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Ostaja neizbrisna sled spomina
Od{el je dr. Janez Drnov{ek. Zaskrbljenost zaradi njegove bolezni
je bila poudarjeno v zraku `e dan, dva pred sporo~ilom, da se je za
vedno poslovil minulo soboto, 23. februarja.
Nekajkrat sva se sre~ala. [e najbolj mi je ostal v spominu dogodek,
ko sva v Begunjah pri Jo`ovcu pripravila sre~anje in pogovor za Gorenjce o pri~akovanem sprejemu Slovenije v Nato.
Komend~anom in {tevilnim, ki so bili septembra pred {estimi leti na
sre~anju gorenjskih upokojencev in `upanov, bo ostal v spominu njegov
obisk, ko je bil predsednik slovenske vlade. V po~astitev spomina objavljamo tokrat prav sliko z njegovega takratnega sre~anja v Komendi.
Danes vemo, da je bil velik in moder ~lovek. Bil je politik, ki je videl
dlje, kot smo bili pripravljeni ali zmogli razumeti. Bil je ~lovek, ki je
vlo`il izredne napore za Slovenijo in Slovence pri graditvi slovenske
dr`avnosti.
V~asih se mi zazdi, da ga nismo, da ga morda namerno nismo
hoteli razumeti. Kako majhno. Bil je ^lovek, za katerim ostaja neizbrisna
sled spomina.
Andrej Žalar

Va{ki odbor tudi na Kri`u Nov pod, poleti pa okna...
V domu krajanov Antona Breznika se
je 12. februarja zbralo 29 krajanov vasi Kri`
na zboru krajanov, ki ga je sklical `upan
Toma` Drolec za ustanovitev va{kega
odbora. Po odlo~itvi, da tudi v vasi Kri`
ustanovijo va{ki odbor, so bili vanj izvoljeni
naslednji ~lani: Sa{o Gantar, Miran Cebek,
Peter Peterlin, Janez Peterlin, Metod Zupin,
Janez Poga~ar in Marta Kos.
Na prvi seji odbora, ki jo bo prav tako
sklical `upan Drolec, bodo izvolili predsednika in podpredsednika odbora. Tokrat
pa so govorili o priklopih na kanalizacijsko omre`je v vasi Kri`, o mo`nostih priklopa na plin,
na vodovodno omre`je
skozi Kri` in
na polo`itev
opti~nega
kabla. @upan
je pojasnil, da
je prete`ni del
komunalne
infrastrukture
na Kri`u zgrajen v cesti.

Narasla voda je septembra lani zalila v {oli v
Mostah tudi telovadnico. Pod je bilo potrebno
zato ~imprej zamenjati oziroma obnoviti, saj
se ga je vlaga `e mo~no lotevala. Del so se
lotili med zimskimi po~itnicami. Izvajalec
Finger d.o.o., ki se je izkazal `e v {portni
dvorani v Komendi, je najprej odstranil 150
kvadratnih metrov starega poda vse do betonske podlage. Po sanaciji betonske plo{~e
in obnovi hidroizolacije so se sredi minulega
tedna `e lotili obnove zgornjega ustroja in
vrhnjega tlaka.

Sedanja obnova tlaka zaradi lanske povodnji
pa je bila tokrat le za~etek in prvi del celovite
prenove. Poleti, med po~itnicami, jih ~akajo
{e zamenjava oken in svetil, radiatorjev za
ogrevanje in pleskanje.
A. Žalar

Sedaj je mo{anska telovadnica nared,
obnovljena, da lahko spet sprejme

A. @.

Veselo, do`iveto velikono~no
praznovanje, obilo dobre volje,
pripravljenosti in mo~i za trdno
sodelovanje v prihodnje `elimo
vsem ob~ankam in ob~anom
ob~ine Komenda
@upan Toma` Drolec z
ob~insko upravo in
Ob~inski svet ob~ine Komenda
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razli~ne skupine za razli~ne dejavnosti. Poleg
u~encem telovadnica daje gostoljubje tudi
malemu nogometu, karateju, namiznemu
tenisu, odbojki, aerobiki, plesni dejavnosti
in razli~nih {portnim ter dru`abno kulturnim
sre~anjem.

Ko so odstranili vrhnji del jeseni zalitega tlaka, se je
{ele pokazala prava {koda.
Celotni vrhnji ustroj, do betonske plo{~e, je bilo
treba odstraniti. Nato pa so se lotili obnove betona
in hidroizolacije ter zamenjave vrhnjega dela tlaka.

VSEM OB^ANKAM IN OB^ANOM
@ELIM VESELE IN DO@IVETE
VELIKONO^NE PRAZNIKE
TER OBILO VOLJE IN TRDNEGA
ZAUPANJA ZA VSE
PRIHAJAJO^E DNI.

Miha Novak na~elnik
upravne enote Kamnik
s sodelavci

@UPANOVA BESEDA

Aplenca

Glasilo ob~ine Komenda 2/2008
@upan Toma` Drolec

Kot slovenski vstop v EU
Stekel je motor za uresni~evanje ob~inskih programov: otro{ki vrtec,
medgeneracijski in {portni center,.... – Dokaz je gradnja novih hlevov
– Zahtevna in velika dela na kanalizaciji.

^eprav ga ne vidimo na terenu, je ta
trenutek v ob~ini poleg ve~ gradbi{~,
nedvomno najbolj pomemben dogodek
zagotovo Lokacijski na~rt, poznan tudi po
oznaki Poslovna cona II Komenda.
»Po potrditvi na zadnji seji ob~inskega
sveta so kon~ane triletne in na trenutke tudi
precej zahtevna, da ne re~em kar stresna
usklajevanja od pri~etka postopka izdelave
lokacijskega na~rta. Lokacijski na~rt za II.
fazo poslovne cone je sprejet
in osebno mislim, da je za na{o
ob~ino ta trenutek tako pomemben, kot je bil za Slovenijo vstop
v obmo~je EU. Priznam, da sem
ta dogodek tudi osebno zelo
te`ko pri~akoval. Tudi zato, ker
nas je skrbelo izpla~ilo prej{njih
lastnikov zemlji{~. Dana obljuba
se namre~ izte~e konec marca.
Zahvala velja vsem, ki so sodelovali in prispevali k postavitvi
sedanje celotne poslovne cone
v izmeri 93 hektarov.«
Mimogrede: na seji ob~inskega
sveta je {lo za lep in pomemben dvojni dogodek; za potrditev lokacijskega na~rta in Va{
osebni praznik.

varovanja narave in ne bo skrpucalo,
kakr{nim smo bili ponekod v~asih pri~a
doslej. Bo prijazna, zelena Poslovna cona,
kar je na{ cilj `e od za~etka.«
In kako sedaj ka`e nekaterim projektom?
»V dveh mesecih pri~akujemo projektno
dokumentacijo in {e pred dopusti tudi gradbeno dovoljenje za medgeneracijski center.
Imenovana sta odbora za gradnjo {port-

@ivahno pa je tudi okrog gradnje mostu ~ez
P{ato nasproti {ole in {portne dvorane. Bolj
pozorni pa so onkraj ob {olski poti morda
opazili tudi stroje, s katerimi preiskujemo
nosilnost tal in podtalnico. Gre namre~ za
pripravljalna dela za medgeneracijski in
{portni center. Torej, te`ko pri~akovana
dela so se za~ela tudi na tem podro~ju.«
Gradbi{~a so tudi na cesti proti Gmajnici,
v Mostah...
»Pospe{eno gradimo kanalizacijo oziroma potrebne naprave
za priklju~evanje nanjo. Na
primer na cevovod Gmajnica
bosta poleg Gmajnice v kon~ni
izvedbi ~ez ~as v prihodnje
priklju~ena tudi Podbor{t in
Mlaka. Na ta kanalizacijski vod
pa so `e priklju~ene nekatere
hi{e na Zaj~evi cesti. Sicer pa
je za Gmajnico potrebno zgraditi
{e ~rpali{~e in nekako v dveh,
treh mesecih se bodo lastniki
objektov na o`jem obmo~ju sedanje gradnje lahko priklju~ili na
primarni vod. To bo pomembna
pridobitev za ta del Gmajnice.
Gradnja kanalizacije se nadaljuje
tudi v Mostah, kjer se sre~ujemo
gotovo z najbolj zahtevnimi deli.
Kanalizacijske cevi namre~ polagamo pet
metrov globoko.

Velika in zahtevna dela so potekala na odseku Komenda - Gmajnica

»Res je. Tega dne zagotovo ne bom pozabil.«
Motor za uresni~evanje na~rtovanih
programov v ob~ini v prihodnje je torej
stekel.
»Sedaj lahko `e bolj na glas spregovorimo
o otro{kem vrtcu ter medgeneracijskem
in {portnem centru, ki bodo v gradnji v
prihodnjih letih. Ob tem pa moram poudariti, da smo nenazadnje zadovoljni, da
smo z naravovarstveniki na{li re{itve. Kar
nekajkrat smo bili pri~a vtisom, da se ne
znamo pogovarjati. Strogo in odlo~no zagovarjanje skrbi za `abe, hro{~e, trave na
eni strani je bilo na trenutke te`ko razumljivo, ker je ogro`alo na~rte za uresni~itev
razvojnih programov kot so vrtci, domovi...
na drugi strani. Mislim, da nam je sedaj
uspelo najti tisto ta pravo, za obe strani
sprejemljivo re{itev. Prav pa je, da vemo,
da kar precej{ni del cone namenjamo za
ohranjanje zelenih povr{in, za varovanje
narave in za tako imenovano prijazno infrastrukturo. To pa nam hkrati zagotavlja, da
bo ta cona zgrajena v skladu z zahtevami

nega centra in otro{kega vrtca v Mostah.
Kljub nekaterim druga~nim predlogom za
lokacijo vrtca smo po temeljitih premislekih
prepri~ani, da je ta prostor najbolj primeren.
Sicer pa gre za dolgoro~no velik projekt za
varstvo otrok v 16 do 18 oddelkih. ^ez
mesec ali dva bomo na podlagi nate~aja
in strokovnih ocen vedeli, ali je sedaj
opredeljena povr{ina za na~rtovani vrtec
dovolj velika, da program uresni~imo na
enem mestu. ^e bi se pokazalo, da celotni
projekt ne bi bil izvedljiv na tem prostoru,
bomo razmislili {e o drugi, dodatni lokaciji.
Povr{ine, na katerih je sedanji vrtec, bodo
namenjene delovanju {ole.«
Kaj pa dogajanja na drugih podro~jih;
center v Komendi...?
»Bli`a se dan, ko bomo dogradili nove
hleve in bomo vanje iz centra Komende
preselili konje. Takrat, nekako v dobrih
dveh mesecih, bodo potem tudi pogoji za
za~etek gradnje Mercatorjevega centra v
Komendi, ki ga vsi {e kako te`ko ~akamo.
Dokaz, da tokrat gre, kot `elimo, so hlevi,
ki rastejo.

Na Kri`u pa imamo zagotovilo, da je
~rpali{~e usposobljeno in da bo mo`na
priklju~itev kanalizacije v obljubljenem
roku {e za objekte med Lovskim hramom
in kapelico na zahodnem delu vasi Kri`. V
ostalem delu Kri`a pa je priklju~evanje `e
mogo~e.
Vsa ta dela na razli~nih krajih pa seveda
na trenutke precej motijo promet. Zato
napro{am prebivalce ob cestah za
potrpe`ljivost in da se tam, kjer so (na
primer preko Podbor{ta), poslu`ujejo
obvozov.
Nazadnje pa bi rad rekel, da v ob~ini resno
razmi{ljamo o nabavi strojev za ustanovitev
manj{e gradbene ekipe za manj zahtevna
vodovodna, kanalizacijska in podobna
dela, ki bi jih lahko sami izvajali. Potreben
kader (strojnik, {ofer.. ), predvsem iz
ob~ine, bomo izbrali z razpisom. Vesel bom
vsakega, ki se bo oglasil.«
Andrej @alar
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OB^INSKI SVET
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Poslovna cona je vir za dru`beni razvoj
Ob~inski svet podprl Odlok o lokacijskem na~rtu obmo~ja O2/1 - poslovno proizvodna cona Komenda
- Ozka dela, II. faza
Najpomembnej{a to~ka dnevnega reda
~etrtkove 14. seje ob~inskega sveta ob~ine
Komenda 21. februarja je bila nedvomno `e
kar te`ko pri~akovana obravnava Odloka o
lokacijskem na~rtu obmo~ja 02/1 poslovno
proizvodne cone Komenda - Ozka dela II. faza,
poznane pod skraj{anim imenom Poslovna

Direktor Urbanisti~nega biroja Borut Ul~ar
cona II. Na 75 hektarih nekako nadaljuje sedanjo Poslovno cono I na 18,5 hektara.
Priprave z ustrezno dokumentacijo, potrebnimi
prostorskimi in drugimi obravnavami slu`b in
odgovornih za oblikovanje prostora, so se
za~ele `e pred tremi leti s prvo prostorsko
konferenco, `e pred tem pa je bila poslovna
cona II opredeljena v dolgoro~nih prostorskih
aktih Ob~ine Komenda.

Vse potrebne pogoje in dokumente za poslovno cono II je usklajeval in do dokon~ne
potrditve lokacijskega na~rta vodil Urbanisti~ni
biro, d. o. o. Na seji je direktor biroja Borut
Ul~ar pojasnil, da so bile v postopkih izdelave
lokacijskega na~rta za poslovno cono II pridobljene potrebne smernice, namera je bila
skladno z zakonodajo poslana tudi na Ministrstvo RS za okolje in prostor. Dokument je
bil javno razgrnjen, tako imenovano okoljsko
poro~ilo pa je bilo treba ve~krat usklajevati z
naravovarstvenimi zahtevami. Kljub nekaterim
zapletom, ki so pri tovrstnih opredelitvah
posegov v prostor vsekakor razumljivi, in pri
usklajevanjih pri poslovni coni II jih tudi ni bilo
malo, so le-ti sedaj usklajeni.
Skratka, po vseh dosedanjih obravnavah
in postopkih na ~etrtkovi drugi obravnavi
v ob~inskem svetu ni bilo ve~ zadr`kov za
kon~no potrditev lokacijskega na~rta.
Marjan Poto~nik, podsekretar za podro~je
urejanja prostora, komunalnih zadev in
varstvo okolja na ob~ini je pojasnil, da zadnje
pripombe (vode, varovanje narave) na opredeljena stali{~a in zahteve v posameznih ~lenih
odloka sedaj usklajujejo {e z amandmaji
Na potrebne zasaditve oziroma ohranitve
zelenih povr{in, ki jih od celotnega prostora na 75 hektarih ostaja 9 odstotkov

Kanalizacija v ob~ini
Na razli~nih krajih potekajo dela za skoraj{nje priklju~evanje na kanalizacijo.
Na zadnji seji ob~inskega sveta je vodja
Re`ijskega obrata Ob~ine Komenda Slavko
Poglajen predstavil svetnikom trenutno
stanje na podro~ju gradnje kanalizacije v
ob~ini. Poudaril je, da na posameznih krajih
v ob~ini pospe{eno potekajo
nekatera velika in zahtevna dela
za skoraj{nji postopni zagon
kanalizacijskega sistema oziroma posami~no priklju~evanje
nanj.

gradili ja{ek za priklju~itev na primarni vod.
Prihodnji mesec pa bodo `e lahko stekle
priprave za povezavo na vod Poslovna
cona – Menge{ oziroma na ~istilno napravo
v Dom`alah.

Kar zadeva ~rpali{~e na Kri`u,
je bil minuli teden tehni~no prevzet priklju~ek. Priklju~evanje
na sistem je `e izvedljivo na
odseku od Lovskega hrama do
kapelice na vzhodu vasi. Interesenti se `e lahko oglasijo in s
pogodbami oziroma odlo~bami
za~nejo postopek za priklju~itev V Mostah so gradili ja{ek
na kanalizacijo.
Velika in zahtevna, pa tudi prometno V zadnjem ~asu so to glavne in najbolj
mote~a, dela so v zadnjem ~asu ta mesec zahtevne gradnje na podro~ju kanalizacije
potekala na odseku Komenda – Gma- v ob~ini. Zato zaradi motenj pri prometu
jnica. Potreben je bil nekajdnevni obvoz. tudi v prihodnje `upan oziroma v vodstvu
Podobno je bilo konec minulega tedna in ob~ine pri~akujejo razumevanje zaradi
ta teden v Mostah, ko so na globini 4 do 5 nekaterih prometnih te`av.
metrov pri cerkvi oziroma gasilskem domu
A. @alar

4

neposredno, 7 odstotkov pa posredno z
obrobnimi povr{inami, je opozoril tudi svetnik Janez Dolinar. Na njegovo pobudo je
bil sprejet amandma, ki je to~no preciziral
obveznost ohranjanja vegetacije v severnih
robnih obmo~jih cone.
Poslovna cona II ima tako na celotnem opredeljenem obmo~ju ob zelenih povr{inah 22
funkcionalnih enot, ki pomenijo nadaljevanje
sedanje poslovne cone I. V mre`i karejev je
opredeljena osrednja dejavnost, upo{tevane
in opredeljene so vi{ine stavb, vsaka parcela
ima 8-metrski obrobni zeleni pas. Predvidene
so gara`ne hi{e, transformatorske postaje,
za~rtani so komunalni vodi, ~rpali{~a za
meteorno vodo, posebej pa je dolo~eno, da
proizvodni objekti ne smejo biti zgrajeni v
varovalnem pasu magistralnega plinovodna
ju`no od cone.
Tak{na prostorska ureditev in opredelitev
bodo~e poslovne cone je usklajena s pogoji,
stali{~i in z razli~nimi zahtevami soglasodajalcev, kar v prihodnje pomeni ~immanj mote~o
poslovno dejavnost v Ob~ini Komenda.
Poslovna cona tako nastaja za ob~ino osnovni
vir za {ir{i dru`beni razvoj.
A. @alar

Nedelja brez hrupa
Uradni list RS {t. 45-2170/1995, stran 3530 in
sprememba v Ur. listu RS {t. 41-1694/2004,
stran 4818 v ~lenu 19 dolo~ata, da je v tako
imenovanem I., II. in III. obmo~ju bivalnega
in `ivljenjskega okolja dovoljena uporaba
kosilnic, {kropilnic, `ag in drugih naprav z
motorji na notranje izgorevanje, vrtalnih in
brusilnih strojev, kladiv in `ag od ponedeljka
do sobote med 8. in 19. uro. Prav tako je v tem
~asu dovoljeno izvajanje drugih vrtnih in hi{nih
opravil, ki povzro~ajo v okolju ve~ji hrup.
Nedelja je torej brez hrupa in prost dan.
Uporaba tovrstnih naprav in izvajanje opravil
sta prepovedana tudi na praznik, ~e je dela
prost dan.
Tak{no pobudo oziroma opozorilo svetnika
ob~inskega sveta Mirana Brem{aka smo
zabele`ili na zadnji seji ob~inskega sveta.
A. Ž.

Vpra{anje @upanu
^e imate vpra{anje, za katerega bi radi, da
vam odgovori `upan, ga po{ljite na UREDNISTVO.GOKKOMENDA.SI ali ga oddajte
v tajni{tvu na ob~ini.
Upo{tevali bomo le podpisana (ime in priimek
ter naslov) vpra{anja. Lahko se podpi{ete
tudi z inicialkami ali kako druga~e, vendar
v oklepaju obvezno pripi{ite ime, priimek
in naslov, ki pa ga na va{o `eljo seveda ne
bomo objavili.
Odgovorni urednik

DOGAJANJA

Aplenca

Glasilo ob~ine Komenda 2/2008

NVO sklad

Mladi in prosti ~as

Neprijazno zdravstvo

Nove prilo`nosti za financiranje projektov dru{tev in zasebnih zavodov

[olski parlament, ki se sestane enkrat
na leto, je tokrat 7. februarja v prostorih
Mravlji{~a v Komendi obravnaval prosti
~as mladih. Skupaj z ravnateljico Miro
Rek, u~itelji, star{i in mentorico-svetovalno
delavko Danico Kuhar je okrog 30 u~encev
od 5. do 9. razreda na podlagi ankete
razmi{ljalo o zabavi in prostem ~asu.
Ugotovili so, da imajo danes u~enci kljub
{olskim obveznostim {e vedno dovolj prostega ~asa, ki ga skoraj tri ~etrtine porabijo
v {portu in razli~nih interesnih dejavnostih.
Zgledujejo se veliko po star{ih, navdu{eni
pa so vse bolj nad delom in dejavnostmi
Mravlji{~a v Komendi. Seveda pa si `elijo
{e ve~ {porta in {e ve~ igri{~.

Zdravje je vrednota, ki naj se je ne
bi kupovalo z denarjem, je bila osnovna izto~nica na javni tribuni o javnem
zdravstvu, ki je bila sredi februarja v
Komendi. To je bila `e prek {tirideseta
tovrstna javna tribuna o javnem zdravstvu
v Sloveniji, ki sta jo v okviru gibanja za
ohranitev in izbolj{anje javnega zdravstva
vodili Nevenka Lek{e in mag. Julijana
Bizjak-Mlakar. Žal izredno aktualna in
zanimiva tematika ni imela pravega zanimanja med ob~ani, saj je bila udele`ba
izredno skromna.

Nevladne organizacije, med katere spadajo
tudi dru{tva in zasebni zavodi, postajajo
vse pomembnej{e gonilo razvoja dru`be.
Ta miselnost prihaja k nam iz Norve{ke, ki
je svetovni prvak v prostovoljnem delu. In
prav Norve`ani so se odlo~ili skupaj z Islandci in Lihten{tajn~ani podpreti dejavnost
NVO v Sloveniji.
Rezultat meddr`avnega sodelovanja je razpis Sklada za NVO, ki omogo~a projektno
financiranje dru{tev in drugih nevladnih organizacij. Podpirajo se naslednja podro~ja
delovanja: varstvo okolja in spodbujanje
trajnostnega razvoja, ohranjanje evropske kulturne dedi{~ine, razvoj ~love{kih
virov ter zdravstvo in otro{ko varstvo.
Prijavljeni projekti lahko trajajo od 1 do 1,5
leta, vi{ina donacije zna{a med 10.000
in 50.000 €. Rok za prijavo je 2. april 2008.
Tisti, ki `elite biti na svojem podro~ju {e
dejavnej{i s konkretnimi projekti, ne zamudite te prilo`nosti. Razpisno dokumentacijo
in ve~ informacij dobite na spletnih straneh
Regionalnega centra za okolje http://www.
rec-lj.si/projekti/eea/razpisna1.htm, lahko
pa se obrnete tudi na Center za razvoj Litija
www.razvoj.si.

Mladi forum SD
Kar nekaj zanimanja so mladi iz Komende
in okolice pokazali po dru`enju. Zato
smo se v Mladem forumu odlo~ili, da
omogo~imo tudi tukaj{nji mladini, da se
zdru`ujejo, dru`ijo in pripravljajo razli~ne
projekte predvsem za mlade.
Prvo dru`enje Mladega foruma v Komendi
bo v ~etrtek, 7. marca, 19.30 v lokalu B
– Cona v Komendi. Obilo dobre glasbe,
mladih `eljnih dru`enja in predvsem veliko
novih prijateljev ~aka vse.
^e vas zanima kaj ve~, lahko preberete na
spletni strani Mladega foruma Socialnih
demokratov na www.mladiforum.org. Tam
so informacije o ostalih klubih iz Slovenije,
o projektih, ki jih pripravljajo mladih na
razli~nih podro~jih, pa tudi vabilo z vsemi
informacijami za prvo dru`enje Mladega
foruma Komenda. Za ve~ informacij pi{ite
na naslov mf.komendagmail.com.

[olski parlament sta vodila predsednica
{olske skupnosti Ana Jagodic in povezovalec
Dejan Bolari~.

Najve~ji doslej
Prihodnji mesec 28., 29. in 30. marca bo v
Komendi spet tradicionalni spomladanski
kmetijsko podjetni{ki sejem, ki `e 13. leto
po vrsti vse bolj vabi v Komendo obiskovalce in kupce iz cele Slovenije. Predsednik
Konjeni{kega kluba Alojz Lah pravi, da bo
leto{nji sejem najve~ji doslej. Kmetijsko
gozdarska zbornica pripravlja izobra`evalni
program, veliko pa je zanimanje tudi med
razstavljavci.
Poleg spomladanskega in jesenskega sejma, slednji bo 10., 11. in 12. oktobra, pa
bo Konjeni{ki klub Komenda, ki bo kmalu
poleg velikega parkirnega prostora dobil
nove hleve za konje, pripravil letos tudi tri
konjeni{ke prireditve. Tradicionalne dirke
na hipodromu bodo 25. maja, 13. julija in
21. septembra. 31. maja pa bo na hipodromu veliko mednarodno sre~anje ljubiteljev in lastnikov starih traktorjev. Skupaj
s TD Komenda ga pripravlja dru{tvo Stari
traktor Moste. - A.@.

(mak)

Tehni~ni pregledi
traktorjev
Tehni~ni pregledi traktorjev bodo v Komendi pri Kmetijski trgovini 2. aprila
med 14. in 17. uro in v Podgorju na
tehni~nem centru 3. aprila med 7. in 19.
uro. Zamudniki lahko tehni~ni pregled
traktorja opravijo vsak dan od 7. do 19.
ure, ob sobotah pa od 7. do 12. ure na
tehni~nem centru CI&CA d.o.o., Kamnik v
Podgorju. – A. @.

M orda b o ra zl ag a l a `e do se glji va
ob~anom na komendski kabelski televiziji, ki je predstavitvi tematike in razlagalkam prisluhnila in tribuno posnela.
Privatizacija v zdravstvu, ki jo oblikuje in
usmerja kapital, ki si na ra~un bolnih kuje
dobi~ek, je nedopustna, vendar pa vse
bolj nevarna, neprijazna infekcija. V Sloveniji je 200 tiso~ dr`avljanov, ki imajo na
mesec manj kot 400 evrov za `ivljenje. Na
njihov ra~un, na ra~un revnih, se bohoti
kapital. Razlagalki sta bili zato odlo~ni:
Dopla~evanje za obvezno zdravstveno
zavarovanje je slovenska posebnost. V
nobeni evropski dr`avi namre~ tega ne
dovolijo. [e ve~: Svetovna zdravstvena

Konjeni{ki klub bo kmalu dobil nove hleve

organizacija nas je na primer opozorila,
da smo kar zadeva zdravstvo, najmanj
pravi~ni, saj smo na 83. mestu. Celo ZDA,
ki so »zgled« nepravi~nosti, so pred nami
na 54. mestu. Zato smo danes poznani,
da je Slovenija popolnoma zgre{ila smer
v zdravstvu, saj revni pla~ujejo za bogate,
preventiva pa postaja zgubljena vrednota
sistema.
Velja se zato nenazadnje zamisliti, da
imajo na Nizozemskem z zakonom
prepovedano
uvajanje profitnih bolni{nic, za
katere je znano,
da tam, kjer jih
imajo, je v njih
smr tnost ve~ja
kot v javnih. Skratka, zdravstvo
je v Sloveniji
nazadovalo in ni
enako prijazno
do vseh skupin.
A. Žalar
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So`itje generacij – aktualno
Usposabljanje dvajsetih novih prostovoljk za osebno dru`abni{tvo s starim ~lovekom
Deset mese~ni te~aj prostovoljskega
medgeneracijskega dru`enja s starimi
ljudmi v obliki osebnega dru`abni{tva in
medgeneracijskih skupin za kakovostno
staranje poteka enkrat mese~no po tri ure.
Vodi ga prof. dr. Jo`e Ramov{ in je drugo
tovrstno usposabljanje v na{i ob~ini.
Prva skupina dvaindvajsetih prostovoljk je
namre~ zaklju~ila svoje usposabljanje leta
2006 in se sedaj enkrat mese~no sre~uje
na intervizijskih sre~anjih za uro in pol.
V drugi skupini je dvajset posameznic iz
vseh treh generacij in iz vseh vasi na{e
ob~ine. Te~aj ne poteka po metodi {olskega pouka, ampak po skupinski metodi
socialnega u~enja iz prakse za prakso, kjer
smo vsi u~itelji in vsi u~enci.
Med enim in drugim mese~nim sre~anjem
imajo te~ajnice tudi doma~o nalogo:
» dru`enje s starim ~lovekom enkrat tedensko za eno uro,
» zapisovanja v prostovoljski dnevnik o
poteku dru`enja,
» zapisovanja vpra{anj, ki se porajajo ob
sre~evanju s starimi ljudmi ali pa kar
tako,
» branje strokovne literature,
» vadenje dobre komunikacije (zelo
pomembno za dober oseben pogovor
je,da sku{amo videti pri sogovorniku
~im ve~ dobrih lastnosti).
Februarsko sre~anje je bilo `e peto po
vrsti in vse te~ajnice z navdu{enjem
ugotavljajo, da jih usposabljanje osebno
zelo bogati.

ZAKAJ, KDAJ IN KAKO POISKATI
POMO^ DRUGEGA V L ASTNI
ONEMOGLOSTI ALI V IZ^RPAVAJO^I
SKRBI ZA SVOJCA
Dru`ine, ki doma oskrbujejo starega
~loveka, v dana{nji dru`bi niso dele`ne
posebne pozornosti. To delo opravljajo
v veliki ve~ini `enske, v zrelih letih, poleg
slu`be in skrbi za lastno dru`ino. Seveda
je skrb za ~loveka eno najlep{ih opravil,
saj naredi ~loveka res ~loveka, vendar pa
je po drugi strani lahko tudi iz~rpavajo~e,
sploh ~e potrebuje obnemogli starostnik
veliko nege dalj ~asa.
V letu 2006 smo za 45 posameznic in
posameznikov izvedli te~aj za lepo medgeneracijsko so`itje in oskrbo starega
~loveka v dru`ini. Sedaj se pa `e drugo
leto sre~ujemo v KLUBIH SVOJCEV, kjer
smo na februarskem sre~anju izmenjavali
mnenja, kdaj poiskati pomo~ pri negi in
oskrbi sebe ali svojca.
Predvsem smo se pogovarjali o pomislekih, ki jih ima ve~ina izmed nas, kako
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v svoj dom spustiti tujega ~loveka, mu
dovoliti, da je nekaj ur nekak{en ~lan
dru`ine, kljub temu da je profesionalec
na svojem podro~ju. Tak{no delo namre~
izvajajo socialne oskrbovalke, ki opravljajo
socialno oskrbo pomo~i na domu. Kak{na
vrsta pomo~i je to, kdo in za koliko ~asa
smo do nje upravi~eni, smo pisali `e v
prej{nji Aplenci.

u~enje in pou~evanje ra~unalni{tva, da
se nam pridru`ijo
in pokli~ejo Viki Drolec, koordinatorko
mre`e medgeneracijskih programov za
kakovostno starost in so`itje generacij,
na tel 040 414 143, kjer boste dobili vse
dodatne informacije.
Viki Drolec

Tokrat je bila tema pogovora torej, zakaj
`enske tako rade igramo vlogo cankarjanske matere in zakaj si ne dovolimo poiskati
strokovno pomo~ pri negi in oskrbi na{ih
ostarelih svojcev, ~e pa `e, so to bolj
izjeme, kot pravilo. Ugotovili smo, da smo
o tej problematiki premalo informirani, kaj
{ele osve{~eni in da ve~krat ne vemo,
kam in kako.
To je bil eden izmed izpostavljenih problemov, v nadaljevanju pa se je pokazal {e
drugi. ^e se `e odlo~i{ poiskati pomo~
pa je dobro in hitro storitev zelo te`ko
dobiti.
Glede na to, da se {tevilo starih ljudi iz
leta v leto pove~uje, sploh tistih v visoki
starosti, ko je potrebno `e ve~ oskrbe,
na drugi strani pa se {tevilo srednje in
mlade generacije iz leta v leto zmanj{uje,
bo potrebno na podro~ju pomo~i in oskrbe obnemoglih starostnikov {e veliko
postoriti.
ML ADI BODO U^ILI TRETJO GENERACIJO OSNOV RA^UNALNI[TVA
Za kvalitetno `ivljenje v tretjem `ivljenjskem
obdobju je zelo pomembna radovednost
in u~enje, ki nas ohranja vitalne in ~ile {e
dolgo v visoko starost. Ravno tako pa si
je brez uporabe ra~unalnika danes te`ko
predstavljati na{ vsakdan. To {e posebej
ve na{a mlada generacija, ki `ivi in diha z
ra~unalnikom.

Za pripravo projektov Medgeneracijskega
centra so ta mesec na zemlji{~u `e opravili
vrtanja zaradi geomehanskih in hidrolo{kih
raziskav.

Most ~ez P{ato
Med Glavarjevo cesto in bodo~im Medgeneracijskim in [portnim sredi{~em je
podjetje @urbi team po projektu Braneta
Batisti~a iz IKB Ljubljana, ki opravlja tudi
nadzor, za~elo ta mesec graditi most ~ez
P{ato. Dela potekajo pospe{eno, saj naj
bi bil most zgrajen do spomladanskega
kmetijskega sejma in bo omogo~il dos-

Za mlade pa je zelo pomembno, ~e se
`elijo uspe{no osamosvajati, da ~im bolje
spoznajo in razumejo starost, njene prednosti in te`ave ter se nau~ijo uspe{nega
komuniciranja s starimi ljudmi.
Na eni strani je torej tretja generacija polna
`ivljenjskih izku{enj: lepih in te`kih, ki pa
je slaba na podro~ju ra~unalni{tva; na
drugi strani pa mlada generacija, ki {ele
vstopa v `ivljenje in o njem {e ne ve veliko,
ve pa veliko o internetu, elektronski po{ti,
ra~unalni{kih igrah in drugih ra~unalni{kih
ve{~inah.
Potrebe in sposobnosti se torej pri mladi in
stari generaciji dopolnjujejo; kjer je manjko
na eni strani, je prese`ek na drugi strani
in obratno.
Prav je, da se ti preboji izkoristijo v dobro
obeh strani, zato vabim vse tiste, ki jih
zanima

top do velikega parkiri{~a onkraj P{ate,
kjer poteka tudi gradnja bodo~ih hlevov
Konjeni{kega kluba. Most bo dolg prek
10 metrov, imel bo dva tri metre {iroka
vozna pasova in dva hodnika za pe{ce,
{iroka 0,60 in 1,60 metra. V mostu bo tudi
komunalna infrastruktura, potrebna za delovanje Medgeneracijskega in [portnega
sredi{~a. Most bo povezal tudi [olsko pot
in nadomestil brv, ki je sedaj malo ni`je od
dosedanje. Za~etek in pospe{ene potek
gradnje mostu sta omogo~ila tudi lastnika
zemlji{~ Perne in [penko. – A. @.

POLITIKA

Aplenca

Glasilo ob~ine Komenda 2/2008

Nehajte nas
pre{tevati!

Vsaka glava ima
svojo pamet

Dobro veste zakaj se ne udele`ujemo prostorskih konferenc, ne sprenevedajte se. Mnenja ob~anov, sploh
pa ~e so druga~na, niso za`elena. ^e se z vami ne strinjajo, jih
najve~krat grdo nahrulite. Zakaj le naj bi potem hodili na va{e
konference?

^love{ka dru`ba je kot reka – izvira, je
polna drobnih kapljic, od katerih nekatere
veselo skakljajo po vrhu valov, druge pa se jezno zaletavajo v
skale, dokler se kon~no vse ne izgubijo v mirovanju v {irnem
oceanu. Tudi ljudje potujemo drug ob drugem in nikoli ne ve{,
kdaj bo{ ob koga zadel in s ~em se bo{ nekomu zameril ali ga
gladil.

Tudi na 13. seji ob~inskega sveta so bili gladko zavrnjeni vsi trije
amandmaji svetni{ke skupine SDS. Spet smo poslu{ali stare `e
ve~krat sli{ane »argumente«, da je prepozno, da se ne da ni~
spremeniti, ker je `e od nekdaj tako dolo~eno, da je ob bodo~i
severni obvoznici zemlja prve kategorije in se je zato ne da odkupiti
za vrtec. Po drugi strani pa ni nobene {kode za nov hipodrom in
sejmi{~e uni~iti 15 ha najkvalitetnej{e zemlje na ilovnati podlagi,
zaradi ~esar bo moral bodo~i investitor delati drena`o, ki bi bila
na Drnovem nepotrebna.
@e dobri dve leti opozarjamo in tukaj nismo osamljeni, da nova
lokacija za vrtec ni primerna, zdaj pa je kar naenkrat prepozno,
ker je zemlja `e odkupljena. Pred dvemi leti {e ni bila.
Zelo zanimivo je tudi `upanovo mnenje, da ne bi bilo dobro, da se
najmlaj{i otroci sre~ujejo s starimi ljudmi. ^e bomo tako razmi{ljali,
se bojim, da bo na{e medgeneracijsko so`itje samo {e ena teorija
ve~, v praksi pa se ne bo uveljavilo.
Kar pa se ti~e spreminjanja namembnosti, smo recimo z lahkoto
spremenili lokacijo namenjeno smeti{~u v poslovno cono, v katero
bi sedaj tudi lahko preselili tiste tri uporabnike suhadolske jame.
Ampak zgleda, da gospod `upan, na vsak na~in ho~e imeti {e
tretjo poslovno cono. Pa je vpra{al nas ob~ane, ~e si to `elimo?
Koliko con {e potrebujemo?
Pavel [mid, predsednik OO SDS Komenda

Mravljice in Kulturni
dom Komenda
Drage ob~anke, spo{tovani ob~ani!
Ko sem se z mojo dru`ino odpravljal na »uradno otvoritev« na{ega
novega mladinskega centra, sem ~util mravljince v kosteh. Prostore na{ega Kulturnega doma `e dolga leta spremljajo prav dejavnosti za katere je prvenstveno tudi namenjen: kultura, delovanje
dru{tev in razne mladinske sobe oz. mladinski centri.
Tako lepih prostorov, kot smo jih zagotovili in zaupali na{i mladini
v Ob~ini Komenda, nima prav veliko ob~in. Kaj {ele tako majhne
ob~ine, kot je na{a. In to je pohvale vredno. Kljub drobnem
zdravemu adrenalinu in kan~ku strahu, da se zadeva slu~ajno ne
bi najbolj »prijela med ljudmi«, sem danes {e toliko bolj vesel, ko
vsi skupaj lahko opazujemo, da gre zadeva v pravo smer.
V ~asu pustnega rajanja so ~lani dru{tev, katerim je zaupana vsebinska zapolnitev teh prostorov, pripravili ~udovito soboto. Ko sem
stopal v t.i. »mravlji{~e«, mi je moj sin rekel »uaau kako fino, pa
kolk ljudi«. Res je, obiskovalcev je bilo polno, energije tudi, tako
da dobra volja ni mogla izostati. Vodji Suzani sem ~estital, saj je
poleg strokovnosti, za zdaj o~itno pokazala tudi organizacijske
sposobnosti. Ob tej priliki, pa moram pohvaliti seveda tudi vse
ostale, ki pri soustvarjanju nesebi~no pomagajo. Pa jih je preve~
in jih nima smisla na{tevati.
Kot predsednik Odbora za okolje in prostor zato tudi mo~no
podpiram in se veselim prenove na{ega hrama »Kulturnega doma
Komenda«.
Ps. Trgovina in center najprej – vsekakor !
Roman Dobnikar, predsednik OO SD Komenda in
~lan predsedstva OO SD Kamnik-Komenda

Spomnimo se samo telovadnice in viharja okoli nje. Sedaj mirno
stoji in slu`i svojemu namenu. Vihar se je preselil drugam – na
poslovno cono, toda `e prihaja nov projekt, ki bo morda spet buril
duhove: to je nov vrtec.
Da ob {oli v Mostah onkraj P{ate ni pravo mesto zanj, pravijo eni.
Plaval bo, ugotavljajo drugi, tretji menijo, da bi moral biti „nekaj
metrov“ bolj proti Komendi, spet drugi, da otroci in ostareli spadajo
skupaj, saj so si enaki v tem, da vsak po svoje mislijo, ho~ejo in
od tega ne odstopijo.
Lista TRN ima to sre~o (ali pa ne), da sta po svoji zadol`itvi v
ob~inskem svetu kar oba njena svétnika v gradbenem odboru.
Sedanji vrtec je `e za dana{nje razmere premajhen in zaseda
kapacitete osnovne {ole. Zadnje ~ase se pove~uje rodnost in
priseljeni v na{o ob~ino, ki bodo naselili nove gradnje, bodo tudi
pripeljali svoje otroke s seboj.
Tudi pri Listi TRN nismo vsi enotnega mnenja: naj otroci odra{~ajo
~imdalje v dru`ini, da so otroci v vrtcih bolj „odprte glave“, na
splo{no pa star{i z otrokom ne morejo drugam kot v vrtec, ~e
ho~ejo v slu`bo. Vsi pa smo enotni v tem, da je v na{i dr`avi
vrtec predrag.
Vendar se bomo pri TRN-u potrudili, da bo vrtec ~imbolje slu`il
svojemu namenu.
Za Listo TRN, Baldomir Krem`ar

Vzhodno od
pokrajin
V kolikor Slovenijo geografsko razdelimo na dva dela, dobimo vzhodno in zahodno Slovenijo. ^e
pogledate na zemljevid Slovenije z vrisom ob~in, opazite, da so
se ob~ine zelo na gosto razrasle v vzhodni Sloveniji. Vsled tega
se ni ~uditi, da so bili najve~ji protesti, ne glede na strankarsko
pripadnost, zaradi neizglasovanega zemljevida pokrajin, prav iz
tega dela Slovenije.
Zahodni del Slovenije se je zaenkrat lahko oddahnil. Vsak razvoj
zahteva `rtve. In v tem primeru smo bili in smo `rtve {tevilnih ob~in
in na~rtovanih pokrajin davkopla~evalci iz zahodnega dela Slovenije. Pokrajine bodo, tako pravi pozicija, same po sebi prinesle
razvoj. Po njihovem razvoj ne prina{ajo uspe{na in konkuren~na
gospodarska podjetja, ampak pove~ana javna poraba.
Kako priti od 14 na manj pokrajin, na primer na 8 ali morda 6 ali pa
tri zgodovinske: Kranjska, [tajerska, Primorska. Te`ko. Vendar se
da. Pred {tirimi leti je bilo nemogo~e pridobiti dvotretjinsko ve~ino
za spremembo ustave na temo pokrajin. Ko je pri{la na oblast
takratna opozicija, ki je takrat zavra~ala vse predloge pozicije za
spremembo ustave, je do sprememb ustave pri{lo. Do tak{nih
sprememb, ki jih je v preteklem mandatu predlagala pozicija. Po
tej logiki obstajajo mo`nosti za manj{i stro{ek, za manj{i dvig
javne porabe in za manj pokrajin.
Vzhod je tudi v Sloveniji pravi vzhod. Na vzhodu `elijo biti druga~ni.
Ljubljana jim je odve~ in predale~. Ko bo avtocesta do Murske
Sobote in to bo kmalu, bo tudi Prekmurje bli`je in bolj vpeti v
Slovenijo. Za prave odlo~itve o pokrajinah je {e dovolj ~asa.
mag. Stanislav Zarnik, LDS, ob~inski odbor Komenda
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Rudi Ver{nik, poslanec SDS v DZ

Ve~ za otroke in socialno {ibke upokojence
Dr`ava se je resno lotila izpolnjevanja obljub, ki jih je dala socialno
{ibkim dr`avljanom, da bo ob razplantevanju inflacije poskrbela
za njihovo socialno varnost in spremenila zakonodajo tako, da ne
bodo nosili posledic tega gospodarskega zla. Zato se spreminja
zakonodaja na dav~nem in socialnem podro~ju. Na odboru za
Delo, dru`ino, socialne zadeve in invalide smo sprejeli dva zakona, ki bosta izbolj{ala gmotno stanje socialno {ibkih, najbolj
ogro`enih dr`avljanov.

Po predlogu zakona upravi~enec pridobi pravico do varstvenega
dodatka, ~e njegova pokojnina ne dosega zneska 81,6 % najni`je
pokojninske osnove in ~e skupaj z dru`inskimi ~lani nima drugih
dohodkov in premo`enja, ki bi zado{~ali za pre`ivljanje.

Z Zakonom o star{evskem varstvu in dru`inskih prejemkih `eli
Vlada RS z dvigom otro{kega dodatka zmanj{ati potencialno
tveganje za pove~anje rev{~ine in socialne izklju~enosti otrok,
zato se s predlogom zakona nominalno povi{uje (osnovna) vi{ina
otro{kega dodatka za vse skupine upravi~encev do otro{kega dodatka za 8,4 %. Gre za skoraj 400 tiso~ upravi~encev do otro{kega
dodatka. S 1.1.2008 se v skladu z lani sprejeto novelo Zakona o
usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom otro{ki
dodatek pove~a {e za dodatnih 3,6 %.

U`ivalec pokojnine ne more pridobiti pravice do varstvenega
dodatka, ~e kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogro`ena
socialna varnost u`ivalca pokojnine in njegovih dru`inskih ~lanov,
s katerimi `ivi v skupnem gospodinjstvu, ker premo`enje u`ivalca
pokojnine in premo`enje njegovih dru`inskih ~lanov presega letno
22.407,55 evrov.

Drugi, tudi zelo pomemben zakon, ki je bil sprejet na istem odboru, je bil Zakon o varstvenem dodatku, v katerem se predlaga
nova ureditev varstvenega dodatka zaradi zagotovitve socialne
varnosti in primernej{e ureditve pravice, ki se kot socialni korektiv izpla~ujejo skupaj s pokojninami in predstavljajo soodvisni
dohodek izpla~anim pokojninam, saj so vezani na dol`ino
vpla~evanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
iz naslova zaposlitve, dolo~a se tudi nova osnova za odmero
varstvenega dodatka.
Na enak na~in se s tem zakonom zagotavlja socialna varnost tudi
upravi~encem, ki poleg lastne starostne ali invalidske pokojnine
pridobijo tudi pravico do vdovske pokojnine ter upravi~encem, ki
prejemajo dodatek k pokojninam uveljavljenim v drugih republikah
biv{e SFRJ.

V stiski nisi
nikoli sam
Kako lepo je spoznanje, ko ~lovek
vidi, da v nesre~i ni sam. To se je pokazalo lansko jesen po
katastrofalnih poplavah v Sloveniji. [e najbolj v @eleznikih,
kjer je vodna ujma udarila najhuje. @e naslednji dan se je
domala zganila vsa Slovenija in po svojih najbolj{ih mo~eh
za~ela pomagati v najrazli~nej{ih oblikah pomo~i (obleka,
hrana, odeje, postelje, {tedilniki, itd.). Klicu dobrote smo se
odzvali tudi komendski kmetje in na hitro zbrali okoli 3500 kilogramov razne hrane (krompirja, ~ebule, korenja, kolerabe...)
in jo odpeljali v @eleznike. Tam so nas kljub zme{njavi, ki je
nastala po katastrofi, lepo sprejeli in nam pokazali zbirni kraj,
kjer smo hrano razlo`ili. @e sama misel na to, da smo lahko
nekomu pomagali, nam je bilo zadostno pla~ilo za na{e delo.
Zato nas je zahvalno pismo, ki smo ga prejeli decembra lani,
toliko bolj presenetilo in ganilo.
Citat iz zahvale: »@elimo se vam zahvaliti za pomo~, ki ste nam
jo namenili. Hvala, ker ste nam pomagali, da obnovimo na{e
domove, da se `ivljenje v teh lepih krajih pod Ratitovcem spet
zdi smiselno in optimisti~no. Va{ega posluha za na{o stisko
ne bomo pozabili.«
V njem so se nam zahvalili ob~ina @elezniki: `upan Mihael
Prevc, obmo~no zdru`enje RK [kofja Loka: podpredsednica
Olga Bandelj in `upnijska Karitas @elezniki: predsednik Andrej
Jemec.
Petri~ Franc, podpredsednik OO SLS Komenda
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Med skupne dohodke u`ivalca pokojnine in dru`inskih ~lanov pri
izra~unu varstvenega dodatka se ne {tejejo dodatek za pomo~ in
postre`bo, invalidnina in letni dodatek po predpisih o obveznem
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Varstveni dodatek k starostni pokojnini se odmeri od razlike med
mejnim zneskom in pokojnino in zna{a 60 % osnove pri u`ivalcu
pokojnine s pokojninsko dobo 15 ali manj let (za vsako nadaljnje
dopolnjeno leto pokojninske dobe pa se pove~a za 2%).
Varstveni dodatek k invalidski pokojnini, priznani zaradi bolezni ali
po{kodbe izven dela, zna{a za u`ivalca pokojnine s pokojninsko
dobo 20 let ali manj, najmanj 70 % osnove za odmero varstvenega
dodatka (za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokojninske dobe
se pove~a za 2 %).
nadaljevanje na naslednji strani.....

Iz vasi v mesto?
Ob~inski svet je na januarski seji
sprejel leto{nji prora~un. V Novi Sloveniji smo med drugim predlagali, naj
se ve~ denarja nameni za hitrej{o izgradnjo kanalizacije, saj je
ta skupni problem vseh ob~anov, poleg tega pa sta v {tevilnih
delih ob~ine na njeno izvedbo vezana (!) tudi asfaltiranje ceste
in prepotrebna obnova druge infrastrukture.
Za na{o ob~ino je v zadnjih letih postalo `e kar simptomati~no,
da se dostikrat na hitro in brez ustreznega finan~nega kritja
lotevamo preve~ projektov hkrati, potem pa zaradi nepredvidenih ovir obstanemo na pol poti. Preveliki apetiti in
razli~ni interesi ob~insko oblast vodijo v nova prekup~evanja
z zemlji{~i. [tevilo in velikost razli~nih “con” (izven PCK) ter
“naselij” zato rasteta in bosta {e rasla. ^e bo {lo tako naprej,
`e ~ez nekaj let na obmo~ju Komende nekaterih vasi ne bo
ve~, Moste pa bodo iz razli~nih smeri povsem obdane s
stanovanjskimi bloki in poslovnimi halami. Idili~no okolje, ki
so ga poznali na{i predniki, bo prekrito z `elezom, steklom,
plastiko in betonom.
Z novimi stavbami k nam prihajajo tudi {tevilni novi prebivalci s svojimi potrebami. Spirala se bo zavrtela in spet
bomo ugotavljali, da potrebujemo ve~ji vrtec, osnovno {olo,
{portno dvorano, ve~ja parkiri{~a, nov kulturni dom, dom
za starostnike, cerkev in pokopali{~e, zaskrbljeni bomo nad
nara{~ajo~im hrupom, onesna`enostjo, vandalizmom in
kriminalom.
^eprav smo prepri~ani, da tak razvoj dogodkov ni po volji
ve~ine ob~anov, nas trenutna koalicija in ob~inska uprava
hote ali nehote peljeta ravno v to smer. Predlagamo, da si
kon~no vzamemo ~as za {iroko in poglobljeno javno razpravo
ter oblikovanje strategije dolgoro~nega razvoja ob~ine, ki bo
tak scenarij prepre~ila, druga~e bomo kmalu imeli tudi lastne
“Dom`ale”.
Za OO NSI Robert Rozman
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nadaljevanje s prej{nje strani.....

Zapeljimo se skupaj

Varstveni dodatek k pokojnini po umrlem
zavarovancu se odmeri od razlike med
mejnim zneskom in pokojnino, odmerjeno
po umrlem zavarovancu in zna{a 70 % za
enega, 80 % za dva, 90 % za tri in 100 %
razlike za {tiri ali ve~ u`ivalcev pokojnine.

Na{e dru{tvo nujno potrebuje nov kombi

Za leto 2008 je za izpla~ilo varstvenih dodatkov predvideno 43 mio. evrov, za leto
2009 pa 44,5 mio. evrov. S predlaganim
zakonom se bodo v letu 2008 izpla~ila
pove~ala na 46,1 mio. evrov, v letu 2009 pa
na 48,7 mio. evrov, kar pomeni pove~anje
obveznosti prora~una RS v letu 2008 za
3,1 mio. evrov, v letu 2009 pa za 4,2 mio.
evrov.
Za izpla~ilo dodatka k pokojninam, uveljavljenim v drugih republikah biv{e SFRJ, je
za leto 2008 predvideno 3,7 mio. evrov, za
leto 2009 pa 3,6 mio. evrov. S predlaganim
zakonom se bodo izpla~ila v letu 2008
pove~ala na 3,9 mio. evrov, v letu 2009 pa
na 3,8 mio. evrov, kar pomeni pove~anje
obveznosti prora~una RS v letu 2008 za 0,2
mio. evrov, enako pove~anje je predvideno
tudi za leto 2009.

Dru{tvo paraplegikov ljubljanske pokrajine
je sorazmerno velika invalidska organizacija, ki deluje v javnem interesu ter
zdru`uje najte`je telesno prizadete invalide
– paraplegike in tetraplegike – vezane na
uporabo invalidskega vozi~ka. Sode~ po
anketah ~lanov je gibalna oviranost, ki je
sicer ostalim ljudem najbolj o~itna, {ele
na ~etrtem mestu: za inkontinenco vode,
inkontinenco blata ter okrnjeno spolnostjo
- posledicami, ki povzro~ajo ve~je travme in
imajo bolj dramati~en vpliv na samozavest.
Na{o invalidnost so povzro~ile predvsem
prometne nesre~e, razni padci, delovne
nesre~e, bolezni in operacije hrbtenja~e.

GALA KONCERT V @IVO

V Dru{tvu paraplegikov ljubljanske pokrajine imamo trenutno 320 ~lanov, ki `ivijo
na obmo~ju 38 ob~in osrednje Slovenije.
Glavna naloga dru{tva je ~lanom nuditi
pomo~ pri sprejemanju invalidnosti,
re{evanju arhitekturnih ovir, adaptacijah
`ivljenjskega okolja ter iskanju re{itve za
nadaljnjo zaposlitev. Hkrati ima dru{tvo
redne programe, ki laj{ajo bivanje, ohranjajo telesno kondicijo…, organiziramo
razna sre~anja in {e kaj. Trudimo se, da
svojim ~lanom nudimo vse, kar potrebujejo
po te`ki travmi, ko se jim `ivljenje obrne na
glavo, kar najve~, da se ponovno vrnejo v
normalne dru`beno-`ivljenjske tokove in
sanirajo te te`ke posledice.

[OPEK ZA MAMI IN 15-LETNICA
ANSAMBLA VIHARNIK

Delujemo na socialnem, strokovnem, rehabilitacijskem, {portno-rekreativnem in

Oba predloga zakonov sta pri~ela veljati
takoj po obravnavi na izredni seji sredi
januarja.

sobota, 29. marca, ob 19. uri
[PORTNA DVORANA KOMENDA
V @IVO BODO NASTOPALI

ans.VIHARNIK, ans.LOJZETA
SLAKA, ans.ZUPAN,
ans.SVETLIN S STANKOM
PETRI^EM, KRILA, ans.VRISK,
JODL EXPRES, ans.JAVOR,
FRANCI PU[NIK, MAXBAND,
ans.GALOP,
OLGA BERDNIK S PRIJATELJI
HARMONIKARSKI ORKESTER MARTINA VODLANA
HARMONIKAR MATIJA GR^AR
MA@ORETNI TVIRLING IN PLESNI
KLUB KOMENDA
PLESNA SKUPNA [TUPI
FOLKLORNA SKUPINA
D.U. KOMENDA
GOST VE^ERA MARJAN [AREC
VODITELJ FRANC PESTOTNIK
PODOKNI^AR
PO KONCERTU PLES Z
ANSAMBLOM JAVOR

kulturnem podro~ju. Z dvema kombijema
~lanom omogo~amo razli~ne prevoze:
od zdravstvenih storitev do raznovrstnih
aktivnosti dru{tva in drugih vsakodnevnih
`ivljenjskih potreb – tudi takih, za katere
bi morala poskrbeti dr`ava! Ob tem naj
povemo, da je za nas, ki smo te`ko gibalno
ovirani, najbolj primeren prevoz s kombijem, ki ima ustrezno klan~ino.
Toda na{a dva kombija neusmiljeno nabirata leta in kilometre. Novej{i ima pet let in
250.000 km, {tirinajst let staremu fordu pa
junija zaradi varnosti ne bomo ve~ uspeli
podalj{ati registracije. Zato za nemoteno
delovanje in realizacijo vseh programov
nujno potrebujemo novo kombinirano
vozilo. In ker nam »socialna dr`ava« ne
more pomagati, smo primorani iskati druge
re{itve. Re{itve v obliki donacij ob~in,
kjer `ivijo na{i ~lani, donacij delovnih
organizacij in podjetnikov, dobrih ljudi ter
izkupi~kov dobrodelnih prireditev.
V ta namen smo 1. februarja v dvorani Komunalnega centra v Dom`alah organizirali
dobrodelni koncert – ZAPELJIMO SE SKUPAJ, kjer so nastopili znani slovenski estradni umetniki in priznani narodno-zabavni
ansambli. Izkupi~ek smo seveda namenili
nakupu novega kombija. Prispevke za
kombi zbiramo na TRR: 03170-103169118
- sklic 1000. Vsi bralci vljudno vabljeni!
Mirjam Kanalec

Razmi{ljanje ob bok »BRESTU« v januarski
APLENCI
Ob branju prispevka »Milanu [inkovcu v
spomin… in Komendska planinska pot«
sem glede na podpis avtorja pod prispevkom pomislil, da se za »brestom« skriva
pisanje kakega skavta, a najverjetneje bi
stalo »umirajo~i brest«, po drevesu, ki v
Evropi izumira. A hitro sem vedel, da temu
ni tako, kajti skavti bi povabili na akcijo,
nikakor se ne bi skrili, ampak bi pri{li izza
drevesa.
Res je, pokojnega prvega predsednika PD
se hvale`no spominjamo prav vsi ~lani, {e
posebej prijatelji, ki smo skupaj ustanovili
sekcijo in nadalje PD. V na{ih srcih `ivi
njegova ideja, ki jo `e leta po`rtvovalno
uresni~ujemo in ne bomo prelomili mu
dane besede na njegovem grobu pred
sedmimi leti. Simboli~no se ob prelomnih
datumih (r.dan in dan smrti, obletnica PD)
ustavimo na grobu s cvetjem in sve~ko. Za
Milana in vse pokojne planince je darovana
vsakoletna zahvalna ma{a na Sv.Ambro`u.
Prepri~ani smo, da je z nami in spremlja
na{e delo sre~en iz ve~nosti.
Nemalo me presene~a kritika glede
planinske poti, ko pa imamo povsem

druge podatke. Posamezniki, doma~i in
tuji pohodniki, ki jih pot zanese na [G
ugotavljajo, da je pot ~ista, lepo urejena,
zadovoljivo markirana, le redko kje je videti
kak{en odpadek. O tem sem se prepri~al s
prijatelji, ko smo se bolj pozorno kot sicer
ogledovali za smetmi, a jih na na{e veliko
veselje ni bilo. Zato je {e toliko bolj nenavadno pisanje preko medija o problemu, ki
ga v taki veliki razse`nosti ni. Komu ni v{e~
oz. kaj je narobe s tem, ko se ljudje dru`ijo
in se ve~krat zapovrstjo povzpnejo na isti
cilj, skrbijo za svoje zdravje in kondicijo ter
skrbno pazijo na ~isto neokrnjeno naravo,
saj poleg pohodnih palic, nosijo seboj tudi
vre~ke za odvr`eno morebitno navlako od
neodgovornih posameznikov. A so redki,
pa {e ti kot, da so skriti za drevesi. Iskreno
povabilo, da stopi{ izza drevesa s pravim
imenom in se nam pridru`i{. Smo dru{tvo
pridnih in koraj`nih ljudi, smeti nosimo
v dolino in take z veseljem sprejmemo
medse. Upravi~ene kritike se ne bojimo,
veselimo pa se vzpodbud.
Sre~no in varen korak!
Peter Zmrzlikar
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Veselo pustovanje ali mladost po duhu
Ni~esar ni ~lovek tako potreben / kakor mrvice veselja / lahko je pust in grenak vsakdanji
kruh, / mrvico veselja poma`i nanj, pa bo di{al
/ kot potica /. F.M. Je`ek/
Sprostitev za vedrej{i pogled v nebo potrebujemo tudi starej{i; za du{evno hrano in la`je
premagovanje vsakdanjika v tretjem `ivljenjskem obdobju. Po prednovoletni kulturni
prireditvi ob dnevu slovenske samostojnosti
in po {tirih `e kar tradicionalnih skupnih
ve~erih DU Komenda – Cerklje – Vodice »Skupaj se imamo fletno«, smo se v soboto pred
sve~nico z dvema avtobusoma odpeljali proti
Ptujskemu polju, pustnemu veselju naproti.
Na{a prva postojanka so bili Markovci pri
Ptuju, kjer nas je sprejela skupina pevcev
tamkaj{njega Mo{kega pevskega zbora, ki
je v 80 letih prej{njega stoletja gostovala v
Mostah, pri takratnem MePZ, ki je v tistem
~asu s svojim delovanjem zaznamoval kulturni utrip na{e sedanje ob~ine. Obujali smo
dogodke, vesele in hudomu{ne, [tajercem je
v nepozabnem spominu ostalo preno~evanje

po domovih; {e zdaj se ~uti bli`ina, ki smo jo
takrat poglabljali tudi na vsakoletni slovenski
pevski manifestaciji v dolenjskem [entvidu.
V zraku je bilo ~utiti zati{je pred »izbruhom«
kurentovanja, ki ga je leto{nja sve~nica
zadr`evala v kr{~ansko civilizacijskih okvirih
in ga omejila na borih 72 ur predpustnih
nor~ij. To tridnevje pa je bilo toliko bolj intenzivno. Neko~, ko je bil v `ivljenju {e red, po
naravnem na~elu »vse ob svojem ~asu«, niti
vseh porok ne bi mogli izvesti. Po pogostitvi
ob stojnicah, kjer smo dobili tudi narodopisno
bro{uro Ob~ine Markovci, smo sre~anje
sklenili v farni cerkvi ob `upnikovem sprejemu
in mini koncertu na koru. Po izmenjavi daril
smo tako navezali nove stike, ki bodo vodili
do kulturnih sre~anj med dru{tvoma.
Pri Sredi{~u ob Dravi smo prestopili {engensko mejo ob vestni kontroli potnikov, na{ cilj
pa je bilo gosti{~e v Dobravi v neposredni
bli`ini meje. Lastniki tega lokala so Slovenci,
ki jim trenutno posel zaradi ugodnej{e pa
tudi kvalitetne ponudbe cveti. Sprejeli so nas

z lastnim ansamblom, ki je neutrudno vodil
program in nas z vedno zelenimi melodijami,
dalmatinskim melosom pa tudi z val~ki in
polkami, dr`al v razpolo`enjski kondiciji vse
do poznih ve~ernih ur.
Na{e dru{tvo pa je pripravilo tudi svoj
kulturni del in z nastopom in izborom
na{ih mask pritisnilo piko »maskenbalu«.
Ciganska dru`ina, gej{a,poslovna dama,
bene{ka gospa, trebu{na plesalka, babica
iz Amerike, egip~anski par in siromak so bili
s svojimi originalnimi nastopi prava pa{a
za o~i in predmet ob~udovanja in priznanja
med {tevilnimi hrva{kimi gosti. Neusmiljeni
~as je vrtel kazalce in nas opominjal, da
je do doma {e dolga pot. Vra~ali smo se
spro{~eni in hvale`ni za novo do`ivetje, za
trenutke veselja, za potrditev stare fraze o tisti
mladosti po duhu, ki daje na{im letom `lahtno
dodano vrednost. O brezhibni in domiselni
organizaciji izleta pa tako ni kaj dodati.
Iva Ogorevc

Poletno jesenski utrinki…
V poznih poletnih dneh v za~etku meseca
septembra smo v dru{tvu So`itje Menge{
u`ivali v vikend letovanju varovancev iz Na{e
hi{e v Grobljah, za katero je sredstva prispeval Rotary klub Dom`ale. Tudi letos smo
si izbrali mesto Ankaran, pa ~eprav je bilo
morje za kopanje `e prehladno. ^udovito
son~no vreme nam je omogo~ilo, da smo
si tridnevno bivanje popestrili s sprehodi,
kopanjem v bazenu in nenazadnje {e z
dru`enjem ob kavici in soku.
Ob pomo~i res marljivih spremljevalk smo
letovanje zaklju~ili brez ve~jih spodrsljajev in
prepri~ani, da so bili tudi varovanci nadvse
zadovoljni.
@e ~ez dva tedna je dru{tvo izpeljalo dru`inski
izlet splavarjenje po Krki in Novo mesto. Pod
skrbnih vodstvom lokalne vodi~ke smo si
ogledali znamenitosti Novega mesta ter nad-

aljevali s splavarjenjem po Krki. Na ogromnem splavu nas je pri~akala animacijska
skupina, katera nam je prikazala nekdanje
grajske dogodiv{~ine ter nam postregla z
dobro grajsko malico, sokom in seveda s
cvi~kom. Vmes pa je dogajanje popestril tudi
godec na diatoni~no harmoniko, kateremu
smo se priklju~ili s petjem. Vsako splavarjenje
pa se kon~a s splavarskim krstom in tako
smo se je na{ izlet po~asi bli`al koncu. V
zgodnjih popoldanskih urah smo se odpravili
{e na kosilo.
Prepolni lepih trenutkov smo bili izredno
hvale`ni organizatorju izleta agenciji Vrankar
d.o.o. za to enkratno idejo.
Ob koncu meseca novembra pa smo organizirali predavanje z naslovom »Dedovanje in
zapu{~inske zadeve v dru`inah z osebami z
motnjo v du{evnem razvoju« predavateljice

pravnice Lidije Pratnemer iz Slovenskih
Konjic.
Glede na to, da ima gospa dolgoletne
izku{nje prav na tem podro~ju, nam je podala
res kvalitetne nasvete in napotke, kako ravnati
pri teh aktivnostih.
Posebno je poudarila pomanjkanje pomo~i
s strani Zveze dru{tev So`itje, kjer naj bi
se oblikovala posebna strokovna pomo~
pri uveljavljanju pravic oseb z motnjo v
du{evnem razvoju.
Vsi prisotni smo resni~no pozorno spremljali
njeno predavanje in kar prehitro sta minili
dve uri , vpra{anj pa je ostalo {e veliko. Prav
zato nam je ob koncu gospa Lidija Pratnemer
obljubila pomo~ tudi z indivdualno pomo~jo
na{im dru`inam.
Za Dru{tvo So`itje Menge{
Breda Zlobko

poti do njega. Tam bomo bogato popla~ani
za ves trud.
To bomo naredili zaradi cilja, ki ga ho~emo
dose~i, gore, ki jo `elimo osvojiti, v prispodobi
povedano. Gore svojega `ivljenja. Pri tem
nam ne bo `al truda, prelitega znoja in
odrekanj, saj bo pla~ilo za na{o vztrajnost,
premagovanje vsakr{nih kalvarij, neizmerno
in neizmerljivo. Tudi ~e je ta cilj za marsikoga izmed nas, kot pravijo za alpiniste,
»osvajanje nekoristnega sveta«. To je na{
cilj! Na{, ker smo si ga izbrali v glavi in v
srcu. Tudi ~e bomo kdaj pa kdaj na poti do
njega spregledali kak{no markacijo, za{li,
malo skrenili, bomo, ~e bomo ukrepali pravi
trenutek, {e vedno na{li pravo pot naprej. Ker
bomo upo{tevali oznake ob poti, se ravnali po
kompasu v nas samih, ki nam bo v kriti~nih
trenutkih povedal, kam. Na{emu notranjemu

velelniku. Ve~ ovir bomo premagali ali odstranili na poti do cilja, vrha, ve~ naporov prestali,
ve~je bo zadovoljstvo na koncu, na vrhu gore.
Tam si bomo dali du{ka, zavriskali iz dna srca,
iz globin svojega bitja. Ker smo uspeli! Kljub
temu, da smo kdaj na poti malce podvomili,
ali bomo sploh zmogli do cilja, na vrh gore,
nato pa, po tehtnem premisleku, ko smo sami
sebe prepri~ali, da smo tega sposobni, {e
odlo~neje zastavili svoj korak. ^eprav nam
je `e pohajala zaloga hrane in pija~e, ne pa
tudi volja in odlo~nost, da bomo dosegli, kar
smo se namenili. Ker smo se zavedali, da poti
nazaj za nas ni. Samo naprej, k najvi{jemu
cilju, na na{ {e neosvojeni vrh. Prvenstveni.
Tisti, v katerega smo stavili vse upe. Smoter
svojega `ivljenja. Podvizajmo se!
Jo`e Pavli~

Na goro `ivljenja
V~asih ne vidimo dobro cilja, vendar ga kljub
temu dose`emo. To pa zato, ker vemo, da
obstaja, pa tudi, kako priti do njega. Tudi
tedaj, kadar je ta, kot vrh gore planincu, zastrt
z oblaki, so na poti do njega najrazli~nej{e
ovire. Vse to bomo premagali, ~e bo v nas
dovolj volje, mo~i in iznajdljivosti, predvsem
pa sr~nosti, vztrajnosti in zaupanja, da bomo
osvojili, kar smo se namenili.
V `ivljenju je podobno, kot ~e se vzpenjamo
na vrh visoke gore. Nobenemu ne gre vse
gladko. Spo~etka dobro uhojena pot se
kmalu spremeni v o`jo, vse ve~ je previsov
in prepadnih globin. Zelo moramo paziti, kam
stopamo, se na izpostavljenih mestih mo~no
prijeti za `elezno vrv, sem in tja tudi plezati.
^e smo navajeni tak{nih pogojev, utrjeni in
odlo~ni, bomo kljub temu zmogli priti na vrh,
premagali vse, s ~imer se bomo sre~ali na
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^i{~enje telesa in duha
Post, odpoved, odrekanje. Sodobnemu
porabni{kemu ~loveku popolnoma tuje besede. Tak{ne, da se samo namrdne ob njih,
re~e: To pa ni zame! Na prvi pogled res ni,
vendar se je vredno ob njih ustaviti, zamisliti.
Ne le vernemu ~loveku, marve~ vsakemu
izmed nas. Premisliti, ali ne bi bilo dobro
zame, ~e bi se v ~em le postil, kdaj pa kdaj
kak{nemu pribolj{ku odrekel, manj skrbel za
sito telo, bolj za omiko duha.
Da tako dela `e marsikdo med na{imi
ob~ani, lahko vidimo, ko se sprehodimo po
planinskih in drugih poteh in stezah po na{i
ob~ini. Vedno ve~ je na njih sprehajalcev,
teka~ev rekreativcev, kolesarjev. [tevilni
ob~ani izgubljajo odve~ne kilograme v obliki
rekreacije v komendski {portni dvorani. V
Aplenci se mno`ijo povabila na najrazli~nej{e
zdravstvene preglede in oblike telesne vadbe,

ki izbolj{ujejo ~lovekovo po~utje, predvsem
pa prepre~ujejo obolenja in utrjujejo ~lovekovo zdravje. Na{ ob~inski list objavlja tudi
strokovne in splo{ne napotke za negovanje
kulture duha, ki je {e pomembnej{a od
kulture telesa, ~eprav ni ene brez druge, se
dopolnjujeta, vodita ena k drugi.
Cilji tako imenovanih »postnih akcij« so
razli~ni. Tista, mogo~e najbolj odmevna – 40
dni brez alkohola – vabi od 6. februarja do
22. marca najprej k splo{nemu zmernemu
u`ivanju alkoholnih pija~ zaradi sicer{njih
hudih posledic za dru`ine in vso dru`bo
ter popolni odpovedi, kadar sedamo za
volan. Na avstrijskem Koro{kem pozivajo k
odrekanju nepotrebnim vo`njam z avtomobilom iz ekolo{kih razlogov.
Obe akciji sta hvalevredni, vendar je potrebno
{e kaj ve~ kot zgolj gola odpoved pitju alko-

holnih pija~ in vo`nji z avtomobilom, saj je
prvo v pravih koli~inah celo zdravo, z avtom
pa je mogo~e narediti tudi veliko dobrega.
Pomembno je tisto, kar so poudarili v Celovcu: »velikono~no ~i{~enje« telesa in duha.
Torej, najprej osmi{ljenje na{ega posta,
nato pa zavestna odlo~itev zanj in vztrajanje. Ne zgolj zaradi tega, ker post iz verskih
razlogov poznajo vse stare kulture, marve~
ker si z njim, ~e je pravilno izbran in voden,
izbolj{amo zdravje pa tudi duhovno smo
bolj ~ili, pro`ni in odprti. Telesno pre~i{~eni
in du{evno utrjeni za nove napore. Ne zgolj
zaradi lepega telesa, k ~emur te`ijo reklame
na POP TV, privla~ne postave v kopalkah, ampak predvsem sozvo~ja telesnih in duhovnih
sil v nas. Lahkotnega, zadovoljnega, veselega
in `ivljenja polnega ~loveka!
Jo`e Pavli~

Revija pevskih zborov

Prazni~ni ve~er

V po~astitev slovenskega kulturnega
praznika je bila v Kamniku 8. februarja `e
devetindvajseta obmo~na revija pevskih
zborov ob~ine Kamnik in Komenda.

Kulturno dru{tvo Komenda je na ve~er
slovenskega kulturnega praznika v dvorani
doma v Komendi pripravilo prazni~no
sre~anje. Na ve~eru pred skorajda polno
dvorano sta kramljala Darko Mavsar (na
sliki levo) in Goran Per{in. Praznik pa so
7. februarja dopoldne v {portni dvorani
v Komendi proslavili tudi u~enci O[ Komenda, ki jih je s ~asovnim strojem obiskal
sam pesnik France Pre{ern z nekaterimi
najo`jimi svojci.
A. @.

Nastopilo je petnajst zborov, med njimi,
kot `e obi~ajno, tudi Me{ani pevski
zbor DU Komenda in Mo{ki pevski zbor
Komenda.

O~e pri vzgoji otrok
K a ko p o m e m b n a , p r a v z a p r a v n e nadomestljiva, je vloga o~eta pri vzgoji
otrok, je v svojem predavanju v ~etrtek,
31. januarja, v avli osnovne {ole v Komendi povedal dr. Christian Goste~nik. Opozoril
je na napake, ki smo jih
kot otroci sami do`ivljali
od svojih o~etov. Pozval je
naj o~etje ne ponavljamo
napak. Ni treba, da smo
najo~etje, ker teh pravzaprav ni, marve~ tak{ni, da
bodo otroci ob nas lahko
rasli v zrele, samostojne
in odgovorne osebnosti.
V imenu {tevilnih obis-

kovalcev se mu je zahvalila
ravnateljica O[ Komenda Mira
Rek.
Jo`e Pavli~

Turisti~no dru{tvo Komenda,
Vrtec Mehur~ki in Ob~ina
Komenda

PRIPRAVLJAJO
GREGORJEVO – »Ko se pti~ki `enijo«,
dne 9. 3. 2008 ob 18. 30
pri bajerju na Kri`u.
Otroci z vrtca Mehur~ki so za Vas pripravili spust ladjic z lu~kami, za topli napitek in dobro voljo pa bo poskrbelo TDK.
Vabljeni!
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Pustno je okrcala
dogajanja minulega
leta tudi povorka
{estih ob~in s
Smeti{~no jamo
Teneti{e, Trgovino s
podra`itvami, Protikadilskim zakonom,
Oklepnikom Patrija,
Piranskim zalivom,
Resni~nostnim
showom Kmetija,
Delni{ko dru`bo in
Pra{i~jo kugo.

[e slika kot dokaz

Avtorica prispevka z naslovom Krasno do`ivetje v prvi leto{nji
{tevilki Aplence nas je prosila, da objavimo {e fotografijo. Torej,
revija otro{kih cerkvenih pevskih zborov v farni cerkvi sv. Petra v
Komendi je bila 13. januarja letos.

Pust krivih ust
Pri{el je, bil z nami, ~eprav zime ni odganjal
Da ni bilo dolg~as, da se nas je oprijelo tisto pravo pustno razpolo`enje,
so letos poskrbeli Turisti~no dru{tvo Komenda, Kulturo dru{tvo
Komenda in Mravlji{~e–Mladinski center Komenda. Pa tudi tradicionalna pustna povorka {estih ob~in se tudi letos ni ob{la ob~ine
Komenda
Za~elo se je
v Mravlji{~u
`e dopoldne
v ustvarjalni
delavnici za
otroke, v kateri so izdelovali unikatne
maske, o~ala,
klobuke in

Pustno soboto pa je potem sklenil plesno-glasbeni dru`abni in
zabavni ve~er v maskah za mladino v Mravlji{~u.
Pust krivih ust je bil tako tudi letos z nami, vendar zime ni odganjal,
ker je ni bilo.
A. @alar

Vse,
ki ste se zadnjih nekaj mesecev
druga pokrivala, se {li
poslikavo obrazov. @e
precej pred prihodom
povorke {estih ob~in pa
so se ma{kare zbrale
pred {portno dvorano
in rajale. Plesno rajanje
pa potrdile nagrade za
najbolj izvirne, domiselne
in sme{ne ma{kare.

—od novembra 2007, pa do konca februarja 2008 —

Udeleževali delavnic v okviru programa

ŽIVIMO ZDRAVO v KOMENDI
pa tudi druge prebivalce Komende,
polne dobre volje ter želje po prijetnem druženju in koristnem gibanju,
z veseljem vabimo na

slovesno zakljuĀno prireditev
ki bo v soboto, 15.

marca, ob 10. uri

v planinskem domu na Podborštu.
Za vas bodo nastopili:
otroci Osnovne šole Komenda in
kulturno društvo »Kaj ti mar«.

Dopoldansko druženje bomo zaokrožili
s pohodom po gozdni poti do eko kmetije na VrtaĀah.
Veselimo se že sobotnega sreĀanja z vami
- v duhu »Živimo
Zavod
za zdravstveno varstvo
Ljubljana

12

zdravo!«
in

Obþina
Komenda

ZANIMIVOSTI - DOGAJANJA

Aplenca

Glasilo ob~ine Komenda 2/2008

KE[NAR LIDIJA
Glarjeva 48, Komenda
Tel. 8343 - 713, Mob. O31 495 – 284
[IVANJE PO MERI
POPRAVILO OBLA^IL
^I[^ENJE OBLA^IL SPEJEM
NEGA OBLA^IL
IMPREGACIJA OBLEK
^I[^ENJE MERINO IN

Ob prihajajo~ih
velikono~nih praznikih
vam želim
polno ko{aro veselja in notranjega miru.
Na pre`i....

FOTOGRAFIJA MESECA

^EBELA IN OSAT
Februar 2008
S Turisti~nim dru{tvom Komenda v
Uredni{tvu Aplence podeljujemo ^EBELO
IN OSAT za mesec FEBRUAR 2008.
^EBELO podeljujemo Janezu Lon~arju, ki
ljubiteljsko skrbi za ohranjanje dedi{~ine in
obi~ajev v ob~ini. Na pustni torek zve~er je
tudi poskrbel, da so po nekdanjem obi~aju
tudi »pusta zakurili«

^EBELA Februar 2008
OSAT za ta mesec podeljujemo odgovornim za vsemogo~o navlako ob stanovanjskem objektu v vasi Kri` 74a, ki pri{leka iz
kamni{ke smeri `e na za~etku vasi ob cesti
ne ravno ugledno pozdravi ob prihodu v
ob~ino Komenda.

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

V Uredni{kem odboru smo se odlo~ili,
da bomo v vsaki {tevilki Aplence objavili sliko, ki jo bomo izbrali med poslanimi fotografijami. Objavljeno sliko z
imenom in priimkom avtorja in pojasnilom
(imenom), kaj je na sliki in kje je bila
posneta, bomo honorirali. Vabimo vas
torej, da se podate s fotoaparatom po
ob~ini in nam po{ljete sliko na naslov
urednistvo.gokkomenda.si
Na dopisu napi{ite: ZA FOTOGRAFIJO
MESECA, pripi{ite naslov in telefonsko
{tevilko. Slike naj bodo posnete v JPG formatu in v velikosti od 700 KB do 1,5 mega.
Manj{ih ali ve~jih slik od navedene velikosti
ne po{iljajte. Za
fotografijo meseca lahko po{ljete
najve~ tri razli~ne
posnetke na mesec, vsakokrat
po eno sliko.
Upo{tevali bomo
le fotografije,
posnete v ob~ini
Komenda.
Za spodbudo in
vzorec pa danes
objavljamo fotografijo z imenom
ZIMA 2008.
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Odnosi v krizi: Lo~itev
Dru`inski in partnerski odnosi so se
zna{li v krizi. Navkljub vsem tehnolo{kih
in civilizacijskim dose`kom je ~lovek kot
bitje pozabil sam nase. Pla~uje visok davek
v smislu notranje praznine, odtujenosti,
pomanjkanja so~utja in psihi~nih motenj,
kot so depresija in tesnoba. Eden od teh
davkov so tudi vse pogostej{e lo~itve
zakoncev.
Lo~itev oziroma razveza je zadnja stopnja
medsebojnega odnosa partnerjev, kar pa
ne pomeni, da so se {ele na tej stopnji
pri~eli konflikti. Predstavlja poskus prekinitve ustaljenih vzorcev odnosov in ~utenj
in se odvija na ve~ podro~jih hkrati.
Zakaj pride do lo~itve? Dejavnikov je
mnogo, naj na{tejemo samo nekatere.
Pomanjkanje empatije, so~utja, varnosti,
sprejetosti, nesposobnost biti sli{an, razumljen, spo{tovan, cenjen, vreden, hoten,
slaba in pomanjkljiva komunikacija…
Lo~itev pa ne vpliva samo na partnerja,
ampak tudi na otroka. Tudi zanj je to zelo
stresno `ivljenjsko obdobje, saj se spremeni celotno dru`insko `ivljenje in rutine,
povezane z njim.
Otrok, katerega star{i se lo~ujejo, se
pogosto bori z naslednjimi ob~utki in
vpra{anji:
• nemo~ (po~uti se brez mo~i, nepomembnega, ker star{ema ni ve~ glavna skrb);
• zapu{~enost (ob~utek ima, da ga je en
star{ zapustil, skrbi ga, da bo enako storil
tudi drugi);
• krivda (po~uti se krivega, odgovornega
na nastalo situacijo);

• ~e bom… (otrok ho~e s svojo pridnostjo, problemati~nim vedenjem, boleznimi pritegniti pozornost star{ev in jih
pobotati);
• ali me nima{ ve~ rad (otrok se prestra{i,
da sedaj, ko se star{a ne marata ve~, tudi
njega ne bosta imela ve~ rada in ne lo~i
med partnersko in star{evsko ljubeznijo).
Kako se stres v zvezi z lo~itvijo ka`e pri
otroku?
• regresija (otrok se v mislih zate~e v
~as, ko se je po~util varnega, ljubljenega,
posledi~no zopet pri~ne mo~iti posteljo,
sesati palec, uporablja otro{ki govor…);
• zanikanje (zanika obstoje~i problem in
se vede, kot da ta ne obstaja);
• agresivnost, jeza;
• izbruhi (povzro~a te`ave v vrtcu, {oli in
nato `eli pritegniti pozornost);
• bolezen (jo hlini ali pa resni~no zboli);
• nizko samospo{tovanje (o sebi meni
slabo, pri~ne se vesti asocialno);
• depresija (ekstremna `alost, zapiranje
vase, apatija, nesposobnost koncentracije,
nezanimanje za stvari in dogodke okoli
sebe).
Kako lahko star{a med lo~itvijo otroku
pomagata?
• izkazujeta mu svojo ljubezen;
• nudita mu varnost, stabilnost, pozornost;
• bodita otroku na razpolago;
• spodbujajte in sprejmita ob~utke, ki jih
izra`a otrok in se o njih z otrokom pogovarjajta;

• otroku pomagajta sprejeti spremembe;
• opozorita na vse tiste ljudi, ki ga imajo
radi, skrbijo zanj;
• otroku morata razlo`iti, da se nista lo~ila
zaradi njega ter da ga z lo~itvijo ne bosta
prenehala ljubiti;
• star{a naj eden o drugem ne govorita
slabo in negativno svojemu otroku.
Kdo lahko pomaga? Star{i se po informacije in pomo~ lahko obrnejo na zakonske in dru`inske terapevte, psihologe,
svetovalne delavce v vrtcu ter v {oli in
socialne delavce.
Ana Zarnik, univ. dipl. psihologinja

Mesna pita
Potrebujemo vle~eno testo, nadev iz
me{anega mletega mesa, ki ga lahko
poljubno izberemo (jaz najpogosteje uporabim mleto govedino kuhano v juhi, lahko
je ov~etina) in preliv.
Nadev: Mleto meso dodamo prepra`eni
~ebuli, dodamo po okusu ~esen, peter{ilj,
malo paradi`nika in rde~e paprike,lahko
po okusu tudi ostale di{ave. Meso lahko
za~inimo precej pikantno. Vse skupaj
du{imo par minut.

Zadovoljni in delavni {krjan~ki
[krjan~ki, ki so sekcija Planinskega
dru{tva Komenda, so 19. januarja v prostorih Planinskega doma Milana [inkovca
na Podbor{tu na svojem zboru pripravili
prijeten pogled na dogodke v preteklem
letu. Imeli so krst novih ~lanov sekcije,
pohod »bosonogih« na [entur{ko Goro,
kostanjev piknik in udele`bo na pohodih po
programu Planinksega dru{tva Komenda.
Razen tega pa so »{krjan~ki« celo leto dan
na dan pridno hodili na [entur{ko Goro.
In prav zaradi teh vsakodnevnih pohodov,
veselja in priljubljene pesmi, ki jih dru`i, so
si nadeli ime, po katerem so razpoznavni
`e 3 leta. Na zboru so tokrat vsi ~lani
sekcije (40) dobili priznanja in simbolne
makete »{krjan~ka«. Vsem veljajo ~estitke
za vztrajnost, za pravilen odnos do narave
in ~istega okolja. Po predstavitvi dela za
leto 2008 so za uvod v prijetno dru`enje
vsi skupaj ob spremljavi harmonike zapeli
svojo himno, pesem Ko {krjan~ki zapojo.
Lani so bile med `enskami najve~krat na
[entur{ki Gori Majda Drolc (307 krat),
Breda Kern (200 krat) in Stanka Zavrl (166
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krat), med mo{kimi {krjan~ki pa so Franc
Drolc (342 krat), Pavel @velc (319 krat) in
Vinko Jane`i~ (304 krat). ^estitamo!

Preliv: 2 jajci dobro vme{aj med ½l piva.
Peka~ dobro naoljimo in nanj polo`imo
plast vle~enega testa. Naoljimo ga in
prekrijemo z novo plastjo testa. Preko njega
enakomerno porazdelimo nadev in zopet
pokrijemo z testom, ga naoljimo in tako
izmenjaje do zadnje plasti. Pito razre`emo
z no`em do dna, tako da dobimo kvadrate
velike kakih 5 x 4 cm. Preko vsega polijemo
preliv. Prelijemo ga lahko tudi samo pol, in
ko je napol pe~ena, prelijemo ~eznjo {e
drugo polovico preliva. Pe~ico segrejemo
na 220 stopinj C, jo ~ez kak{nih 10 minut
zmanj{amo na 190 stopinj C. Vse skupaj
pe~emo 45 minut. Pita naj bo zlatorumeno
in rjavo zape~ena. Pustimo jo, da se mali
ohladi. Postre`emo jo {e toplo, dobra pa
je tudi hladna. Postre`ete jo lahko tudi s
solato. Ob kozarcu piva ali dobrega vina
bo {e okusnej{a.
(Pito me je nau~il delati Mladen iz Titovih
U`ic- Srbija)
@elim Vam dober tek!

Na zboru so tokrat podelili tudi »{krjan~ke«

Katja Tabernik

Aplenca

POTOPIS

Glasilo ob~ine Komenda 2/2008

Hoja, kakor `ivljenje dolga
Saj veste, kje je Santiago de Compostela.
Tako se uradno imenuje mesto v avtonomni pokrajini Galiciji na severozahodu
[panije. Znano je predvsem po katedrali
svetega Jakoba, kamor prihajajo romarji
in pohodniki iz vsega sveta na koncu
dolge poti, ki jih tja vodi iz razli~nih krajev
v [paniji oziroma Evropi. Predvsem prihajajo pe{, manj s kolesi ali na konjih. Vsi
pa si `elijo na koncu preizku{nje objeti kip
svetega Jakoba v oltarju katedrale.
Midva sva izbrala najbolj znano in
najbolje urejeno okrog 800 km dolgo pot,
imenovano
Camino
Frances –
Francoska
pot. Za~ne
se v Franciji, v mestecu St.
Jean Pied
de Port
in pote ka
po severu
[panije,
od vzhoda
proti zah o d u .
Seveda sva
Pred odhodom na letali{~u
izmed treh
mo`nih na~inov potovanja izbrala hojo,
tako kot pred nama v tiso~ letih velika
ve~ina romarjev. Hoja zahteva sicer najve~
~asa in je gotovo fizi~no pa tudi psihi~no
najte`ja oblika romanja.
Vsak romar ima svoje razloge, ki ga privedejo na to dolgo in te`avno pot. In razli~ne
namene, ki jih z romanjem `eli uresni~iti.
Eni se `elijo prikloniti svetemu Jakobu,
Jezusovemu u~encu in apostolu, drugi
so se zaobljubili po premagani bolezni,
po sre~ni vrnitvi domov, po ponovnem
snidenju z najdra`jimi. Nekateri si `elijo
spoznati pokrajino in ljudi, si poklicno
ali ljubiteljsko ogledati umetnostne spomenike, izpopolniti svoje
znanje {panskega jezika
in podobno. Mogo~e so
se na Camino podali zgolj
zato, da bi sebi in drugim
dokazali, da pot zmorejo ali
so si enostavno `eleli novih
dogodiv{~in. Spoznala sva
tudi nekaj romarjev, ki so
nama zagotavljali, da `elijo
le nekoliko predaha v svoji
slu`bi ali v zakonu. Ne
ravno redki se na Camino
vra~ajo. Enkrat, dvakrat,
petkrat. Tak{nim postane
pot v Santiago kar na~in
`ivljenja.
Pa midva? Predvsem, {la
sva skupaj. Mnogi gredo Nekje na poti

sami, {tevilni v paru, le redki v ve~jih skupinah (tukaj ne govorim o »avtobusnih
romarjih«, ki so bolj turisti kot kaj drugega).
To, hoditi v paru, ima nekaj posebnosti,
med njimi tudi vsaj deloma razli~ne vzroke
in nagibe za Camino. Zato je o tem te`ko
govoriti.

A je le v preno~i{~ih za romarje pravo
romarsko vzdu{je. Kdor spi v hotelih ali
penzionih, tega pa~ ne do`ivi in je tako
njegovo romanje osiroma{eno prav za
tisto najva`nej{e, za tisto kar romanje
sploh je – bivanje v posebnem svetu, tako
druga~nem od vsakdanjika.

Vendar pa, za~elo se je istega dne. Na
televiziji sva si pred leti skupaj ogledala
dokumentarno oddajo o romanju v Santiago. Obema se je zdela oddaja zanimiva
in pozorno sva jo spremljala. Kaj ve~ pa
o njej nisva premi{ljevala. Vendar je bil
to klic, vabilo na pot tudi za naju. Sedaj
to veva. Od kod je vabilo pri{lo in zakaj?
Kdo bi vedel!

Po petih tednih hoje sva se po ulicah
Santiaga po~asi pribli`evala katedrali in
najinemu kon~nemu cilju. Porajali so se
razli~ni ob~utki pri~akovanja in se me{ali
z mislimi na prehojeno pot. Sva dosegla
in do`ivela tisto, kar sva si `elela? Sva se
midva sama kaj spremenila, se je kaj spremenil odnos med nama? Se je spremenil
najin odnos do okolja, do `ivljenja v njem?
Tak{na izku{nja kot je Camino gotovo ne
ostane brez
posledic.

Z nakupom letalskih vozovnic se je pravzaprav za~elo, kocka je padla, odhoda
nisva mogla ve~ preklicati, tudi odlo`iti
ne ve~. Kar odleglo nama je. In `eljno sva
pri~akovala dan, ko bova naredila prve
korake na poti k svetemu Jakobu.
Za~etek je bil kar te`ak. Prvi dan preko
Pirenejev, takoj drugi dan skoraj 30 km
dolga etapa. Vendar sva imela lepo vreme
in ob navdu{enju, da sva sedaj kon~no
tudi midva del romarske dru{~ine, sva
pogumno nadaljevala proti zahodu,
nepozabnim do`ivetjem naproti. Ve~ji del
poti smo hodili po planoti na vi{ini 700
do 900 metrov med Pireneji in Cordillero
Cantabrico. Med ve~jimi mesti smo videli
Pamplono, Burgos in Leon ter seveda
Santiago. Vreme je bilo letnemu ~asu in
severni [paniji primerno. Bilo je son~no in
vro~e, prav tako pa pogosto tudi obla~no
in de`evno, z veliko vetra. Temu primerno
so nihale temperature: od le nekaj stopinj
nad ni~lo do 35 stopinj v senci.
Spali smo v preno~i{~ih, ki jim pravijo
albergue. So prete`no v ob~inski lasti,
v~asih tudi Cerkve ali raznih zdru`enj
prijateljev Camina. Nekaj je privatnih. Zelo
so poceni a se razlikujejo v opremljenosti.
Nekatera so skoraj hoteli, v drugih resno
premi{ljuje{, da bi bilo bolje spati zunaj.

Pri{la sva do
mogo~nih
z i d o v. P o
zemljevidu
sva vedela, da
pripadajo
katedrali
sv. Jakoba,
vendar to
{e ni bilo
ta pravo.
[e zadnji ovinek,
{e nekaj
korakov
i n z n a { l a Na cilju pred katedralo
sva se na
mogo~nem trgu Praza do Obradoiro.
Pred nama mogo~na zahodna fasada katedrale in pod njo {tevilni romarji. Sledilo je
rokovanje in objemanje. ^estitali smo drug
drugemu in marsikatero oko se je zarosilo.
Malo zaradi veselja ob dose`enem cilju.
Malo ali mogo~e {e bolj zato, ker nas je
ob{lo spoznanje, da se je Camino kon~al.
Da bomo vsak ~as izstopili iz sveta romarjev, iz sveta, ki smo ga tako dobro spoznali
in v njem `iveli dober mesec dni. Da se
bomo morali posloviti od ljudi s katerimi
smo delili tistih nekaj te`kih trenutkov in
vso mno`ico tak{nih lepih na na{i skupni
poti. Ki se bo spet lo~ila in se najbr` nikoli
ve~ ne bomo sre~ali v svetu, v katerega se
pravkar ponovno vra~amo. Gotovo pa se
bomo sre~evali v mislih, v spominih bomo
ohranjali prijateljstva, ki so se porodila na
Jakobovi poti.
Veliko sva do`ivela in izkusila. V veliko
ve~ji meri sedaj poznava samega sebe in
svoje mesto v okolju, ki naju obdaja. Bilo je
neverjetno lepo in nepozabno. [e: »Buen
Camino!« in – dobrodo{li med nami.
Marinka in Jo`e
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Bradata agama
Danes nas je obiskal Matja`ev ata, gospod
Rudi Ocepek. S seboj je prinesel {katlo, v
kateri so bile `ivali. Matja` je vzel iz nje tri
`ivali – povedal je, da so to bradate agame:
samica, samec in mladi~. Lahko smo jih
dr`ali v rokah in jih bo`ali. Matja` nam je o
bradati agami prebral ~lanek iz Cicibana.
Bilo je pou~no in zanimivo.
Jana Stele, 3. a
Bradata agama ima na vratu dolge in
za{iljene luske, ki so videti kot brada, zato
se tako imenuje. Njeno strokovno ime je
POGONA VITICEPS. Na vrhu glave ima tudi
tretje oko. Re~e se mu TEMENSKO OKO.
Z njim zazna nevarnost in se pravo~asno
skrije.
Matja` Osolnik, 3. a
Moj so{olec Matja` in njegov ata Rudi sta
odgovarjala na na{a vpra{anja. Vpra{anj
smo imeli veliko. Zanimalo nas je, s ~im se
hranijo agame in kje `ivijo. Agame imajo
rade rukolo in melono, njihova najljub{a
hrana pa so rjavkasti stri~ki. Prekmalu smo
se poslovili. Bilo mi je zelo v{e~.
Sara Kokelj, 3. a

Ma{kare
Danes sem ~arovnica. Imam ~arobno mo~.
Oble~ena sem v ~rno in zeleno barvo. Sem
~arovnica `u`elk. Sem prijazna. Na glavi
imam ~arovni{ki klobuk. Lahko letim. Imam
rjavo barvo las.
Hana Domitar, 2. a

S [OLSKIH KLOPI
Johan, Andra`, Matja` in jaz smo Pirati s
Karibov. Tako se imenujemo. Smo zelo
dobri pirati. Pre`iveli smo `e ve~ bojev in
neviht. Smo dobri prijatelji.
Jan Smole, 3. a
Meni je bilo v{e~, ko sem {la po hi{ah in
dobila veliko sladkarij. In tudi denar. Videla
sem tudi kres. Bila sem muca Maca. Imela
sem roza smr~ek, roza oblekico in siva
u{eska. Lepo sem bila pobarvana. Imela
sem ko{at rep.
Jerneja Slapnik An`ur, 2. b
Meni je bilo najbolj v{e~, ko smo {li zve~er
na Mlako. [li smo gledat kres. Tam so
bili tudi gasilci. S prijateljico sva se lovili.
Potem me je moja mami poklicala, da smo
{li domov.
Sa{a Ko~ar, 2. b
V{e~ mi je bilo, ko smo {li s {olo na
sprehod. Jaz sem bila pikapolonica. Med
poukom smo se veliko igrali. Za malico
smo imeli krofe.
[pela Plevel, 2. b
Za ma{kare sem bil policaj. Imel sem lisice, pi{tolo in mobitel. Imel sem uniformo
in pravo gasilsko kapo, ki jo je nosil moj
praata.
Bla` Zupan~i~, 3. b
Letos sem bil za pusta raper Eminem.
Oblekel sem dolge hla~e, preveliko majico,
imel sem ruto na glavi in na u{esu pripet
uhan. Okoli vratu sem imel ve~ razli~nih
veri`ic. Eminema sem si izbral, ker ga
veliko poslu{am po radiu. Pri raperskih
pesmih mi je v{e~ glasbe, pa tudi nekatera
besedila so mi zanimiva. Ko bom velik, bom
mogo~e raper.
Andra` Rozman, 3. b
Za ma{kare sem bil batman. V nedeljo smo
{li gledat ~arovnika Braneta. Pri~aral nam
je veliko stvari. V torek sem dobil 12 evrov.
Bilo mi je v{e~.
Andra` Jam{ek, 3. b

Zimska {ola v naravi
Danes sem pikapolonica. Imam krila in
ro`i~ke. Na krilih imam osem pik.
Ajda Dacar, 2. a
Danes sem angel in lahko letim. Na glavi
imam obro~. Imam zlata krila. Prihajam iz
nebes. Sem Miklav`eva pomo~nica. Preganjam parkeljne. Imam zlate lase. Sem
zelo lepa.
Sara Kralj, 2. a
Danes sem princeska. @ivim v velikem
gradu. Imam konja, ki ima krila. Lahko
letiva. Imam slu`abnike, ki mi stre`ejo.
Eva Osredkar, 2. a
Jaz sem spiderman. V razredu so {e gusarji,
pirati, ninje, kavboji, vojaki, pa tudi dobre
vile, princese, gobica in pleskar. [li smo v
telovadnico. Obiskale so nas tudi ma{kare
iz Most. Jedli smo krofe. Bilo je zelo lepo.
Jakob Stele, 3. a
Matja` je gusar. Ima gusarsko kapo. Na
kapi ima smrt. Oble~en je v ~rtasto majico
in rde~e hla~e.
Filip Zavrl, 3. a
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Prvi dan
Danes je sobota (19. 1.) in je prvi dan {ole
v naravi. Pi{em zve~er. Ravnokar smo pri{li
iz bazena. Ravno tam pa se zgodilo nekaj
nenavadnega, skoraj srhljivega.
Ko smo se kopali v bazenu, je bilo vse
mirno, dokler ni na okno potrkala »stara
mamca«, preoble~eno v ma{karo. Na
sebi je imela opravo, ki je prestavljala
smrt, v roki pa je dr`ala omelo. Hodila je
z razkora~enimi nogami. Takih ma{kar je
bilo {e ve~, ~eprav ni bil pust.
Ema Jagodic, 5. a
Tretji dan
Po celodnevnem smu~anju in obilni ve~erji
smo {li v disko. Moram priznati, da sem se
`e doma pripravljala za ta ve~er. Veliko sem
plesala in se zabavala. Imela sem ob~utek,
da so se imeli tudi drugi lepo. Najbolj pa mi
je bila v{e~ glasba, ki so jo vrteli.
[e v postelji, preden sem zaspala, mi je v
u{esih odmevala glasba.
Ajda Peterlin, 5. c
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Projekt rev{~ina po svetu in
pri nas
V okviru Eko{ole kot na~ina `ivljenja
poteka projekt z naslovom Rev{~ina po
svetu in pri nas, ki je namenjen u~encem
vi{jih razredov O[. U~enci spoznavajo
`ivljenje, delo in te`ave njihovih vrstnikov
v afri{ki dr`avi Malavi (ki je najrevnej{a na
svetu) s pomo~jo pisemskega dopisovanja
med na{o {olo in {olo malavijsko Gogo
Primary School. Projekt vsebuje tudi
zbiranje pomo~i oziroma »botrstvo« tej
{oli. Na drugi strani pa u~enci zbirajo tudi
informacije o rev{~ini pri nas, v Sloveniji in
v na{i ob~ini.
Ko smo raziskovali problematiko rev{~ine
v Malaviju, smo se z vpra{anji obrnili tudi
na Stanka Rozmana, ki deluje v tej dr`avi.
Napisal nam je zajetno pismo, v katerem
je zelo `ivo opisal problem rev{~ine in njegove posledice, ki v veliki meri prizadenejo
tamkaj{nje vrstnike na{ih u~encev.
U~enka Nika Jeraj (5. a), ki sodeluje pri
projektu, je tako strnila svoje misli ob
prebranem pismu.
Ko je na{a u~iteljica pripovedovala, kako
je v Malaviju, sem si predstavljala, kako
u~enci eno uro hodijo v {olo, da sedijo v
{oli na tleh in kako nekateri otroci skrbijo
za mlaj{e bratce in sestrice, ker nimajo
star{ev. ^e bi ravno v tem trenutku pri{la
tja in bi postala ena izmed teh otrok, ne bi
dolgo zdr`ala, ker imam vse. Kar sram me
je, da sem izbir~na in tudi nekaterih jedi
nimam preve~ rada. Zelo pa sem se ~udila,
da se je v eni u~ilnici zbralo 100 u~encev.
Prav zanima me, ali bi se lahko v na{o?
Ana Zarnik, vodja projekta

Ogled predstave @upanova
Micka
Navdu{eno ploskanje je spremljalo `e
za~etek predstave v kranjskem gledali{~u.
Ogledali smo si predstavo @upanova
Micka. Bil sem navdu{en.
Igralci so uporabljali starinske besede, saj
so nam `eleli predstaviti tedanje `ivljenje.
Tudi obleka ni bila po dana{nji modi.
Zgodba pripoveduje o ljubezni med Micko
in dvema mladeni~ema, ki bi jo oba rada
za `eno. Micka se sprva ogreje za Tulpenheima, a ko izve, da je `e zaro~en, vzame
za mo`a An`eta. Ko to izve Tulpenheimova
zaro~enka, ga seveda zapusti.
Nasmejal sem se mnogim komi~nim situacijam, ki jih je res kar mrgolelo. Igralci so
igrali odli~no. Zabaval sem se tudi, ko so
med pri petju mo~no poudarjali nekatere
besede. Igralci so res pravi umetniki.
Povsem se v`ivijo v vlogo in mo~no izra`ajo
~ustva.
Predstave je bilo kar prehitro konec. Ko
sem se ozrl naokrog, sem videl same nasmejane obraze.
Jaka Mandi~, 7. a

SKAVTI - OBJAVE

Aplenca

Lep pozdrav!
Vas zanima, kaj smo skavti poleg tedenskih
sre~anj po~eli v zadnjem mesecu? ^e je
tako, si preberite pogovor dveh zmedenih
^ungelskih prebivalcev, ki sta sre~ala na{
klan na zimovanju, vtise volkuljice, ki se je
udele`ila sre~anja z Brezni{kim krdelom,
lahko pa si preberete tudi o tem, kam se
skavti odpravljamo poleti, in kako nam pri
tem lahko pomagate. Kaj vse pa so na zimovanjih do`iveli v drugih vejah pa boste
izvedeli v prihodnji {tevilki.
Pa: »Bodite pripravljeni!«.
Primo` Poga~ar, Skrbni sokol

Zbiranje papirja za
Jamboree.
Komendski skavti se letos odpravljamo na
prav poseben tabor, ki se imenuje Jamboree. Se spra{ujete, kaj pa sploh je to? To je
tabor, na katerem se bomo zbrali vsi slovenski katoli{ki skavti, od najmanj{ih vol~i~ev
do najstarej{ih voditeljev. Zaenkrat nas je
prijavljenih okrog 3100 iz vse Slovenije,
med njimi pa pribli`no 80 iz na{ega stega.
1. Slovenski skavtski Jamoree bo potekal
pod geslom: norost, ki deluje. Beseda
Jamboree izvira iz jezika Swahili, saj je na
obmo~ju, kjer govorijo ta jezik, dolgo ~asa
deloval ustanovitelj skavtov Robert Baden
Powell. Pomeni pa nekaj podobnega kot
na{ »`ivjo!«.
Julija si bomo torej slovenski katoli{ki skavti
zaklicali »`ivjo« in skupaj pre`iveli nekaj dni
v naravi, spletli nova prijateljstva, si izmenjali izku{nje in se preprosto lepo imeli.
Ker pa je stro{kov za tak tabor precej ve~,
kot za obi~ajne tabore in ker si res `elimo,
da bi se prav vsi lahko udele`ili tega
nepozabnega dogodka, vas prosimo za
majhno pomo~. V stegu smo se odlo~ili, da
bomo zbirali star papir in s tem malo zni`ali
prijavnino za udele`ence. Pri tem pa nam
lahko pomagate tudi vi. Datum odvoza papirja {e ni znan, kljub temu pa `e sedaj lahko za~nete
z zbiranjem.
S tem boste
pomagali
nam in tudi
materi naravi.
O datumu in
kraju zbiranja pa vas
bomo obvestili v naslednji Aplenci.
@e vnaprej
se vam zahvaljujemo
za vsak kilogram papirja.
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Farov{ki zajci v
^ungliji

Skakajo~i fi`ol~ki v
Breznici

Na leto{nje zimovanje so se klanovci odpravili
v ^unglijo v Podtabor. Tam so zmotili vsakdanji mir tamkaj{njih ^ungelskih prebivalcev.
Dva izmed njih sta takole modrovala o njihovi
za~asni prisotnosti v Podtaboru.
• Hej, hej, imamo velik problem. Sumimo, da
so se v ^unglijo naselile neke `ivali.
• Nove `ivali v na{i ^ungliji? Po ~em to
sklepa{?
• Poglej vendar malo naokoli. @upni{~e
v Podtaboru je `e ~isto uni~eno. Kuhinja,
kopalnica, dvori{~e… Prav vsak prostor je
postal pravo prizori{~e zlo~ina.
• Uf… Pa res. ^akaj, ~akaj, kaj je tole v
kuhinji?
• Tole? Sli{al sem, da so se `ivali pogovarjale
nekaj o ri`oti z bananami, sve`ih toastih in
origanu s {pageti. Pravzaprav naj bi vsak
njihov obrok prihajal z neke druge dr`ave.
Le katera vrsta `ivali bi jedla tako ~udne
stvari?
• Res ne vem. Joj, poglej v kopalnico. Kaj
pomenijo vsi ti plasti~ni lon~ki polni vode na
strani{~nem pokrovu?
• Ne vem, ne vem. Morda so {e tako necivilizirani, da ne vedo, kako se ga pravzaprav
uporablja. V~eraj so se kar tri ure lovili in
skrivali znotraj na{ega obzidja kot kake opice. Potem pa so zve~er, ne bo{ verjel, imeli
kulturni ve~er s Francijem – na{im najve~jim
pesnikom. In vmes so se dve uri resno
pogovarjali o kavi in ali je le-ta sprejemljiva
v njihovi ~redi.
• Hm… zares ~udne `ivali. Prvi ve~er se
pogovarjajo o umorih, naslednji ve~er spije
vsak po liter vode, `e pred zajtrkom telovadijo
ob son~nem vzhodu, pe{ gredo v uro in pol
oddaljene Brezje s te`kimi nahrbtniki, pa nasmeh vseeno ne izgine z njihovih obrazov…
Hej, kaj pa je to? Pazi, vseh 13 jih prihaja iz
cerkve…
• Ah, poglej najine neznane `ivali…
• Pa res! To so vendar zajci!
Katarina Pavlini~, Simpati~na ~ebela

V soboto 2. februarja, smo se ob 8.50 vol~i~i
zbrali pred brlogom. Najprej smo {li vsi skupaj k sveti ma{i. Potem smo se z avtomobili
odpeljali proti Breznici (kraj blizu Vrbe). Tam
nas je `e pri~akovalo Brezni{ko krdelo. Prvo
smo se igrali spoznavno igro, nato pa {e
druge. Po kraj{i malici pa je sledila velika igra
v kateri smo po skupinah gradili kmetije.
Ta dan je minil zelo hitro in morali smo
domov.
Volkuljica Ma{a Jeri~

`eli
vsem bralcem Aplence,
darovalcem in obdarovanim

vesele velikono~ne praznike
Zvon se v jutro oglasi, pesem
radostna doni. Aleluja!
Zopet je Velika no~, vse tako je kot
neko~. Aleluja!

Simonu v slovo
Minilo je `e kar nekaj let,
odkar iz osnovne {ole skupaj smo od{li v
novi svet.
Sedaj smo se dobili,
a tebe `al ni ve~ med nami.
Sami smo,
od tebe smo se poslovili.
Od{el si,
ne da bi se od nas poslovil,
ne da bi se {e zadnji~ skupaj poveselili.
Zakaj smo toliko ~asa ~akali,
da bi se dobili?
Sedaj pa manjka{ nam Ti,
ki zmeraj si kak{no nor~ijo ugnal,
zmeraj bil si vesel in nasmejan.
Oprosti nam!!!
Oprosti nam, ~e nismo te poslu{ali,
ko bilo Ti je hudo.
Oprosti nam, ~e nismo te razumeli,
ko namignil si, da Ti je te`ko.
Morda nismo Te resno jemali,
saj izra`al si se na poseben na~in,
tvoje besede so vedno imele {aljiv prizvok.
Ko bi le vedeli,
da tako resno je.
Tvoj odhod bo morda pripomogel,
da bomo v prihodnje ljudi bolje poslu{ali
in jim znali prisluhniti.
Res {koda, da moral si umreti Ti,
da smo do tega spoznanja pri{li.
Simon, vedno bo{ v na{ih srcih kot prijazen, vesel, dobrodu{en in zabaven fant.
Po~ivaj v miru!
So{olci iz O[
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@e {tirinajsti~ skoki na Gori

Odbojkarska liga 07/08

Nekdanja sekcija je sedaj samostojno Dru{tvo skakalni komite Gora.

Rekreativna odbojkarska liga 2007/2008
se je prevesila v tretjo tretjino. V prvih dveh
tretjinah so ekipe igrale v treh skupinah,
sedaj v tretjem delu so se razdelili v dve skupini. Najmo~nej{ih dvanajst v prvo skupino,
ostalih petnajst pa v drugo. V zaklju~ni turnir
se bo uvrstilo deset ekip iz prve skupine in
{est ekip iz druge skupine.

V za~etku decembra smo se gorjanski
fantje zbrali in se za~eli pogovarjati o izvedbi `e tradicionalnih 14. skokov na Gori,
ki pa jih lansko
leto nismo izvedli. Na uvodnem sestanku
je postal novi
predsednik
dru{tva Jo`e
[imenc, podpredsednik
pa Luka [tirn.
Odlo~ili smo
se tudi, da sekcija skokov na
Gori, ki je doslej delovala
Na sliki: Zmagovalec Jure
Poga~ar-Pogi in Jo`e [imenc pod okriljem
Smu~arskega
kluba Komenda, postane samostojno
Dru{tvo skakalni komite Gora.
Sneg smo si zagotovili z izdelavo umetnega
snega, ki smo ga za~eli pripravljati `e decembra z na{im sne`nim topom. Prireditev
je bila potem zaradi neugodnih vremenski
razmer 20. januarja prestavljena na 27.
januar, ko se je ob izteku na{e velikanke
zbralo kar precej gledalcev. Spremljali so

skoke 31 tekmovalcev v 5 skupinah, `al pa
ni bilo med njimi nobene `enske. Prvi trije v
vsaki kategoriji so poleg prakti~ne nagrade
dobili tudi pokal in {ampanjec. Na doping kontroli, ki jo je izvajala Joli ^e{pljak,
noben tekmovalec ni imel te`av z rezultati
testov. Med tekmovalci pa se je bil hud boj
za glavno nagrado in sicer za prehodni
pokal in vikend paket v Piranu, ki pa si ga
je na koncu prisko~il Jure Poga~ar- Pogi z
Gore pri Komendi.
Za izvedbo prireditve se zahvaljujemo donatorjem, ki so zelo velikodu{no pomagali
tako z denarjem, kot s prakti~nimi nagradami, saj je prav vsak tekmovalec
dobil simboli~no nagrado. Galerijo slik in
popolne rezultate, si lahko ogledate na:
www.bmp-com.com/GORA2004/index.
htm
Rezultati po kategorijah-Osnovno{olci:
1. Jan Ambro`, 2. David Osolnik, 3. Alja`
Trebu{ak; Veterani: 1. Marjan Oman, 2.
Zdravko Zalokar, 3. Franc Strehovec;
Mladinci: 1. Jure Poga~ar-Pogi, 2. Primo`
Kadivec, 3. Jo`e Kosem; Starej{i mladinci:
1. Matja` [tebe, 2. Milan Poto~nik, 3. Bogo
^ema`ar; ^lani: 1. Boris Kej`ar, 2. Stane
Stegnar, 3. Robert Justin.
Jo`e [imenc, slike: Toma` Gr~ar

»Sedaj se `e vidi, da je kvalitetno na{a liga
vsako leto mo~nej{a in tudi {tevilj~nej{a.

Med 27 ekipami je sicer ekipa Avtoadut,
ki letos {e ni do`ivela poraza (zmagovalec
lanskoletne lige), toda tudi ta ekipa se mora
mo~no potruditi za marsikatero zmago.
Tekme so zanimive in vredne ogleda. Veseli
nas, da v ligi uspe{no tekmujeta kar dve ekipi
Komend~anov (ekipi P[ANC in PISKR^KI).
Nekaj Komend~anov pa je tudi v drugih
ekipah, zato ste vabljeni na ogled tekem.
Na{i dve ekipi sta se sicer uvrstili v slab{o
skupino, kjer se uspe{no borita za uvrstitev
na zaklju~ni turnir, ki bo 19. aprila.«
Mihaela Poglajen

Ko{arkarji Komende v Pore~u
Kadeti zmagovalci mednarodnega turnirja Pore~ 2007, pionirji drugi
Ko{arkarji Komende so se od 26. do 29. decembra lani udele`ili 4. bo`i~nega turnirja
v Pore~u. Nastopili sta ekipi kadetov (letnik
1991/92) in pionirjev (letnik 1993/94). Po
predlanskoletni zmagi pionirjev so bili
tokrat nastopi {e bolj{i: kadeti so v mo~ni
konkurenci klubov iz Hrva{ke, Italije, Srbije,
Makedonije in Slovenije osvojili prvo mesto,
pionirji pa v svoji skupini drugo mesto.

Za zmagovito ekipo so igrali An`e Jernej~i~,
Timotej Ko{ir, Bla` Bo{nak, Tim Sabljakovi~, Tej Gonza, An`e [tern. Marko
Paji}, An`e Balanti~, Rok Klob~ar, Emil
Avdi~, Matic Zorman, @iga Po`ek pa je
zaradi po{kodbe spodbujal soigralce s
klopi. Sodelovala sta tudi pionirja Klemen
Mihel~i~ in @iga Hren.
Lestvica:

Kadeti

Kadeti letnik 1991/92

V tekmi za ogrevanje (prvi dan), sta se
pomerili ekipi Komende in Beograda.
Nasprotniki niso nudili pravega odpora. V
nadaljevanju se je ekipa Komende pomerila
{e z dvema italijanskima ekipama, ki pa tudi
nista bili dorasel nasprotnik. Z osvojenim
prvim mestom v skupini se je Komenda
uvrstila v finalni krog, kjer so se pomerili
zmagovalci skupin: Grosuplje, Pula in
Komenda.

1. KK Komenda , 2. KK Grosuplje, 3. KK
Pula 1981

V prvi tekmi je Komenda tesno premagala
ekipo Grosupelj. Zmaga je toliko slaj{a, ker
sta se obe ekipi v tej sezoni `e pomerili v
tekmovanju 1. SKL in kjer ima Komenda
dvakrat negativen izkupi~ek, Grosuplje pa
so med kandidati za dr`avnega prvaka.
Druga finalna tekma med Komendo in Pulo
je potekala v zelo napetem ozra~ju. Pula
je za osvojitev prvega mesta potrebovala
zmago s 6 ko{i razlike, saj je izgubila s KK
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Grosuplje z rezultatom 47:52, Grosuplje pa
so izgubile s Komendo. Tako bi odlo~ala
ko{ razlika. Tega so se zavedali tudi
doma~i sodniki, ki so dopu{~ali grobo igro
doma~ih igralcev. Zaradi protesta trenerja
Komende je bil le-ta izklju~en, malo kasneje
pa sta sodnika celo izpraznila dvorano. Tik
pred koncem rednega dela, ki se je odvijala
brez gledalcev, so Pulj~ani vodili s 3 ko{i

Reprezentanca – cilj slehernega igralca
Ko{arkarski klub Komenda ima tudi v
leto{nji sezoni kar nekaj ko{arkarjev, ki
nastopajo za reprezentanco, ali pa so
na seznamu perspektivnih igralcev, ki so
vabljeni na izbirne treninge:
Reprezentanca mo{ke kadetske reprezentance Slovenije je med 14. in 25. februarjem
gostovala na turnirju v Tur~iji. Pred odhodom
so imeli v dvorani v Komendi 14. febraurja
{e trening.
razlike in bi lahko zmagali, vendar bi bilo to
za kon~no zmago premalo. V “izsiljenem”
podalj{ku je Komenda zaigrala na vso mo~
in prepri~ljivo zmagala in s tem osvojila
pokal turnirja.

Dan [pendal, letnik 1990, An`e [tern,
reprezentant (1991), Bla` Bo{nak (1991)
se je z dobrimi igrami v zadnjem obdobju
uvrstil na seznam vabljenih perspektivnih
igralcev, Marko Paji}, reprezentant (1992) v
~asu sestavka na mednarodnem turnirju v
Tur~iji, Emil Avdi} (1992), Klemen Mihel~i~
in @iga Hren (1993), Filip Pesek Omerzel,
reprezentant (1994).
Roman Gro{elj, slika: A. @.
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Gasilci v ob~ini sredi marca
Po ob~nem zboru gasilcev PGD Komenda
19. januarja so se 2. februarja sestali gasilci
PGD Moste in 9. februarja gasilci PGD Kri`.
Tako mo{anski, kot kri{ki so ocenili delo,
podelili priznanja in napredovanja, sprejeli
statut, program ter finan~ni na~rt za letos
in izvolili nove organe. Zaradi pomanjkanja
prostora bomo podrobneje o obeh ob~nih
zborih pisali v prihodnji {tevilki.
Tokrat ob sliki z ob~nega zbora PGD

v Mostah le {e napoved, da bo ob~ni
zbor Gasilske zveze
Komenda, na katerem
bodo tudi izvolili tudi
nove organe zveze,
v soboto, 14. marca,
ob 18. uri v Domu
Antona Breznika na
Kri`u. A. Ž.

Regijsko smu~anje gasilske
mladine
Skoraj bi lahko rekla, da se regija zgleduje
po GZ Kamnik in GZ
Komenda. Med prvimi
smo poleg gasilskih tekmovanj za~eli organizirati tudi druga {portna
tekmovanja za gasilsko
mladino. Tako imajo
otroci ve~ dru`enja in
{portne tekmovalnosti.
Regija je najprej za~ela
organizirati ga silski

kviz, zatem orientacijski tek in sedaj {e
smu~anje. @al so se prvega regijskega
smu~anja v Sene`etih pri Bohinju udele`ili
le trije pionirji z dvema mentoricama. So
pa domov prinesli {tiri medalje, dve zlati
in dve srebrni. Pripravili so namre~ tudi
tekmovanje za mentorje, kjer sta bili na{i
mentorici prva in druga. V svoji skupini
je osvojila zlato medaljo Lucija Pavlini~,
pri pionirjih pa je srebrno medaljo osvojil
Tadej Poga~ar, Tilnu Poga~arju pa je do
medalje malo zmanjkalo, saj je bil v svoji
skupini odli~en ~etrti.
Mihaela Poglajen

Te~aj smu~arskega teka
Snega v dolinah letos prakti~no ni,
vendar smu~arji teka~i ne po~ivajo. [portno dru{tvo Suhadole je pripravilo te~aj
smu~arskega teka na Sori{ki planini, kjer
so sne`ne razmere zelo ugodne. Poltretji
kilometer dolga proga nasproti smu~i{~ je
primerna za vsakogar, ki si `eli sprostitve
na snegu in vzdr`evati kondicijo. Te~ajniki
so pod strokovnim vodstvom u~itelja
Simona Poto~nika postopno spoznavali
drsalno tehniko teka. Pravilna tehnika
omogo~a hitrej{i tek, terja manj napora in
nudi ve~ u`itka pri teku. Velik poudarek je
bil na ogrevanju in razteznih vajah, ~esar
ve~ina rekreativcev pred za~etkom vadbe
ne izvaja. Vaja dela mojstra, pravi znan

slovenski pregovor,
zato bo potrebno
pridobljeno znanje
~im ve~krat utrjevati. Smu~arski tek
je zelo primeren za
rekreativce vseh starosti, ker mo`nosti
za po{kodbe skoraj
ni. Tovrstna aerobna vadba blagodejno vpliva na srce
in o`ilje in utrjuje
skoraj vse mi{i~ne
skupine.
Peter Pibernik

Nakup gasilskega vozila

VABILO
DRU[TVO UPOKOJENCEV KOMENDA

V PGD Komenda vedno bolj ugotavljamo, da potrebujemo vozilo za prevoz
mo{tva, za intervencije, za prevoz ~lanov
na razna izobra`evanja na Igu, za prevoz
veteranov na tekmovanja in sre~anja in
{e posebno pri prevozu otrok na razna
tekmovanja, saj mentorji odgovarjamo za
njihovo varnost. Z nakupom kombija bi
potrebovali manj {oferjev.
Ker iz ob~ine letos `al ne moremo
pri~akovati pomo~i, smo se odlo~ili, da
denar zberemo sami. Prvo akcijo bomo

imeli marca na koncertu v {portni dvorani
v Komendi, ko bomo organizirali sre~elov.
Naslednja akcija bo iskanje in pridobivanje
donatorjev. Upamo, da se boste ob~ani
odzvali na na{e pro{nje in na{im gasilcem,
ki bodo potrkali na va{a vrata, poklonili
dobitke za sre~elov. Podjetnike, ki vam
poslovanje to omogo~a, pa prosimo, da
nam pomagate kot donatorji, da bomo
tako skupaj spet naredili nekaj dobrega.
Na pomo~!
Mihaela Poglajen

Vabi vse ~lane na redni
OB^NI ZBOR

V SOBOTO, 8. MARCA, OB 18. URI
V OSNOVNI [OLI KOMENDA
Na ob~ni zbor smo povabili kar 9 parov

ZLATOPORO^ENCEV
~lanov DU Komenda
Ob DNEVU @ENA bo posebna skrb
namenjena tudi na{im `enskam.
VABLJENI
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Nepogre{ljive komendske narodne no{e
V Planinskem domu Milana [inkovca
Komenda je bila 15. skup{~ina Dru{tva
narodnih no{ na Komendskem, na kateri
se je zbralo okrog sto ~lanov in ~lanic,

Zaplesala je tudi otro{ka folklorna skupina
pod vodstvom Marjana Rozmana
predstavnikov drugih dru{tev, prijateljev
in podpornikov. Predsednica dru{tva dr.
Angelca @erovnik je v njihovi sredi {e
posebej toplo pozdravila ~lanico dru{tva

Cecilijo Kajzer in ~lana Alojza Vidmarja, ki
sta u~akala 80 let, navzo~i pa so z minuto
molka po~astili spomin na lani umrli ~lanici
Pavlino Lah in Marijo Tur{i~.
Dr. @erovnikova je predstavila bogato in
raznovrstno delo dru{tva v minulem letu
in {e obse`nej{i in zahtevnej{i program
za leto{nje leto. V njem bo veliko `e dobro
ute~enega, razveseljuje pa nadaljevanje
lani za~etega u~enja otro{ke folklorne
skupine pri dru{tvu. To zahtevno delo je
sprejel odli~ni harmonika{ Marjan Rozman
z Brega, zasluge za nastanek skupine pa
ima tudi O[ Komenda-Moste. Predstavnica
Planinskega dru{tva Komenda, u~iteljica
Jo`ica Ur{i~, je za`elela, da bi se sodelovanje med dru{tvom in {olo okrepilo.
Predlagala je tudi predstavitev delovanja
dru{tva na {oli. Kaj so se mladi obiskovalci
te~aja slovenskih narodnih pesmi in plesov
`e nau~ili, so po uradnem delu ob~nega
zbora tudi pokazali.

Ob~ni zbor TD Komenda

Predsednica dru{tva je povedala, da bodo
letos njegovi ~lani in ~lanice 11. maja v narodni no{i obiskali Novo [tifto, Gornji Grad
in Radmirje, `e prej, 23. aprila, se bodo na
Ljubljanskem gradu udele`ili praznovanja
zavetnika mesta Ljubljane sv. Jurija, 2.
avgusta bodo od{li na 61. `egnanje v Beljak, 15. avgusta bodo romali v Lipico, 14.
septembra bodo sodelovali na 37. dnevih
narodnih no{ v Kamniku, ne bo izpadel
tudi vsakoletni piknik. Udele`evali se bodo
{e raznih drugih dogodkov in sodelovali z
drugimi dru{tvi.
Delo dru{tva je pohvalil predsednik
Turisti~nega dru{tva Komenda Vid Koritnik in ga povabil k sodelovanju na raznih
prireditvah; {e posebej na prvem mednarodnem sre~anju Stari traktor v Komendi.
Zakonca dr. Angelca in dr. Marko @erovnik
pa sta na koncu navzo~im predstavila
njuno zanimivo lanskoletno potovanje na
Kitajsko in v Kirgizijo.
Jo`e Pavli~

Ocena: Dru{tvo je lani dobro in pravilno delovalo.
Turisti~no dru{tvo Komenda je mesec
februar za~elo z ob~nim zborom, na katerem se je 1. februarja zbralo 44 ~lanov in
predstavniki drugih dru{tev, trije ob~inski
svetniki, podporniki dru{tva pa tudi `upan
Toma` Drolec, pod`upan Mirko Kepic
in ravnateljica O[ Komenda-Moste Mira
Rek.
Iz poro~il so navzo~i zvedeli, da je dru{tvo
lani dobro in pravilno delovalo, pove~alo
pa se je za tri nove ~lanice: Petro Rem{e
Starovasnik, Ireno Skok in Majdo Drolec.
Program dela TD Komenda v leto{njem

letu pa je potem predstavil predsednik Vid
Koritnik. Marsikaj od na~rtovanega so ~lani
dru{tva s sodelavci delali `e doslej, veliko
pa bo tudi novega. Omenil je izid prevoda
zlo`enke TD Komenda v angle{~ino in v
nem{~ino, lani odpadli koncert Siren, ureditev poti po kulturni dedi{~ini v na{i ob~ini
v sodelovanju z Odborom za kulturno
dedi{~ino Ob~ine Komenda, podelitev
»~ebel« in »osatov« in drugo.
Predstavniki dru{tev v ob~ini in drugi gostje
so pohvalili delo TD, izrazili pa so tudi pripravljenost drugih dru{tev za sodelovanje pri

Prvi~ v novem domu na Podbor{tu

raznih akcijah. Prva tak{na bo `e 19. aprila
na Dan Zemlje ~istilna akcija. V razpravi pa
so omenili tudi potrebno obnovo prostorov
Selanove sobe, objavo ob~inskega odloka
o strokovnem vodenju obiskovalcev po
Komendi (za to sta usposobljeni ~lanici
UO TD Komenda Katja Tabernik in Ur{ka
Brem{ak) pa tudi ve~jo promocijo imena,
osebnosti in dela Petra Pavla Glavarja.
Ob~ni zbor so sklenili s povabilom predsednika TD Komenda Vida Koritnika, naj
zdru`ijo svoje mo~i za dobro komendskih
ob~anov.
Jo`e Pavli~

Letos praznuje Planinsko dru{tvo Komenda deset let delovanja.
Ob~ni zbor so imeli ~lani dru{tva 26. januarja, prvi~ v novem Planinskem domu, ki so
ga poimenovali po organizatorju planinstva
v Komendi in idejnem o~etu za izgradnjo
tega doma, Milanu [inkovcu. Zboru je
predsedoval Toma` Drolec, udele`ilo se
ga je skoraj osemdeset ~lanov dru{tva,
med gosti pa Du{an [tefula, ~astni ~lan PD
Kamnik in predstavnik Planinskega zveze
Slovenije, predsednica PD Cerknica [tefka
[ebal, predstavnika PD Morav~e in ~lanica
PD Delo in dr. Angelca @erovnik iz Dru{tva
narodnih no{ Komenda.
Dru{tvo je imelo lani 335 ~lanov, poslovalo
je zakonito in uspe{no; {e posebno gradbeni odbor za izgradnjo planinskega doma,
ki ga je vsa leta vodil Zoran Sodnik. Zaradi
kon~anih del so ukinili gradbeni odbor in
sklenili, da delo prepustijo gospodarjema
Pavlu @velcu in Francu Drolcu. Za novega
~lana Upravnega odbora pa so imenovali
Maksa Koritnika, ki je vlo`il v delo in organizacijo del pri domu najve~ svojega
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~asa in znanja, sedaj pa bo imel na skrbi
upravljanje doma.
Vodni{ki odsek s {estimi vodniki je uresni~il
lanski na~rt, letos pa ima v programu 33
pohodov in vzponov; 9 `e tradicionalnih,
dva pa na Sonnblick in na Breithorn. Skrbeli
pa bodo tudi za dodatno izobra`evanje
vodnikov.
Tudi [olska sekcija, ki deluje `e dvajset let,
je bila uspe{na, letos pa na~rtujejo osem
izletov in junija tridnevni planinski tabor.

Mladinski odsek, ki ga vodi Nejc Jurkovi~,
vabi medse mlade in oblikovanje spletne
strani. Posebne vrste »ti~i« pa so [krjan~ki,
ki si kondicijo nabirajo na {tevilnih pohodih.
Vodita jih Majda Drolc (`enski del) in Franc
Drolc (mo{ki del). Skupaj jih je {tirideset,
dru`ita pa jih dru`abnost na sre~anjih in
pohodih, med katerimi prevladujeta Franc
Drolc s 342 pohodi in Majda Drolc s 307.
Dosedanji predsednik Peter Zmrzlikar se
bo v prihodnje posvetil vodni{kemu delu in
izobra`evanju. Zato so za novega predsednika na zboru imenovali Zorana Sodnikarja,
dosedanjega podpredsednika, Peter Zmrzlikar pa je postal podpredsednik.
Ob~ni zbor so s kulturnim programom
popestrili Mo{ki pevski zbor Komenda in
dva ~lana Mladinskega odseka. ^lani pa
so sli{ali tudi staro komendsko planinsko
himno, ki bo iz{la na posebni zgo{~enki.
Tone Ogorevc

KRONIKA
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Oaza miru
Kakor se vzame! Res je, da policijsko poro~ilo
za mesec januar ne na{teva nobenih ekscesov,
ki bi se pripetili v na{i ob~ini; res pa je tudi,
da je nekaj zadev {e »odprtih« in postavljenih
na prepih pristojnih na Policiji. ^e izvzamemo
primere vandalizma, ki se zopet pogosteje
pojavlja pri nas, in so bili `e omenjeni v prej{nji
{tevilki, bi dodali samo to, da so to osamljeni
primeri, ki pa lahko zbujajo skrb kar nekaj
dejavnikom. Tako slu`benim, predvsem pa
tistim, ki so lahko posreden vzrok za taka
dejanja. Pri tem mislim predvsem na vzgojo v
dru`ini, kjer star{i ve~krat ne vedo, kje njihovi
nasledniki pre`ivljajo ve~ere in svoj prosti ~as.
Spra{ujem se, kako si predvsem mladi oblikujejo vrednote za svoje `ivljenje. Ena od vrednot
je spo{tovanje skupne lastnine, ki najve~krat
postane `rtev vandalizma. Skoraj gotovo je, da
odrasli ne razbijajo smetnjakov, ne snemajo
zastav, ne po{kodujejo prometnih znakov in
ne lomijo obcestnih »sne`nih« koli~kov, ki jih je
treba skoraj vsako leto v celoti obnoviti. Vedo,
da skupno dobro pripada vsem in je treba vsa

nadomestila pla~ati iz ob~inskih sredstev. Pa
dovolj o tem – malo stro`ji nadzor doma bi ne
bil odve~. In pa seveda vzgoja.
Poro~ilo Policijske postaje Kamnik za svoje
obmo~je zajema 6 tatvin, 5 prometnih nezgod, 3 vlome, 1 po`ar, 2 vloma v avtomobile,
1 pretep, 1 poskus vloma, 1 po{kodbo
avtomobila na parkirnem prostoru, dvakrat
so policisti obravnavali sum zlorabe mamil,
na{li pa so tudi mino iz druge svetovne vojne
v reki Bistrici.
Med osemnajstim in {tiriindvajsetim februarjem
je na celotnem obmo~ju dr`ave potekala usklajena poostrena akcija o uporabi varnostnega
pasu. Namen tega nadzora je, da bi vplivali
na vedenje voznikov in potnikov v osebnih
vozilih, ki v precej{nji meri {e ne uporabljajo
varnostnih pasov. Cilji te akcije so predvsem
zmanj{anje te`kih posledic prometnih nesre~,
dose~i dosledno uporabo varnostnih pasov
in pove~ati verjetnost, da bo voznik, ki ne
bo uporabljal varnostnega pasu, ustrezno

kaznovan. Kaznovanje zaradi neuporabe varnostnega pasu, ki lahko obvaruje marsikatero
`ivljenje, ni samemu sebi namen. Je le poskus
krepitve zavesti, da moramo za lastno varnost
in varnost potnikov v avtomobilu skrbeti sami.
Upam, da niste bili vi tisti, ki ste v tem tednu
morali se~i v denarnico, pla~ati globo in nato
po tihem bentili.
Kaj pa je z zimo? Ne meteorolo{ko, ne po
zakonu je {e ni konec. Kar lepo obdr`imo na
svojih avtomobilih zimske gume. Nikoli se ne
ve, kdaj lahko sneg pobeli vozne povr{ine.
Vemo pa, da so na{e ceste zaradi pri~etka
pomladanskih del na poljih polne blata in ob
de`ju spolzke. Tudi pri zaviranju na takih »belih« cestah se pnevmatike z zimskim profilom
dobro obnesejo.
Pa {e vpra{anje. Ali je zaradi onesna`evanja
cesti{~a `e kdo pla~al globo? Pa bi jo moral!
Za naslednjo {tevilko je obljubljena analiza
dela in varnostne problematike na obmo~ju
Policijske postaje Kamnik.
Tone Ogorevc

Vandalizem po Komendi
VANDALIZEM – v slovarju slovenskega
knji`nega jezika sem na{la obrazlo`itev:
vandalizem = slab{alna beseda za
po{kodovanje, uni~enje ~esa koristnega,
lepega brez pravega vzroka.
Skoraj vsak konec tedna se spra{ujemo,

kaj so uni~ili ta konec tedna. Na{i vandali
so si nabrali `e kar lepo zbirko trofej: uni~en
mladinski klub (zato so se morali izseliti),
po{kodovane avtobusne postaje, uni~ena

korita za ro`e, uni~eni pepelniki, javna
razsvetljava, razbita stekla po {oli, omarice
za kabelsko televizijo, po{kodovani grobovi,
da polomljenih sne`nih koli~kov niti ne
omenjam, popolnoma uni~en delovni stroj
ob {olski poti.
Saj res. [olska pot. Ta je zgodba zase.
Koliko truda je tedaj {e Krajevna skupnost
vlo`ila v {olsko pot, da jo je asfaltirala, postavila javno razsvetljavo in kak{no klopco za
utrujene sprehajalce. Ob poti je tudi bo`je
znamenje, h kateremu doma~ini prina{ajo
ro`e in sve~e. Ob vsem vlo`enem trudu v
{olsko pot takrat ni nih~e pomislil, kaj se bo
dogajalo. Ro`e in sve~e nikoli ne pre`ivijo
no~i, klopce so uni~ene; ~etudi bi bile iz
`eleza.
ZAKAJ? Kak{no zadovoljstvo imajo ob tem,
da uni~ujejo tujo lastnino. Svojo mo~ lahko
doka`ejo tudi druga~e: v {portu, rekreaciji,
na delovnih akcijah, pa {e... Ne razumem!
Saj uni~ujejo svoje!? Uni~ujejo nekaj, kar je
narejeno iz na{ega denarja, za vse nas...!

Namesto da bi ob~ina gradila nove {portne
objekte, denar tro{i za popravila uni~enih
stvari.
KDO so? se spra{ujem. Mislim, da storilci
niso iz Dom`al, ne iz Kamnika, ampak so
kar na{a »zlata mladina«. Dragi star{i, nikar
ne recimo: MOJ NI. ^e mu zve~er po 22.
uri dovolite, da hodi zunaj, je lahko tudi va{.
Malce velja potipati »te na{e otroke«, kaj
delajo tam zunaj. Ne recite, da se nimajo
kam dati. Imamo mladinski center, kjer so
dobrodo{li. Vendar brez alkohola in cigaret.
Tam lahko kartajo, igrajo namizni nogomet,
biljard, pikado, tudi ple{ejo lahko ali pa preprosto samo klepetajo s prijatelji.
Storilci so verjetno le skupina otrok. Toda
nekdo bo moral vandalizmu po Komendi narediti konec, ali pa moramo mirno ~akati, da
odrastejo in pridejo novi {e huj{i vandali.
Mihaela Poglajen

APLENCA

Krajevna organizacija Rde~ega
kri`a Moste bo tudi letos pripravila
sre~anje ob materinskem dnevu.
Sre~anje bo 28. marca ob 17. uri v
{oli v Mostah. Lepo povabljeni. A.@.

je tudi na spletu:

www.komenda.si

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

Povabljeni na
Materinski dan

Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda,
Leto 17, {tevilka 3 bo iz{la

28. marca 2008.
Gradivo za objavo oddajte do
17. marca 2008
^lanske po{ljite po E-po{ti na naslov:
urednistvo.gok@komenda.si
ali jih oddajte na disketi v tajni{tvu na ob~ini.
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Aplenca
Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel.
Niti zbogom nisi rekel,
ko od nas slovo si vzel.

Glasilo ob~ine Komenda 2/2008
Solza, `alost, bole~ina
te zbudila ni.
Nam ostala je praznina,
ki hudo boli.

Prazen dom je in dvori{~e,
zaman oko te na{e i{~e,
ni ve~ tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA

ZAHVALA

ZAHVALA

Ob prezgodnjem slovesu na{ega dragega
mo`a in o~eta

V 69. letu je za vedno od{la

Nepri~akovano in mnogo prezgodaj
nas je v 29. letu zapustil na{ dragi
sin, brat, vnuk, ne~ak in bratranec

IVANKA KORBAR
VLADIMIRJA LAMOV[KA
Iskreno se zahvaljujemo vsem
sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za darovano cvetje, sve~e
in sv. ma{e.
Hvala tudi gospodu `upniku za pogrebni
obred, nosilcema praporov, pevcem,
trobrnta~u ter pogrebni slu`bi.
Vsi njegovi

Oj te`ka pot, oj to`na pot,
ko od srca srce se lo~i!
V Bogu ljubi{ dom in rod,
mi spremljamo te jokajo~i.

ZAHVALA
V 67. letu je je izgubila boj s kruto
boleznijo na{a draga `ena, mama,
babica, ta{~a, sestra, svakinja in teta

s Klanca
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za podarjeno
cvetje in sve~e. Hvala vsem, ki ste darovali
za sv. ma{e, nam izrekli so`alje in jo v tako
velikem {tevilu spremili na njeni zadnji poti,
posebej {e sosedovim fantom, ki so jo tako
spo{tljivo odnesli k ve~nemu po~itku in g.
`upniku Zdravku @agarju za lep pogrebni
obred in tola`ilne besede.
Posebno zahvalo pa smo dol`ni bolni{kim
sestram in stre`nicam Doma po~itka v
Meng{u za skrbno in ljubeznivo oskrbo ob
njeni te`ki bolezni.
Mo` in vsi njeni.
Srce tvoje je zaspalo,
zvon v slovo ti je zapel.
Misel nate bo ostala,
spomin za vedno bo `ivel.

ZAHVALA
V 81. letu starosti nas je zapustila
draga mama, babica, prababica,
ta{~a, sestra, teta

SIMON SLAPAR
s Kri`a
Iskreno se zahvaljujemo Simonovim
sodelavcem iz Po{te Slovenije, enote
Dom`ale in PE Ljubljana za poslovilne
besede, prav tako tudi njegovim prijateljem
za ganljive besede v slovo.
Hvala tudi so{olcem in razredni~arki iz osnovne {ole Komenda-Moste in so{olcem iz
srednje Obutvene {ole Kranj, sorodnikom,
vsem njegovim prijateljem, sosedom,
posebej dru`ini Grm{ek, podjetju Belinka
Kemostik Kamnik, Kapitalski dru`bi in Bevc
Janezu s.p. za izre~ena ustna in pisna
so`alja, denarno pomo~, podarjeno cvetje,
sve~e, svete ma{e in prispevke za cerkev.
Hvala tudi gospodu `upniku Zdravku
@agarju in gospodu Jeri~u za lepo opravljen
obred ter pevcem za lepo odpete pesmi.
Iskrena hvala tudi vsem, ki ste ga v tako
velikem {tevilu spremljali na njegovi prerani
zadnji poti in nam bili v oporo in tola`bo.
@alujo~i: mami, ati, brat Iztok z Mojco,
babica, Irena in ostalo sorodstvo.
Kri`, 28. januarja 2008

Od{li so …
ANICA JAKOMIN

Umrli od 24. jan. do 21. febr. 2008
Simon Slapar, Kri` 52, umrl 24.01.08 v

roj. Letnar
Toplo zahvalo izrekamo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem, posebno
njenim biv{im so{olkam in so{olcem iz
Komende.

Iskrena hvala g. `upniku Dularju, pro{tu g.
Lapu in `upniku g. Rojcu za lepe poslovilne
besede in opravljen cerkveni obred. Hvala
pevcem kvarteta Krt in so{olcu g. Mihu za
lepo izre~ene besede slovesa.
[e enkrat hvala vsem za ustna in pisna
so`alja, cvetje, sve~e, darove za sv. ma{e
in cerkev. Hvala vsem, ki ste jo v tako
velikem {tevilu pospremili na njeno zadnje
po~ivali{~e na Kamni{kih `alah.
Mo` Peter, h~i Marta z dru`ino, sestra
Marija in brat Florijan z dru`inama in
ostalo sorodstvo.
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29. letu;

ANTONIJA VRHOVNIK
s Kri`a
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti, zanjo darovali
cvetje in sve~e, nam pa izrekli so`alje. Zahvaljujemo se tudi gospodu `upniku Zdravku
@agarju, gospodu Jeri~u, nosa~em, pevcem, trobenta~u, domu starej{ih ob~anov
Kamnik, dru{tvu upokojencev Komenda in
zvezi borcev Komenda.
Vsem {e enkrat iskrena hvala.
Vsi njeni
Kri`, Podgorje: januar 2008

Antonija Vrhovnik, Kri` 43, umrla
26.01.08 v 81. letu;

Vladimir Lamov{ek, @eje 10, umrl
26.01.08 v 69. letu;
Ivanka Korbar, Klanec 32, umrla
04.02.08 v 69. letu.

Oddaja zahval in oglasov
na naslov:
Baldomir Krem`ar, Krekova 9
tel.: 01-834 13 05
e-naslov: aplenca@bavant.net

NAGRADNA KRI@ANKA
GOSTILNA PRI OLGI
@e ve~ kot 30 let v Mostah pri Komendi
1. nagrada – kosilo za 4 osebe
2. nagrada – kosilo za 2 osebi
3. nagrada – kosilo za 1 osebo
4. nagrada – sladica za 2 osebi
5. nagrada – sladica za 1 osebo

GOSTILNA PRI OLGI – ODPRTO vsak dan od 9. do 22.
ure. ZAPRTO ob ~etrtkih ter 2. soboto in nedeljo v mesecu.
Re{eno kri`anko (lahko napi{ete tudi samo re{itev gesla)
po{ljite na naslov: Uredni{tvo Aplence Glasilo ob~ine Komenda,
Zaj~eva 23, 1218 Komenda do vklju~no 17. marca 2008
Na kuverto ali dopisnico napi{ite: ime, priimek in naslov; na kuverto
pa tudi pripi{ite: Nagradna kri`anka
Nagrajenci kri`anke TERME SNOVIK v Aplenci {tevilka
1/2008:
1. nagrada - celodnevna vstopnica za kopanje s savno –
LANA GRKMAN, REMICOVA POT 7, KOMENDA
2. nagrada - {tiriurna vstopnica za kopanje s savno –
NINA HAFNER, GLAVARJEVA 6, KOMENDA
3. nagrada - dveurna vstopnica za kopanje s savno –
ANA [KUFCA, POT NA ZALI ROVT 11, TR@I^
4. nagrada - celodnevna vstopnica za kopanje –
FRANCI [TERN, MLAKA 7a, KOMENDA
5. nagrada - dveurna vstopnica za kopanje –
MAJA TOMAS, MOSTE 60d, KOMENDA
Ob~ani Ob~ine Komenda imajo v Termah 15-odstotni
popust.
^estitamo! Nagrajencem bomo nagrade poslali po po{ti.

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

@elite spremeniti svoj
videz?
Oglasite se, z veseljem
vam bomo pomagali.
S profesionalno kozmetiko
JOICO, ILIRIJA, SHWARZKOPF in DAVINES bodo
va{i lasje zdravi in lepi.
Ob petkih in sobotah
imajo naro~ene stranke
prednost!
Delovni ~as:
pon., tor.: 7.00 – 14.00
sre., ~et., pet.: 13.00 – 19.00
sob.: 6.00 – 11.00

Novo!
Naravna nega rok in nohtov z vrhunsko kozmetiko alessandro

Kolektiv salona `eli vsem
ob~ankam in ob~anom obilo
velikono~nega blagoslova
in prijetno praznovanje.

Leila

Vi{ja strokovna {ola,
d.o.o.,

Mencingerjeva 7,
1000 Ljubljana

tel. 01/2811340

VI[JE STROKOVNO IZOBRA@EVANJE
POSLOVNI SEKRETAR
Vizija in strategija {ole: Na{e poslanstvo je dati {tudentom dobro
izobrazbo in pripeljati do diplome tudi tiste, ki se ne morejo pogosto
udele`iti predavanj: matere z otroki, komercialiste na terenu, zaposlene
v tujini. Specializirani smo za izobra`evanje poslovnih sekretarjev, zato
vsebine pri ve~ini predmetov vsebujejo prakti~ne primere, zna~ilne
prav za ta delovna mesta.
PREDMETNIK:
Obvezni predmeti: Komunikacija, Poslovanje in finance, Informacijsko-komunikacijski sistemi, Zakonodaja in uprava, Poslovni jezik,
Sodobna pisarna, Organizacija in protokol. Izbirni predmeti: Komuniciranje z javnostmi ali Spletno poslovanje, prosto izbirni predmet
in diplomsko delo.
Organiziranost {tudija: Izobra`evanje traja dve leti. [tudijsko leto se
pri~ne oktobra in kon~a junija. Predmetnik in {tevilo ur sta prilagojena
programu za odrasle. Predavanja potekajo modularno, po posameznih
predavanjih se opravljajo izpiti. [tudij se zaklju~i z diplomsko nalogo
in zagovorom. Po uspe{nem zaklju~ku izobra`evanja izda Vi{ja
strokovna {ola Leila d.o.o. javno veljavno diplomo in {tudent pridobi
naziv Poslovni sekretar/Poslovna sekretarka.
Cena enega letnika je 1269 evrov, ~e se pla~a v enem obroku. ^e
{tudenti pla~ajo v treh obrokih, je cena 1335 evrov za en letnik. V
{olnino je vklju~ena vpisnina, u~beniki, individualni izpiti in ponavljanje izpitov.
Mo`nost nadaljevanja {tudija na mednarodni visoki
strokovni {oli na Finskem.

INFORMACIJE: tel. 01/2811340 ali spletni naslov:
irena.marinko@guest.arnes.si

