obisk prireditev, dobrih gostiln …

Marta Jerebi~

Slovenska turisti~na ponudba 
na enem mestu

nove ~lanice in nove ~lane v mladinske 
vrste. Veteranom pa je predsednik  dru{tva 
Andrej Lukanec na zboru za`elel {e naprej 
toliko prizadevanj in volje  kot doslej. 
Posebno skrb bodo tudi letos namenjali 
izobra`evanju, izpopolnjevanju in opremi 
in vzdr`evanju doma, negovali pa bodo 
tudi  sodelovanje s sosednjimi in po-
bratenim dru{tvom Dogo{e.

Na zboru so podelili oziroma razglasili 
tudi dobitnike priznanj. Odlikovanje GZ 
Slovenije plamenico I. stopnje je dobil 
Drago Novak, Ivan Hlade pa odlikovanje  
za posebne zasluge v gasilstvu. Priznanja 
GZ Komenda III. stopnje sta dobila  Gregor 
Vrhovnik in Miran Cebek, Vinko Peter pa 
plaketo in zna~ko gasilskega veterana. 
Zna~ke za 10 let dela so dobili Klara 
Hribar, Alja` Žagar, Matej Petek in Matej 

Novak, za 20 let Samo Kropiv{ek, Gregor 
Vrhovnik in Bojan Kadivec, za 50 let dela 
v gasilstvu pa Adolf Poto~nik.

A. Ž.

Sama vaja je zahtevala veliko koordinacije 
in organizacijskih spretnosti. Na vaji je 
sodelovalo tudi vozilo prve pomo~i iz ZD 
Kamnik in tehni~no gasilsko vozilo iz PGD 
Kamnika, saj na{e vozilo ne ustreza ve~ 
standardom, ki bi nam omogo~ali uspe{no 
posredovanje v primeru po`arov in nesre~. 
Zato je glavni cilj v leto{njem letu nabava 
novega podvozja za avtocisterno, saj 
bomo le tako lahko zadostili zakonsko 
sprejetim predpisom. Upamo, da bomo 
posluh za na{e potrebe na{li tudi na 
Ob~ini Komenda, kot tudi pri gospodinjst-
vih na obmo~ju Most, Suhadol in Žej. Tako 
bomo lahko la`je izpolnili pri~akovanja 
na{ega poveljnika, katerega geslo je: Biti 
gasilec ni hobi pa~ pa odgovornost, ki jo 
dolgujemo sova{~anom in ljudem, ki nam 
zaupajo.«

Veliko so delali v dru{tvi z najmlaj{imi 

~lani, ki so tudi letovali v Savudriji. Napre-
dek je pri delu s ~lanicami, ne pozabljajo 
pa tudi na veterane. 

Na zboru so podelili tudi priznanja. 
Gasilsko plamenico III stopnje GZ Slo-
venije je dobil Jo`e Ravnikar, odlikovanje 
III. stopnje pa Borut Polj{ak. Priznanje 
Gasilske zveze Komenda III. stopnje sta 
dobila Stanko Kav~i~ in Bo{tjan Koncilija 
Stanko, zna~ke za 10 let Toma` Ga{perlin, 
Anton Jeraj, Bo{tjan Koncilija in Jure 
[ircelj, za 20 let Milan Bergant, Drago 
Rebolj in Matja` Resnik, za 50 let pa Janez 
Koncilija in Vilko Plevel.  

Ob~ni zbor so sklenili s tradicionalno 
klobasno tombolo.

Grega Kosirnik – A. Ž.

KRIŽ

Zgradili so orodjarno
[e vedno velja, da je na Kri`u pri vsaki 

hi{i gasilec in da je vas na pol prazna, 
kadar je kje v bli`ini gasilska veselica. 
Danes imajo v PGD Kri` 177 ~lanov, lani pa 
so bili {e posebej delavni pri gradnji nove 
orodjarne. [e posebno ponosni so na lan-
ske dose`ke na ob~inskem tekmovanju v 
Kamniku. Prav vse ekipe (~lanice A, ~lani 
A in B in veterani) so osvojili prvo mesto, 
drugo mesto pa pionirji.

Letos na~rtujejo zamenjavo in prevzem 
novega prapora. Sku{ali bodo pridobiti 

Ob~ni zbor NK Komenda
Nogometni klub Komenda obve{~a vse 
~lane in ljubitelje nogometa, da bo redni 
letni ob~ni zbor – skup{~ina 17. marca 
2007 ob 19. uri v prostorih Nogometnega 
kluba Komenda na Glavarjevi 98 v 
Komendi.

Na zbor oziroma skup{~ino so povabljeni 
vsi ~lani, ki pla~ujejo ~lanarino in tudi drugi 
ljubitelji nogometa. Ocenili bomo dveletno 
delo in izvolili nove organe kluba. Lepo 
povabljeni vsi, da bo delo ~im bolj{e.

[portni pozdrav!
IO NK KOMENDA

Tudi v Mostah so podeljevali priznanja

Priznanji za delo na zboru na Kri`u: Adolfu 
Poto~niku (levo) za 50 let delovanja, Ivanu 
Hladetu za posebne zasluge v gasilstvu    
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Dva bregova
Ko sem prebral v zadnji Aplenci {tev. 

1-2007 ~lanek odgovornega urednika 
Andreja @alarja pod naslovom Urednikov 
nagovor, sem bil prijetno presene~en – 
ob~utek sem imel, da se je zanj {e posebej 
potrudil. Nisem pa mogel mimo odstavka, 
v katerem pravi:

»Res je, da tisto medsebojno obmeta-
vanje z enega na drugi breg, z leve na 
desno, v~asih in na trenutke, ni bilo ravno 
najbolj okusno, pripomni. Bolje bi bilo, da 
bi si eni in drugi zmogli priznanje, da je 
bilo nekaj dobro, in da bi bilo morda lahko 
{e bolje, ~e bi skupaj iskali odgovor na 
vpra{anje Kako; ne pa zgolj Brez Koga, ali 
pa s Kom brez Koga.«

Nimam kaj popraviti, oporekati. Z 
vsebino se popolnoma strinjam, le nekaj 
bi rad dodal.

Ko smo ustanavljali in za~enjali z Aplen-
co, smo jo poslali med ljudi z namenom, da 
bi jih zbli`evala. Kmalu pa smo ugotovili, da 
to ni vedno lahko. Preve~ je bilo razlik med 

Zaviralci 
napredka

Ideja o izgradnji regijskega centra za 
mehansko in biolo{ko obdelavo odpadkov 
v suhadolski jami je zadnje ~ase postala 
zelo aktualna tema. Okoljska problematika 
in odlaganje odpadkov je postalo velik 
problem, za kar smo ve~ ali manj odgov-
orni vsi.

Zbor ob~anov Most, Kri`a in Suhadol je 
bil sklican z namenom predstaviti projekt, 
ki bo re{il to problematiko. Pri~akovali 
smo podrobnej{e informacije o samem 
projektu, vendar je bila rde~a nit pred-
stavitve predvsem mo`nost pridobitve 
sredstev evropskih kohezijskih skladov, 
dr`avnih sredstev ter letne rente. Pogoj 
za pridobitev pa je del lastnih sredstev in 
velik kos rodovitne zemlje, kjer bi zgradili 
{e eno industrijsko cono v malem. Kak{na 
pa je zgodba malih con v na{i ob~ini, pa so 
krasen primer “Ozka dela”, ki so prerasla 
v veliko “Poslovno cono Komenda”. Po 
zagotovitvah odgovornih ponujena re{itev 
kljub ogromnim koli~inam odpadkov, ki 
se bodo predelovali, ne prina{a skoraj 
nobenih negativnih vplivov, razen nekaj 
odstotkov pove~anega prometa. Namesto 
podrobne predstavitve predelovalnice 
smo bili dele`ni gro`nje, kaj nas ~aka, ~e 
ideje ne podpremo. Na zboru razen nekaj 
hude jeze, ni bilo sprejetega nobenega 
dogovora. Vpra{ani smo bili za mnenje, 
opozorili na morebitne negativne posledice 
takih odlo~itev, po besedah pod`upana pa 
ostajamo stalni nerga~i in zaviralci napre-
dka. Sogovorniki se nismo razumeli.

@elim, da bi se o problematiki {e 
pogovarjali in se postopoma sporazumeli, 
tako prista{i, kot tudi nasprotniki ponujene 
re{itve. Verjamem, da je najbolj{a re{itev 
nekje vmes, vendar bo za to potreben 
dialog, ker si oboji `elimo prijetno bivalno 
okolje.

Peter Pibernik

EL-TT odbojkarska 
liga 2006/2007

Pred odbojkarji in odbojkaricami v 
Komen{ki odbojkarski ligi so le {e trije 
krogi tekmovanja ({est tekem). Medtem ko 
si sedem ekip `e lahko oddahne, saj so si 
`e zagotovile nastop na finalu, preostalih 
16 ekip po zimskih po~itnicah ~aka {e ne-
kaj najpomembnej{ih tekem v sezoni. [tiri 
ekipe si lahko nastop na finalu zagotovijo 
`e v naslednjem krogu (10. marec 2007), 
preostalih dvanajst ekip pa bo moralo 
svojo prilo`nost poiskati prav na zadnjih 
dveh krogih tekmovanja (17. in 31. marec 
2007).

Leto{nje finale lige, ki bo potekalo po 
sistemu dvojnega izlo~anja (repasage), bo 
za spremembo od prej{njih let razdeljeno 
na dva dela. Prvi del, ko bo na sporedu 12 
tekem, bo 14. aprila (za~etek ob 18uri), pre-
ostalih 18 tekem pa bo odigranih 21. aprila 
(za~etek ob 11:30). Vsi prijatelji {porta ste 
iskreno vabljeni k ogledu tekem!

Vse informacije o ligi in podroben raz-
pored tekem lahko najdete na na{i spletni 
strani na naslovu http://drustvo-dps.si

Bo{tjan Poglajen

Smeti – stro{ek 
ali zaslu`ek?

Na zboru krajanov 2. februarja ob 
18. uri v prostorih O[ Moste je potekala 
burna razprava o postavitve MBO postaje 
v suhadolski jami, zato ho~em izraziti svoj 
pogled na problematiko.

Zbodle so me okoli{~ine, ki so nega-
tivno vplivale na debato o problematiki: 
Zbor je bil sklican na cerkveni praznik v 
~asu ma{e, organizatorji niso poskrbeli za 
ozvo~enje, vabila so bila poslana {ele v 
sredo, vsi niso dobili vabila na zbor, in kdor 
je hotel besedo, je moral iti za govornico, 
kar zmanj{a mo`nost odzivanja ob~anov. 
Tudi na~in podaje informacij krajanom s 
strani `upana ni bil pravi, tako je na zborih 
`e stalnica, vse se je odvijalo po na~elu: 
~e niste za na{o stvar, ste proti nam, ter s 
frazami: Dosedaj ste nam zaupali, ne vidim 
razloga zakaj nam ne bi {e naprej, zakaj 
nam ne verjamete …

Kljub prepri~evanju `upana se je po-
javilo veliko dvomov, ugotovili smo, da 
operirajo z neto~nimi podatki (razdalja 
od lokacije MBO postaje do prvih stavb 
ni 900 m, ampak okoli 700 m …), skrbi 
nas pove~anje tovornega prometa, nih~e 
nam ni znal povedati, emisije ~esa bodo 
spu{~ali v zrak skozi bio filtre, ~e namre~ 
velja podatek, da 30% smeti predstavlja 
para, kar pri predvidenih 70000 ton od-
padkov letno pomeni 21000 ton pare, in 
~e zraven ‘’uide’’ samo 1‰ neke strupene 
snovi to pomeni 21 ton neke strupene snovi 
v enem letu, kar pa ni tako malo. Prav tako 
je bila s strani nekaterih ob~anov predla-
gana druga lokacija, ta je v poslovni coni, s 
tem bi re{ili problem prometa, dovoz bi bil 

lahko po avtocesti, dan je bil poziv k refer-
endumu, na oboje pa ob~inska u{esa niso 
sli{ala. Prav tako ni bilo odgovora, katere 
so negativne strani MBO postaje.

Zavedam se, da se mudi z re{itvami 
odlaganja smeti, in menim, da je v osnovi 
predlagana re{itev dobra, vendar pa je 
gospod `upan vsaj leto in pol prepozno 
sklical zbor krajanov, ~e na projektu delajo 
`e dve leti, pa tudi na~in dialoga z ob~ani 
bo moral spremeniti.

Zdi se, da kljub temu da duh de-
mokracije veje vsaj `e 15 let, v nekaterih 
glavah {e vedno mo~no zaudarja po 
socialisti~nem na~inu dela z ljudmi.

Primo` Kepic

njimi. ̂ e uporabim napa~no poimenovanje 
“desni – levi”, potem je bilo hitro opaziti, da 
se desni bojijo levih. [e po osamosvojitvi 
in tudi {e danes. ^e levi povzdignejo svoj 
glas, potem desni sklonijo glave in utih-
nejo. V glavnem je tako. Levi imajo vedno 
prav! Je prav tako? Po osamosvojitvi naj 
bi bile pravice vseh enake. Pustimo ob 
strani nekatere samorastnike na desni, ki 
se borijo proti vsemu, tudi proti “mlinom 
na veter”.

Dva bregova.

In ~e `e vpijejo na levem bregu, so 
sedaj za~eli vpiti tudi na desnem, tudi 
zato, ker velja, da ~e nekdo vpije, najbr` 
slabo sli{i.

Mostov med tema bregovoma je {e zelo 
malo. Se strinjam – gradimo jih, vendar se 
na ponovno odprtem ali novem mostu z 
leve in desne simboli~no sre~ajo na sredini, 
da si podajo roke. Toda treba je priti na 
sredino – oboji. Z leve in desne strani.

Baldomir Krem`ar

Va{a pisma
Za vsebino objavljenega pisma odgo varja 
avtor. Pisem z žaljivo vsebino ne objavljamo. 
Posamezno pismo je lahko dolgo največ 
2.100 znakov s presledki vred, v nasprotnem 
primeru si pridr žujemo pravico krajšanja. 
– Urednik



Dragocenost `ivljenja
so trenutki,           

ki dajejo lepoto spominom
in smisel prihodnosti  

ZAHVALA
vsem, ki ste pospremili na zadnji

poti na{o mamo

MARIJO AMBRO@
Je`ov~evo mamo iz Komende

Hvala za sve~e in cvetje, ki ga je imela 
tako rada. Hvala za izre~ene tople 
besede slovesa sorodnikov, sosedov, 
prijateljev in dru{tev. 

Hvala pevcem za odpete `alostinke in 
godbeniku za odigrano Ti{ino. 

Zahvaljujemo se dr. Sedlaku.

Iskrena hvala gospodu `upniku za 
spokojen obred.

Vsi njeni

Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda je naslednik ~asopisov Aplenca, ki je prvi~ iz{el 10. januarja 1992 in Glasila ob~ine 
Komenda, ki je za~el izhajati po ustanovitvi ob~ine Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006.Od 25. januarja 2007 pa 
je ~asopis Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno {tevilko 1135.
Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda izdaja ob~ina Komenda, Zaj~eva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Glasila ob~ine Komenda: Andrej @alar
E-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredni{ki odbor: Marta Jerebi~, Sabina Küzmi~, Anton Poga~ar, Marija [pehonja, Katja Tabernik, Bojan Tav~ar in 
Vesna @ivadinov [tebe. ^lani uredni{tva: Tone Ogorevc, Jo`e Pavli~, dr. Marko @erovnik, Mihaela Poglajen, Tehni~ni
urednik: Baldomir Krem`ar, Tisk: Bavant. Naklada: 1650 izvodov. Izhaja enkrat mese~no, vsa gospodinjstva v ob~ni
pa ga dobijo brezpla~no.

ZAHVALA
Drugega januarja je v 80. letu od nas 
od{la mama, babica, prababica, teta

EMILIJA DEUTSCH
iz Ljubljane, nazadnje stanujo~a v 

Komendi, ^ebuljeva 6.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sose-
dom, prijateljem, znancem za izraze 
so`alja, podarjeno cvetje, sve~e in 
ma{o ter spremstvo na njeni zadnji 
poti. Hvala tudi g. `upniku Zdravku
@agarju za opravljen pogrebni obred, 
pogrebnemu zavodu iz Dvorij ter 
pevcem in trobenta~u.

[e posebej se zahvaljujemo vsem, 
ki ste skrbeli in jo negovali zadnje 
mesece njenega `ivljenja: Mirjani Plak, 
Zori Pibernik, Miri Gradi{ek iz Centra 
za socialno delo Kamnik, Mojci Mu{i~, 
Rde~emu kri`u Komenda, patrona`ni 
sestri Marjani Hribar iz ZD Kamnik ter 
dr. Ri`nar – Bregarjevi iz ZD Menge{.

V imenu vseh njenih, sin Vladimir

A potem, ko zadnja solza
v smrti se utrnila bo,

v ve~ne, bla`ene skrivnosti
nam srce tonilo bo.

(A. Hre{~ak)

ZAHVALA
V 75. letu starosti nas je zapustil na{ 

dragi mo`, o~e, stari ata, brat in stric

FRAN^I[EK OSOLNIK
iz Suhadol

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sose-
dom, prijateljem, znancem in kolektivu 
Po~ivav{ek za izra`ena so`alja, darove 
za ma{e, cvetje, sve~e ter spremstvo 
na njegovi zadnji poti. Hvala tudi gos-
podu `upniku, Zdravku @agarju za 
opravljen pogrebni obred in pevcem 

za petje.
@alujo~i: `ena Ivanka, sinova Brane 
in Igor z dru`inama, vnuk in vnukinje, 
bratje in sestra z dru`inami ter ostalo 

sorodstvo.
Suhadole, Dom`ale, Vrhpolje, Potok, 

Duplica, [kocjan, [entjernej.
Februar 2007

Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda, 
Leto 16, {tev. 2 bo iz{la
28. marca 2007.

Gradivo za objavo oddajte do
19. marca 2007

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

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

NAGRADNA
 KRI@ANKA
1. nagrada – Celodnevna karta za savno

in bazen za dve osebi v Termah Snovik

2. nagrada –  Celodnevna karta za bazen
za dve osebi v Termah Snovik

3. nagrada –  Kosilo za dve osebi v 
Restavraciji Poto~ka v Termah Snovik  

4. nagrada – Brisa~a Terme Snovik

5. nagrada –  Zdravilni zavitek z Apartmaj-
skega vrta zdravilnih rastlin 

Re{eno kri`anko z re{itvijo kupona po{ljite 
v kuverti na naslov: Uredni{tvo Aplence, 
Zaj~eva 23, 1218 Komenda do vklju~no 
19. marca. 

Na kuverto napi{ite: ime, priimek, 
naslov in pripi{ite Nagradna kri`anka.

Sre~ne iz`rebance pravilnih re{itev 
bomo objavili v 3. {tevilki Aplence 
Glasila ob~ine Komenda meseca 
marca.
Terme Snovik pa se `e sedaj priporo~ajo 
vsem ob~ankam in ob~anom ob~ine Ko-
menda za obisk. [e posebno pa 25. mar-
ca, ko bo med 10. in 16. uro na zunanjem 
prostoru pri Termah Snovik Velikono~ni 
sejem.

VABILO

Dru{tvo upokojencev Komenda

vabi vse ~lane in tiste, ki `elijo postati ~lani DU Komenda

NA REDNI OB^NI ZBOR

ki bo v soboto, 10. marca, ob 17. uri

v Breznikovem domu na Kri`u

VABLJENI

Zahvala
Vsem dobrim ljudem, ki so mi kakorkoli 
pomagali pri mojem nesre~nem padcu na 
Bo`i~ni dan 2006 na poti k ma{i, da sem 
bil hitro in strokovno medicinsko oskrbljen, 
se najlep{e in iskreno zahvaljujem.
V tem letu `elim vsem obilo sre~e, 
zdravja in dru`inskega blagoslova.
Peter Juhant, Gmajnica 108 A
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NAGRADNA  KRI@ANKA

Planinsko dru{tvo Komenda
Glavarjeva 104, 1218 Komenda
Telefon 041/897-751

Na podlagi sprejetih sklepov 
Upravnega odbora
Planinskega dru{tva Komenda objavljamo

R A Z P I S 
za izbiro najemnika
Planinskega doma na Podbor{tu

Predmet najema
Planinski dom na Podbor{tu, ki je v lasti Planinskega dru{tva 
Komenda, Glavarjeva 104, 1218 Komenda

Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo v 
Planinskem domu na Podbor{tu vsako sredo med 18. in 20. 
uro, ali po po{ti (Peter – 041 897 751).

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente 
oziroma obrazce.
– Razpis (ta dokument)
– Obrazec 1: Podatki in Izjava ponudnika
– Obrazec 2: Ponudba 

Oddaja ponudbe
Ponudbo v zaprti kuverti po{ljite na naslov: Planinsko dru{tvo 
Komenda, Glavarjeva 104, 1218 Komenda. Na kuverti pripi{ite: 
PONUDBA – NE ODPIRAJ!

Odpiranje kuvert bo v Prostorih Planinskega doma na Podbor{tu 
21. marca 2007 ob 18. uri. 

V A B I L O
Ob~ni zbor Planinskega dru{tva Komenda bo

10. marca 2007 ob 19. uri – zadnji~ v prostorih na 
Glavarjevi 104

Planinski dom Milana [inkovca na Podbor{tu



VELIKI KONCERT

Sobota 24. 3. 2007 ob 19.30
[PORTNA DVORANA KOMENDA

V @IVO BODO NASTOPALI:
ans. VIHARNIK BRIGITA [ULER
ATOMIK HARMONIK OKROGLI MUZIKANTJE
IGOR IN ZLATI ZVOKI ans. NAGELJ
ans. JAVOR ZAPELJIVKE
ans. ^EPON ans. VRHOVC
HARMONIKARSKI ORKESTER JO@I KALI[NIK
TER PLESNA SKUPINA [TUPI ans. RADOST
GOSTJA VE^ERA ZMAGOVALKA EME ALENKA GOTAR

Voditelj in humorist: Franc Pestotnik - Podokni~ar
PRODAJNA MESTA:

KAMNIK: Turisti~na agencija VERONIKA – 01/839-63-50
VIDIOTEKA METULJ – 01/839-10-64

MENGE[: FOTO REPAN[EK – 01/723-74-92
DOM@ALE:VELE D.D. oddelek TRAFIKA – 01/721-83-31
KRI@:  BIFE MEGI – 01/834-10-62
KLANEC: Okrep~evalnica KLANC – 041/570-937
MOSTE: TRGOVINA MARIJA

VRTNI CENTER GA[PERLIN – 01/834-35-87
KRANJ: BISTRO ENKA, Nazorjeva 1 – 04/238-28-28
UNEC: Dru{tvo harmonikarjev MOLK – 041/518-120
INFORMACIJA IN PRODAJA VSTOPNIC NA TEL. 041/591-660

PO KONCERTU PLES Z ANSAMBLOM VIHARNIK
VSE OB^ANKE OB^INE KOMENDA IMAJO OB 

NAKUPU VSTOPNICE 50% POPUSTA

KONCERT OPERNIH ARIJ V MESECU @ENA
Mednarodno priznana sopranistka primadona

Vlatka Or{ani}  in njeni {tudentje
Kulturni dom Komenda

v PETEK, 23. marca, ob 19:30 

Sopranistka Vlatka Or{ani} je doma iz Vara`dina, sedaj pa je 
na{a ob~anka s Klanca pri Komendi. Kon~ala je {tudij solopetja 

na Akademiji za glasbo v Ljubljani. 
Izpopolnjevala se je na Dunaju. @e 
kot {tudentka je prejela Pre{ernovo 
nagrado, zatem pa zmagala na 
mednarodnem pevskem tekmovanju 
v Italiji. Kariero je za~ela zelo mlada, 
najprej kot solistka Opere SNG v 
Ljubljani, nato pa je ustvarjala v 
tujini. Nastopila je na mnogih velikih 
evropskih opernih in koncertnih 
odrih (Dunaj, Berlin, Pariz, Frankfurt, 
Köln, Dresden, Leipzig, Madrid, 
München, Zürich, Praga, Rotterdam, 
Bruxelles, Salzburg, Bilbao). Gos-
tovala je tudi na Japonskem. Sode-

lovala je na znanih evropskih glasbenih festivalih (Maggio 
musicale Fiorentino, Salzburger Festspiele, Wiener Festwochen, 
Edinburgh Festival, Festival d’automne Paris). Posnela je nekaj 
zgo{~enk za velike diskografske hi{e kot so Sony classical in 
Emi. Vlatka Or{ani} je prvakinja Opere SNG Ljubljana in izredna 
profesorica solopetja na Akademiji za glasbo v Zagrebu ter 
Akademiji za glasbo v Ljubljani.

PROSTOVOLJNI PRISPEVKI V KORIST USTANOVE
PETRA PAVLA GLAVARJA. PRISR^NO VABLJENI!

Konjeni{ki klub Komenda
Spomladanski kmetijski–
obrtni sejem

23. Spomladanski kmetijski-obrtni sejem v Komendi
bo od 30. marca do 1. aprila.

- Kmetijska mehanizacija
- Stroji in rezervni deli
- Vse za vrt
- Sadjarstvo 
- Predavanja, svetovanje

- Gostinstvo in zabavni program

- Vstopnine ni! Brezpla~no parkiranje!

PREHODNE JAKNE
– @ENSKI KOSTIMI
JEANS (`enski, mo{ki, otro{ki)
– BOMBA@NE
MAJICE (3/4 rokav)– BLUZE –
– OTRO[KA OBLA^ILA
– PERILO (novi modeli)
TELOVNIKI – NOGAVICE

In {e mnogo stvari se pri nas dobi!


