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AKTUALNO

Tudi  letos sta na reviji pevskih zborov v Ka-
mniku zvečer pred slovenskim kulturnim pra-
znikom 8. februarjem, v Kulturnem domu na-
stopila Moški pevski zbor Komenda pod 
vodstvom Lojzeta Kolarja in Mešani pevski 
zbor Društva upokojencev Komenda pod vod-
stvom Ignaca Gorjanca. 

Moški pevski zbor Komenda letos praznuje 
30 let delovanja. Ustanovili so ga pevski nav-
dušenci z območja Komende, ki so takrat sode-
lovali v okoliških zborih. Tokrat so se na 30. 

Nastopili so na reviji
območni reviji v Kamniku 
v svojem nastopu obeležili 
s skladbami ob 100-letnici 
rojstva Radovana Gobca, 
120-letnice rojstva kamni-
škega rojaka Frana Albreh-
ta in 96-letnice rojstva ča-
stnega občana občine  
Kamnik, skladatelja in 
zborovodje Viktorja Mi-
helčiča.     

Mešani pevski zbor 
Društva upokojencev 
Komenda s 35 pevkami in 
pevci deluje osmo leto z 
vodjo Ignacem Gorjancem. Za njim je prek 70 
nastopov, bil pa je tudi organizator revije pev-
skih zborov Slovenije in dvakrat revije pevskih 
zborov Gorenjske. Zbor, ki je gostoval v Celju, 
Račah pri Mariboru, Novem mestu, Tržiču, 
Slovenj Gradcu in še v nekaterih krajih po 
Sloveniji, nastopa doma v občini na vseh pro-

slavah in prireditvah, uspešno sodeluje tudi z 
Društvi upokojencev Kamnik, Cerklje, Vodice; 
posebno na prireditvah Skupaj se imamo fle-
tno. Prihodnje leto (2010) bo zbor prireditelj 
revije zborov slovenskih mest s tradicijo 
usnjarstva in usnjarske industrije.  

– A. Ž.

Poslavlja se mesec, ko smo komaj stopili na 
letošnjo pot. Bil je prazničen, bolj ali manj z 
mislijo in pesmijo prežet. Misli in pesmi so se 
nas tudi v februarski številki Aplence nekako 
dotaknili na straneh.

Tudi sam se začutil praznični utrip, ki pa, 
kot da je nekako sramežljivo zavel v kulturni 
dvorani. Spomnil sem se časov, ko so razoča-
ranci z odra kritično nagovarjali, da ne rečem 
smešno krcali skorajda prazne sedeže v kakšni 
veliki dvorani. Dokler se ni zgodilo, da je mož, 
ki je cenil kulturo, ki ga je kultura  cenila, v 
prešernem razpoloženju glasno rekel govorni-
ku: »Nehaj brcati v meglo. Krcaj tiste, ki jih ni, 

Misel in pesem v mesecu kulture
ne pa nas, ki smo tukaj s 
teboj.«

Zato o kulturnem prazni-
ku letos samo tole: Bilo je 
lepo z mislijo in pesmijo  
kulturnikov našega komen-
dskega društva. Bilo je za 
dušo. Iskrena hvala. Sicer 
pa… Ne… lahko bi se 
zgodilo, da bi jih bilo celo 
več na odru, kot v dvora-
ni…  

- A. Žalar 

Konec januarja smo članice Mažore-
tnega twirling in plesnega kluba Ko-
menda praznovale prvo obletnico svo-
jega delovanja. V OŠ Moste smo s 
krajšo predstavitvijo in manjšo pogo-
stitvijo staršem naših članic predstavile 
dosedanje delo in vizije za prihodnost. 
Kot posebna gostja se nam je pridruži-
la tudi vrhunska tekmovalka Maxim 
Emeršič iz Lenarta, ki je s svojim na-
stopom navdušila prav celo dvorano. 

V teh mesecih smo pričele z inten-
zivnimi treningi, saj se naše članice v 
kratkem odpravljajo na državno pr-
venstvo, ki bo meseca aprila v Kranju. 
Naše »seniorke« so se z odlično uvr-

stitvijo na predtekmovanju uspele 
uvrstiti na polfinalno tekmovanje, ki 
bo potekalo v Benediktu marca, kjer 
pa se bodo morale za vstop na državno 
prvenstvo še krepko potruditi, saj je 
konkurenca med tekmovalkami zelo 
huda, želja vsake tekmovalke pa je 
čim boljša uvrstitev. 

Naše mlajše članice pa imajo vsto-
pnico za državno tekmovanje že zago-
tovljeno.

V bodoče si želimo še veliko takih 
uspehov in predvsem prepoznavnosti 
po vsej Sloveniji, kar nam do sedaj lepo 
uspeva saj nas vabijo v različne kraje.

Vesna Kern 

Komendske mažorete upihnile prvo svečko
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ŽUPANOVA BESEDA

Proračunsko opredeljevanje in odločanje na 
začetku leta je gotovo priložnost in pravi tre-
nutek, da se ozremo tudi nazaj, da se zamisli-
mo, prisluhnemo mnenjem, pripombam. To 
tembolj pri opredeljevanju v sedanjem recesij-
skem ogledovanju in odslikavanju. 

Pri mozaičnih različnostih pa je še kako po-
membno, da ob podajanju na pot, ki jo obliku-
jemo za obdobje leta, v katero smo stopili, 
čimbolj preudarno in objektivno razločimo in 
ločimo pravilno od nepravilnega, dobro od 
slabega, spodbudne kritične poglede od tistih, 
ki v svoji kritični osti izhajajo zgolj iz oprede-
ljene drugačnosti. Čeprav je pogled z druge 
strani tudi (lahko) ena od ustvarjalnih oblik 
razvoja, v tistem trenutku, ko se izkaže, da je le 
sprenevedanje, da je samemu sebi namen in 
cilj (kot pravimo: demokracija zaradi demokra-
cije), postane zgolj in samo ost, ki ima z ustvar-
jalno težnjo skupno le to, da je razgaljeno neu-
stvarjalna, neproduktivna in nepovezovalna. 
Slednje pa prav zaradi tega v skupnem strate-
škem odločanju ni v prid rešitvam iz recesije.
Župan Tomaž Drolec:
Preveč razsipniško
obnašanje…., z enim konjem…        

 »Sprašujem se, ali smo se v časih konjunk-
ture res obnašali preveč razsipniško, ker da 
smo odpirali nove in nove projekte, ki niso bili 
potrebni, kar mi očita predsednik OO SDS 
Pavel Šmid. Pravi, da smo sedaj obtičali brez 
denarja s celim kupom začetih projektov, ki so 
nas že doslej stali dovolj denarja. To so hudi 
očitki in na pamet spuščanje nekih strahov iz 
steklenice. 

Odločno in v celoti jih zavračam. Poudarjam 
in ponavljam, da smo se obnašali zelo odgo-
vorno in nimamo odprtega nobenega projekta 
brez finančne pokritosti. Če se takoj vse ustavi, 
če ne prodamo nobenega kvadratnega metra 
več v PC, imamo vse dosedanje projekte po-
krite in poplačane. Z investicijami in dohodki, 
ki jih bomo končali, pa ne bomo imeli izgub.

Še bolj na pamet in iz trte izvit je očitek, da 
stavimo samo na enega konja. Kdor  malo bolj 
pozna in spremlja dogajanja v naši občini, ve, 
da smo poleg te cone, od katere živimo in bomo 
z njo živeli naprej (dobili pa bomo številna 
nova delovna mesta), že prej poskrbeli za cono 
na Potoku. Že prej smo se trudili za projekt 
gramoznica, že prej poskrbeli za zemljišča, ki 
jih potrebujemo za razvoj občine v Centru 
Komende. Trdim, da pri tem nismo začrtali in 

Župan Tomaž Drolec

Očitki za preveliko razsipništvo
Razmišljanje, odgovor, vprašanje… na objavi v januarski Aplenci: 
Da stavimo samo na enega konja?....

pričeli nobenega zgrešenega projekta. Strinjam 
pa se, da bi se morda kakšne zadeve res lotili 
drugače, vendar: Po bitki je… Obnašali smo se 
torej v okvirih in pod pogoji, za katere pa ve-
dno nismo mogli vedeti, kakšni bodo. Zato 
prosim avtorja teksta Pavla Šmida (OO SDS 
Komenda), da pove, kateri projekti so zgrešeni.
Zgrešeni projekti

Je morda zgrešena nova vodovodna mreža, 
ki smo jo začeli v Podgorju in po celi občini? 
Je to ves kanalizacijski sistem, ki nas je pove-
zal z domžalsko čistilno napravo? So zgrešen 
projekt vlaganja v šolstvo v Mostah ali v Ko-
mendi, vključno s prostori za vrtec? So obnova 
vozišč, izgradnja pločnikov, javne razsvetljave 
zgrešeni projekti? Če je vse našteto zgrešeno, 
potem: JA, Pavle Šmid. 

Ampak. Mislim, da so bili ti projekti pravil-
no in po pomenu pravočasno začeti (lansirani). 
Zato prosim, da brez lepo donečih, praznih 
besed in fraz izvemo za panoge, na katere bi 
stavili. In naj ne bo to samo turizem. Pa posebej 
od kod denar za uresničitev (pri čemer pa so 
nepovratna sredstva le majhen del zgodbe), in 
katerega od zgoraj naštetih programov bi mo-
rali zato črtati. Pa katere so občine, ki so s tu-
rizmom zaživele in se sedaj od tega turizma 
živijo. Občine Bled, Bohinj, s katerimi se po 
turizmu ne moremo primerjati, od turizma do-
bijo bore malo.
Nezgledne poteze

Žalosti me tudi gledanje in ocenjevanje pr-
vaka LDS, za katerega mislim, da je zgubil 
nekaj spomina, saj ga ni v Komendi, ki se 
ukvarja s športom, da bi pozabil njegove pote-
ze; tudi povezane s Konjeniškim klubom in 
športom v Komendi, po katerih se absolutno 
nočemo zgledovati. Hlevi se gradijo po že ve-
ljavnem in sprejetem lokacijskem načrtu. Res 
pa je, da nas je pred izdajo gradbenega dovo-

ljenja doletela še denacionalizacija, za katero 
pa nas je Upravna enota zavedla s pozitivnim 
mnenjem. Če bi bili ob pričetku gradnje oziro-
ma pri pridobivanju vseh potrebnih soglasij 
seznanjeni o »ovirah«, da bomo doživeli nega-
tivno rešitev, zemljišč sploh ne bi kupovali. In 
poudarjam, da je kupec za izgradnjo centra 
Komende, vključno s trgovino, dobil za vse 
parcele v prostoru od Upravne enote pozitivno 
mnenje in odločbo, da na teh parcelah ni nobene 
zaznambe ali kakršnekoli druge obremenitve.«   
Vedenjska problematika
mladih

Konec minulega leta so na sestanku pred-
stavniki občine, Centra za socialno delo  Ka-
mnik, Policijske postaje Kamnik, šole v Ko-
mendi obravnavali tako imenovano vedenjsko 
problematiko mladih v občini. Poglobljeno 
bomo o tem pisali v prihodnji številki Aplence. 
Tokrat pa, kot iztočnica, le vprašanje: 
Kaj je in še lahko občina naredi na tem po-
dročju?

»Občina je skupaj s šolo in vrtcem poskrbela 
za nadzor s postavitvijo kamer. Mislim, da je 
Mravljišče ena od oblik nadstandarda, s kakr-
šnim se lahko  pohvalijo redke občine. Imamo 
igrišča. Morda lahko naredimo še kaj več na 
mentorstvih?« ugotavlja župan. 
Županova želja

Na občnem zboru gasilcev v Mostah je rekel: 
»Zadrževalnik na Tunjici v dveh letih je moja 
velika želja. V tem prostorskem planu načrtu-
jemo tri zadrževalnike. Za en zadrževalnik 
potrebujemo na leto 100.000 evrov. Strošek 
prevzame občina, upam pa na potrebna soglas-
ja lastnikov.« 

Andrej Žalar  

Črpališče na Gmajnici pomeni tudi zaključek izgradnje kanalizacije na Gmajnici in priklop stanovanj-
skega naselja na Šmidovem travniku ter objektov na trasi kanala do Cirajeve ulice na kanalizacijo.   
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Z vstopom v EU smo se v Sloveniji zavezali, 
da bomo načrtno uvajali in uresničevali evrop-
ske standarde varovanja okolja. Mednje sodi 
tudi odvajanje in čiščenje odpadnih vod. Od-
vajanja ni brez izgradnje kanalizacijskega 
omrežja, čiščenja pa ni brez ustrezne čistilne 
naprave. Da bi predpisane standarde čim prej 
dosegli, so na voljo kohezijska sredstva za 
lažje financiranje okoljskih projektov. Za do-
govorjeni projekt prispeva EU s kohezijo 50 % 
sredstev, 20 % zagotovi država iz proračuna, 
preostanek (30 %) pa investitor, v tem primeru 
občina oziroma občine.

Sedem občin tako imenovane poslovne regi-
je (Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, Morav-
če, Komenda) in Cerklje na Gorenjskem, se je 
pred dvema letoma dogovorilo za skupni pro-
jekt prenove in tehnološke posodobitve CČN 
Študa in za izgradnjo kanalizacijskega omrež-
ja. Skupino vodi podžupan občine Kamnik. 
Načrtovana vrednost investicije skupnega 
projekta je bila 60 milijonov EUR. Ker pa v 
Republiki Sloveniji za vse občine ni bilo dovolj 
denarja, se je znesek iz meseca v mesec manj-
šal in nazadnje »pristal« na 12 milijonih; in 

sicer 6 milijonov EUR kohezije, 2,4 milijona 
EUR državnih sredstev in 3,6 milijona EUR 
občinskih sredstev. Z 12 investicijskimi milijo-
ni niso zadovoljni v CČN (minimalni znesek 
za posodobitev CČN naj bi bil 18 milijonov 
EUR), prav tako pa ni izpolnjen pogoj EU, da 
morajo biti sredstva namenjena za čiščenje 
(CČN) in za odvajanje (izgradnja kanalizacij-
skega omrežja).

Državni sekretar ministrstva za okolje in 
prostor mag. Kus je v zvezi z zneskom 12 mi-
lijonov omenil možnost, da se ponovno »od-
prejo« operativni programi, da se zagotovijo 
dodatna sredstva in se (posledično) v naš pro-
jekt vložijo sredstva 15 : 15 (polovico za CČN, 
polovico pa za kanalizacijsko omrežje). Rekel 
je tudi, da podpira celovite projekte kot je ta; 
pa tudi parcialne projekte, ko se občine »prera-
čunajo« in s študijo ugotovijo ekonomsko in 
okoljsko upravičenost za drugačno, cenejšo reši-
tev (na primer z lastno čistilno napravo ob enem 
od vodotokov). Mag. Bernarda Podlipnik pa 
meni, da velja obstoječe projekte pregledati in v 
skupni investiciji upoštevati zares potrebne. 

Ima pa skupni projekt še nekaj pasti. Izvaja-

lec odvajanja odpadnih vod mora biti eden. 
Družba za čiščenje mora biti javna, brez zaseb-
nih lastnikov. In kdo je »ena oseba« v Kamnik 
in Domžale - KPK in Prodnik? Prav tako v mi-
nistrstvu za okolje trdijo, da je plačevanje tran-
sporta, odvajanje + odvajanje, nezakonito. Zato 
vsem sedmim občinam državni sekretar svetuje 
notranji dogovor, kdo je sogovornik (koordina-
tor) z ministrstvom za okolje. Pogovore o sku-
pnem projektu pa je treba nadaljevati aprila.

Občina Komenda je, zato da je povezala in 
aktivirala poslovno cono, sklenila z lastnicami 
infrastrukturnih objektov CČN (Domžale, Trzin, 
Mengeš) posebno pogodbo za odvajanje komu-
nalnih odpadnih vod po cevovodih do kraja či-
ščenja. Brez te pogodbe družbe v PC ne bi mogle 
pričeti poslovati. Cena odvajanja je za Komendo 
višja od cene kanalščine v občini Mengeš. Ko-
menda plača namreč kanalščino in odvajanje, 
Mengeš pa samo kanalščino. Vendar brez te 
pogodbe, in brez takšne obremenitve, Komenda 
ne bi imela dostopa do čiščenja na CČN in ne bi 
mogla aktivirati poslovne cone. Poleg tega pla-
čuje občina Komenda tudi višjo (povprečno) 
ceno čiščenja, kot jo plačujejo občine, ki so la-
stnice infrastrukturnih objektov CČN. 

Višjo ceno čiščenja kanalščine so lastnice 
infrastrukturnih objektov pogojevale s plači-

Odvod in čiščenje odpadnih vod

Kolikšen je letošnji proračun in kako bi ga 
opredelili?

»Kar zadeva osnovne opredelitve, če zač-
nem pri drugem delu vprašanja, je naloga 
proračuna zagotovitev nemotenega financira-
nja občinskih nalog oziroma dejavnosti, racio-
nalno gospodarjenje s premoženjem, predno-
stno financiranje že sprejetih investicij in 
zagotovitev pogojev za pridobitev denarja iz 
državnih virov. 

Sicer pa letos načrtujemo 11,2 milijona 
evrov prihodkov, med njimi pa so največji od 
komunalnih prispevkov (4,4 milijona) in od 
prodaje stavbnih zemljišč (3 milijone). Od 
prihodkov pa bo odvisno uresničevanje načr-
tov, saj so tako imenovani investicijski odhodki 
opredeljeni kar na 8,8 milijona evrov. Zagoto-
vo pa bodo imele prednost že začete investici-
je.«

Jih lahko nekaj naštejete?
»To sta na primer prizidek k športni dvorani 

in gradnja vrtca pri Medgeneracijskem centru. 
Ta vrtec pa ne bo nadomestil centralnega vrtca, 
marveč bo le omogočil varstvo domačih otrok 
do izgradnje centralnega vrtca. V programu je 
tudi gradnja vzhodnega prizidka k Osnovni 
šoli Moste, kjer bi z dograditvijo uredili tudi 
dva oddelka vrtca, ki bi pa ju kasneje lahko 
preuredili v učilnici. Pri šoli v Mostah je pred-
videno tudi asfaltiranje parkirišča. Med po-
membnimi investicijami pa je nedvomno gra-

Kar velik proračunski zalogaj
Občinski svet je na seji v četrtek, 19. februarja, sprejel letošnji proračun, za predstavitev pa smo se 
dogovorili z računovodkinjo, višjo svetovalko Miro Grzinčič. 

dnja Medgeneracijskega centra. Spomladi 
pričakujemo gradbeno dovoljenje, gradnja pa 
bo potem potekala po fazah. Najprej bo zgrajen 
dom za starejše občane (do leta 2010), za kar je 
zavod lani pridobil koncesijo za opravljanje  

storitev tako imenovanega institucionalnega 
varstva v domovih za starejše.«

Občina je že vsa leta poznana po velikih 
vlaganjih v tako imenovano komunalno in-
frastrukturo. Kaj pa o tej določa letošnji 
proračun?

»Na komunalno cestnem področju bomo 
poleg rednega vzdrževanja naših cest, javne 
razsvetljave, javnih površin, parkov in nasadov 
nadaljevali z izgradnjo kanalizacijskega siste-
ma. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo 
pričela gradnja S–kanala na od čistilne naprave 
v Komendi do glavnega zbiralnika (kanaliza-
cijskega kolektorja) v Mostah. S tem bosta 
povezani sedanje javno kanalizacijsko omrežje 
v novem naselju v Komendi in novo zgrajeno 
omrežje na Gmajnici s primarnim zbiralnikom 
proti Mengšu. V proračunu je dokončanje 
projektne dokumentacije za odvajanje odpa-
dnih vod od Most do sedanje čistilne naprave v 
Komendi in izgradnja dela trase od gostišča 
Kralj do bivšega C-bara v Mostah iz leta 2007. 
Novo zgrajeni kanal bo odvajal odpadne vode 
iz sedanjega kanalizacijskega sistema v Ko-
mendi in iz naselja Ko13 Gmajnica v zbiralnik 
za CČN Domžale – Kamnik. Gradnja tega ka-
nala je predvidena letos in ne bo odvisna od 
pridobitve morebitnih kohezijskih sredstev 
EU.« 

Kako pa je z zadrževalniki? O njih se v 
občini že nekaj časa govori.Mira Grzinčič 
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Recesija poraba. Po nauku trga bi morali, ker podjetja ne 
morejo prodati svojih izdelkov, še bolj zapra-
vljati. Če so v škripcih proizvajalci avtomobilov, 
bi morali mi porabniki še bolj kupovati. Če bomo 
kupovali avtomobile, moramo nekje vzeti denar, 
ki ga pa nimamo. Torej v banko in tam zastavlja-
mo vse, da le rešimo industrijo in trg. Potrošniki 
naj rešujemo z zadnjim denarjem pohlep denar-
nih mogotcev. Z zapravljanjem se ne bomo rešili 
recesije! Le odložili jo bomo.

Pred leti se mi je čudno zdelo, ko sem v 
Združenih državah Amerike opazoval kupce, 
ki so imeli po več kreditnih kartic in pri blagaj-
ni ugotavljali, s katere bi lahko potegnili še kaj 
denarja. Vsi vprek so živeli na kredo, kapitali-
sti pa so si meli roke. Sedaj je konec njihovega 
raja. Tudi pri nas so po osamosvojitvi Sloveni-
je so na vsakem vogalu odpirali trgovine. Vsi 
bi samo prodajali, toda treba je tudi ustvarjati, 
sicer se prej ali slej tak sistem zruši. In se je.

Starejši smo vajeni skromnega življenja, kaj 
pa naj sedaj rečemo mladim? Jim lahko še na-
prej govorimo: izobražujte se, da boste 
konkurenčni v svetovnem gospodarstvu? Brez 
dobrih in inovativnih delavcev ne bo uspešne 
družbe. Treba je vse vložiti, da bo izobraževanje 
čim bližje gospodarstvu in že od majhnega v 
šolstvu pospeševati inovativnost. Uspeh je cilj 
vseh šolskih reform. Na žalost pa je ta uspeh 
merjen z dohodkom, ki ga nekdo iztrži za 
vloženo delo, konkretno za izobraževanje.

Sedaj jim bomo morali lepo servirati recesi-
jo, rekoč: »Saj vam izobraževanje nič ne po-
maga, ker vam nihče ne more zagotoviti, da bo 
vaše izdelke prodal.«

Na kaj bomo sedaj oprli motivacijo za učenje? 
Ne moremo jim več dati za popotnico gospodar-
ske rasti, uspešnosti, kupovanja vedno novih in 
bolj vabljivih izdelkov. Njihova prihodnost je 
vedno bolj negotova in potihoma vsi vemo, da je 
edino, kar jim lahko pustimo, trdo delo, boj s 
konkurenčnimi Kitajci, Indijci in še kom. Popo-
tnica mladim je čisto nekaj drugega, kar se 
oglašuje še danes: bajni dobički, veliki uspehi, 
lahkotno življenje, varnost brez pretresov, življe-
nje po meri lastnega okusa, svoboda čez vse. Ne. 
Če ne bodo trdo delali, če ne bodo ponižni in 
pripravljeni prenesti take in drugačne preizku-
šnje, urejeni, dosledni, prijazni, skromni, bodo 
težko preživeli v novem svetu globalnega go-
spodarstva. Res, da se to zavija v lepše besede, 
kot so prilagodljivost trga delavne sile, osebna 
angažiranost in podobno. Očitno je, da šola, ki 
omogoča otroku in mladostniku ustvarjalnost z 
lego kockami, je prijazna in ima posluh za nje-
gove posebnosti, ne uvaja pa ga v trdo umsko 
delo, ga ne pripravlja v smislu prej omenjenih 
vrlin. Razpuščen mladostnik bo jutri vedno težje 
našel stalno delo. Ne samo zaradi recesije, am-
pak predvsem zaradi lastne nemoči.

Se bomo odpovedali trgu in živeli skromne-
je? Kar koli že storimo, potrebovali bomo veli-
ko več volje in moči. Popotnica mladim v nji-
hovo leto bi bila ob recesiji predvsem moč, da 
se z njo spoprimejo. Predvsem pa, da jim po-
kažemo, da je smisel življenja še kje drugje kot 
le v lagodnem nedeljskem nakupu.

Baldomir Kremžar

lom priključnine na CČN. Priključnina na 
enoto je 100 EUR, 5000 enot (za občino Ko-
menda) pomeni 500.000 EUR priključnine. 
Lastnice infrastrukturnih objektov nameravajo 
priključnino zaračunati zato, ker nove občine 
doslej niso vlagale v CČN. To velja za občino 
Cerklje na Gorenjskem, ne pa za občino Ko-
menda, ki je v tridesetletni življenjski dobi 
CČN bila 20 let v sestavu občine Kamnik in je 
tako dvajset let sofinancirala CČN. Ker pa v 
občini Kamnik menijo drugače, je občina Ko-
menda zaradi tega s kamniško občino v sodnem 
sporu. Občina Komenda je pridobila tudi stro-
kovno mnenje Računskega sodišča RS, v kate-
rem med drugim piše: »Ker je čistilna naprava 
skupni infrastrukturni objekt, ki služi izvajanju 
gospodarske javne službe v več občinah, pri 
uporabi načela razdelitve ni smiselno uporablja-
ti načela lege«. Občina Komenda zato uveljavlja 
svoj upravičeni interes in vztraja pri enaki 
obravnavi lastništva infrastrukturnih objektov, 
kot velja za ostale lastnice navedenih objektov.

Občina Domžale (in z njo ostale lastnice in-
frastrukturnih objektov CČN) pa meni, da 
ravna v prid in v dobro občin Cerklje in Ko-
menda, če se ju pripusti s priključnino za čišče-
nje, ki ne pomeni vložka v lastnino CČN. Ko-
menda pa tudi ves čas poudarja ekonomski 

Gospodarska recesija tudi naše občine gotovo 
ne bo obšla, zato bi bilo prav, da o njej nekoliko 
razmislimo. V tolažbo lahko takoj na začetku 
povem, da smo med drugo svetovno vojno in 
po njej doživljali mnogo hujšo recesijo, ko ni 
manjkalo samo kruha, ampak tudi svobode in 
življenje ni bilo dosti vredno. Vendar imam tudi 
veliko lepih spominov na tiste čase, saj sem ži-
vel v družini, kjer so starši skrbeli za topel, 
prijazen dom, v njem je bilo več ljubezni kot 
kruha. Podobno je bilo tudi v drugih družinah.

Od takrat smo se ljudje precej spremenili. 
Privadili smo se lagodnemu življenju – v tujini 
še bolj kot pri nas. Gospodarstvo ne raste več, 
jutri ne bomo prodali toliko kot danes, zato ne 
bomo več proizvajali toliko kot včeraj. V vsej 
zapleteni govorici ekonomistov, analitikov trga 
in podobnih strokovnjakov lahko razumemo, 
da ne bomo več tako lagodno živeli, ne bomo 
tako lahko prišli do posojil kot do sedaj in še 
te, ki jih morda že imamo, bomo težje odplače-
vali. Skratka, denar bo spet kaj vreden, saj ga 
bomo imeli vedno manj. 

Gospodarstveniki zbrani v Davosu niso našli 
izhoda iz krize. Nič čudnega, saj so hoteli reši-
ti kapital, ki jim prinaša koristi, in ne človeka. 
Človek jim je malo mar. Ekonomisti pravijo, 
da se ne sme preveč opozarjati na varčevanje, 
ker blagostanje temelji na porabi. Če ne bomo 
zapravljali, tudi proizvajati ne bomo imeli za 
koga. Zato vlade hitijo zagotavljati bankam mo-
žnosti dajanja posojil, da bi se veriga med proi-
zvodnjo in porabo ne pretrgala. Ob vsem tem pa 
nihče noče na glas pomisliti na temelj recesije, 
kjer se ta tudi vzdržuje in se poskuša reševati: 

»Zadrževalniki bodo umeščeni v občinski 
prostorski načrt. Lani smo pridobili tako ime-
novani grobi geodetski posnetek zadrževalnika 
na Tunjici (Lovska koča) in Pšati (tičnica). 
Letos  bomo imeli zaradi izgradnje centra Ko-
mende in Medgeneracijskega centra ter zače-
tnih aktivnosti v poslovni coni odvečne zemlji-
ne. Pričakujemo soglasja lastnikov zemljišč in 
ARSO za odlaganje zemljin s teh gradbišč in 
za njihovo rabo kasneje pri gradnji zadrževal-
nikov. Pridobili pa bomo tudi idejne projekte 
zadrževalnikov za celovitejšo študijo za pre-
prečevanje poplav.«

In ceste? 
»V programu je ureditev Kranjske poti, za 

katero smo lani dobili projektno dokumenta-
cijo, ob letošnji prenovi pa bo ta prometnica 
dobila tudi pločnik s potrebno infrastrukturo. 
Po izgradnji komunalne infrastrukture na 
Gmajnici bo treba urediti tudi cesto, enosta-
ven enostranski pločnik in postaviti nekaj 
ustreznih ograj. V proračunu je še prenova 
ceste na Drnovem predvsem zaradi predvide-
ne zapore ceste v Mengšu zaradi izgradnje 
kanalizacije. Med zaporo državne ceste bo 
cesta na Drnovem najbrž precej obremenjena 
in jo bo treba razširiti za dvosmerni promet. V 
proračunu pa je predviden tudi denar za asfal-
tiranje ceste v Suhadolah ob Pšati in črpališču 
Č3.«

Torej tudi letos za občino kar obsežen za-
logaj. Upajmo, da se uresničitev ne bo preveč 
neprijetno spopadala z recesijo. Vemo pa 
tudi, da kdor dobro misli,  verjame in želi, 
ima  srečo na svoji strani. 

- A. Žalar 

učinek CČN z zapolnjenimi zmogljivostmi. Le 
kdo si ne želi čistiti odpadnih vod milijonov 
potnikov letališča na Brniku? Zato priključnina 
za nas ni sprejemljiva, ampak zgolj in samo 
sofinanciranje, vlaganje in priznanje lastništva 
na infrastrukturnih objektih. To pa velja tudi za 
skupni projekt sedmih občin, ko občinama 
Cerklje in Komenda sofinanciranje na ta način 
nadomesti priključnino.

Skupni projekt, kohezijska sredstva, odpira 
vrsto doslej nerešenih in nerazčiščenih vpra-
šanj. Večino le-teh morajo rešiti občine same z 
dogovarjanjem. Vsem pa se mudi. Komenda 
mora nemudoma zgraditi S kanal (od šole do 
križišča Kralj) in se rešiti najbolj črne ekološke 
točke v občini ter omogočiti novim stanoval-
cem vselitev; občina Cerklje mora do leta 2010 
omogočiti letališču odvajanje (Lahovče – Na-
sovče – Komenda) in čiščenje odpadnih vod; 
CČN želi še vnaprej kvalitetno opravljati stori-
tve čiščenja. Vseh sedem občin zato čaka pre-
mislek o spremembah občinskih proračunov in 
o vključitvi načrtovane skupne investicije v 
proračune za prihodnja leta.

Mag. Stanislav Zarnik, 
predsednik odbora za izgradnjo 

kanalizacijskega omrežja občin Cerklje na 
Gorenjskem in Komenda
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Roman Grošelj, predsednik 
gradbenega odbora: »Že leta 
2005 so se začela razmišljanja 
in priprava idejnih projektov za 
razširitev.«  

Nova športna dvo-
rana v Komendi je 
bila zgrajena konec 
leta 2000, »zažive-
la« s prireditvami 
pa je januarja 
2001. Dvorana je 
bila z nekaterimi 
sp reml ja joč imi 
objekti zgrajena 
glede na prostor v 
izmerah slabih 48 

krat 30 metrov. Za zagotovitev večjih igralnih 
površin so bile takrat zgrajene manjše gardero-
be in nekateri pomožni prostori (sanitarije, 
klubski prostori). S tem pa so ohranili tudi ne-
kaj prostora za morebitno kasnejšo dogradi-
tev.   

Trenutno so v dvorani le štiri garderobe, kar 
je glede na možnost sočasne uporabe treh raz-

Povečana športna dvorana

ličnih ekip premalo. 
Če pa so ekipe še me-
šane (košarka, odboj-
ka...) ali številčno malo 
močnejše, bi potrebo-
vali najmanj 7 do 8 
garderob.

Zato so se začela 
razmišljanja o razširi-
tvi že pred štirimi leti s 
pripravo idejnih pro-
jektov. 

»Gradnja že poteka, 
zaradi boljše izrabe 
prostora pa smo se od-
ločili za podkletitev,« 
pravi Roman Grošelj, 
predsednik gradbenega 
odbora za prizidek k športni dvorani. »V kle-
tnih prostorih (27 krat 9 metrov) bo zgrajenih 6 
dodatnih garderob; štiri s površino med 22 in 
30 kvadratnih metrov in dve manjši 13 do 14 
kvadratnih metrov. Razen prostora za čistila pa 
bo v kleti še manjši prostor  za fitnes. V pritličju 
bodo večji klubski prostor, prostor za upravni-
ka, dodatni klubski sobi, garderoba za priredi-
tve in shramba za orodja. Z izgradnjo prizidka  
bodo sproščeni določeni prostori v telovadnici 

Podjetje se že 15 let ukvarja s prodajo izdelkov, 
ki so uporabni v gospodinjstvu in primerni za 
priložnostna darila med vsem letom. Cene so 
glede na kvaliteto izdelkov zelo konkurenčne 
ostalim ponudnikom, saj si vedno prizadevajo, 
da je blago čim bolj kvalitetno.

Pred Veliko nočjo imajo široko ponudbo 
pletenih košar z ročaji in namiznih košaric ter 
potičnic za peko potic, v pomladnih mesecih 
bodo ponudbo razširili z roloji in zastirkami ter 
s pletenimi zavesami za vrata, z vrtnimi garni-
turami iz litega železa in keramičnega mozaika, 
okrasne posode za rože, odporne na zmrzal… 

Prodajni program Tera RD s skupinami iz-
delkov:

• uporabni in okrasni porcelan in keramika 
(skodelice, omačnice, pladnji, ognjevarni 
pekači, potičnice, vaze, svečniki, …)

• izdelki iz slame (podstavki, košare, košarice, 
set prtički, posode za rože…)

• stekleni izdelki – vaze
• izdelki iz stekla in nerjavečega jekla (kozar-

ci za čaj, kavo, kuhano vino, termo stekleni-
ce,…)

• kovinski svečniki in kovinske košarice za 
sadje 

• sveče (čajne, čajne-dišeče, okrasne dišeče 
različnih velikosti, novoletne…)

Podjetje Tera RD d.o.o. Komenda
• kopalno negovalni 

seti, primerni za dari-
la in lastno uporabo

• slike
• dišave in dišavne 

vrečke za omare ter 
avtomobile

• aroma izparilniki in 
aromatična olja

• roloji in zastirke (se-
zonsko blago – po-
mlad in poletje)

• vrtne garniture iz lite-
ga železa in keramič-
nega mozaika, kam-
ping stoli

• usnjene in pletene 
skrinje za perilo

• keramični unikatni 
reliefi

• v predbožičnem času: jaslice, skodelice, no-
voletne dišave

• darila različnih cenovnih skupin, ki jih prila-
godijo letnim časom in različnim kategori-
jam kupcev…

V prihodnjih mesecih pričakujejo precej 
novih izdelkov, ki bodo poživljali sedanjo po-
nudbo.

Vsi izdelki so kupcem na voljo v malopro-
dajnih enotah. Na sedežu podjetja v Komen-
di, Mlaka 4, pa so tudi izdelki iz opuščenih 
programov po ugodnih cenah. 

Delovni čas prodajalne v Komendi: od po-
nedeljka do petka od 8. do 19. ure, ob sobotah 
od 8. do 13. ure.

P.R. Tera

in bodo preurejeni za šolske pedagoge in za 
javne sanitarije.«

Kdo ima skrb nad gradnjo?
»Nad izgradnjo bdi gradbeni odbor, sesta-

vljen iz predstavnikov šole, občinskega sveta, 
Občine in gradbenih strokovnjakov. Dela kljub 
neugodni zimi potekajo po programu, izvajalec 
je SGP Graditelj, prizidek pa naj bi bil zgrajen 
do poletja. Odprt pa mora biti letos jeseni ob 
začetku šolskega leta.«

- A. Žalar

Roman Grošelj

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

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

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

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

Za Listo TRN,
Baldomir Krem`ar

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

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

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

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

Pavel [mid,
predsednik OO SDS Komenda

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

Damir Salajko, 
Moste 19, 1218 Komenda

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

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

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

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

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

Andrej @alar, odgovorni urednik   

Medgenera-

cijska recesija
Pred obravnavo proračuna za leto 2009 smo se v LDS povprašali o 
učinkih recesije na investicije občine v tem letu. Nedolgo nazaj sva o 
tem spregovorila z županom, ki je pritrdil, da zaradi recesije pričakuje 
slabšo prodajo zemljišč v poslovni coni in s tem manj priliva, manj 
prihodkov, v občinskem proračunu. Kakšni od investicij se bo potrebno 
prav iz tega razloga odpovedati, jo prestaviti za nedoločen čas.

V LDS smo bili v preteklih letih kritični do ravnanj občank in obča-
nov, ki so si nadeli ime, da so medgeneracijski. Sam sem medgeneracij-
skost v januarskem članku poimenoval od plenic do plenic. Če ste sami 
kdaj doživeli sinergijo med zares starejšimi in z zares čisto mladimi, 
potem ste moje pisanje razumeli. Da v znanosti strokovnjaki pišejo tudi 
o povsem nepraktičnih teorijah, pa prav nič ne moti. Znanost je pogosto 
veliko pred realnim življenjem, njeni izsledki tudi zato niso prav nič 
uporabni za današnji trenutek. Potrebno uporabiti common-sense (laičen 
prevod je zdrava pamet) in teorijo medgeneracijskosti recesijsko udo-
mačiti.

Predlog LDS je, da se medgeneracijski center gradi po fazah, posto-
poma, v več letih, in da se najprej zgradi tisti del, ki je pogojen s konce-
sijo. Občankam in občanom je potrebno povedati, da pri tem projektu ne 
gre za javno-zasebno partnerstvo, saj kaj več od pozitivne ničle, ne-
profitnost, v poslovanju centra ni za pričakovati. Zasebniki so v javnih 
projektih tam, kjer je pričakovan dobiček. Tu pa je pričakovana »izgu-
ba«, kar potrjuje dejstvo, da je potrebna stalna denarna pomoč države v 
obliki koncesije za izvajanje dejavnosti. 

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

Zakaj vedno rinemo 

v težave?
Ali ni malo čudno, da imamo probleme z vodnogospodarskimi soglasji 
kar na večih področjih hkrati? Soglasja ne moremo pridobiti za vrtec v 
Mostah, KO-5hipodrom, KO 11-Podboršt, KO-S6 in navsezadnje tudi 
obvoznica skozi Moste se je časovno zavlekla zaradi problemov z vodo. 
V našem odboru za vsa ta področja  že vseskozi opozarjamo na nevar-
nost poplav, ampak vedno smo naleteli na zavračanje in posmehovanje. 
Saj ne, da smo ravno mi tako pametni. Vsak občan vam lahko pove, kje 
so se že kdaj po poplavah vozili s čolnom. Samo prisluhniti jim je treba. 
To pa je največja pomanjkljivost našega občinskega vodstva. Obnašajo 
se kot mali bogovi, ki vse vedo. 

Še en velik problem je denacionalizacija, pa ne sama po sebi, ampak 
odnos našega župana do nje. Zakon je zakon in kakor za druge velja 
tudi za njega. On pa ga tudi v tem primeru ignorira in zato v Komendi 
še vedno nimamo nove trgovine in novih hlevov.  Zemljo na kateri hočeš 
graditi je pač treba kupiti, ne pa jo enostavno še drugič ukrasti. 

Tretja velika rak rana v naši občini pa je črnogradnja javnih objektov. 
Občina bi morala dajati zgled nam občanom kar se tiče zakonitosti. Pa 
je ravno obratno. Skoraj vse se zgradi na črno, potem pa se Upravno 
enoto postavi pred izvršeno dejstvo. Do kdaj bo šlo še na ta način? Mi-
slim, da ne več dolgo. Slej ko prej se bomo zamerili vsem upravnim 
delavcem, ki jih imamo za norce. Vedno teže ali skoraj nemogoče bo 
pridobiti še kakšno soglasje ali gradbeno dovoljenje, vsaj s tem županom 
ne več.

Vladimir Dajč, podpredsednik OO SDS Komenda, 
www.komenda.sds.si; pavel.smid@sds.si

Lista NSi 

soglasno potrjena
Izvršilni odbor je na 6. redni seji, 9. februarja 2009, soglasno izvolil 
kandidate za listo Nove Slovenije na volitvah v Evropski parlament. 
Kolegij predsednice je skupaj s poslancem Evropskega parlamenta, 
Lojzetom Peterletom, pregledal prispele predloge občinskih odborov in 
organizacijskih oblik in predlagal v odločanje izvršilnemu odboru na-
slednjo listo kandidatk in kandidatov:  
1. Lojze Peterle, Ljubljana, rojen 1948, univ. dipl. geograf in zgodovi-
nar, dipl. ekonomist, poslanec Evropskega parlamenta.    
2. Ljudmila Novak, Moravče, rojena 1959, prof. nemškega in sloven-
skega jezika, poslanka Evropskega parlamenta, predsednica NSi.   
3. Mojca Kucler Dolinar, Ljubljana, rojena 1972, univ. dipl. pravnica, 
nekdanja poslanka DZ RS in nekdanja ministrica v Vladi RS.   
4. Anton Kokalj, Vodice, rojen 1960, univ. dipl. ing. elektrotehnike, 
nekdanji poslanec DZ RS in predsednik odbora za zadeve EU.
5. dr. Alenka Šverc, Maribor, rojena 1967, doktorica znanosti, nekda-
nja državna sekretarka za šolstvo v Vladi RS.
6. Klemen Žumer, Ljubljana, Bruselj, rojen 1979, magister ekonomi-
je, svetovalec za medije v Evropskem parlamentu (skupina ELS-ED).
7. Ksenija Kraševec, Šentjur, rojena 1972, specialistka managementa 
v izobraževanju, profesorica razrednega pouka.

Vsaj pet kandidatov na listi je v Sloveniji dobro poznanih, poleg tega 
pa imajo vsi evropske izkušnje. Potrudili se bomo, da bo rezultat na ju-
nijskih volitvah čim boljši ter da bo kar se da primerljiv s prvimi voli-
tvami. Na prejšnjih volitvah v Evropski parlament je NSi močno zma-
gala in dosegla dva poslanska mandata. Glede na to, da imamo zdaj še 
več prepoznavnih ljudi z evropskimi izkušnjami, verjamemo, da bomo 
tudi tokrat uspešni.

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

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

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

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

Za Listo TRN,
Baldomir Krem`ar

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

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

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

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

Pavel [mid,
predsednik OO SDS Komenda

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

Damir Salajko, 
Moste 19, 1218 Komenda

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

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

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

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

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

Andrej @alar, odgovorni urednik   

POLITIKA

77

Glasilo ob~ine Komenda 7/2008Aplenca

Na{a sedanjost in 
prihodnost!
Prostorska politika in z njo povezana 
okoljska problematika, politika zaposlovanja ter politika 
re{evanj medgeneracijskih napetosti so po mojem mnenju 
najpomembnej{e teme, ki bodo poleg zdravja vplivale na na{a 
`ivljenja v prihodnje. Test pravi~nosti in po{tenosti bo opravljen 
v uravnote`enem razmerju upo{tevanj javnih interesov pred in-
teresom  kapitala.

Lai~no opazujem dogajanja in spremembe v @ejah, kjer `ivim. 
Cestni promet se nevidno in mo~no pove~uje. Vdor kontejnerskih 
objektov se je ̀ e groze~e pribli`alo naselju. Ozra~je je nasi~eno s 
prahom in raznimi delci, kar je mo~ zaznati med dihanjem. Hrup je 
~edalje bolj prisoten zaradi pove~anega zra~nega prometa.

Vse to, menim, je posledica podcenjenega spo{tovanja prodanih 
zemlji{~ in pritiskov investitorjev. Pritiski na cenej{e zazidljive 
povr{ine vplivajo, da se gosti nasilno sobivanje na eni strani, 
saj poru{eno ekspanzijsko neravnovesje vna{a nove parametre 
zahtev od nas vseh.

Po drugi strani bi pri~akovali kvalitetnej{e javno dobro. Komenda 
ima s svojo dobro strate{ko pozicijo za stanovanjsko, podjetni{ko 
poslovno dejavnost o~itno {e apetite, zato lastniki zemlji{~ na 
vas je odgovornost, da za~nete mnogo bolje ceniti in po mnogo, 
mnogo vi{jih cenah prodajati ta ko{~ek raja.

Cilj seveda ne sme biti upo~asnjen razvoj, temve~ premi{ljeni, 
pametni koraki

kvalitetne pozidave in upo{tevane nekatere temeljne zahteve 
lokalne skupnosti.

Pa `al in na `alost do`ivljamo dehumanizacijo ~loveka in 
narave!

Vesna @ivadinov [tebe,
LDS ob~inski odbor  Komenda, www.komenda.lds.si

Dobrodelnost 
– veli~ina ljudi
Spo{tovane ob~anke, spo{tovani 
ob~ani!

V Ob~ini Komenda smo bili pri~a enemu od lep{ih dogodkov, 
kar se jih lahko zgodi med ob~ani in sova{~ani. Zbudil se je duh 
dobrodelnosti, ki tako ali tako tli v du{ah ve~ine dobrih ljudi.

Formiran je bil odbor oziroma iniciativna skupina, ki je izpeljala 
»dobrodelno akcijo zbiranja sredstev za nakup inzulinske ~rpalke 
s senzorskim sistemom za enega od u~encev O[ Komenda 
Moste«. Na pre~udovito soboto se nas je na {olskem dvori{~u 
zbralo izjemno {tevilo ljudi. Tistih ob~ank in ob~anov, ki smo 
bili pripravljeni sodelovati v akciji in s tem prispevati v sklad za 
nakup prepotrebne naprave, ki bo otroku in star{em spremenila 
`ivljenje.

Zakaj se sploh ogla{am v tem politi~nem ~lanku, na tako temo? 
Zato, ker je prav, da ljudje vedo, kak{no mnenje imam kot predsed-
nik odbora in, da vedo, da se v okviru AVP pri Socialnih demokratih 
posve~a izjemna pozornost tudi podro~ju zdravstva in sociale.

@elimo, da bi prihodnja vlada problemom ohranitve javnega 
zdravstva namenila {e ve~jo te`o. Popolna privatizacija zdravstva 
bi pomenila izjemne razlike med ljudmi, vemo pa, da bolezen in 
nesre~a ne izbirata med nikomer.

E po{ta: sdkomenda�gmail.com

Roman Dobnikar, predsednik OO SD Komenda,
Regijski koordinator za Ob-Ljubljansko regijo

Aktivnosti 
ob~inskega odbora  
SLS iz Kamnika
Ob~inska odbora SLS iz Kamnika in Komende sta se ̀ e v lanskem 
letu dogovorila, da na leto{njih volitvah v dr`avni zbor kandidirata 
skupnega kandidata iz ob~ine Kamnik. Pred 4 leti je bila skupna 
kandidatka dr. Marta Ciraj, ki je dosegla lep volilni rezultat in malo 
je manjkalo, da ni ob~ina Komenda in z njo tudi Kamnik dobila 
svojega poslanca iz Slovenske Ljudske Stranke, kar bi bilo prvi~ 
v zgodovini parlamentarne zgodovine v Sloveniji. Res pa je tudi, 
da je bila SLS v Kamniku in Komendi `e ve~krat tik pred uspe-
hom izvolitve svojega kandidata za poslanca v 10. volilni enoti v 
1. volilnem okraju. 

Za leto{nje volitve smo se odlo~ili, da sem jaz, Franci Ore{nik, 
skupni kandidat za poslanca v dr`avni zbor republike Slovenije. 
Tako sem skupaj s ~lani ob~inskih odborov SLS iz Komende in 
Kamnika 11. junija pripravil predavanje v ob~ini Komenda, na 
katero sem povabil psihologa Radovana Zupan~i~a, ki  je pre-
daval o pani~ni motnji, stresu in socialni fobiji. Predavanje je bilo 
tudi posneto in je bilo predvajano na kabelski televiziji. 20. junija 
smo v kamni{ki knji`nici gostili predavanje o medgeneracijskem 
sredi{~u v Komendi. O zanimivem projektu ob~ine Komenda sta 
govorila prof. Ramov{ in Viktorija  Drolec. Prisotne je zanimalo 
prav vse in prof. Ramov{  nam je natan~no pojasnil, kaj pomeni 
besedna zveza medgeneracijsko sredi{~e in ka{no funkcijo v 
`ivljenju opravlja.

Franci Ore{nik,
predsednik OO SLS Kamnik

Kak{na je prihodnost 
kr{~anske 
demokracije?
V teh dneh, ko se v javnosti pojavljajo {tevilne ankete, me 
mnogi spra{ujejo, kak{ne so mo`nosti Nove Slovenije na 
leto{njih dr`avnozborskih volitvah. Vsem brez zadr`kov 
odgovorim, da zelo dobre! Na njihovo za~udenje jim nato 
pojasnim, da je kr{~ansko demokratska stranka, kakr{na je 

Nova Slovenija, najve~ja stranka 
v Nem~iji in tudi v izredno liberalni 
Nizozemski. Zato ni razloga za 
dvom, zakaj se ne bi mogla Nova 
Slovenija `e ~ez nekaj let uvelja-
viti kot glavna stranka v Sloveniji. 
Veliko prilo`nost vidim zlasti v na{i 
mladi generaciji, saj ima mo`nost 
razbliniti neupravi~ene negativne 
predsodke, ki se dr`ijo kr{~anske 
demokracije na slovenskem. Nova 
Slovenija je v prvi vrsti nosilka 
tistih dru`benih vrednot, ki imajo 
v Evropi osrednje mesto. Ne 
smemo pozabiti, da so kr{~ansko 
demokratske stranke po drugi 
svetovni vojni ravno na osnovi teh 

vrednot vzdignile zahodnoevropsko dru`bo iz ru{evin. Prav tako 
so bile kr{~ansko demokratske stranke tiste, ki so spro`ile proces 
zdru`evanja Evrope in postavile temelje dana{nji Evropi. Bistvo 
uspeha kr{~anske demokracije pa je politi~na orientacija, ki uvel-
javlja pravo mero tr`nega gospodarstva in socialne varnosti, hkrati 
pa goji pozitivne vrednote, ki dru`bo povezujejo. Prepri~an sem, 
da je to formula za uspeh v slovenski politiki v prihodnjih letih. 

Matej Tonin,
kandidat NSi za poslanca v kamni{kem volilnem okraju

Minister Gregor 
pa nič

Ko oddajam ta članek, še ni bilo seje občinskega sveta, vendar me je 
napovedana točka dnevnega reda spomnila na “vojno” za in proti prede-
lavi odpadkov v suhadolski jami.

Člani Liste TRN smo bili po večini za predelavo komunalnih odpad-
kov v jami, saj nas je prepričalo pripovedovanje tistih, ki so si ogledali 
tako predelovalno postajo v tujini. Takrat smo govorili, da je podobna 
postaja tudi sredi Dunaja, par tednov nazaj pa sem zasledil med 
novicami na spletu, da je Dunaj najčistejše mesto v Evropi. Pa ne le 
zaradi predelovalne postaje, gotovo pa igra pomembno vlogo pravilna 
odločitev glede ravnanja s komunalnimi odpadki.

Pred enim tednom pa je bil pri meni na obisku bratranec iz Švice. 
Beseda je nanesla na odpadke in dejal je, da ima v soseščini veliko to-
varno za predelavo komunalnih odpadkov, kamor vozijo smeti celo z 
nemške strani. Pri tem pa ni nobenih motečih vplivov na okolje.

Kmalu bomo spoznali, kaj nam bo prinesel novi cenik za odvoz od-
padkov. Manj gotovo ne bo, že zdaj pa lahko rečem, da bodo smeti za 
nas iz leta v leto višji strošek. Če bi se pa pametno obnašali, bi občina 
lahko na račun smeti služila denar. Ta vlak pa smo že zamudili. Tako kot 
smo zaradi nekaterih oporečnikov na račun recesije marsikaj zamudili 
pri prodaji zemljišč v poslovni coni in kot smo izgubili težke milijone 
pri zbiranju denarja za športno dvorano zaradi tožb. Pa športno dvorano 
vsaj imamo in zaradi nje občina še ni propadla, kot so nasprotniki na-
povedovali.

“Minister Gregor pa nič.” Vedno je bil proti in čeprav se je na koncu 
izkazalo, da je Krpan le rešil Dunaj, se ni opravičil. Ko bi naši „Gregor-
ji“ vsaj po vseh spoznanjih prišli k pameti.

Za listo TRN Baldomir Kremžar
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Pred kratkim umrli pisatelj Ivo Zorman, naš 
rojak z Gore pri Komendi, je v pogovoru s pi-
sateljico Berto Golob ugotavljal: »Naši časi 
niso naklonjeni knjigam.«

Da je res tako, je v pogovoru za Le Monde 
potrdila francoska pisateljica Daniele Sallena-
ve. V starejših letih (rodila se je leta 1940) se je 
za eno leto usedla v klop ene izmed francoskih 
srednjih šol, da bi pomagala učiteljem in učen-
cem na novo odkriti vrednost branja knjig. 
Zgrožena je ugotovila, da ne berejo ne le mladi, 
marveč tudi starejši, da so ti »počasi pozabili, 
kako čarobno je v resnici branje. Pozabili brati, 
zato je v njih ugasnila zmožnost čuditi se bese-
dam in mislim,« je poročalo Delo v številki 31 
na zadnji strani dan pred Prešernovim dnem, 
slovenskim kulturnim praznikom.

Ana Razpotnik, številnim našim občanom 
dobro znana profesorica slovenščine na osnov-
ni šoli v Mostah, ki je tako poudarjala vrednost 
branja dobrih knjig, lepega izražanja in pisanja, 
pa tudi sedanje profesorice in učiteljice z OŠ 
Komenda-Moste, bi tej Francozinji glasno 
pritrdile. To pa zato, ker si tiste, ki poučujejo 
slovenščino, pa tudi druge predmete, zelo pri-
zadevajo, da bi učence odtrgale od televizije, 
video igric in drugih sodobnih razvad, ki otro-
kom kradejo dragoceni čas, moči in sposobno-
sti. Odraslim, vse bolj usmerjenim v porabni-

V premislek ob Prešernovem dnevu

Komendčani in kultura danes
štvo, pa tudi. 

Da bi se vsaj malo bolj zavedali, v kakšno 
nevarnost, razčlovečenje in poneumljanje dr-
vimo, potrebujemo ljudi, kot je bil Prešeren. 
»Človek vrednote,« ga je pred kratkim ocenil 
pisatelj Alojz Rebula. Bil je zvest slovenskemu 
narodu, znal je prav ceniti mir, svobodo, ljube-
zen, dobroto... Ni bil v prvi vrsti to, kamor bi 
najraje porinili mnogi (pijanec, pedofil, kur-
bir...), je o njem mimogrede pri predstavitvi 
svoje knjige Prešeren na Silbi omenil prof. 
Mirko Mahnič; predvsem je poudaril, kako 
velik in izjemen pesnik je bil. Nekaterim celo 
tako svet, da so njegove Poezije nosili s seboj 
v cerkev, prepričani, da so tako sveta knjiga 
kot molitvenik. 

Kaj pa je sodobnemu Slovencu sveto, mu 
zbuja občudovanje, najprej pa čudenje, resnič-
no notranje zadovoljstvo? Kaj jemlje s seboj 
na Silbo ali kam drugam na počitnice? Kaj za-
znamuje in odlikuje našega občana, sodobnega 
prebivalca komendske občine, kakšen je nje-
gov odnos do besede, zapisane in govorjene, 
koliko je, skratka, kulturen? 

Mislim, da se nam tukaj ne piše ravno tako 
slabo. Imamo ugledna pisatelja Pibernika in 
Sivca, prizadevno Kulturno društvo Komenda 
in umetniško skupino z vizijo Kaj ti mar, 
dramsko sekcijo, Kulturno društvo Jurij Bobič 

Moste,  pevski zbor upokojencev; v knjigi Po 
poteh kulturne dediščine v občini Komenda 
smo popisali, kaj je vrednega videti, obnavljati 
in ohraniti v naši občini, pred trgovino Vele v 
Mostah bo na to opozarjal poseben pano; ka-
kovosten občinski list Aplenco; v zadnjih letih 
je izšla vrsta knjig, pesniških zbirk, zloženk in 
drugega gradiva izpod peresa naših občanov. 
Tu so še številne kulturne prireditve od razstav 
do recitalov, pevskih in drugih nastopov. V 
prostorih osnovne šole v Komendi je Matična 
knjižnica Kamnik odprla dobro obiskano knji-
žnico, ki poleg tega daje na voljo svoje in šol-
ske prostore za raznovrstna kulturna druženja. 
Občina ob mnogih projektih denarno podpira 
izdajo knjig in raznovrstna kulturna prizadeva-
nja ter prireditve. 

Komenda tako nadaljuje svoje nekdanje bo-
gato kulturno-prosvetno izročilo, ki povezuje 
in zbližuje ljudi. To je tisto dragoceno, na kar 
se ne sme pozabiti ob raznih zahtevnih in dra-
gih načrtih, kajti kultura ne more in ne sme 
počakati, saj živi in umira s človekom. Zato 
tudi ne morem dati prav človeku, ki je danes 
občinski svetnik, pred leti pa je dejal: »Najprej 
ekonomski napredek, nato kultura!« K sreči 
naš župan ni te vrste človek, tudi sedanje ob-
činsko vodstvo ne, saj bi sicer ne izšlo, tudi z 
občinsko podporo, toliko knjig domačih avtor-

Pisatelj Ivo Zorman
V sredo, 14. januarja, 
je v Domu starejših 
občanov Ljubljana-
Šiška umrl naš rojak, 
pisatelj Ivo Zorman. 
V ponedeljek, 19. ja-
nuarja, so njegov pe-
pel raztrosili v ožjem 
družinskem krogu pri 
treh brezah nad poko-
pališčem Žale v Ka-
mniku, mestu, ki mu 
je v svojih delih na-
menil toliko pozorno-
sti. Tako sta žena 
Krista, učiteljica ra-
zrednega pouka, s ka-

tero se je Ivo Zorman poročil leta 1952 in leta 
1969 zgradil lep in topel dom na Jerančičevi 
ulici št. 3 v Vižmarjah v Ljubljani, in njuna 
hčerka Metka, profesorica umetnostne zgodo-
vine na Filozofski fakulteti v Mariboru (rodila 
se jima je leta 1954, stanuje pa na Ptuju) ure-
sničili pokojnikovo srčno željo. 

»V Kamnik je bil zaljubljen,« mi je povedal 
pisateljev bratranec obrtnik Milan Zorman iz 
Podgorja. Kako tudi ne, ko je tam preživljal 
otroška in mladostna leta, s sovrstniki odkrival, 

obnovili, bistveno zasnovo okrog devetdeset 
let stare hiše pa ohranili, mi je povedala ob 
obisku 7. februarja. Pokazala mi je še vedno 
ohranjeno peč, na kateri je pisateljeva teta 
Micka sušila orehe, on pa jih je kot otrok rad 
zobal; zato jo je tudi dobil po zadnji plati. S 
prav posebnim veseljem pa knjigo Gnezdo sr-
šenov, zgodbe iz otroških let v Komendi in v 
Kamniku ter spomine na težavna leta odrašča-
nja, ki ga je pisatelj še posebej upodabljal v 
svojih delih, posvečenih otroštvu in mladostni 
dobi. To knjigo je njeni hčerki Alenki, ki jo je 
imel pisatelj še posebej rad, podaril ob obisku 
na Gori 3. 9. 1994. 

Svoj rojstni dom je sam ali pa z ženo Kristo 
tudi večkrat obiskal, je povedala Marija Pra-
šnički. Prav posebej ga je zanimalo, kako je po 
novem v hiši, pozorno si je ogledal vse prosto-
re. Zlasti mu je ugajal balkon, ki so ga Prašnič-
kovi zgradili na novo. Z njega je občudoval 
bližnji v dolino Kneža spuščajoči se gozd. Ob 
obiskih je bil vedno prijazen, v besedah pa za-
držan. 

To pa ni bil v pisni besedi, saj je za njim 
ostala lepa bera knjig od otroške in mladinske 
književnosti do zgodb in povesti iz partizan-
stva, ki ga je doživljal še kot mladenič, ko se 
je, sedemnajstleten, pridružil NOB, romanov, 
od katerih je najbolj znan Draga moja Iza 
(1973), po katerem je Vojko Duletič leta 1979 

kar jim je ponujalo mesto, reka Bistrica, bližnja 
okolica in gozdovi. To mesto je bilo v resnici 
»mesto mojega otroštva«, kot ga je sam ime-
noval. 

Najzgodnejša življenjska leta, ki jih je preži-
vel v rojstnem domu na Gori pri Komendi št. 
14, kjer se je 3. maja 1926 rodil očetu tesarju 
Francetu, še posebej slovečem po izdelovanju 
lesenih stopnic, in mami gospodinji Johani, 
rojeni Janežič, še ne moremo šteti med tista, v 
katere bi mu kaj dosti segal spomin. To pa zato, 
ker se je s staršema in sestrama Milko in Mari-
jo že v tretjem letu starosti preselil v Kamnik, 
kjer jim je njegov oče postavil nov dom. V hiši 
na Gori pa sta ostali pisateljevi teti Micka in 
Francka. Po Mickini smrti je Francka na stara 
leta odšla v dom za starejše v Kamniku, njeno 
podedovano hišo na Gori pa si je prilastilo so-
cialno skrbstvo v Kamniku, ki je bedelo nad 
njenim vzdrževanjem v domu, se pravi kamni-
ška občina. Od te sta jo leta 1976 kupila zakon-
ca Alojz Prašnički, rojen 26. 10. 1940 v Višnici 
v Hrvaškem Zagorju, in njegova žena Marija, 
rojena 13. 8. 1944 v vasi Župetinci pri Cerkve-
njaku v Slovenskih goricah, upokojena kuhari-
ca in čistilka v osnovni šoli v Komendi. Da ji 
je snaga blizu, je videti tudi po tem, kako lepo 
skrbi za njun dom na Gori, ki so ga pred leti 
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posnel film, in obsežno, v več romanih zasno-
vano spremljanje družine Bauman, ki jo je 
obravnaval skozi več rodov; to je družinska 
kronika slovenskega meščanstva v 20. stoletju. 
Mlade bralce je še posebej nagovoril s knjigo 
V sedemnajstem. 

Pisec spominskega prispevka ob pisateljevi 
smrti v Delu (št. 16, str. 23), podpisal se je M. 
Vo., je poudaril, da pisatelja Zormana »odliku-
jejo menjajoča se sintetična in analitična pripo-
vedna tehnika, domišljena fabula, skrbno psi-
hološko portretiranje oseb ter osredotočenost 
na socialna in etična vprašanja«. 

Ivo Zorman je napisal kar 18 romanov in 
novel ter 15 del iz življenja mladih.  Prvi ro-
man, Trije Borjanovi, je izšel leta 1955, zadnji, 
Okus po marcipanu, leta 2002: vmes pa poleg 
drugih: Čez dvajset let bo vse drugače (1968), 
Stric Benjamin (1977), Vonj po jeseni (1978), 
Leta herojev (1988), Kajnov rod (1991). 

Pisal je tudi spominsko prozo (Lectovo srce, 
1989), v glavnem na otroška in mladostna leta 
v Kamniku, in radijske igre. 

Prozna dela je začel pisati v starosti tridese-
tih let, v njej pa je največ obravnaval vojno in 
povojno tematiko ter sodobne človekove dile-
me in iskanja. Pri pisanju je slogovno prehajal 
od realizma v zmernejšo sodobno prozo. 

V pogovoru s pisateljico Berto Golob (v 
knjigi Do zvezd in nazaj, Založba Mladinska 

knjiga, 1995, str. 300) je o svojem pisanju za 
otroke in mlade, ki se mu je posvečal s še po-
sebno ljubeznijo, povedal: »Spomin na sončno 
otroštvo pomaga premagovati težave še v zre-
lih letih, nudi občutek varnosti in navdaja s 
samozavestjo.« 

Priznava, da sam ni imel te sreče: »Zato se v 
mojih zgodbah vrstijo konflikti v družinah, 
mladi pa si pomagajo iz težav sami ali ob po-
moči vrstnikov.«

Nič čudnega, saj je bila za pisateljem težavna 
življenjska pot od obiskovanja meščanske šole 
v Ljubljani, kamor se je iz Kamnika vozil kot 
»vagonar«, slovenščino pa ga je učil pisatelj 
Tone Seliškar, zaposlitve med vojno v tovarni 
Remec, sodelovanja v NOB, po vojni zaposli-
tve kot novinar v Trstu, mature na učiteljišču, 
študija na Višji pedagoški šoli v Ljubljani, kjer 
je leta 1950 diplomiral, nato je kot učitelj pou-
čeval na več slovenskih šolah, se je selil iz 
kraja v kraj, dokler se ni zaposlil kot urednik 
pri Založbi Borec, kjer je leta 1977 dočakal 
upokojitev.

Prenehanje rednih delovnih obveznosti mu 
je dalo nov zagon za pisanje, številne zgodbe 
za otroke, povesti za mlade in romane za zah-
tevnejše bralce.

Jože Pavlič 

Naš rojak, pesnik, pisatelj in literarni zgodovi-
nar prof. France Pibernik, tudi po 80. rojstnem 
dnevu, ki ga je praznoval 2. septembra 2008, 
ne miruje. Za monografijo o pesniku Francetu 
Balantiču in njegovimi zbranimi pesmimi, obe 
knjigi sta izšli ob Pibernikovem življenjskem 
jubileju pri študentski založbi Litera, je Mo-
horjeva družba iz Celja pred kratkim izdala in 
predstavila še Pibernikovo monografijo o pe-
sniku in prevajalcu Jožetu Udoviču. O njem je 
prof. Pibernik že prej uredil in napisal opombe 
za kar pet zvezkov Zbranih del. Tokratna knji-
ga je podroben vpogled v življenje in ustvarja-
nje enega največjih pesnikov 20. stoletja na 
Slovenskem.

Knjiga trojnega doktorja znanosti, Jožeta 
Mačka, z naslovom Mašne in svetne ustanove 
na Kranjskem 1810-1853 pri Podrobnih opisih 
duhovnih mašnih ustanov navaja tudi župnijo 
Komenda (strani 170-173). Omenja posame-
zne utemeljitelje mašnih ustanov oziroma ljudi, 
za katere naj se, pa tudi njihove najožje soro-
dnike, darujejo maše: v Mostah umrlega Mate-
vža Luteliča in Petra Hrastarja, v Suhadolah 
kmeta Jožeta Remca in Tomaža Ramovša, na 
Križu umrlega Jurija Laha, v Nasovčah Mate-
vža Drešarja, na Klancu Matevža in Katarino 
Drešar, na Mlaki Franca Jerana, pri farni cerkvi 
v Komendi pa Mihaela Čebulja in njegovega 
sina Janeza, Marijo Drešar, poročeno Porevne, 

Nova Pibernikova monografija
Janeza Pirca in njegovo ženo Marijo Pirc, roje-
no Lužar, Luka Jerovška in Mihaela Zalokarja. 

Bralci in raziskovalci Svetega pisma se bodo 
še posebej razveselili obsežnega znanstvenega 
dela Raymonda E. Browna (851 strani!) Uvod v 
Novo zavezo, mimo katerega ne bo mogel nih-
če, ki se podrobneje posveča temu delu Svetega 
pisma, ljubitelji duhovne literature pa še zlasti 
dela karmeličanke Edith Stein Znanost križa. 

Vse štiri knjige so predstavili avtorji oziroma 
prevajalci, predstavitev pa je vodil naš rojak 
Matija Remše, urednik Redne zbirke Mohorje-
ve družbe iz Celja.

Jože Pavlič 

za najboljšo inovacijo  
OZ Ljubljana

GZS Območna zbornica Ljubljana vsa 
podjetja, podjetnike in inovatorje iz ob-
čin, ki jih pokriva, vabi k sodelovanju na 
razpisu za najboljše inovacije na obmo-
čju GZS OZ Ljubljana v letu 2008. 

Na razpis se lahko prijavijo vse inovacije 
gospodarskih družb, samostojnih podjetni-
kov, samostojnih inovatorjev in posamezni-
kov s sedežem v občinah, ki jih pokriva Ob-
močna zbornica Ljubljana. Pomembno je, da 
inovacije niso starejše od dveh let in da so 
bile lani ali predlani tudi uvedene na trg.

Na razpis se lahko prijavi:
• izume, ki po predpisih o industrijski la-
stnini izpolnjujejo pogoje za patentno var-
stvo ali za varstvo s patentom s skrajšanim 
trajanjem, ko dokažejo koristnost v praksi.
• novi izdelki, postopki in storitve ter
• tehnične in druge izboljšave, s katerimi se 
dosega večja delovna storilnost, boljša ka-
kovost proizvodov, prihranek pri materialu 
in energiji, boljše izkoriščanje strojev in 
naprav, boljši nadzor proizvodnje, boljša 
varnost pri delu ipd.

Inovacije, ki bodo prijavljene na razpis, 
bo komisija ocenjevala s pomočjo štirih 
meril: inventivnosti, inovativnosti, tržne 
zanimivosti in primernosti okolju.

Vloge pošljite na naslov: GZS Območno 
zbornico Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj 
– razpis za inovacije 2008«, Dimičeva 9, 
1000 Ljubljana. Poleg popolno izpolnjene-
ga predpisanega prijavnega obrazca mora 
vloga vsebovati še vse priloge, ki so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

Zadnji rok za oddajo vlog je 15. marec 
2009, vse dodatne informacije o razpisu so 
vam na voljo na GZS OZ Ljubljana (Tina 
Lukan) in na njihovi spletni strani: www.
gzs.si/ozlj.

Zoran Jereb

Razpis

jev, ne bilo toliko kulturnih prireditev, s tem pa 
tudi ljudi, ki se zavedajo, da človek živi ne le 
od kruha, marveč tudi besede. Zato sem bil na 
predvečer Prešernovega dne še posebej vesel 
telefonskega klica naprednega in uglednega 
kmeta iz Komende, ki se je zanimal, kje bi še 
lahko dobil za svojega sorodnika Demšarjeve 
Zbrane spise o Petru Pavlu Glavarju in Ko-
mendi. Najprej sem se razveselil te njegove 
želje, nato pa novice, ki mi jo je povedal: da je 
knjiga že razprodana. Nedvomno potrdilo, da 
ljudje v naši občini znajo ceniti dobro knjigo, 
pomembne može, kakršen je bil župnik Vikto-
rijan Demšar (tudi o njem je s podporo naše 
občine pred leti izšla posebna knjiga) in pa, da 
berejo. 

Torej jih ne bomo prišteli k tistim, o katerih 
govori francoska pisateljica Sallenave. Še ve-
dno pa velja: Povej mi, kaj bereš, in povem ti, 
kdo si!

Kjer je na knjižni polici in v roki Prešeren, 
pa tudi Balantič ali celo Šalamun, od pisateljev 
pa Finžgar, Jančar in naši rojaki Zorman, Pi-
bernik in Sivec, tam so na dobri poti, da kultu-
ra branja ne bo zamrla oziroma celo ugasnila. 
Pa tudi tam ne, kjer ob večerih skupaj zapojejo, 
se znajo pogovarjati in si prisluhniti. Ker so 
ljudje kulture! 

Jože Pavlič   
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Zavod Medgeneracijsko središče Komenda je 
po letu dogovarjanj in usklajevanj lani jeseni 
začel drugo leto delovanja. Velikim korakom 
(državna koncesija za dom za stare ljudi, ob-
činska koncesija za opravljanje pomoči na do-
mu) v prvem letu bodo v drugem sledili manjši, 
a vseeno delavni in pomembni za delo s sku-
pnostjo in za skupnost.

V občini Komenda Zavod upravlja sedem-
članski Svet, sestavljen iz petih predstavnikov 
ustanoviteljev (Občina Komenda, Društvo 
upokojencev, Ustanova Petra Pavla Glavarja in 
Medgeneracijsko društvo), enega predstavnika 
zaposlenih in enega predstavnika uporabnikov 
storitev zavoda oziroma zainteresirane javno-
sti. Izvoljeni ali imenovani so za štiri leta, po 
preteku pa lahko ponovno. 

O starosti in medgeneracijskem sožitju so 
rekli:

JANEZ KIMOVEC, predsednik Društva 
upokojencev, je predstavnik enega izmed 
štirih ustanoviteljev zavoda:

»Ustanovitev medgeneracijskega društva v 
Občini Komenda zelo pozdravljam. S tem se je 
sodelovanje z Društvom upokojencev Komen-
da zelo povezalo pri  istih ciljih: pomagati na-
šim starejšim občanom in v okviru medgenera-
cijskega sodelovanja povezati vse generacije 
prebivalstva v naši občini.

Pri projektu izgradnje medgeneracijskega 
središča Komenda je pomembno prispevalo 
prav medgeneracijsko društvo. Izgradnja sre-
dišča v Komendi bo zelo vplivala na počutje 
naših starejših občanov, saj bodo končno lahko 
svojo starost preživeli v domačem okolju. V 
DU Komenda se zavedamo pomena medgene-
racijskega društva oziroma Zavoda Medgene-
racijsko središče in skupnega sodelovanja pri 
pomoči našim občanom.«

DANICA ZMRZLIKAR je ena izmed 
dveh predstavnic Občine Komenda:

»Ob 8. februarju me je kultura, kultura ži-
vljenja od rojstva do smrti, še posebno v tretjem 
življenjskem obdobju, močno nagovorila. Čas 
bliskovito teče. Tudi v našem lokalnem prosto-
ru ni drugače. Sorazmerno dobro je poskrbljeno 
za otroke v vrtcih in šolah. Srednja generacija 
hiti ustvarjati, eni zgolj za preživetje, drugi 
delajo kariero, le za ostarele ponavadi resnično 
zmanjka časa; zaradi »tempa« kot radi rečemo. 
Nemalokrat se oglasi slaba vest, da ne moremo 
dovolj dobro poskrbeti za starejše svojce. 
Vendar smo takemu življenju naproti naredili 
prve korake. Medgeneracijsko društvo je tla-
kovalo pot s svojim delom in programi za ka-
kovostno starost do Zavoda Medgeneracijsko 
središče Komenda, kjer bo kultura bivanja, ži-
vljenja naših starejših občanov v prihodnjih 
letih zagotovljena. Ni se treba bati »doma«. 
Danes je to privilegij in v dom svojci ne dajejo 
svojih najbližjih zato, ker jih ne bi imeli radi, 
ampak zato, ker jim želijo najboljše. In prav to 
se rojeva v Komendi. Upam in želim, da bo 
uspelo, uspelo v vseh pogledih, tudi material-

Svet zavoda Medgeneracijsko središče Komenda
nih, ki so temelj uspeha. Voljo, pripravljenost, 
pogum in ideje za delo in uresničitev zadanih 
ciljev že nekaj let dokazujejo prostovoljci z 
izvajanjem programov Medgeneracijskega 
društva. Med občani so zelo opazni in dobro 
sprejeti. Pa tudi vodeni so dobro.«

MARTA CIRAJ, predsednica Ustanove 
Petra Pavla Glavarja: 

»Predvsem po zaslugi predsednice Sveta Za-
voda Medgeneracijsko središče Viktorije Dro-
lec se je naša mlada občina lotila novega, sodob-
nega pristopa k iskanju odgovora na enega 
največjih izzivov sodobnega časa - vse starejšega 
prebivalstva. Staranje prebivalstva je pojav za 
nove priložnosti, ki jih je mogoče z zavestno 
opredelitvijo za medgeneracijsko sodelovanje 
koristno uporabiti. Zastavljena kultura delovanja 
zavoda z izbranim pravim vodstvom in imeno-
vanjem tenkočutne direktorice Mojce Šraj obeta, 
da bodo v Medgeneracijskem središču dobrodo-
šle in povabljene k sodelovanju vse generacije. 
Bodo se plemenitile in ustvarjale novo vrednost 
medčloveških odnosov, prebivalci doma pa bodo 
lahko v svojem okolju, v bližini svojih bližnjih 
varno preživljali svoj čas. V naši občini je to 
edinstvena dejavnost, ki lahko pomembno pri-
pomore k preprečevanju številnih tegob sodob-
nega časa, kot so osamljenost in duševne stiske, 
zapadanje v razne, žal pogosto nepovratne za-
svojenosti. Pripomore k ohranjanju in prenosu 
znanja ter vedenja s starejše generacije na mlaj-
šo… Zato je ustanovitev Zavoda ena boljših od-
ločitev v zadnjem petletnem obdobju in mu želim 
dolgo in kakovostno življenje.« 

JOŽE PAVLIČ, predstavnik zainteresira-
ne javnosti:

»Slovenci zaradi vedno večje skrbi za zdravo 
življenje, gibanja na svežem zraku, ustrezne 
prehrane pa tudi temeljitejše zdravstvene oskrbe 
postajamo vse »starejša družba«. Nič drugače ni 
z našimi občani. Upokojenci so pri nas tudi vse 
bolj dejavni na vseh ravneh. Zaradi svoje požr-
tvovalnosti, življenjske modrosti in izkušenj so 
spoštovanja in občudovanja vredni. Zato je 
prav, da jim v letih, ko nam lahko še veliko dajo 
iz »zakladnice« svojega življenja, zagotovimo 
človekovega dostojanstva vredno življenje, jih 
imamo čim dlje sredi med nami ter jim s tem do 
izteka njihovega življenja omogočimo ljubeče 
spremljanje, potrebno oskrbo in pozornost. To 
je lahko na njihovem domu ali v zanje 
primernem skupnem domu. Pomemb-
no je, da se tam, za kar se bodo odlo-
čili, res počutijo doma. Lepo prilo-
žnost in možnost za to vidim v 
sodobno zasnovanem, hkrati pa do-
mačijsko toplem, odprtem in prija-
znem Medgeneracijskem centru Ko-
menda. Če se bomo vsi skupaj in vsak 
posebej dovolj potrudili zanj, to ne bo 
le »dom za ostarele«, marveč hiša za-
hvale za vse, kar so naredili za nas!«

ZORA PIBERNIK, predstavni-
ca zaposlenih:

»Kot socialna oskrbovalka in edina zaposlena 
v zavodu se rada udeležujem vseh programov 
Medgeneracijskega društva. Končala sem eno-
letno usposabljanje za družabništvo s starim 
človekom, sedaj pa se pripravljam za voditeljico 
medgeneracijske skupine in sem članica skupi-
ne, ki jo vodi Marta Marin. Pridobljeno znanje, 
veščine dobrega pogovora in vedenje o poseb-
nostih tretjega življenjskega obdobja, mi zelo 
pomagajo pri vsakodnevnem delu z ljudmi.«

ALEKSANDRA MAJCEN je še ena 
predstavnica Občine v svetu zavoda.

VIKTORIJA DROLEC, predsednica Sveta 
zavoda in predsednica Medgeneracijskega 
društva, ki je bilo in je glavni pobudnik ter nosi-
lec medgeneracijskih programov za kakovostno 
starost in solidarno medgeneracijsko sožitje. 

»Če se je ime »medgeneracijsko« že nekako 
udomačilo (pri večini z razumevanjem, pri ne-
katerih pa tudi ne), nas pri uvajanju programov 
čaka še veliko dela. Čeprav skušamo redno 
predstavljati naše delo, smo priča tudi napač-
nemu predstavljanju pa tudi nezaupanju. Zato 
bomo v prihodnje še bolj dejavni in prepo-
znavni.«

MOJCA ŠRAJ, direktorica Zavoda Med-
generacijsko središče Komenda:

»Leto 2009 smo začeli z lepimi željami, z 
majhnimi in velikimi načrti, predvsem pa v 
upanju na uresničitev. Vendar zastavljeni cilji 
ne prihajajo sami do nas. Mi  jim izbiramo 
poti. In že nekaj let je eden izmed velikih ciljev 
naše Občine prav gotovo skrb za tiste, ki so 
nam najbolj ljubi in zaradi katerih sploh obsta-
jamo. 

Se je mogoče zahvaliti in povrniti vsaj del-
ček tega, kar so naši starši, stari starši, prababi-
ce in pradedki… naredili za nas? Se je mogoče 
kako drugače, kakor da jim na najbolj dosto-
janstven in spoštljiv način zagotovimo lepo 
starost in slovo s tega sveta, v družbi ljudi, ki 
jih imajo radi, z vedenjem, da so nam še kako 
pomembni in potrebni in da niso in ne bodo 
sami do zadnjega trenutka? 

Odgovor na to smo v občini Komenda našli 
v Medgeneracijskem središču, v katerem bo 
tudi dom za naše starejše občanke in občane. 
Naša naloga pa bo, da bomo znali prisluhniti 
njihovim stiskam, željam, navadam, potrebam 
in pričakovanjem.«

Svet Zavoda (od leve proti desni): Zora Pibernik, Danica Zmrz-
likar, Mojca Šraj, Viktorija Drolec, dr. Marta Ciraj, Janez Kimo-
vec, Jože Pavlič, Aleksandra Majcen
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UPPG

Ustanova Petra Pavla Glavarja je v preteklem 
letu 2008 nadaljevala s svojim poslanstvom, ki 
je pomoč pri šolanju nadarjenim socialno šib-
kim občanom Občine Komenda in pomoč ob-
čanom v stiski. Vse bolj pa se dejavnost UPPG 
širi tudi na področje, s katerim želimo prispe-
vati k zviševanju solidarnosti, medsebojnemu 
spoštovanju in k napredku znanja in medčlo-
veških odnosov.

(Naša poročila se pod področji posameznih 
organov UPPG nahajajo na naši spletni strani 
www.uppg.si.) 

V preteklem letu smo skupaj s Kulturnim 
društvom Komenda organizirali veliki novole-

Poslanstvo UPPG v letu 2008
tni koncert, na katerem je nastopil legenda naše 
zabavne glasbe Alfi Nipič. Posebna čast za nas 
je bila, da je bil koncert v Komendi med prvimi 
izmed petinštiridesetih, ki jih je imel v okviru 
praznovanja svojega jubileja, 45- letnice na-
stopanja. 

Potem je bilo treba poskrbeti za poročilo v 
preteklem štiriletnem mandatu in za razrešitev 
dotedanjih organov in imenovanje novih. Nova 
uprava je bila imenovana konec marca, vsi or-
gani pa so imeli svoje konstitutivne seje v juni-
ju. V mesecu marcu smo skupaj z Občino Ko-
menda in KD Komenda organizirali koncert za 
žene, nastopila pa je zanimiva etno skupina 
Fletno iz Cerknice. Kot je že ustaljeno, smo 
sodelovali na spomladanskem in jesenskem 
sejmu, na katerem smo ponujali v zameno za 
denarne prispevke dobrote naših gospodinj in 
gospodarjev ter darove, ki smo jih pridobili od 
različnih darovalcev. Oktobrski koncert z do-
mačimi talenti je tokrat prvič organiziral novi 
član Uprave UPPG mag. Igor Boševski. Kon-
cert je bil dobro obiskan in je požel lepe odzive. 
Prijazno sta se našemu povabilu odzvala za-
konca Boroša in izvedla zelo zanimivo preda-
vanje o romanju v Santiago de Compostela. 
Posebno dejavnost na duhovnem področju smo 
pričeli z zelo kakovostno izvedenim seminar-
jem o stresu in depresiji, ki ga je v petih nada-
ljevanjih izvedla dr. Angelca Žerovnik. V zvezi 
s tem je bil narejen daljši zapis, ki bo objavljen 
in na razpolago našim občanom in občankam z 
namenom, da bi jim bil po potrebi v pomoč. 
Izšla pa bo tudi DVD verzija dveh predavanj, 
ki jo bo mogoče kupiti. 

UPPG je v letu 2008 podelila eno štipendijo, 
prispela je le ena vloga in 
je ustrezala pogojem. Naši 
štipendisti, ki jih je bilo v 
preteklem letu 12, so poleg 
študija oziroma šolskih 
obveznosti opravili obve-
zno prakso po 80 ur v šol-
skem letu in pri tem poma-
gali številnim slabše 
učečim učencem ter opra-
vljali druga družbeno kori-
stna dela. Odbor za dode-
ljevanje štipendij, Odbor 
za dodeljevanje socialne 
pomoči in Nadzorni svet so 
prizadevno delovali po 
svojih programih in usme-
ritvah, ki jim v skladu s 
predpisi daje Uprava UPPG. Poročila odborov 
so pod njihovimi rubrikami na spletni strani 
UPPG. 

Vsem občanom in občankam, članom in člani-
cam UPPG in vsem, ki ste prispevali svoje delo, 
čas, denar ali dobre misli za podporo UPPG se 
najlepše zahvaljujem. 

Dr. Marta Ciraj, predsednica Uprave UPPG

Postanite Dobrotnik, 
Dobrotnica UPPG

Spoštovani!
Ustanova Petra Pavla Glavarja izpolnjuje 

svoje poslanstvo že devet let. Rezultati nje-
nega dela so razvidni iz poročil, ki jih lahko 
preberete na njeni spletni strani. Doslej je 
UPPG štipendirala 26 občanov Občine Ko-
menda, od katerih jih je šolanje končalo 9. 
Letno ima 11 štipendistov. Socialno pomoč 
je UPPG doslej podelila 33 upravičencem 
in razdelila 73 paketov z življenjsko potreb-
nimi dobrinami. 

Da bi UPPG lahko še naprej izpolnjevala 
svoje poslanstvo, je nujno, da bi imela čim-
več dobrotnikov, tako občasnih kot stalnih. 
Zato vas prijazno vabimo, da ji namenite 
svoj dar. 

Darujete lahko tako, da nakažete dar na 
naslov UPPG, Zajčeva 23, transakcijski ra-
čun: SI56 0310 3100 0000 598. Če želite, da 
vam pošljemo položnico, vas prosimo, da 
izpolnete izjavo, da želite postati dobrotnik/
dobrotnica UPPG in jo pošljete bodisi po 
e-pošti uppg@komenda.si ali pa na naslov: 
UPPG, Zajčeva 23, 1218 Komenda. Izjavo 
najdete na spletni strani www.uppg.si pod 
rubriko: Postanite dobrotnik. Iskrena hvala 
za vsak dar!

Uprava UPPG

Stres in 
depresija
Prednaročila za DVD s predava-
njema že sprejemajo. 

V Ustanovi Petra Pavla Glavarja so lani pričeli 
s predavanji in seminarji za življenje. V okvir 
nove dejavnosti sodijo seminarji za izgradnjo 
osebnosti, odnosa do sveta, okolja, odgovorne 
drže do sebe in do okolice ter do prihodnjih 
rodov. 

Prvi seminar z naslovom Stres in depresija 
je vodila dr. Angelca Žerovnik. Sestavljalo ga 
je pet predavanj. Krajšemu uvodnemu preda-
vanju je sledil vedno pogovor z vajami tako 
imenvane samoaktualizacije. 

Naslovi posameznih tem na seminarju so 
bili:

1. Duševne stiske, žalost, anksioznost, de-
presija, pretirano nihanje razpoloženja;

2. Škodljivi dejavniki: duševne stiske v dru-
žini, na delovnem mestu, v soseski in širšem 
okolju;

3. Tudi otroštvo in mladost sta občutljivi 
obdobji; 

4. Kako postanemo življenjsko odporni; 
5. Tudi duševna stiska je lahko pozitivna 

spodbuda 
V uredništvu Aplence pripravljamo prijazno 

objavo vseh pet predavanj dr.  Angelce Žerov-
nik, ki je nesebično in brezplačno podala svoje 
znanje na seminarju, dovolila zapis in njegovo 
objavo. V UPPG se ji za to najlepše zahvalju-
jejo, saj gre za prispevek, ki nam bo obogatil 
življenje. 

Na seji Uprave UPPG pa so tudi sklenili, 
da bodo skušali dobiti nekaj denarja za 
delo UPPG s prodajo DVD s posnetima 
predavanjema dr. Žirovnikove. DVD 
lahko že naročite, v prednaročilu z dvema 
ključnima predavanjema pa je cena 12 
EUR. Prednaročila zbirajo na telefonski 
številki 041 980 891.  
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REPORTAŽA

Začelo se je pravzaprav pred štirimi leti s po-
budo v Društvu upokojencev Cerklje. Društva 
Cerklje, Komenda in Vodice so pripravljala 
vsako svoj program in ga potem predstavila na 
skupni prireditvi. Še največ izkušenj so imeli 
Komendčani, ki so pred tem že organizirali 
Revijo pevskih zborov Gorenjske, nastopali v 
Celju, Novem mestu, v Mariboru… Tudi fol-
klorna skupina je imela že veliko nastopov. 
Posebno aktivna pa je bila dramska skupina s 
celovečernimi predstavami Matička in s Sivče-
vo igro Ljubezen pod vaško lipo. Program so 
bogatili tudi Cerkljani in Vodičani. Niso pa 

Bilo je zares »fletno«
Če v soboto, 24. januarja, zvečer niste bili v dvorani v Komendi, ste res zamudili priložnost, da bi se 
imeli »fletno«; tembolj, ker si srečanja tudi na TV ne boste mogli ogledati.  

uspeli vključiti še članov Društva upokojencev 
Šmartno Tacen. 

Že vsa leta imajo skupine, ki pripravljajo 
vsaka svoj del v skupnem programu, štiri na-
stope; v Cerkljah, Vodicah, Komendi in v Utiku 
pri Vodicah. Lani so ga nadgradili z učenci 
osnovnih šol v okviru začrtanih usmeritev v 
občini Komenda o medgeneracijskem sodelo-
vanju. 

Prireditev, katere režiser je že od začetka 
Valter Horvat iz Komende, je postala poznana 
in priljubljena v tem delu Gorenjske. Ime ji je 
dal Anton Ogorevc, član Društva upokojencev 

Komenda, s kolegico-članico društva 
Marijo Špehonja pa sta bila tudi vodi-
telja prireditve v Komendi.

Letošnja prireditev, vodila jo je Ma-
rija Kern, je bila z domiselnim scenari-
jem vedra, zabavna in zares v znamenju 
imena – fletna. Nastopilo je 50 doma-

Začela je srečanje Otroška folklorna skupina 
Društva narodnih noš Avrikelj iz Komende

Ropotavčki iz Vodic

Gasilke - dramska skupina Društva 
upokojencev Cerklje

Letni časi v pesmiZahvala režiserju Valterju Horvatu in čestitka podžupana Mirka Kepica 
organizatorju Janezu Kimovcu. 

Čestitke za praznik
Praznične velikonočne čestitke in ob-
jave v Aplenci, ki bo izšla 27. marca, 
lahko naročite:

• po telefonu 031-638-699 ali 
• pošljete po e-mailu: 
 urednistvo.gok@komenda.si 
 (v CDR, EPS ali ilustratorju)

 do vključno 11. marca.

Informacije: 031-638-699  

činov-članov komendskega društva upokojen-
cev in še 16 članov otroške folklorne skupine 
Avrikelj z novimi oblekami, iz Cerkelj jih je 
bilo 25, iz vodiškega društva pa 30. Nasmejala 
je na trenutke prek 250 obiskovalcev v polni 
dvorani. Škoda, da bo za veliko večino doma-
činov oziroma prebivalcev občine Komenda 
ostala anonimna, saj si je ne bodo mogli ogle-
dati na domači televiziji.   

Predsednik komendskega društva Janez Ki-
movec je nadvse zadovoljen s sodelovanjem 
treh društev in skupno prireditvijo poudaril, da 
je za uspeh takšne prireditve vedno še posebej 
zaslužen ožji del iz kroga organizatorjev.

Ja, bilo je zares »fletno«.
A. Žalar 
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DOGAJANJA

S Turističnim društvom Komenda v Uredništvu Aplence nadaljuje-
mo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT za mesec 
FEBRUAR 2009.

ČEBELA IN OSAT
Februar 2009

Na preži

ČEBELO Društvu SKA-
KALNI KOMITE Gora, ki 
je sredi meseca že petnaj-
stič pripravilo zanimivo, 
med občani priljubljeno in 
obiskano skakalno prire-
ditev v zimskem nedelj-
skem popoldnevu, in po-
znano med tekmovalci na 
Gorenjskem.

OSAT za sliko kraja in 
dogodka pred vasjo Križ, 
ki je bila 18. februarja 
letos še vedno takšna, 
kot jo je 13. julija lani 
naredila »jezna nara-
va.«

ČEBELE in OSATI so odraz podpore in spodbuda prizadeva-
njem: NAJ BO UREJENO LEPO!

PGD Komenda tretja
Na medobčinskem tekmovanju gasilcev v smučanju (Gasilska zveza 
Komenda in Gasilska zveza Kamnik) na smučišču Osovje je skupinica 
PGD Komenda 24. januarja osvojila 5 medalj. Tadej Pogačar je med 
pionirji osvojil zlato medaljo, Lucija Pavlinič med pionirkami srebrno 
medaljo, Bernardka Pavlinič med mentoricami zlato medaljo, Mihae-
la Poglajen med mentoricami bronasto medaljo in Anton Smrekar 
med mentorji zlato medaljo. V skupnem seštevku je ekipa PGD Komen-
da osvojila 3. mesto. Čestitamo! 

– A. Ž.

Najboljši iz PGD Komenda na smučišču Osovje 24. januarja

Že petnajstič metri  
v decimetrih
Člani društva Skakalni komite Gora so še enkrat potrdili, da ne razoča-
rajo obiskovalcev, če jih povabijo pod skakalnico na Gori. Letošnja 
tradicionalna , tokrat že 15. skakalna prireditev, ki so poznane, da deci-
metri na tekmi veljajo za metre, je bila v nedeljo, 15. februarja. V 
sončnem nedeljskem  popoldnevu se je na skakalnici z alpskimi smučmi 
pomerilo 61 tekmovalcev in ena tekmovalka iz raznih krajev Gorenjske. 
Pod skakalnico, kjer so v ob izteku poskrbeli za okrepčila, pa se je 
zbralo kar nekaj sto gledalcev prav tako iz razih krajev Gorenjske pa 
tudi Štajerci in Dolenci, največ pa je bilo seveda Komendčanov.

Skupna zmaga je tokrat odšla v Preddvor. Aleš Uršič je šele v doda-
tnem skoku premagal vse tekmece. Podrobneje pa v prihodnji Aplenci 

– A. Žalar

Šele v dodatnem sko-
ku je Aleš Uršič pre-
magal vse tekmece.

Vsako zimo že 15 let 
imajo na Gori mali ska-
kalni praznik.
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NASVETI -PISMA

Ko sem lani z oktobrsko številko Aplence pre-
nehal z objavami zahval, sem naslednji mesec 
presenečen ugotovil, da so še vedno podobne 
mojim, vendar vse brez znamenj križa. Ko sem 
na to opozoril urednika, mi je odgovoril, da je 
eden od bralcev že klical, češ, če je to že posle-
dica menjave vlade.

No, v naslednji Aplenci smo že lahko pre-
brali obvestilo, da tisti, ki želijo imeti znamenje 
(narisan križ), naj to sporočijo ob oddaji za-
hvale v objavo.

Spet tudi s tem nisem bil zadovoljen. Prvič 
zato, ker je bilo obvestilo v obliki rebusa. Očitno 
je besedo križ težje izpisati, kot je bilo nekdaj, 
recimo, zvezdo. Drugič pa za te kraje tako obve-
stilo pomeni vsaj ignoranca, če že ne žalitev.

Spomnim se tistih trdih časov, ko je križ le 
stežka prihajal z zahvalami na časopisne strani. 
Morda so spomini krivi za tako občutljivost, 
toda v Komendi so še ne dolgo nazaj šli skoraj 
vsi otroci iz šole tudi k verouku. Torej je velika 
večina staršev, če že niso verni, vsaj naklonjeni 
krščanstvu. V petnajstih letih, ko sem izdajal 
Aplenco, bi na prstih ene roke lahko preštel ti-
ste, ki so odklonili v zahvali znamenje križa.

Pa bo kdo dejal: »Pa kaj se repenči.« Jaz pa 
mislim, da živimo v demokraciji, vsaj pravijo 
tako, vendar kristjani še vedno ne smemo reči 
vsega, kar si lahko privoščijo drugi.

Zame in morda še za marsikoga drugega in 
po vseh demokratičnih normah bi se moralo v 
naši občini pravo obvestilo glasiti: … kdor ne 
želi imeti v zahvali znamenje križa, naj to omeni 
pri oddaji… Zakaj ne bi z avtomatizmom od-
vzeli del skrbi ob izgubi svojih dragih večini, ki 
veruje v posmrtno življenje ali vsaj upa nanj.

Baldomir Kremžar

VAŠA PISMA

Znamenje križa 
in demokracija

Na vsakotedenskih srečanjih naše medgenera-
cijske skupine Sožitnice ne moremo mimo 
dogajanj v našem kraju. Tako nam je januar 
poleg vsakdanjega dogajanja ponudil še dvoje, 
nad čemer občanke in občani nismo bili nav-
dušeni: zamenjavo splošnega zdravnika in mrk 
na naši lokalni televiziji. Na spremembe se 
ljudje težko navajamo. Celo, če so to spre-
membe na bolje, potrebujemo kar nekaj časa, 
da se prilagodimo, navadimo. 

Članice skupine smo ugotovile, da zamenja-
va lokalnega zdravnika ni bila lahka ne za 
zdravnika, ne za paciente. Med ljudmi so bile 
pogosto samo obtožbe in kritike čez novega 
zdravnika. Malo pa je bilo naše pripravljenosti 
za razumevanje, kar pa je pogoj za dober od-
nos. Vse smo menile, da se moramo na obeh 
straneh potruditi; tako zdravnik v našem, zanj 
novem okolju, in mi vsi skupaj, ki poznamo 
sebe, ne poznamo pa navad novega zdravnika.

Kaj pa menimo o našem lokalnem televizij-
skem programu, pove pesem naše članice Mari. 
Vse iskreno upamo, da je to samo začasno in 
da se bodo tisti, ki odločajo o tem, potrudili, da 
bo program po prekinitvi mnogo boljši.

Z dobrimi željami Sožitnice

VAŠA PISMA

Medgeneracijska skupina 
Sožitnice

TV PLUS

Naš kanal je TV+, 
leta dela že za nas, 
veliko ste nam pokazali,
marsikaj bi radi še spoznali.

Zato lepo bi vas prosili,
da naš program bi popestrili,
še boljši radi bi bili, 
to želimo občani vsi.

Novice sveže prav vsak dan, 
nestrpno čaka naš občan,
vse, kar godi se tu naokol', 
to zanima nas najbolj.

Radovednost tud' v Komendi je doma,
vsak zase naj lepo prizna;
v kraju majhnem kot smo mi,
smo radovedni pač prav vsi.

Tako ekipa čas naj vzame, 
snov ta pravo naj posname,
okrog nas godijo se stvari,
ki jih nihče, nikdar še videl ni.

Mari Koželj, Gora

Za pekač velikosti 35 x 25 cm potrebujemo:
Cca. 1 kg cvetače
4 trdo kuhana jajca
150 g šunke ali kuhanega pršuta
250 g skute
100 g parmezana
Cca. ¼ litra bešamela
Sol in poper po okusu

Cvetačo operemo in razdelimo na cvetove 
ter jo le nekaj minut kuhamo v slani vodi (ne 
sme biti premehka, saj jo bomo potem še pekli 
v pečici). Dobro jo odcedimo. Trdo kuhana 
jajca narežemo na kocke ali rezine, prav tako 
narežemo šunko oziroma kuhan pršut. Jajca, 
pršut in skuto nato zmešamo s cvetačo, solimo 
in popramo po okusu. Zmes stresemo v pekač, 
ki ga dobro namastimo ali obložimo s peki 
papirjem. Prelijemo z bešamelom in potresemo 
s parmezanom. Pečemo v predhodno ogreti 
pečici približno 20 - 30 minut na 200 stopinj 
Celzija. 

Priprava bešamela: 20 g masla ali margarine, 
20 g moke, 1/4 litra mleka, sol, poper, muškatni 
orešček. Na majhnem ognju raztopimo maslo 
in zamešamo moko. Počasi dodajamo segreto 
mleko in mešamo, da se nam ne naredijo kepi-

ce (to najlažje preprečimo tako, da zmes zmik-
samo kar s paličnim mešalnikom). Bešamel na 
majhnem ognju pustimo vreti približno 4 - 5 
minut, malo pred koncem dodamo sol in poper 
ter za noževo konico muškatnega oreščka. Če 
bešamel želimo še bolj zgostiti, ga kuhamo 
dlje časa, v nasprotnem primeru dodamo 
mleko. 

Cvetačo danes gojijo po vsem svetu, največ 
jo pridelajo v Evropi in Aziji, sicer pa je njena 
domovina Sredozemlje. Vsebuje veliko vita-
mina C in mineralov (predvsem kalij). Je ena 
od najlažje prebavljivih vrst zelenjave, zato jo 
priporočajo zlasti kot prehrano za bolnike in 
kot dietno živilo. Predlagani recept je sicer 
precej obogaten, vendar v normalnih količinah 
še vedno lahko prebavljiv.

Dober tek vam želi
Marta Jerebič

Pečena cvetača s šunko in skuto

Od 1. marca spet TV
Od 1. februarja občani, ki imajo kabelski pri-
ključek, nimajo programa na kanalu lokalne 
TV. Zakaj je že nekaj časa na kanalu kabelske 
TV samo shema različnih drugih TV progra-
mov, nam je pojasnil predsednik sveta Zavoda 
Komok Vid Koritnik: 

»Ker se je z Ajkomom 20. januarja letos iz-
tekla petletna pogodba za najem kanala za 
predvajanje lokalne TV in ni bilo doseženo 
sporazumno podaljšanje do obnovitve ozirom 
sklenitve nove pogodbe, je trenutno interni 
kanal brez programa. Stekel je že postopek 
zbiranja ponudb in izbor najemnika za predva-
janje programa na lokalni TV in pričakujemo, 
da bo od 1. marca na kabelski TV spet program, 
za katerega verjamem, da ga lastniki priključk-
ov v občini trenutno pogrešajo.« 

- A. Ž.     
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PORTRET

Prijetno se je pogovarjati s človekom, ki vse 
življenje ceni vrednote, kot so dobrota, optimi-
zem, trdo delo in seveda največjo vrednoto 
sodobnega sveta – kruh. Celih štirideset let je 
imel opravka s kruhom, ali kot bi rekli pri do-
mače – bil je pri kruhu od mladosti do upoko-
jitve, čeprav še danes rad priskoči na pomoč v 
pekarni, ki jo sedaj vodi njegova hčerka. Tudi 
žena Pavla, s katero že od leta 1965 delita do-
bro in včasih tudi stresno skupno življenje, še 
vedno večkrat pomaga pri njuni prejšnji skupni 
dejavnosti.

Alfonz Hrovat, popularno znan kot pekov 
Fonzi, je luč sveta zagledal leta 1940 na manjši 
kmetiji, ki je bila blagoslovljena s štirimi brati 
in sestro. V šali rad pove, da je imel vsak brat 
eno sestro. Na domači kmetiji so zemljo najprej 
obdelovali s kravami, potem so prišli na vrsto 
konji, pozneje traktor. Leta 1955, ko je še veljal 
rek, da je pek najprej in vedno pri kruhu je, 
odšel v bližnjo Lukovico, kjer se je izučil za 
peka v takratni občinski pekarni. 
Izbrani poklic se mu je kmalu prilju-
bil, čeprav je večinoma delal ponoči 
ali v zelo zgodnjih jutranjih urah. 
Delo je bilo težko, če že zaradi dru-
gega ne, zaradi nočnega delovnega 
časa. Bilo pa je (vsaj zanj) tudi delo, 
kjer je čutil, da prihaja izpod njego-
vih rok največja dobrota – topel in 
dišeč kruh naš vsakdanji. Spominja 
se, da je od desetih vajencev v tej 
pekarni pri svojem poklicu ostal 
poleg njega en sam.

Že v času vajeniške dobe je kruh s 
kolesom ali tricikljem prodajal po 
vseh manjših krajih Črnega grabna. 
Naporno in težko delo. Bil pa je 
mlad in odločen, da bo vztrajal. 
Mojster Ivan Vovk mu je dajal zgled 
in pogum pa tudi modre nauke, da je kruh lju-
dem vsakdanja potreba in da s svojim delom v 
pekarni in pri razvozu prinaša ljudem njihov 
domači kruh, ki so ga med vojno tako pogreša-
li. V Lukovici je ostal še dve leti po končani 
učni dobi, nato pa se je za petnajst let zaposlil 
v pekarni »Šraj« v Radomljah. Leta 1965 se je 
priselil v komendsko faro, se poročil in z ženo 
sta vzgojila in pripravila za življenje tri otroke. 
Pravi, da je vse tri »zastrupil« z moko. Njuna 
največja izguba je bila tragična smrt najmlajše-
ga sina. Skupaj sta jo nekako sprejela in se 
počasi vrnila v vsakodnevni krog življenja in 
dela.

Če kje velja pregovor: kamen do kamna pa-
lača, zrno do zrno pogača, velja to za pekarno, 
ki sta jo zgradila in spravila »v pogon« leta 
1975. Sama pravita, da ni opeke, ki bi ne šla 
skozi njune roke, in ni dela, ki ga ne bi v veliki 
meri opravila svojeročno. Tako sad njunega 
dela nepretrgoma posluje že štiriintrideset let. 
Nikoli nista delala ob nedeljah. To je bil in je 

Mojster dobrot in mož vrednot
še vedno Gospodov in njun dan. Lahko mirne 
duše zapišem, da je bil kruh iz njune pekarne 
znan daleč naokoli kot izredno kvaliteten in 
okusen kruh. Ni ga bilo težko prodati od Šen-
čurja do domače fare, kjer prej ni bilo nobene 
pekarne. Še vedno je »Pekov« kruh med naj-
bolj iskani  kruhi, čeprav je konkurenca zelo 
močna. Velja kvaliteta in dejstvo, da je kruh, 
narejen z ljubeznijo in oblikovan ročno, res 
pravi blagoslov.

Prišlo je leto 1989. Fonzi je izpregel redno 
delo in se upokojil. Odložil je breme vsako-
dnevnih skrbi in dela na naslednike. Hčerka je 
postala lastnica pekarne, sin si je iz gospodar-
skega poslopja kmetije, na katero je Fonzi pri-
ženil, napravil prijeten gostinski lokal. Seveda 
brez občasne pomoči njega in njegove Pavle 
vedno ne gre, pa priskočita na pomoč, kjer in 
kadar je to potrebno.

Nemogoče je pisati o tem človeku samo kot 
o eni osebi, saj sta z ženo dve telesi in ena duša 

in misel. Marsikaj ju druži tudi na športnem in 
kulturnem področju. Fonzi je še kot aktiven 
obrtnik rad brcal žogo pri Nogometnem klubu 
Komenda , trinajst let je bil tudi njegov blagaj-
nik, tudi kolesarjenje na hipodromu mu ni bilo 
tuje. Brca ne več, še vedno pa rad sede na kolo, 
v slabem vremenu pa poganja sobno kolo. Rad 
je igral šah. Bil je aktiven (in je še) pri Šaho-
vskem klubu Komenda in pri Šahovskem klubu 
Društva upokojencev. Nadvse je navdušen nad 
igranjem pikada. Tako sta z ženo sodelovala na 
Evropskem prvenstvu v igranju pikada »Gor-
jan 1994« na Sori pri Medvodah, kjer je slo-
venska ekipa dosegla prvo mesto. Še vedno sta 
navdušena pripadnika tega športa – pikado 
imata celo doma na terasi. Udeležila sta se tudi 
državnega prvenstva v Domžalah, kjer še ve-
dno trenirata.

Pred osmimi leti je bila na pobudo predse-
dnika DU Komenda ustanovljena balinarska 
sekcija društva. Ker sta oba z ženo imela že 
večletne izkušnje z balinanjem, saj je poleg 

gostišča, ki ga vodi njun sin, bilo zgrajeno tudi 
balinišče, sta prevzela vodenje balinarske sek-
cije; in sicer je Alfonz vodil moške, žena Pavla 
pa ženske ekipe. Uspehi na različnih tekmova-
njih so bili zavidanja vredni in prišel je čas za 
izgradnjo lastnega balinišča. Zopet je bil duša 
gradnje in vodja projekta Alfonz, ki je ob vse-
stranski pomoči članov sekcije in ostalih članov 
društva pripeljal gradnjo do konca in tako je 
nastalo štiristezno balinišče, ki izpolnjuje po-
goje tudi za najzahtevnejša tekmovanja. Posta-
vljena je bila osnova, potrebna je bila še »štal-
ca« za tekmovalce in nastala je brunarica ob 
balinišču, potrebna za hrambo vsega potrebne-
ga, pa tudi kot prostor za razna družabna sreča-
nja. Mirno lahko trdimo, če ne bi bilo neutru-
dnega in skoraj neizmerljivega Fonzijevega 
dela, bi bilo kaj takega težko izvedljivo. Vsak 
preobremenjen konj se sčasoma utrudi, pa se je 
tudi Fonzi z ženo, zato sta  kot vodji balinarske 
sekcije podala odstop na ti funkciji. Seveda ob 

trdni zavezi, da bosta oba z ženo tudi 
v bodoče pridno balinala in prispe-
vala h kvaliteti in dobrim rezulta-
tom

Že kot mladenič (saj to je še ve-
dno), je sodeloval v Lukovici pri ra-
znih uprizoritvah dramske sekcije, 
pa mu je njegov naravni dar izraža-
nja tako prirasel k srcu, da v Komen-
di ni mogel nehati. Kot član dramske 
sekcije DU je ustvaril kar nekaj li-
kov, ki jih gledalci ne bodo tako 
kmalu pozabili. Tudi tej vlogi najbrž 
še ni rekel zadnje besede.

Pravijo, da kdor poje, slabo ne 
misli. In ker Fonzi misli vedno le 
najboljše o soljudeh in sobivanju 
med občani Komende, ki so ga že 
zdavnaj sprejeli za svojega, jim tudi 

razdaja svoj žametni bas v Mešanem pevskem 
zboru DU Komenda. Glasova obeh pa božata 
ušesa in dušo tudi pri cerkvenem pevskem 
zboru.

Oba  z ženo skrbita za svoje zdravje. Poho-
dniška skupina največkrat ne gre na pot brez 
njiju. Kolesarita tudi pa na izlete rada hodita. 
Včasih pa si Alfonz zaželi malo osebnega miru 
in sprostitve in gre. Bog ve kam. Nekam, kjer 
se sreča sam s seboj in v miru premisli kaj 
tehtnega. Pa taki »izleti« niso dolgi. Vedno se 
vrača še bolj svež in dobrih misli.

Kaj zapisati za konec? Vesel sem bil, da sem 
človeku, ki je svojimi mehkimi rokami zamesil 
toliko kruha, človeku, ki se razdaja na vseh 
področjih življenja svoje okolice, krepko segel 
v roko. Morda se bo tudi mene prijel kanček 
njegovega optimizma, veselja in vedrine. Ver-
jemite mi, rad bi mu bil podoben, saj izžareva 
toliko dobrega, kot je bil dober kruh, ki ga je 
pekel.

Tone Ogorevc 

Alfonz Hrovat
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POTOPIS

Tudi letošnja jesen je bila čas za odhod v tople 
kraje in raziskovanje tujega sveta. Tokrat so 
bili na vrsti Filipini. Otočje, sestavljeno iz 
7107 otokov, leži v južnovzhodni Aziji in po-
potniku ponuja toliko doživetij, da je bilo se-
dem tednov, ki sva jih preživela tam, skoraj 
premalo. Iz Münchna smo preko Dohe poleteli 
v Manilo, glavno mesto Filipinov. Kot se za 
tropske metropole spodobi, za dobrodošlico 
vate puhne sopara, pomešana z izpušnimi plini 
in mravljišče ljudi. Manila leži na otoku Luzon 
in ima več kot 14 milijonom prebivalcem. Je 
mesto nasprotij. Na eni strani največji trgovin-
ski centri v Aziji, kjer je mogoče najti vse pre-
stižne znamke in na drugi strani ljudje, ki se 
pred trgovskim centrom umivajo na ulici, 
otroci raztrgani in napol goli sami skačejo po 
cesti, prosijo za kakšen peso, najbolj pogumni 
pa ti kar sami pregledajo žepe. 

Manila je mesto brez reda in brez arhitektu-
re. Nastala je tako, da se je združilo osem 
manjših mest, ki danes predstavljajo osem 
predelov Manile. Edina zelena oaza v mestu je 
Rizal Park, ki stoji na mestu, kjer je bil ubit 
narodni junak José Rizal. Na manilskih ulicah 
kraljujejo jeepneyi, to so z živimi barvami po-
risani stari kombiji, ki te za nekaj drobiža po-
peljejo po mestu. Že po nekaj urah v Manili se 
potrdi tudi dejstvo, kako močna je tu katoliška 
vera. Vsa vozila so okrašena s križi in posve-
tnimi kipi, na ulicah prodajajo nabožne slike in 
ladje nosijo svoje ime po gospe iz Medjugorja. 
Ko sva se sprehajala po trgovskem centru je ob 
šestih zvečer začelo zvoniti in vsi ljudje, 

Potepanje po Filipinih (1)
vključno z blagajničarkami, so začeli moliti. 
Beseda splav je tu prepovedana in se je naglas 
ne izgovarja, prav tako ločitev. Vendar se poti-
hem in naskrivaj tudi to dogaja. Čeprav ločitev 
ni, ima mnogo moških po dve družini, vsako 
na enem koncu države. Po dveh dneh prilaga-
janja sopari in ko sva ugotovila, da Manila ni-
ma kaj več pokazati, sva se odpravila na sever, 
k riževim terasam. Ko sva na terminalu v zapu-
ščenem delu mesta čakala na edini avtobus, ki 
pelje na sever, so najino prtljago napadli ščurki 
in čez noge so švigale velike podgane. Še en 
razlog, da sva čimprej pobegnila iz umazanega 
velemesta. 

SEVER IN RIŽEVE 
TERASE

mena polja pa so pripravljena na žetev. Ta po-
teka ročno in brez mehanizacije. Snope riža 
požanjejo in ga dajo za dva ali tri dni sušit. 
Zanimivo je, da za sušilnico povečini upora-
bljajo kar del ceste in vozniki se snopom riža 
spretno izogibajo. Nato riževa zrna oluščijo in 
iz enega snopa pridelajo od dva do tri kilogra-
me riža. Riž je tukaj vsakdanja jed, pri zajtrku, 
kosilu in večerji. Večinoma je kuhan le nad 
soparo in brez vseh začimb. Zraven pa tisto, 
kar da narava. Ko smo zvečer obiskali šest-
člansko družino, prijatelje najinega vodiča, sva 
lahko doživela pristno življenje Filipincev. Za 
večerjo riž, raca, kuhana v vodi, vodna kreša, 
ki raste na riževih terasah in juha, v kateri se je 
kuhala raca. Pred jedjo obvezna molitev in za 
posladek kava. Čeprav na zunaj hiše izgledajo 
zelo revne, pa si Filipinci znajo pričarati toplo 
vzdušje, tudi brez barv na stenah, brez šip na 
oknih, brez tekoče in tople vode in z dnevnimi 
redukcijami elektrike. Najbolj siromašno živijo 
tiste družine izven vasi, na riževih poljih. Nji-
hove kolibe so na kolih in pod streho imajo en 
spalni prostor. Vse bivalne prostore pa si pod 
hišo delijo skupaj s prašiči, psi in piščanci. 
Povsod je videti zelo veliko otrok in malo sta-
rih ljudi. In kljub primitivnemu načinu življenja 
je zanimivo, da vsi otroci hodijo v šolo. 
Osnovna šola je obvezna in jo najdemo v še 
tako majhni vasici. Srednje šole pa so bolj od-
daljene in otroci iz vasi Mayoyao vsak dan 
prehodijo deset kilometrov, da pridejo do šole. 
Ker je v takšnih vasicah veliko prebivalcev in 
malo javnih služb, veliko mladih išče zaposli-
tev v večjih mestih. Če pa jim ne uspe, jih doma 
še vedno čakajo riževe terase, ki zagotavljajo, 
da kljub revščini ljudje tu ne životarijo, da niso 
lačni in da jim nikoli ne izgine nasmeh z obra-
za. Če je Manila malo razočarala, naju je sever 
Filipinov toliko bolj prijetno presenetil. Ljudje 
tu prav zares opravičujejo dejstvo, da so Fili-
pinci najbolj vesel narod na svetu.  

Špela Dobnikar
(Nadaljevanje v prihodnji številki) 

Po dvanajsturni vijugasti nočni vožnji na sever 
se je pred nama odprl drug svet. Vsepovsod 
zelene riževe terase in mestece Banaue, ki leži 
kar na eni izmed njih. Ljudje tu so preprosti in 
nasmejani, otroci pa so, nič kaj sramežljivi, za 
nama stalno vpili Amerikana, Amerikano in 
naju spraševali, kako sva kaj. Angleščina na 
Filipinih ni problem, saj je tam drugi uradni 
jezik, vse formalne stvari in papirologija so v 
angleščini, prav tako pouk. Riževe terase pa so 
osupljive. Še toliko bolj ob dejstvu, da je vse to 
naredila človeška roka že pred več kot 2000 
leti. Večina družin ima v lasti vsaj eno riževo 
teraso, ki jo skrbno obdeluje. To se sčasoma 
vidi tudi na telesih, predvsem starejših žensk, 
katerih hrbtenice so zaradi stalnega čepenja na 
poljih tako ukrivljene, da se zdi, da bi brez pa-
lice padle na glavo. Vasica Banaue in tamkaj-
šnje riževe terase naj bi bile tudi eno izmed 
čudes sveta. Vendar sva po pogovoru z doma-
čini ugotovila, da se še lepše in bolj mogočne 
terase skrivajo v štirideset kilometrov oddalje-
ni vasici Mayoyao. Pot do tja je naporna in 
komaj prevozna, zato se za večino turistov 
ogled severa Filipinov konča v vasi Banaue. 
Midva pa sva imela dovolj časa, zato sva se 
odločila, da obiščeva še to vasico. Tja smo se 
skupaj z lokalnim vodičem odpravili s trici-
klom in pot je bila zares komaj prevozna. Štiri-
deset kilometrov smo brez postankov prevozili 
v štirih urah in pol. Terase tu so bile res še bolj 
mogočne, široke in različnih barv. Zelene so 
ravno v razcvetu, pri rjavih zemlja počiva, ru-
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S ŠOLSKIH KLOPI
Akrostih

Prav srečno sem jaz dekle, 
saj to zelo všeč mi je.
O seveda, le poglejte me, 
od daleč vidi se.
Leteti res ne znam,
saj nisem ptica, ki leti vsak dan.
O, pa vseeno cel svet rada imam, 
čeprav ga dobro še ne poznam.
Na Luno rada bi odšla, 
z neba na vas bi gledala.
A je v Sloveniji veliko lepega, 
zato najraje tukaj bi bila.

Polona Zotler, 5. b

Kako vidijo živali učenci 
2.a razreda

Kača ima strup. Je hitra. Gre 6 na uro. Lahko 
tudi ujame miš.

Matjaž Jeraj

Miš se hrani s sirom. Je majhna živalca. Odne-
se ti zob in prinese, kar hočeš.

Irma Čaušević

Zahodni beli višavski terier potrebuje veliko 
ljubezni. Če so v bližini kokoši, ga moraš 
močno držati. Je bel. Velik je 15 centimetrov, 
težak od 6 do 9 kg. Hrani se s pasjimi briketi. 
Spi ponoči.

Tilen Zarnik

Lev je velika žival. Je močan. Ima velike tace 
in močne zobe. Je mesojed. Hrani se z mesom. 
Lovi gazele, antilope, zebre in tudi gnuje.

Jakob Šmauc

Mucka je dolga 40 centimetrov. Je brikete. Živi 
zunaj. Je prijazna in hitra. Ima dolgo dlako. 
Dremlje, če je zadovoljna. Z repom miga, če ji 
kaj ne paše. Če je umazana, se liže. Ima 2 mili-
metra dolge brke. Ima 1 milimeter dolge noh-
te.

Matej Kovač

Naravoslovni 
tabor 
Sedmošolci so bili zadnji teden januarja (od 
26.–30.) na naravoslovnem taboru v Radencih. 
Za vas nekaj utrinkov v sliki in besedi. 

Iz dnevnika

Ponedeljek, 26. 1.
Danes je bil zelo naporen dan. Zjutraj sem ko-
maj čakala, da se z avtobusom odpeljemo proti 
Beli krajini. Vožnja je bila kar dolga in napor-
na. Ustavili smo se samo enkrat, pri Kočevju. 

Tam so imeli veliko živali, sploh ptic 
in puranov. Imeli so tudi velikega 
medveda. Bil je zelo lep, zato smo ga 
vsi slikali. Po 15-minutnem postanku 
smo nadaljevali pot. Peljali smo se 
še kakšno urico. In končno, prispeli 
smo do doma v Radencih ob Kolpi. 
Dom je zelo lep in zanimiv. Sledilo 
je nameščanje v sobe. Preoblekli 
smo postelje, nato smo imeli sesta-
nek o tem, kaj se bo dogajalo v na-
slednjih dneh. 

Sledilo je kosilo, ki je bilo zelo 
okusno. Končno smo imeli prosti 
čas, da smo se lahko malo spočili. 
Nato smo imeli pohod na Radensko 
steno. Pohod je bil zelo naporen in dolg. Po 
strmem hribu smo se dvignili kar za 200 me-
trov nadmorske višine. Na cilj smo prišli vsi 
zadihani in utrujeni. Z daljnogledom smo si 
pobližje ogledali mejno reko Kolpo. Zelo lepo 
se je videlo, kako teče točno po meji med Slo-
venijo in Hrvaško. 

Ko smo se vrnili v dom, smo imeli nekaj 
prostega časa, nato večerjo. Potem je bila ve-
černa animacija, pri kateri smo spoznali kačo 
in pajka, tudi v roke smo ju prijeli in občutili 
njuno kožo. Vedno sem imela strah pred pajki, 
zdaj pa sem ga izgubila. 

Ob 22.00 moramo ugasniti luč. Čeprav je 
ura že 22.20, še pišem dnevnik. A zdaj bom 
končala, ker sem že pošteno utrujena.

Lara Kos, 7. c

Torek, 27. 1. 
Danes smo imeli zelo lepo budnico. Ko smo se 
preoblekli, smo odšli na telovadbo, nato pa 
smo se odpravili v jedilnico na zajtrk. Odšli 
smo v sobe in jih pospravili, naša soba je dobi-
la 10! Dopoldne smo plezali, igrali namizni 
tenis ter imeli predavanje o glivah. Po dobrem 
kosilu smo imeli prosti čas, nato pa smo odšli 
na sprehod. Zaradi snega smo bili čisto mokri. 
Imeli smo predavanje o vozlih, nekaj smo se 
jih tudi naučili. Po večerji smo imeli večerno 
animacijo. Ko bi morali že spati, smo z učite-
ljicami peli, nato pa odšli spat.

Ana Zotler, 7. b

Sreda 28. 1
Zjutraj sem izvedel, da bo dan zelo zanimiv, 
kajti ogledat smo si šli kako nastane sir. Pot do 
kmetije mi je bila dolga, bila pa je 
zraven državne meje. Izdelali smo  
mehki sir ter poltrdi sir. Bilo je zelo 
zanimivo, ker se je to dogajalo tako 
hitro. Na koncu je gospod rekel, da 
nam ga bo poslal v dom. Bili smo 
navdušeni, imeli smo še druge aktiv-
nosti, a ta mi je bila najbolj všeč. 
Zaspati nisem mogel, zato sem se 
malo pogovarjal. 
Lahko noč, Radenci!

Jakob Rogelj, 7. b

Četrtek, 29. 1.
Dopoldne smo šli na pohod. Hoja je 

bila dolga, saj smo šli do Starega trga. Imajo 
lepo cerkev. Ustavili smo se še v gostilni in tr-
govini. Nič si nisem kupila. Res pa je, da smo 
dobili veliko zalogo hrane. Popoldne smo 
imeli orientacijo. Učili smo se tudi o črnem 
močerilu – reševali smo liste in se igrali.

Za večerno animacijo smo imeli predstavitev 
sob. Bilo je super. Smejala sem se in bila vese-
la. Kakšne domislice! No, me smo pele. In 
moram reči, da pojemo kar lepo. Le naše ime 
Pohodnice je bilo nesmiselno, ker zelo nerade 
hodimo. 

Imeli smo le pet minut, da se preoblečemo, 
kajti sledil je najboljši del dneva. Ples. Bilo je 
super. Imeli smo glasbo za vse okuse in v vseh 
ritmih. Žurirali smo do konca. Imela sem se res 
fantastično.

Po plesu smo imeli le 20 minut, da vse 
opravimo. Na srečo se nismo vse tuširale. Sicer 
smo pa zelo prekoračile čas. Učiteljica bo vsak 
čas vstopila. Raje grem …

Neža Zupančič, 7. c

V hiši eksperimentov 
Tudi letos smo si z učenci 9. razredov v okviru 
pouka fizike ogledali Hišo eksperimentov.
Hiša eksperimentov je center, kjer je postavlje-
nih več kot štirideset eksperimentov z različnih 
področij. Učenci izvajajo eksperimente sami; 
za pomoč jim služijo navodila ob strani vsake-
ga eksperimenta. Pri samostojnem raziskova-
nju in izvajanju poskusov se učenci  učijo resnic 
'na lastni koži' in taka šola je tudi najbolj 
učinkovita, poleg tega pa še zelo zabavna. 

Damijana Ogrinec, prof. fizike
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SKAVTI – OBJAVE

Uvodnik
Ker se bliža 22. 2., ko skavti praznujemo Dan 
spomina, smo vam pripravili krajšo predstavi-
tev osebe, ki je pred 102 letoma ustanovila 
skavtstvo.

Preberite pa si tudi dogodivščine naših pu-
stolovcev, ki so se tokrat odpravili na nočno 
sankanje na Storžič, iskali pravih poti na izletu 
v neznano ter nekaj utrinkov iz srečanj naših 
najmlajših.

Gobčni volk

V soboto 31. januarja, smo imeli drugačen vo-
dniški sestanek kot ponavadi. Na njem nismo 
bili samo vodniki in voditelji, zraven so bili še 
podvodniki. Sploh pa sestanek ni bil v skavtski 
sobi, ampak nekje drugje. Kako pa smo ugoto-
vili kje? Tako, da so nam po zboru in molitvi 
preprosto zavezali oči, nas vrgli v avtomobile 
ter najprej nekajkrat zavrteli po parkirišču po-
tem pa nekam odpeljali. Ko je bilo vožnje ko-
nec, smo si Tjaša, Polona in jaz smele odveza-
ti oči in pogledati, kje smo, vendar smo bile pri 
ugotavljanju neuspešne. Na srečo nam je Ta-
mara dala zemljevid. A kaj ko tudi na zemljevi-
du ni pisalo, kje smo. Ker se skavti znajdemo, 
smo odšle do najbližje table z imenom kraja. 
Na njej je pisalo Polje, ime cilja, ki je bilo 
označeno z rdečim križcem pa je bilo na pol 
zakrito. Zato še vedno nismo vedele točno 
kam, ugotovile smo le, da je to nekje v Vodicah. 
Preostalo nam ni nič drugega, kot da gremo po 
glavni cesti kar najbližje do križca. Ko smo 
prispele do gasilskega doma, kjer so bili parki-
rani avtomobili od voditeljev, se nam je posve-
tilo, da moramo na hrib z imenom, ki se konča 
na –ica.. Tam smo probale zakuriti ogenj, a ker 
nam ni uspelo, so nam na pomoč priskočili 
fantje. Ob ognju smo imeli potem običajnega 
vodniškega, po njem pa je sledilo 15 minut 
fuzbala. Vodniški se je s tem zaključil, skoba-
cali smo se le še v avtomobile in odpeljali do-
mov. Bilo je zanimivo, in upam, da bomo 
imeli še kakšen tak vodniški sestanek.

Čebela

Modra gruča: Naša gruča deluje zelo modro. 
Pri skavtih se imamo zelo v redu. V petek bo-
mo zalili šolo, ker se gremo zabavat na zimo-
vanje. Imamo zelo veliko super idej. Razdelje-
ni smo na štiri gruče: modri, zeleni, rdeče in 
beli. Ko je na mizi v brlogu hrana, se vsi grebe-
mo za njo. Za zamudo na sestanek pa delamo 

Nekega zimskega popoldneva, bilo je že proti 
večeru, smo se zajci podali na sneg. V dva avta 
smo naložili sebe in sanke, zaloputnili vrata 
prtljažnika, majčkeno potlačili sanke, nato pa 
še enkrat zaloputnili ter se odpravili proti seve-
ru zimskim radostim naproti. Že Lom pod 
Storžičem je bil pravljično zasnežen, mi pa 
smo hoteli še višje. Vsak s svojimi sanmi smo 
začeli riniti v breg. Po začetnem navdušenju 
smo si vzeli postanek za slačenje bund. Nato 
smo si vzeli postanek za ogled okolice. Nato 
smo se sredi poti malo ulegli na sanke, da bi 
pogledali zvezdice in morda ujeli kak izgubljen 
utrinek. Ne, seveda pa nismo bili prav nič 
utrujeni, saj smo vendar skavti in ta vzpon 
sploh ni bil naporen, samo veliko dela smo 
imeli na poti navzgor. V koči smo si privoščili 
čaj, potem pa svetilke na glavo in spust po 
progi navzdol. Sliši se zabavno, kajne? Prištej-
te še to, da nas je imelo vseh sedem skupaj le 
tri svetilke, da nam je zato nekako uspevalo 
zgrešiti kak ovinek, pobližje spoznati kak kup 
snega ali druge sanke in občutek, da sploh ne 
veš, kje se pelješ, pelješ pa se absolutno hitreje 
kot bi se glede na to dejstvo moral. Spodaj smo 
pojedli čokolado, popili čaj, ugotovili, da so 
Gabrieline sanke zanič, da Florjanu teče kri ter 
da bomo sankanje vsekakor kmalu ponovili. 
Brez krvi.

Simpatična čebela

Prireditelji so v Koledarju prireditev pri 
Turističnem društvu Komenda za mesec 
marec napovedali naslednje prireditve 
oziroma dogajanja:
-  7. marca ob 16. uri v OŠ Komenda – 

Občni zbor društva upokojencev s če-
stitkami ob dnevu žena in letošnjim 
zlatoporočencem;

-  12. marca ob 17.30 – Gregorčki (spu-
ščanje barčic) na bajerju na Križu;

-  20. marca ob 17. uri -  Rdeči križ v OŠ 
Moste ob prireditev prazniku  mater, žena 
in deklet;

-  27. marca – Ustanova Petra Pavla Gla-
varja koncert v kulturnem domu Ko-
menda v mesecu žena;

-  28. marca ob 19. uri – Prireditev Šopek 
za mami v Športni dvorani v Komendi

Izlet vodnikov 
in podvodnikov 
v neznano

Nočno 
sankanje klana 

vojaške poskoke. Klic: modro, modro je mor-
je.

Zelena gruča: Pri skavtih se imamo fajn. 
Na sestankih se igramo različne igre. Delamo 
različne naloge, ki jim rečemo pleni. Vsako 
leto imamo tabore, ki jim pravimo: jesenova-
nje, zimovanje in poletni tabor. Vsako leto do-
bimo nove skavte. Lep pozdrav. Klic: zeleni 
smo v sanje utopljeni.

Bela gruča: Mi smo komendski volčiči in se 
že veselimo letošnjega zimovanja. V gruči smo 
vedno veseli. Na lanskem zimovanju smo se s 
hlačami sankali po suhi travi. Bilo je zelo za-
bavno. Najbolj zabavno pa je bilo igranje no-
gometa v kratkih rokavih. Bilo je zelo vroče. 
Klic: beli smo vedno veseli.

Rdeča gruča: Na sestankih se imamo zelo 
lepo. Kmalu bo zimovanje, ki se ga že zelo 
veselimo. Kako se bomo imeli, sporočimo v 
naslednji številki. Na sestankih se veliko igra-
mo, delamo plane in telovadimo. Imamo pa 
tudi teme. Klic: rdeči so drveči.

Volčiči

Nekaj utrinkov 
s skavtskih srečanj, ki so jih 
napisali naši volčiči.

Marca 
povabljeni 
na…

Osat, ki smo ga v lanski decembrski številki 
Aplence podelili za smetnjak na avtobusnem 
postajališču za Nasovče, je odcvetel. Neugleden 
»smetnjak« je zamenjal veliko prijaznejši. Nero-
dno je (menda) le, ker »se noče sam prazniti«.

Osat je odcvetel

Festival Slovenska 
polka in valček 2009 
Po poteku razpisa 2. marca 2009 
bo strokovna komisija izbrala 12 
skladb. Festival bo potekal 3. 
aprila 2009 z neposrednim pre-
nosom na 1. programu TV Slove-
nija in 1. programu Radia Sloveni-
ja. Na festivalu bomo podelili 
naslednje nagrade: slovenska 
polka (izbere strokovna komisija), 
slovenski valček (izbere strokov-
na komisija), najbolj všečna 
skladba festivala (izberejo gledal-
ci s telefonskim glasovanjem). 
Nagrade bodo prejeli izvajalci na-
grajene skladbe. 

– A. Ž.
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DRUŠTVA

Robi Kociper je bil doslej redni obiskovalec 
dirk za državno prvenstvo. Po dirkah pa je ve-
dno govoril, da bo tudi sam nekoč tekmoval. 
Po lanski sezoni pa je dokončno sklenil, da se 
bo podal v dirkaške vode. Njegove besede se 
sedaj uresničujejo. Pred časom se je odločil za 
nakup buggy-ja, ki je tistim, ki avtokros redno 
spremljajo, že znan. Zadnjo dirko v prvenstvu 
je v sezoni 2006 z njim vozil Uroš Sršen, a se 
tedaj ni najbolj proslavil. Danes se večina tek-
movalcev odloča za uvoz zmogljivejših buggy-
jev iz razvitejših držav v avtokrosu. Vendar 
Robija to ne moti, saj se s šestčlansko precej 
časa zadržuje v delavnici, kjer tuhtajo kako 
pripraviti stroj, ki bo čimbolj konkurenčen. 

Se pa 22-letni Robi z avtokrosom srečuje že 
od otroštva. Na domačem dvorišču na Podbor-
štu je opazoval strica Dominika, ki se je 
ukvarjal s svojim buggy-jem. Sedaj pa Robi že 
nestrpno odšteva tedne do svojega prvega na-
stopa v elitni druščini. Izučen avtomehanik, ki 
si s tem poklicem tudi služi kruh, trenutno nima 
časa za noben drug hobi. Seveda je pred sezono 
vozilo, ki ga bo poganjal peugeotov motor 3.0 
V6, potrebno čim bolj detajlno spoznati. V tej 

sezoni odločni Podborščan načrtuje odpeljati 
vse dirke za državno prvenstvo ob tem pa tudi 
prestižne preizkušnje v sosednji Rupi. V slo-
venskem pokalnem prvenstvu divizije 3B pa 
cilja na sam vrh. Po neuradnih časih treningov 
se to sploh ne zdi nemogoče in ob dobrem 
dnevu ter kančku športne sreče bi utegnil me-
šati štrene tudi najboljšim. Največjega konku-
renta v diviziji dvopogoncev pa bo imel v še 
enem mladeniču iz Tunjic, Gašperju Plevelu, 
katerega prednost bodo tekmovalne izkušnje iz 
minule sezone. Kociper svoj cilj podpira tudi s 
tem, da ne bo preizkušal samo svoje najljubše 
proge v Tunjicah, ampak želi pred pričetkom 
prvenstva spoznati tudi preostala dva poligona, 
kjer se bodo odvijale letošnje dirke. Po dobrih 
izkušnjah in priporočilih Zgonca in Ravnikarja 
bo Kociper še tretji dirkač iz naše občine, ki bo 
zastopal klub AŠD Kamniška Bistrica.

Kdo so naši asi 2/3
Kociper se bo prvič preskusil, Osredkar pa se je že pred 18 leti.

Bojan Osredkar je bolj znano ime v avto-
krosu. Tekmovalec iz Nasovč je svojo dirkaško 
kariero pričel že pri 18 letih 1991. leta na dirki 
na Vrhniki. Med leti 1991 in 1995 je bil med 
najbolj uspešnimi tekmovalci v državi. 1994. 
leta  je v skupnem seštevku v diviziji 3 z bu-
ggy-jem z alfinim motorjem osvojil odlično 
drugo mesto in ob nepozabni zmagi v hrva-
škem Jastrebarskem še petkrat stopil na sto-
pničke. 

Čeprav se je izšolal za strojnika je avtokle-
par. Pridobljeno znanje z delom mu je najbrž 
precej pomagalo pri izdelavi novega buggy-ja. 
Bojan je namreč sam izdelal sedanji dirkalnik, 
ki ga poganja motor VW 2.8. Veliko časa je 
prebil v delavnici, da je sestavil konkurenčen 
avto. Ob lastnih zamislih je iskal ideje pri dru-
gih buggy-jih. Ekipo, ki mu pomaga pri pripra-
vah na dirke, sestavljajo sami družinski člani; 
tudi žena in trije otroci. Pravijo, da za razliko 
od večine dirkačev ni najbolj trmast, je pa zato  
izredno zagnan in vztrajen. Pravega vzornika 
nima. 

V prostem času najraje spremlja športne 
dogodke, poleti pa dopust preživi največkrat 

na Pagu. V hribe ga 
ne vleče. Tudi Bo-
jan, ki vozi za klub 
AMK Depala vas, 
ima najraje progo v 
bližnjih Tunjicah, ki 
trenutno dejansko 
velja za najbolj 
atraktivno pri nas. 
V novi sezoni si že-
li, da bi mu motor še 
naprej brezhibno 
deloval. Želi si vsaj 
izboljšati lanske re-
zultate, saj šesto, 
peto in četrto mesto 
že ima v lanski 
zbirki. Ob državnem 

prvenstvu pa ga mika tudi nastop v hrvaški 
Rupi. Od dobrote sponzorjev pa bo odvisen 
tudi kakšen nastop na relikrosu.

Obema v prihajajoči sezoni želimo čim manj 
neprijetnih trenutkov ob svojem hobiju in čim 
boljše rezultate.

Srečo Zupančič

Nogometna generacija, 
ki obeta!

Zimsko obdobje je za nas nogometaše neka-
kšen krajši premor, ki ga izkoristimo predvsem 
za analizo minulega dela ter za pripravo na 
prihajajočo nogometno sezono. Seveda pa v 
tem času trenerji s svojimi pomočniki že kujejo 
nove načrte in posamezne nogometne selekcije 
na vse možne načine pripravljajo za uspešen 
štart v prihajajočo tekmovalno sezono.

Tako se nogometaši mlajših selekcij pripra-
vljajo v športni dvorani Komenda, občasno pa se 
udeležujejo tudi okoliških nogometnih turnirjev.

V letošnjem letu je nogometna selekcija staro-
stne skupine U-9 nastopala na dveh turnirjih, 
kjer je prepričljivo zasedla prvo mesto in s tem 
dokazala, da je zares generacija, ki veliko obeta.

Nogometna ekipa NK Komenda je na turnirju 
starostne skupine do 9 let v Kamniku 24. septem-
bra prepričljivo osvojila prvo mesto, saj so bile 
premagane ekipe NK Polet Škofja Loka, NK 
Svoboda Kisovec, NK Ljubljana ter NK Kamnik, 
poraz z NK Želežničar Maribor pa ni več odločal 
o zmagoslavju. Mladi nogometaši v sestavi: Tadej 
Pogačar, Nik Košir, Tilen Slak, Luka Vlajič, El-
vedin Agovič, Andraž Žinič, Luka Fartek, Žan 
Holc in Ivan Košir so se skupaj s svojim trener-
jem Rajkom Mitičem in starši veselili končne 
osvojitve turnirja. Poleg pokala za zmago pa je 
igralcu Andražu Žiniču pripadel še pokal za naj-
boljšega igralca turnirja, Elvedin Agovič pa je 
osvojil lovoriko za najboljšega strelca turnirja.

Ekipa v enaki sestavi, le da sta se ji pridruži-
la še dva leto dni starejša nogometaša Rok 
Klun in Danijel Vurunič je 1. februarja letos 
zastopala barve našega športnega kolektiva na 
malonogometnem turnirju starostne skupine 
do 10 let (U-10) v Cerkljah, kjer je prav tako 
prepričljivo, brez poraza, osvojila prvo mesto. 
Premagane so bile ekipe NK Velesovo-A, NK 
Velesovo–B, NK Tolmin in NK Britof–A. 

Na obeh turnirjih so igralcem in trenerju z 
glasnim navijanjem in bodrenjem  pomagali 
tudi starši (Marinko, Žinič, Fartek, Košir, ...), 
ki so zmagovalce v ponos kluba, predvsem pa 
za splošno veselje, po uspešnem nastopu po-
šteno počastili s hrustljavo pizzo, sokom in 
tudi s sladoledom.

V imenu kluba vsem skupaj iskreno česti-
tam!

NK KOMENDA – Darko Bolarič, predsednik

Osredkar v akciji na svoji najljubši progi v Tunjicah 

Kociprov buggy še pred spremembami
Zmagovalna ekipa na turnirju v Kamniku 24. 
januarja letos
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DOGAJANJA

Po dveh zelenih zimah je Špor-
tnemu društvu Suhadole spet 
uspelo pripraviti občinsko pr-
venstvo v smučarskih tekih. 

Hud mraz v prvi polovici januarja je obetal 
pravo zimo, zato se je na zmrznjeni podlagi 
dobrih 10 centimetrov debela snežna odeja 
dobro prijela. Na nekaterih delih je bilo po-
trebno nametati sneg, da je bila proga odlično 
pripravljena. Tekmovalci so formo lahko »pili-
li« zadnje tri dni pred tekmovanjem.

Absolutni zmagovalec prvenstva Rok Černe 
je dan pred prvenstvom nastopil na slovenskem 
pokalu v maratonu v Tamarju, kjer je v močni 
konkurenci 124 tekačev osvojil tretje mesto. 
Za občinske prvake se je pomerilo preko tride-
set tekačev vseh starosti. Moški v starostni 
kategoriji 16 do 30 let in 31 do 50 let so tekli 
dva 2,4 km dolga kroga, vsi drugi pa en krog. 
Prosta tehnika je omogočala, da so tekmovalci 
sami izbrali tehniko. Najhitrejši so tekli v dr-
salni, starejši udeleženci pa v glavnem v kla-
sični tehniki. Glavni traser Franc Zarnik je 
poskrbel, da je bila proga pripravljena za oboje. 
Skupinski start je bil zelo zanimiv predvsem za 
gledalce, ki so lahko tekmovalce spremljali 
skoraj ves čas. Z burnim aplavzom so nagradi-
li predvsem najmlajšega Klemena Koprivca in 
najstarejše udeležence, mama najhitrejšega 
tekmovalca Ana Černe, in Slavka Lap ter Ma-
rija Koncilija, ki se kljub sedmim križem še 

Prvenstvo v smučarskem teku

Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik (ŠCRM) 
združuje dve šoli s tremi programi: gimnazijo, 
kjer se dijaki vštirih letih izobražujejo v pro-
gramih splošne gimnazije (naravoslovni od-
delki, družboslovni oddelki, jezikoslovni od-
delki in evropski oddelek) in ekonomske 
gimnazije ter ekonomsko šolo s programom 
ekonomskega tehnika. Pestrost programov 
omogoča dijakom svobodno izbiro in prehaja-
nje med njimi, saj se programi razlikujejo po 
vsebini, načinu dela in zahtevnosti.

V obliki rednega pouka izvajamo tudi enole-
tni maturitetni tečaj.

Vpis v naše programe v zadnjih letih ni 
omejen, čeprav več kot 96 % splošnih in po-

vedno redno ukvarjajo s smučarskim tekom. 
Rezultati - Ženske 7-10 let (2,4 km) - 1. 

Maruška Kos 09:16, 2. Nika Koprivec  09:37; 
Ženske 16-30 let  (2,4 km) - 1. Nika Zavašnik 
09:27, 2. Katja Lah 17:56;

Ženske 31-50 let (2,4 km) - 1. Vida Jenko 
08:16, 2. Mojca Lampe 09:06, 3. Aleksandra 
Reven 11:56, 4. Zdenka Lah 18:00; Ženske 
nad 50 let  (2,4 km) -

1. Ana Černe 09:16, 2. Slavka Lap 15:43, 3. 
Marija Koncilija 19:52.

Moški do 6 let (2,4 km) - 1. Klemen Ko-
privec 21:37; Moški 11-15 let (2,4 km) - 1. 
Domen Plevel 08:11, 2. Tomaž Pibernik 10:53; 
Moški 16-30 let (4,8 km) -

1. Marko Florjanič 14:37, 2. Miha Koncilija 
15:00, 3. Blaž Kolner Blaž 16:39;

Moški do 31-50 let (4,8 km) - 1. Rok Černe 
Rok 12:42, 2. Aljoša Martinjaš  13:06, 3. Peter 
Pibernik 13:07, 4. Bojan Kern 14:23, 5. Tine 
Osolnik 14:55; 

Moški nad 50 let (2,4 km) – 1. Zvone 
Kemprl 06:59, 2. Franc Zarnik 08:14, 3. Srečo 
Čehun 09:44.

Peter Pibernik

Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik

Dve šoli s tremi programi
klicnih maturantov opravi 
maturo, med njimi je bilo 
lansko leto 6 zlatih maturantov.

Na centru za dijake organiziramo ekskurzije 
po Sloveniji in tujini, izbirajo lahko med več 
kot petdesetimi krožki in se udeležujejo tudi 
predavanj, raziskovalnih taborov in tekmovanj 
v znanju na šolski, regionalni, državni in med-
narodni ravni. Naš center ima dobro razvito 
sodelovanje s partnerskimi šolami v tujini.

Pouk poteka v dopoldanskem času od 7.50 
do 14.05. Vsi dijaki si lahko izposodijo učbe-
nike preko učbeniškega sklada. Za prehrano v 
šoli skrbi šolska kuhinja, ki pripravlja malice 
in kosila. 

Visoko uspešnost dijakov ter odlični rezulta-
ti na splošni in poklicni maturi, kvalitetno 
usposobljeni profesorji, sodobno opremljena 
šola, so temelji, na katerih smo gradili doseda-
nje delo.

Več informacij o Šolskem centru Rudolfa 
Maistra boste izvedeli na naši spletni strani 
www.sc-rm.net ali pokličite na tel. številko 01 
830 32 00. 

Svet Centra za socialno delo Kamnik je na pod-
lagi 47. člena Statuta Centra za socialno delo 
Kamnik (z dne 15.06.2006), Uredbe o upravnem 
poslovanju (Ur.l. RS, št.: 20/2005 in 106/2005) 
in četrtega odstavka 22. člena Zakona o javnih 
uslužbencih (Ur.l. RS, št.: 56/2002, 110/2002, 
2/2004, 23/2005, 62/2005, 75/2005, 113/2005 in 
68/2006), na svoji seji, dne 25. 2.008 sprejel 

PRAVILNIK O DELOVNEM IN PO-
SLOVNEM ČASU TER URADNIH 
URAH V CENTRU ZA SOCIALNO 

DELO KAMNIK,
 ki je začel veljati s 1. 1. 2008.

Uradne ure so namenjene poslovanju s 
strankami ter so določene v okviru poslovnega 
časa Centra.

Center ima uradne ure trikrat tedensko in sicer 
ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure
sredo od 8. do 12. ure ter od 13. do 17. ure ter 
petek od 8. do 12. ure. 

Direktor/ica centra lahko za določeno ča-
sovno obdobje določi tudi druge dneve uradnih 
ur ter njihov začetek in konec.

Stranke lahko uveljavljajo svoje pravice tudi 
izven uradnih ur, po poprejšnjem dogovoru s 
strokovnim delavcem in v okviru poslovnega 
časa.

Celoten Pravilnik o delovnem in poslovnem 
času ter uradnih urah v Centru za socialno delo 
Kamnik je objavljen na spletni strani CSD 
Kamnik in sicer na: www.csd-kamnik.si. 

Direktorica CSD, 
Mag. Elizabeta Pristav Bobnar

Turistično društvo Komenda 

Pohvale za delo 
»Turisti« smo se kar številčno zbrali na rednem 
občnem zboru 23. januarja v Planinskem domu 
Milana Šinkovca na Podborštu. Prišli smo tisti, 
ki tudi sicer v društvu veliko delamo. Zato so 
bila poročila o preteklem obdobju s programom 
za naslednje leto polna pohval. Še posebej so 
na zboru poudarili dobro sodelovanje med 
društvi in pri vseh prireditvah. To pa je tudi 
namen delovanja za boljšo urejenost kraja s 
prireditvami za občane. 

Predsednik DU Komenda je prišel na zbor 
kar s celo folklorno skupino DU Komenda, saj 
so vsi tudi člani Turističnega društva. Po razpra-
vah pa smo zbor nadaljevali s pogovori in dru-
žabnim srečanjem. Ob tem pa se velja še enkrat  

zahvaliti vsem članom za 
pomoč, društvom za so-
delovanje, kulturnikom 
za domiselne popestritve 
prireditev in Planinskemu 
društvu za gostoljubje v 
planinskem domu. 

Za TD Komenda Katja 
Tabernik

Vid Koritnik,
predsednik TD Komenda
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DRUŠTVA

Jeseni vrnemo obisk

8. februarja so nas v Komendi obiskali člani 
Planinske sekcije Podgorca-Malečnik pri 
Mariboru. 52 članom smo  predstavili. Po u 
ogledu cerkve so si z zanimanjem ogledali 
Selanovo razstavo. Na karti Vinorodna podro-
čja Štajerske so naši gostje našli tudi zelo na-
tančen izris njihovega kraja. Čebelar Milan 
Starovasnik pa jim je predstavil še čebelarstvo 
v Komendi. Na koncu pa smo se dogovorili, 
da bomo člani TD Komenda vrnili ob trgatvi.

Katja Tabernik

Simbolika, tolikokrat poudarjena lani, ko smo 
spremljali poročila o ujmah po Sloveniji in re-
ševanju ter pomoči gasilcev, čeprav ni šlo za 
požare, je spremljala tudi občni zbor gasilcev v 
Mostah 7. februarja. Ob 80-letnici delovanja 
smo poslušali poročila o delu na 80. občnem 
zboru, na katerem je bilo točno 80 gasilcev 
skupaj z gosti. 

Med gosti iz sosednjih društev, predstavniki 
Gasilske zveze Komenda, predsednika Turi-
stičnega društva Komenda in občinske svetnice 
pa je bil tudi župan Tomaž Drolec, čeprav je 
napovedal, da bo pri gasilcih letos le na obč-
nem zboru Gasilske zveze. Vendar razloga za 
zamero, ker ga ni bilo na zborih drugih dveh 

Na 80. občnem zboru PGD Moste 80 udeležencev

Uresničena želja celotne generacije 
Poveljnik Roman Koncilija: »Biti gasilec ni hobi, pač pa odgovornost, ki jo dolgujemo sovaščanom 
in ljudem, ki nam zaupajo!«

društev, ni. Na zbor gasilcev Moste se je odzval 
povabilu, ker so za Križani dobili avto 3. de-
cembra lani gasilci v Mostah in je na mošan-
skem zboru javno napovedal, da so letos najprej 
za podvozje na vrsti gasilci v Komendi, priho-
dnje leto pa še vozilo, da bodo potem tudi ko-
mendski med sodobno in učinkovito opremlje-
nimi za reševalne akcije in posege. Simbolika 
pred letošnjo 80 gasilsko klobasarsko tombolo 
v Mostah pa je povezala še en okvir: deset let 
občine Komenda, deset let županovanja Toma-
ža Drolca občini in deset let predsednikovanja 
Romana Kosirnika gasilcem v Mostah.

V poročilu o delu je predsednik Roman Ko-
sirnik posebej podčrtal novo sodobno vozilo.  
»To je uresničitev želja celotne generacije gasil-
cev v Mostah, saj take nabave beležimo enkrat 
na 20 do 25 let. S tem pa smo sklenili obdobje 
usklajevanj in odrekanj vseh v PGD Moste.«

Pa ne le to. Obnovili so tudi garažo, naredili 
prek 500 prostovoljnih ur ob pomoči domačih 
obrtnikov in sponzorjev. Obnovili so zidove, 
izdelali spuščen strop iz knaufa, omarice za 
intervencijsko ekipo, preuredili celotno elek-
trično napeljavo. Ob tem in reševalnih akcijah 
v kamniški občini in na Ptuju so  organizirali 
še srečanje gasilcev ob Florjanovi nedelji, se 
udeleževali raznih tekmovanj, bili uspešni z 
mladimi na državnem tekmovanju, organizirali 

Osemdeseti občni zbor so mošanski gasilci 
ob številnih čestitkah obeležili z velikimi delov-
nimi uspehi.

Tudi to je bila simbolika kronologije uspehov 
na 80. občnem zboru.       

Med prostovoljnimi gasilskimi društvi je prvi 
na vrsti občni zbor PGD Komenda. Ker je bil 
letos načrtovan 31. januarja, je gasilska mladi-
na sklicala svoj drugi občni zbor v torek, 27. 
januarja.

Mladi so se letos na zbor pripravili še bolje 
kot lani. Povabili so župana, vodstvo PGD 
Komenda in GZ Komenda, mentorje in uredni-
ka Aplence Andreja Žalarja. Župan se povabilu 
ni odzval. Najprej so prisotne presenetili naj-

mladim letovanje na morju...
Danes ima društvo 182 članov, med njimi pa 

so poleg članov tudi veterani, članice, mladi, 
ki so na tekmovanjih in tudi sicer pomembno 
prepoznaven del mošanskih gasilcev. Ob pose-
bej poudarjenih zahvalah  krajankam, kraja-
nom, svetnicam, svetnikom, županu, vodstvu 
zveze, sponzorjem so podelili tudi priznanja. 
Poveljnik Roman Koncilija pa je po pregledu 
del (380 ur dežurstev, devetih društvenih vajah, 
oktobrskem pregledu hidrantov in požarnih 
bazenov, različnih tehnično operativnih akci-
jah) sklenil poročilo s poudarkom, da »biti ga-
silec ni hobi, ampak odgovornost, ki jo dolgu-
jemo sovaščanom in ljudem, ki nam zaupajo!« 

- A. Žalar 

Pizze in priznanja gasilcem v Komendi
mlajši s krajšim skečem, ki so se ga naučili 
med novoletnimi počitnicami. Občni zbor je 
potem tudi letos vodila Ana Jagodic in pozdra-
vila predsednika GZ Komenda Jožeta Sušnik, 
poveljnika GZ Komenda Draga Potokarja, 
predsednika PGD Komenda Antona Smrekarja 
in poveljnika PGD Komenda Slavka Poglajna. 
Sledila so poročila o delu, plan dela in verifika-
cijsko poročilo. Izvolili so delegate občni zbor 
PGD Komenda in delegate, ki jih bodo zasto-
pali na občnem zboru gasilske mladine gasil-
skih zvez Kamnika in Komende. Mlade so na 
občnem zboru pozdravili tudi gostje, jih po-
hvalili in jim v letošnjem letu zaželeli veliko 
uspehov. Nazadnje pa so se skupaj namesto 

»gasilskih klobas« okrepčali s pizzami.

Na zboru podelili priznanja
Na občnem zboru PGD Komenda so potem 

31. januarja pregledali delo minulega leta. Še 
posebno ponosni so, da so lani nabavili nov 
kombi GVM. Sprejeli so program za letos, 
podelili značke za dolgoletno članstvo, za 
opravljeno dosedanje delo pa posebna prizna-
nja. Dobili so jih Damjana Bricelj in Mitja 
Nograšek (priznanje GZ Komenda III. sto-
pnje), Anton Smrekar  (priznanje GZ Slove-
nije III. stopnje) in Mihaela Poglajen (prizna-
nje GZ Slovenije II. Stopnje). 

Mihaela Poglajen

Priznanja za delo članom  Tudi mladi gasilci v Komendi so pregledali delo
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Če želite, da pri zahva-
li za pokojnika ob sliki 

objavimo tudi znak

to pripišite ali 
sporočite ob 

naročilu zahvale.
Uredniški odbor

KRONIKA – ZAHVALA

Odšli so... 
Marija Vidic, roj. 10. 2. 1925, Gora pri 
Komendi 25, stara 83 let

Prava mera
Ja, res je težko najti pravo mero pri zapravlja-
nju v mesecu decembru, še težje pa je nekate-
rim pripraviti izravnalni obračun stroškov in 
dohodkov v januarju. Mesec je dolg, predolg 
za nekatere, ki težko čakajo na plačo (ki bo ali 
pa je tudi ne bo), nekaterim je pokojnina v de-
cembru hitro skopnela, pa še zadolžili so se 
morda. Za darila ob radodarnih decembrskih 
možeh. So pa tudi taki, ki jim vsak mesec pride 
prav, da si ga na nepošten način skušajo krajša-
ti in si izravnavo osebnega (in osebnostnega) 
primanjkljaja predstavljajo tako, da so skregani 
z moralo, poštenostjo in zavestjo odgovornosti, 
»priskrbijo« dohodke na način, da si prislužijo 
nekoliko »državnega stanovanja in hrane«.

Morda nam bodo izkušnje letošnjega januar-
ja prišle prav naslednje leto. Kdo ve, če se zopet 
ne bodo našli nepridipravi, ki bi bili pripravlje-
ni in zmožni v eni noči preiskati in »pospraviti« 
sedem kleti. In prav to se je zgodilo 23. januar-
ja v stanovanjskem bloku na Glavarjevi ulici v 
Komendi. Vlomilec (morda tudi več), je pre-
metal sedem kleti in iz njih »pospravil« najver-
jetneje vse, kar je bilo koristnega in se je dalo 
spraviti v denar. Policisti zbirajo potrebne po-
datke in bodo po končanem delu storilca(e) 
prijavili pristojnim organom.

V soboto, 24 januarja, je bila v Komendi 
množično obiskana prireditev »Skupaj se ima-
mo fletno«. Te prireditve sta se udeležila tudi 
lastnika hiše iz Križa, ki pa sta se ob povratku 
domov imela malo manj fletno. Njuno hišo je 
namreč obiskal vlomilec in odnesel nekaj go-
tovine, spregledal pa je nekaj zlatnine. Samo 
en dan pozneje se je isto zgodilo lastnikom hiše 
na Podborštu, kjer je tudi menjalo lastnika ne-
kaj gotovine. Morda je bil storilec isti in je bil 
plen na Križu preskromen. V obeh primerih je 
pridobivanje obvestil v teku.

V kamniški občini so bili v tem mesecu 
najpogostejši primeri kaznivih dejanj prav 
vlomi, med drugimi tudi vlomi v osebna vozila. 
Prav vlomi v osebna vozila postajajo zadnje 
čase »hit« specialistov za take vrste kaznivih 
dejanj. Ponovno bi radi opozorili na to, da taki 
specialisti prav dobro vedo, kje lastniki zakle-
njenih (pa tudi nezaklenjenih) avtomobilov po 
navadi puščajo stvari, ki so predmet poželenja. 
Zato morda ne bo odveč opozorilo, da iz avto-
mobila, ki ga puščate na parkirnem prostoru, 
vzamete s seboj vse, kar bi utegnilo zanimati 
vsiljivce. Prav jim pridejo mobilni telefoni, 
osebni dokumenti, priljubljene so bančne kar-
tice, še posebno če imajo kje v bližini zapisano 
tudi PIN kodo. Torbice, aktovke in druge 
stvari večje vrednosti v avtomobilih naravnost 
vabijo! Vemo, koga.

Zima je pokazala zobe, cestišča so do časa, 
ko še niso popolnoma očiščena, ožja, spolzka 
in še posebej nevarna za pešce, dokler tudi 
pločniki niso očiščeni, kot se spodobi. No, v 
naši občini se res nimamo kaj pritoževati nad 
počasnostjo čiščenja cestišč in pločnikov. Če 
pa niso čiste vse ceste hkrati, pa za to gotovo 

niso krivi izvajalci, ki enostavno ne zmorejo 
biti naenkrat na več krajih. Pravijo, da bo še 
snežilo. Čas je res primeren in prav je tako. 
Mimogrede – ali se še kdo spomni, kako smo 
morali pločnike ob svojih parcelah čistiti la-
stniki sami! Kako kratek je naš zgodovinski 
spomin. Ne trdim, da bi prav to morali početi 
tudi danes – le do malo več strpnosti pa nas naj 
taki spomini pripeljejo.

Tudi zimske počitnice bodo »izbruhnile« 
prav kmalu. Čelade na smučiščih niso samo 
okras – marsikatero glavo bi lahko obvarovale. 
Pa ne pozabimo, da so za mlade do 14. leta 
obvezne!

Vsem mladim želim prijetne počitnice, malo 
manj mladim pa veliko veselja v tem zimskem 
času!

Tone Ogorevc

Hvala ti, mama, za rojstvo – življenje.
Hvala za čas, ljubezen, skrbi.
Hvala za bisere vtkane v trpljenje, 
naj Gospod podari ti večno življenje! 

ZAHVALA 
V 90. letu življenja nas je zapustila draga 
mama, stara mama, prababica, sestra, se-
strična, teta in tašča 

TEREZIJA  GAŠPERLIN 
iz Most

p. d. Boštjanova mama

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, znancem in sodelav 
cedm za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 
sveče, darove za cerkev in sv. Maše.
Srčna hvala dr. Stanislavu Sedlaku in pa-
tronažni sesti Nevenki. 
Iskrena hvala g. župniku Zdravku Žagarju 
za obisk prvih petkov in lep pogrebni obred 
g. Jožetu Zabretu, pevcem, nosačem in g. 
Jeriču.

Hvala vsem, ki ste ji v življenju karkoli 
pomagali in jo pospremili na njeni zadnji 
poti.

Vsi njeni
Moste, 4. 2. 2009

Zima  
in sneg
Spominjam se, ko je bilo vsako zimo dovolj 
snega. Smučali in sankali smo kar na do-
mačem griču. Bile so lepe zime. 

Danes, ko začne padati, se že jezimo 
nad zimsko službo. Naj se le-ta še tako 
trudi, ne uide kritiki. Pa vendar, vemo, da 
vse naenkrat ne more splužiti še tako or-
ganizirana in usposobljena zimska služba. 
Lepo pa se sliši, ko v drugih občinah po-
vedo, kako imamo v naši občini lepo in 
hitro očiščene ceste in pločnike. 

Saj vendar ni tako težko. Malce prej je 
treba vstati, vzeti lopato v roke, se podati 
malo prej na pot in nazadnje se vse izide. 
Pa še to. Vsem nam je razumljivo, kar 
določa zakon, da morajo biti avtomobili 
opremljeni za zimo. In če se kdo drsa, je 
sam kriv. 

- Mihaela Poglajen
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KRIŽANKA

SANISEN D.O.O.
GLAVARJEVA C. 94, 1218  KOMENDA
GSM: 041 755 525

Odprto od ponedeljka do petka: od 8. do 16. 
ure, sobota: zaprto. V sklopu firme v Komendi 
je tudi Figura bar (pikado, bilijard). Odprto v 
zimskem času vsak dan od 6.30 do 23. ure, 
nedelja: od 8. do 14. ure.

1. nagrada – copati (45 EUR)
2. nagrada - dekorativna blazina (35 EUR)
3. nagrada – ledvični pas (25 EUR) 

Rešeno križanko (lahko napišete tudi sa-
mo REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: 
Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Ko-
menda DO VKLJUČNO 11.  MARCA.  Na 
kuverto napišite: ime, priimek, naslov in pripi-

NAGRADNA KRIŽANKA
šite Nagradna kri-
žanka. 

Nagrajenci kri-
žanke TERA RD 
D.O.O., MLAKA 4, 
1218  KOMENDA

Tel.: 01 83 41 015, 
Fax.: 01 834 33 26, 
E-mail: lpk@siol.
net v Aplenci, Glasi-
lu občine Komenda, 
št. 1/2009:

1. nagrada - iz-
delki podjetja TERA 
RD Komenda v vre-
dnosti 80,00 EUR -  

           MAJA SAKSIDA, JEZERŠKOVA 
ULICA 24, 1218 KOMENDA

2. nagrada - izdelki podjetja TERA RD 
Komenda v vrednosti 40,00 EUR -     

          ANKA MARIN, GLAVARJEVA CESTA 
36, 1218 KOMENDA 

3. nagrada - izdelki podjetja TERA RD 
Komenda v vrednosti 25,00 EUR -    

          PETRA ERJAVEC, MOSTE 60 A, 1218 
KOMENDA 

Čestitamo! Nagrade prevzamejo nagrajenci 
na podlagi tega potrdila in osebnega dokumen-
ta v TERA RD D.O.O., MLAKA 4, 1218  
KOMENDA

Tel.: 01 83 41 015, Fax.: 01 834 33 26, E-
mail: lpk@siol.net



Preganjali smo 
zimo, hvalili smo 
Pusta
 Pustna sobota se je domala zares 
spremenila v zimsko s pomladnim nadihom. 
Uspešno so začeli preganjati zimo v 
Mravljišču že sredi dopoldneva, ko so 
mentorice z malčki rajale po mravljišču in s 
poslikavami najmlajših napovedovale, da bo 
okrog 2. ure  popoldne pred šolo veselo, 
zanimivo in zabavno. In je potem tudi zares 
bilo zabavno, za kar so spet poskrbeli člani 
Kulturnega društva Kaj ti mar (le kaj bi brez 
njih). Ob podpori Občine in šole je Turistično 
društvo z Vidom Koritnikom poskrbelo za 
žur, krofe, za nagrade  desetih izbranih 
mask (prispevali so jih Terme Snovik, Hram 
Gorjan, Pizzerija INE in Okrepčevalnica 
Klanc) in za  tradicionalno veselo popoldne. 
Potrdili so se tudi letos, ob podpori občine 
Komenda, voklanski člani Športnega društva 
in krajevne skupnosti Voklo z osmo pustno 
povorko šestih občin.

Ja, veselo smo v soboto v Komendi prega-
njali zimo in hvalili Pusta.

- A. Žalar

Smo dobri za popoldne pred šolo k maškaram?

Pikapolonica s sončkom 

Nagrada Term Snovik za »mamico z mladičkom«

V Mravljišču v soboto dopoldne: 

»Zares bova najboljši šemi…«

Smo najboljše nagrajene maske

»Sem Pika Nogavička in dobila sem nagrado.«
Pa smo prišli na vrhu kupa snega zimi »do živega«.

Malo za šalo, malo zares v osmi 
povorki šestih občin.

Kurenti so »poskrbeli« tudi za sončno 

sobotno popoldne.


