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Slavnostna seja ob desetem občinskem prazniku

Priznanja in most za jutri
Jubilejno, deseto slavnostno sejo ob občinskem prazniku je tokrat obeležilo tudi priznanje častnega
občana, ki ga je prejel Janez Kimovec – Z županom sta odprla most čez Pšato za pot k jutrišnjim
dogajanjem naproti.

Župan Tomaž Drolec

Zdravljica

S slovensko himno je v dvorani Kulturnega doma v Komendi Mešani
pevski zbor društva upokojencev Komenda pod vodstvom Naceta Gorjanca v petek, 15. maja, začel slovesnost desetega praznovanja in občinsko slavnostno sejo. Med udeleženci – svetniki in občani so bili tudi
gostje in sicer iz pobratene občine Križevci, iz sosednje cerkljanske
župan Franc Čebulj, iz občine Naklo Ivan Štular in predstavniki še nekaterih sosednjih.

V slovesnem nagovoru se je župan Tomaž Drolec po pozdravu najprej
sprehodil skozi desetletno obdobje občine Komenda in ob številnih dogodkih in razvojnih uspehih poudaril: »V začetku leta je minilo deset
let, ko je Komenda spet postala občina. 15. maj pa smo si izbrali za naš
praznik. V teh desetih letih pa so bili vzponi in bili so padci. Tako pač je
v življenju.«
V kritičnem pregledu dogajanj je bilo seveda veliko več uspešnih
dosežkov, za katere bi še tako strog kritik priznal, da so kraji, ki so se
odločili za samostojno pot in občino v desetih letih dosegli nedvomno
veliko več kot bi glede na izkušnje v nekdanjem sestavu prejšnje občine.
Rdeča nit uspehov in humorno orisanih težav v posameznih obdobjih je
v kulturnem programu članov društva Kaj ti mar spremljalo podeljevanje letošnjih priznanj. Poleg športnikom so podelili ob desetem prazniku
tudi dve bronasti, dve srebrni in eno zlato ter po več letih tudi priznanje
častnega občana.
Pri športnikih sta priznanji župana dobila za najboljšo športnico v

Slavnostno sejo je začel in sklenil Mešani pevski zbor Društva upokojencev Komenda pod vodstvom Naceta Gorjanca.

Podelitve priznanj so popestrili s programom člani Kaj ti mar.

Pozdrav in čestitka iz pobratene občine Križevci
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mladinski konkurenci Špela Hafner, članica hokejske ekipe in najboljša strelka avstrijske lige DEBL, za najboljšo ekipo v članski konkurenci
pa tekmovalci Kasaške sekcije Konjeniškega kluba Komenda z Ivanom Koscem in Romanom Jerovškom, ki so lani osvojili 2. mesto v
državni konkurenci. Čestitala pa jim je tudi Klara Berlec. Občinska
priznanja za leto 2009 pa so dobili. Janez Kimovec, priznanje častnega
občana občine Komenda, zlato priznanje Janez Ravnikar, srebrno pri-
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vhodom v dom nadaljevala potem s povorko, ki se je Po Glavarjevi cesti
podala k mostu čez Pšato nasproti Osnovne šole in športne dvorane v
Komendi. Na čelu kamniških godbenikov in komendskih narodnih noš
so bili v sprevodu še svetniki, gostje in občani. Po nagovoru župana in
krajšem kulturnem programu z nastopom pevcev pa sta prerezala trak
in odprla most, ki bo poslej v prihodnje pomembno povezoval pot dogajanj v občini na drugi strani Pšate, častni občan občine Komenda Janez
Kimovec in župan Tomaž Drolec. Vsi skušaj pa smo potem nazdravili
prazniku, slavljencem in dosežkom v avli Osnovne šole v Komendi.
Andrej Žalar

Klara Berlec in župan sta podelila športna priznanja.
znanje Avgust Sodnik in Cveto Hafner, bronasto priznanje pa Herman
Pirc in Prostovoljno gasilsko društvo Moste (prevzel ga je Roman
Koncilija), ki letos praznuje 80-let delovanja, jubilej pa je kronalo tudi
s prevzemom in blagoslovitvijo nove avtocisterne. Županovim čestitkam pa se je na odru pridružil tudi Janez Dolinar.
V imenu dobitnikov priznanj se je na seji posebej zahvalil častni ob-

Kamniška godba je bila na čelu sprevoda proti mostu čez Pšato nasproti šole.

Skoraj polna dvorana na slavnostni seji

Pred odprtjem je župan še enkrat nagovoril…

Janez Dolinar, predsednik komisije za volitve in imenovanja, častni občan občine Komenda Janez Kimovec in župan Tomaž Drolec
čan Janez Kimovec, ki je v nekaj orisanih trenutkih svoje prehojene
poti v današnji občini Komenda posebej poudaril delo in zavzetost Tomaža Drolca, današnjega župana. Še posebno ganljiva, saj je orosila
prenekatero oko v dvorani, pa je bila Janezova zahvala ženi Kati, ki mu
je bila ves čas v oporo pri delu.
Slovesnost praznovanja pa se je po skupinskem fotografiranju pred

… udeležence in se zahvalil izvajalcem gradnje mostu.
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Župan Tomaž Drolec

Bili so vzponi, bili so padci
V začetku leta smo praznovali 10. obletnico ustanovitve naše občine. 15. maj pa smo si izbrali za
naš občinski praznik. Prav ta praznik je priložnost, da ocenimo naše delo v tem desetletju.
Tokrat ob desetletnici občine smo
Županovo besedo namenili njegovi
oceni dogajanj v tem obdobju mlade
občine Komenda, ki jo je orisal na
slavnostni seji ob občinskem prazniku
pred podelitvijo letošnjih priznanj in
slovesnim odprtjem mostu čez Pšato
nasproti šole v Komendi.
»Bili so tako vzponi, kot padci. Tako pač je
v življenju. Dovolite mi, da poskušam prikazati in oceniti naše uspehe v tem desetletju.
Če bi moral v parih besedah opisati celotno
dogajanje, bi izbral besedi denacionalizacija in
cona. Na našo nesrečo je nacionalizacija zajela
večji del, če ne kar celote osrednjega dela
centra naše sedanje občine. Mejačem in Šmidom, ki so pred 2. svetovno vojno posedovali
večino vseh zemljišč v zdajšnjem našem centru
Komende, upravna enota Kamnik s postopkom
vračanja premoženja še zdaleč ni končala in
mislim, da država oziroma institucije, ki so
zadolžene za vračilo odvzetega, niso opravile
svojega dela. Za to je kakršen koli poseg v izgradnjo novega centra v Komendi deležen
mukotrpnih postopkov, ki se vlečejo leta in leta
brez pravega uspeha. To je tudi razlog našega
neuspeha pri izgradnji predvsem težko pričakovane trgovine in športnega centra.
Vendar lahko zagotovim, da so postopki za
izgradnjo trgovine tako daleč, da bomo čez leto
dni na ta dan praznovali odprtje trgovinskega
centra.
Toliko bolj razveseljive novice pa so skozi
vsa leta prihajale iz našega največjega projekta,
iz poslovne cone Komenda. Tu je tudi vir večine naših uspehov v tem desetletju.

Prvi mandat
V prvem mandatu od leta 1999 do 2002 smo
ustvarili skupaj dobrih 7,5 milijona prihodkov.

Od tega smo za investicije porabili kar dobrih
3.200.000 €, kar je krepko čez 40 % . Če razdelimo investicije na družbene in gospodarske
dejavnosti, smo od tega za družbene dejavnosti
(šola, vrtec, društva) porabili 43% vseh investicij, ostalo pa za gospodarske dejavnosti.
Iz tega obdobja so večji dosežki: sodelovanje
pri izgradnji regionalne cest skozi Moste,
vključno z izgradnjo mostu preko Pšate, ureditev šolske ceste med Jermanom in šolo v Mostah, prizidek k osnovni šoli v Mostah, izgradnja dveh oddelkov vrtca Mehurčki v starem
delu šole v Komendi, ureditev okolice občinske stavbe v Komendi, dolgo pričakovana obnova ceste v Suhadolah, z izgradnjo pripadajo-

kanalizacijskega omrežja in opravljanje gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje
odpadnih voda. Za odlično opravljeno delo,
priznano tudi v Ministrstvu za okolje in prostor,
kot edino, do takrat pozitivno za občino podpisano pogodbo v Sloveniji, smo doživeli prvo
civilno iniciativo usmerjeno proti podpisani
pogodbi. Sledilo je množično vlaganje pritožb

24. junij 2003: Slovesno odprtje mostu na
Gmajnici

15. maj 2002: Za praznik so odprli urejeno
okolico Kulturnega doma
če infrastrukture in pa seveda eden večjih
uspehov naše občine: odprtje telovadnice poleg
osnovne šole v Komendi.
Mnogo dela, čeprav nevidnega, se je dogajalo tudi z razdelitvijo premoženja med občinama
Kamnik in Komenda. Potrdili smo tudi zazidalni načrt desne polovice Šmidovega travnika,
zazidalni načrt Podboršt in zelo zahtevni ureditveni načrt gradu Križ.
Veliko delo, čeprav končano z neuspehom,
je občinska uprava postorila z mednarodnim
razpisom za podelitev koncesije za izgradnjo

na že izdane odločbe in občinski svet se je odločil, da pogodbo prekliče. Danes spoznavamo
in ugotavljamo, da je bila to ena največjih naših
nepravilnih odločitev. Po mojem mnenju je tu
padla na izpitu komunikacija med občinsko
upravo in lokalno skupnostjo. Posledic se
sploh ne zavedamo, so pa ogromne.

Drugo štiriletno obdobje
od leta 2003 pa do leta
2006

17. september 2004: Prenovljena Glavarjeva
cesta. Položili so tudi temeljni kamen za prizidek k šoli v Komendi.

18. februar 2001: Odprtje dveh oddelkov
Vrtca Mehurčki v Komendi
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23. avgust 2002: Obnova ceste v Suhadolah

To obdobje bo prav gotovo v kroniki naše
občine zapisano kot daleč najbolj uspešno. V
teh štirih letih smo ustvarili kar za 33,5 milijona € in kar 70% vseh sredstev je šlo za investicije; v družbene dejavnosti 2,5 milijona €, v
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stva pretirana skrb za dvoživke na območju
cone, ki postavlja prednost dvoživk pred skrb
za delovna mesta in skrb za vse ljudi, tako
mlade in stare, se mi zdi absolutno in odločno
nesprejemljiva.
Iz tega obdobja naj izpostavim dokončanje

16. september 2005: Nov prizidek k Osnovni šoli v Komendi

September 2006: Gradnja kanalizacije v
Mostah

gospodarske pa preko 30 milijonov, od tega 12
milijonov za nakup zemljišč.
Iz tega obdobja naj omenim izgradnjo mostu
preko Pšate na Gmajnici, ureditev parkirišč in
opornega zidu med žalnimi vežicami in farno

imeli vedno odprta vrata, kakor tudi pri ministru Božiču, s katerim smo prav za božič, leta
2006, podpisali protokol o skupni izgradnji
dela ceste Želodnik Vodice in prav njemu se
lahko zahvalimo za postavitev težko pričakovanega semaforja na prehodu za pešce pri trgovini v Mostah in v križišču pri Kralju.
Da smo bili v tem obdobju res uspešni, potrjuje tudi priznanje revije Manager, kjer smo
bili med 138. občinami z do 10.000 prebivalci,
proglašeni za zmagovalce med investitorji.

Zadnji dve leti: 2007 in
2008.
5. maj 2006: Odprli smo Poslovno cono
cerkvijo,
odprtje prenovljene Glavarjeve ceste, izgradnjo prizidka k osnovni šoli Komenda, pridobitev štirih novih socialnih stanovanj, omenim
naj še povezovalno cesto med Bregom in

V dveh letih smo ustvarili skoraj 17 milijonov € prihodkov, od tega smo za investicije
porabili preko 11 milijonov €.
Pričetek je bil zelo spodbuden, saj smo že v
februarju potrdili lokacijski načrt poslovne
cone Komenda II. Faza, v velikosti preko 75
ha, vendar veselje ni prav dolgo trajalo, saj
smo iz Ministrstva za okolje in prostor pridobivali na že veljaven lokacijski načrt pozitivno
mnenje za izvedbo infrastrukture prav do včerajšnjega dne, torej dobro leto in pol. Vendar
tudi ta delni uspeh prinaša s seboj obilo grenkobe, saj smo se morali strinjati, poleg že vseh
zelenih površin, še dodatno z izločitvijo kar 16
ha velikega zelenega dela in ga prepustiti v
kasnejšo presojo, čeprav veljaven lokacijski
načrt tega ne predvideva.
Tako so se naši računi o izkupičku in vlaganjih v nove planirane investicije dobesedno

20. maj 2006: Slovesno skozi Križ po končani infrastrukturni investiciji
Klancem, del obnovljene ceste na Mlaki, urejeno parkirišče za telovadnico v Komendi,
pričetek gradnje celotne infrastrukture vasi
Križ ter cestišča med Križem in Goro in nenazadnje gotovo do sedaj daleč največjo zgodbo
našega uspeha v letu 2005 - pričetek gradnje v
poslovni coni Komenda. Leto kasneje jo je
odprl gospodarski minister Andrej Vizjak.
V kroniko naše občine se bo kot pozitivna
osebnost zapisal minister za okolje in prostor
Janez Podobnik, kakor tudi minister za promet
Janez Božič. Pri ministru Podobniku smo

24. maj 2008: Slovesno odprtje Planinskega
doma na Podborštu
glavne ceste skozi Suhadole, dela na cestišču
in mostu v severnem delu Most, pričetek izgradnje prizidka k telovadnici v Komendi, izgradnje dveh oddelkov vrtca v šoli Mostah,
skupaj z otroškim igriščem in zaključek posodabljanja šole v Mostah.
Ena od večjih investicij je tudi izgradnja
mostu čez Pšato, nasproti šole v Komendi.
Kot rdeča nit pa se nam skozi prav vsa leta
prepletajo: izgradnja kanalizacijskega omrežja,
javne razsvetljave, vodovodnega sistema, v
zadnjih treh letih pa se jim pridružujejo še izgradnja plinovodnega omrežja in omrežja T2.
Že takoj po ustanovitvi občine pa smo legalizirali tudi še v času krajevnih skupnosti zgrajeno
omrežje kabelske televizije, skupaj z zemeljsko
vgradnjo telefonskega omrežja.
Na koncu naj omenim še velik razmah dejavnosti in aktivnosti v vseh društvih, klubih in
drugih združevanjih civilne družbe. Vsekakor
ne morem mimo Konjeniškega kluba in vsakoletnih kmetijskih sejmov, potem množice
športnih društev in klubov, društev s kulturno
dejavnostjo, društev s humanitarno dejavnostjo, gasilcev, mladincev in skavtov, društva
upokojencev, planinskega in turističnega društva, Mravljišča, Ustanove PPG… Porajajo pa
se tudi nova društva.
Menim, da je za dobro delo vseh društev,
poleg seveda članov društev, zaslužna tudi občina, saj radi prisluhnemo njihovim potrebam
in željam.«

15. maj 2008: Vsi v občini imajo vodo iz
Iverja
sesuli in izračuni bodo pokazali vse kaj drugega, kot pa sliko, v katero smo bili do sedaj
prepričani, da nam bo uspela. Ta, od ministr-

5. april 2009: Spomladanski kmetijski sejem
je bil letos največji doslej.
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Dobitniki občinskih priznanj za leto 2009
Na slavnostni seji ob desetem občinskem prazniku je župan občine Komenda Tomaž Drolec v petek,
15. maja, v dvorani Kulturnega doma v Komendi podelil letošnja občinska priznanja.

Častni
občan
občine
Komenda:
Janez Kimovec
Njegova zgodba v
današnji občini in nekdanji Komendi je na
kratko rečeno bogata.
Pred petdesetimi leti je ustanovil mladinsko
organizacijo. Takrat so bili poznani mladinski
plesi v Komendi daleč po Gorenjskem. V letu
1973 je bil izvoljen v svet K S Komenda in
postal podpredsednik sveta zadolžen za društva. Bil je zelo aktiven na športnem področju.
Skupaj s pokojnima Marjanom Žnidarjem
Marjanom in Francem Zadrgalom so bili pobudniki in ustanovili Športno društvo Komenda.
Vanj so vključili šah, košarko, nogomet, hokej,
smučarski klub, kolesarstvo, odbojko in kasneje namizni tenis, karate ter tenis. Janez Kimovec je bil izvoljen za prvega predsednika ŠD
Komenda. S tem se je pričela zelo aktivna
športna dejavnost. Pridobil je sredstva za izgradnjo košarkaškega igrišča in naredil konstrukcijo za košarkaške koše. Pričela se je zlata
doba košarke v Komendi. Kar deset let so organizirali 24 ur košarke. Bil je izvoljen v izvršni odbor športne zveze Občine Kamnik in
aktivno deloval v tej zvezi kar 12 let, od tega 4.
leta kot podpredsednik zveze. Za svojo aktivnost je prejel priznanje Najboljši športni delavec v Občini Kamnik. Bil je zelo prizadeven
pri pridobivanju sredstev pri športni zvezi Kamnik za razvoj športa in odkupa hlevov, v katerih imajo danes prostore Konjeniški klub,
Športno društvo in Nogometni klub Komenda.
Z delom in nastopi so pričeli tudi nogometaši. Tudi pri nogometu je za 4. leta prevzel
predsedniško mesto. Kar 16 let (1981-97) je
bil tudi tajnik Športnega društva Komenda.

Janez Kimovec se je še posebej zahvalil svoji
ženi.
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Velika aktivnost celotne športne dejavnosti se
je združila v vsakoletna športna tekmovanja
Mesec športa. Za aktivnosti na področju športa
in rekreacije je KS Komenda leta 1982 prejela
priznanje kot druga najboljša krajevna skupnost v Sloveniji.
Janez Kimovec je deloval tudi na kulturnem
področju. Bil je izvoljen v Izvršni odbor zveze
kulturnih organizacij Občine Kamnik. Zaradi
velike dotrajanosti Glavarjeve bolnice je skupaj z Marjanom Žnidarjem pridobil sredstva za
to obnovo ter vodil vso organizacijo obnove.
Glavarjeva bolnica je bila v letu 1979 v celoti
obnovljena. Pridobil je tudi denar za obnovo
kulturnega doma in napeljave centralnega
ogrevanja v dvorani. Vodil je celotna dela obnove zunanjosti ter ostrešja. Celotna dela obnove kulturne dvorane pa je vodil takratni
predsednik kulturnega društva Komenda Tomaž Drolec- sedanji župan. Z osebnim poznanstvom in veliko pomočjo Mirine Zupančič
(sedaj živi na Gmajnici), takratne direktorice
muzeja Kamnik in članice IO Kulturne skupnosti Slovenije, je pridobil tudi denar za obnovo glavnega oltarja – Jelovškovega spomenika 1. kategorije v farni cerkvi v Komendi.
Delo je nadaljeval v krajevni skupnosti Komenda. Ponovno je bil izvoljen v svet KS Komenda in postal predsednik od leta 1977 do
1982. Z izkušnjami in delom sta se intenzivnost in razvoj zelo povečala. Med njegovim
predsednikovanjem KS so bili v Komendi
zgrajeni naslednji objekti:
- Otroški vrtec velikosti za sto otrok z kuhinjo.
( Otvoritev leta 1979), z odkupom zemljišča
za igrišče pri vrtcu in zemljišče za možnost
razširitev Osnovne šole v Komendi.

- Sodobna samopostrežna trgovina s 14 stanovanji in urejeno okolico.
- Nova sodobna pošta s telefonsko centralo.
(Organiziral je skupaj s pošto Slovenije dan
slovenskih poštarjev, ki so izkopali kanal v
enem dnevu kabelske vode za potrebe PTT
od Most do nove pošte v Komendi.).
- V praznih prostorih bivše pošte v Domu so
se preuredili prostore za splošno in zobno
ambulanto.
- Kanalizacijsko omrežje po Glavarjevi cesti,
na katero so se priključili trgovina, pošta,
šola, otroški vrtec ter stanovalci Glavarjeve
ceste. S tem je bila dana možnost priključitve
na kanalizacijo novemu naselju Komende.
- Zgrajena je bila cesta na Podborštu s kanalizacijo ter cesta na Bregu in proti Nasovčam.
- Pričela se je rekonstrukcija ceste proti Komendski Dobravi. Na celotnem delu je bila
zgrajena cesta v makadamu in odvodnjavanje cestišča.
- Poleg uvedbe krajevnega praznika 11. junij
so se poimenovale tudi ulice po pomembnih
osebnostih Komende.
V letu 1996 je bil ponovno izvoljen v svet
KS Komenda. Bil je predsednik za izgradnjo
oziroma povečanje pokopališča v Komendi s
celovitim načrtom za izgradnjo pločnika od
mrliških vežic do cerkve. Bil je zelo aktiven
član gradbenega odbora za zgraditev športne
dvorane in šole v Komendi.
Janez Kimovec je bil podpredsednik KS
Komenda od 1973-1977, od 1982 – 1986, in
od 1996 dalje do ustanovitve nove Občine
Komenda.V Občini Komenda je občinski svetnik tretji mandat. Bil je predsednik in je član
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raznih odborov in komisij v Občini Komenda.
Je eden od šestih ustanoviteljev ustanove Petra
Pavla Glavarja. V letu 2001 je prevzel vodenje
Društva upokojencev Komenda, ki je ostalo
brez predsednika. Zbral je ekipo sposobnih
članov in danes je društvo po svojih kulturnih
in ostalih aktivnostih eno izmed najbolj aktivnih društev v Sloveniji. Dvakrat je organiziral
srečanje upokojencev Gorenjske, na katerem
je bil tudi takratni predsednik vlade Republike
Slovenije dr. Janez Drnovšek in sedanji predsednik države Slovenije dr. Danilo Turk. Poleg
tega je član IO upokojencev Slovenije, IO
upokojencev Gorenjske in predsednik koordinacije Domžalsko–kamniškega področja. Je
tudi blagajnik Športnega društva Komenda,
član konjeniškega, gasilskega, turističnega
društva.
Janez Kimovec se za številne aktivnosti in
zasluge v več kot petdesetih letih imenuje za
častnega občana občine Komenda.

Zlato
priznanje:
Janez Ravnikar
Dvainpetdesetletni
samostojni podjetnik
Janez Ravnikar iz Komende je kot serviser
lesno-predelovalnih
strojev poznan po vsej
Sloveniji. Še posebno
ga cenijo in poznajo mizarji. Je pa Janez poznano ime tudi predvsem na kulturnem področju v občini. Že več kot 20 let je tajnik Kulturnega društva Komenda in že 28 let predsednik
Moškega zbora Komenda, pevec pa prek 30
let.
Pomemben je njegov ustvarjalni prispevek v
skupini Kaj ti mar Kulturnega društva Komenda. Seznam njegovih pomembnih vodstvenih
aktivnosti na kulturnem področju pa s tem še
zdaleč ni sklenjen. Je na primer predstavnik
občine Komenda v skupščini območne izpostave Javnega sklada Kulturnega društva Kamnik. V Mešanem pevskem zboru Petra Pavla
Glavarja Komenda je pevec že 36 let in hkrati
predsednik tega cerkvenega pevskega zbora.
Prav tako je Janez Ravnikar član uprave
ustanove Petra Pavla Glavarja Komenda,
vodja pritrkovalske skupine, cerkveni ključar
farne cerkve Komenda in organizator raznih
kulturnih prireditev v Komendi že več kot trideset let.
Skratka, Janeza videvamo vedno in nenehno
ob prireditvah doma v različnih sodelujočih
vlogah in ob pomoči organizatorjem. Vedno je
pripravljen pomagati, kaj narediti, se vključevati z nasveti ali kakorkoli sodelovati z organizatorji.
Zato se Janezu Ravnikarju podeli zlato priznanje občine Komenda ob občinskem prazniku.

Srebrno
priznanje:
Avgust Sodnik
Med tistimi, ki so se
zavzemali, prispevali
oziramo delali pri izgradnji balinišča
in
brunarice za občanke in
občne občine Komenda,
je med člani Društva upokojencev v balinarski
sekciji tudi Avgust Sodnik.
Rojen v Zalogu pri Cerkljah pred 66. leti se
je po šoli izučil za stavbnega kleparja in delal
v prostem času po različnih društvih še preden
se je 1972. leta preselil na Gmajnico.
Kmalu je postal član Konjeniškega kluba
Komenda. Osem let je delal v upravnem odboru. Že pred dobrimi tridesetimi leti je postal
tudi član Planinskega društva Kranj, član komenskih planincev pa je od ustanovitve samostojnega društva v Komendi. Kot prizadevnega
in vestnega ga poznajo tudi gasilci. Kar 12 let
je bil podpredsednik Prostovoljnega gasilskega
društva Komenda, devet let pa predsednik
društva. Tako je bil tudi med ustanovnimi člani
Gasilske zveze Komenda.
Kot samostojni podjetnik je Avgust Sodnik
delal tudi v Obrtni zbornici Kamnik in bil član
upravnega odbora. Po upokojitvi je postal
podpredsednik Društva upokojencev Komenda
in podpredsednik balinarske sekcije. Je tudi
član Društva invalidov Domžale, Rdečega
križa Slovenije in še vedno tudi član Konjeniškega kluba Komenda.
Za delo pri gasilcih je prejel odlikovanje I.
in II. stopnje Gasilske zveze Slovenije, odlikovan je II. stopnje Gasilske zveze Komenda
in odlikovanje gasilskega veterana za 50-letno
delo.
Ob prazniku občine se Avgustu Sodniku
podeli srebrno priznanje.

Srebrno
priznanje:
Cveto Hafner
Hokejistke v Hokejskem klubu Triglav
Kranju, med katerimi
so tudi štiri komendska dekleta, so letos
osvojile avstrijski državni naslov v hokejski ligi DEBL. Petkratne
državne podprvakinje in trikratne udeleženke
evropske hokejske lige so prehitele Olimpijo
in Jesenice v avstrijski moški hokejski ligi.
Uspeh torej, s katerim so komendska dekleta
ponesla tudi ime Komende prek meja Slovenije.
Najbolj zaslužen za to pa je nedvomno
52-letni samostojni podjetnik Cveto Hafner s
Podboršta, ki je kot vsestranski športnik, odličen košarkaš, član Konjeniškega in Nogometnega kluba Komenda in pobudnik ustanovitve
Športnega društva Komenda največ časa na-

menil razvoju slovenskega ženskega hokeja na
lešu. Tudi sam je bil aktiven hokejist.
Cvetju Hafnerju, ki je štiri komendska dekleta tako rekoč osebno sponzoriral v ženski
hokejski ekipi se za njegovo nesebično delo in
osebno zavzetost pri osvojitvi razširjenega avstrijskega ženskega prvenstva in s tem promociji Komende ob prazniku občine podeli srebrno občinsko priznanje.

Bronasto
priznanje:
Herman Pirc
Danes 59-letni Herman Pirc živi na Križu
v občini Komenda. Ob
upokojitvi je postal član
upravnega odbora Društva upokojencev Komenda in je v društvu še posebno prizadeven
kot zastopnik za vas Križ. Tako kot danes v
Društvu upokojencev pa je bil vedno pripravljen pomagati na različnih področjih družbenih dejavnosti.
Še posebno so njegovo pripravljenost za
delo, podporo ter sodelovanje beležili gasilci.
Član gasilskega društva Križ je postal pred
šestinštiridesetimi leti in bil izvoljen v upravnik odbora društva. Bil je poveljnik društva od
1992. do
l 1997. leta, z dodatnim izobraževanjem in
usposabljanjem pa si je pridobil čin višjega
gasilskega častnika. Postal je poklicni gasilec.
Pridobljeno znanje in izkušnje je potem posredoval kot predavatelj na tečajih usposabljanja
gasilskih članov v občinskih gasilskih zvezah.
Predanost gasilstvu in učinkovitemu posredovanju in varovanju pa je Herman Pirc potrdil
tudi pred desetimi leti ob ustanovitvi Gasilske
zveze Komenda. V prvem mandatu je bil podpoveljnik občinske Gasilske zveze, danes pa
je pomočnik poveljnika za gasilska tekmovanja. Sicer pa mu gasilski tovariši v društvu
priznavajo, da je med najbolj aktivnimi člani
gasilskega društva Križ.
Za bronasto občinsko priznanje ob desetletnici občine Komenda pa mu čestitajo tudi
predlagatelji - člani Društva upokojencev Komenda.

Bronasto
priznanje:
Prostovoljno
gasilsko društvo
Moste
Eno najstarejših društev v občini Komenda
letos praznuje 80 let
delovanja. Ob ustanovitvi občine pred desetimi leti je bilo ob županu
Tomažu Drolcu glavno pri pobudi za ustanovitev samostojne Gasilske zveze Komenda. Pred
tem je bilo tudi v Gasilski zvezi Kamnik osre-

7

Aplenca

NAGRAJENCI

dnja enota sektorja. Hkrati z ustanovitvijo
zveze so v društvu takratni člani vodstva predali krmilo vodenja mlajšim. Danes, po desetih
letih, društvo s predsednikom Romanom Kosirnikom in poveljnikom Romanom Koncilijo
vsako leto organizira vajo v okviru občinskega
praznika, z njihovo podporo pa Moste ob koncu leta krasi novoletna jelka.
Vsa leta društvo bdi nad varovanjem pred
požari in je prvo pri reševanju premoženja občanov. Tako so poleg požarov zadnja leta posredovali tudi pri poplavah v občini, sodelovali
pri reševanju po potresu v Logu pod Mangartom, pri lanskem neurju, pri pomoči in akcijah
v Železnikih in na Gozdu pri Kamniku.
V skrbi za usposabljanje posebno pozornost
namenjajo vključevanju mladih v gasilske vrste. Zadnji dve leti so svoje redne aktivnosti še
posebej usmerili v posodobitev opreme. Cilj
so dosegli ob koncu minulega leta, ko so dobili ob podpori svetnikov in župana novo gasilsko
vozilo. Slovesnost ob prevzemu in blagoslovitvi pa je bila pred dnevi, ko so z veliko parado
v Mostah proslavi 80 let delovanja društva.
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Moste
se ob 80-letnici podeli bronasto priznanje občine Komenda.

Najboljša
športnica
v mladinski
konkurenci:
Špela Hafner

Še ne dvajsetletna Špela Hafner je z ekipo
Hokejski klub Merkur Triglav Kranj osvojila naslov v Avstrijski hokejski ligi DEBL 2008/2009.
Špela je tudi najboljša strelka lige DEBL
2008/2009, najbolj igrale lige DEBL 2008/2009
in all star team lige DEBL 2008/2009.

Najboljša ekipa v članski
konkurenci:
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Praznični kres
Letošnje majsko praznovanje v občini se je
začelo na predvečer 1. maja s kresom na Podborštu in prvomajskim golažem pri Planinskem
domu. Župan Tomaž Drolec, ki je ob pesmi
pevcev prižgal kres, je s tem napovedal tudi
številne prireditve ob letošnje desetem praznovanju občine Komenda.

Tekmovalci Kasaške sekcije KK
Komenda

Ivan Kosec, Milan Žen, Ilija Rezač, Darja
Kralj, Tomaž Zakrajšek Roman Jerovšek, Dušan Krhač, Ive Dovžan, Viktor Marinšek, Andrej Marinšek, Maksimilijana Marinšek, Peter
Zadel ml., Iztok Razgoršek, Nina Kovše, …
Tekmovalci Konjeniškega kluba Komenda
so v letu 2008 osvojili skupno 2. mesto v državni konkurenci. Sicer pa so tekmovalci KK
Komenda iz leta v leto boljši in se s tem dokazujejo tudi v tujini.
Andrej Žalar

Spominska svečanost

Po lanskem spominskem srečanju pri Partizanski bolnici dr. Tineta Zajca sta bila letos osrednji spominski pohod in svečanost ob prazniku
pri spominskem obeležju na Komendski Dobravi. Prisrčen spominski kulturni program so
tokrat pripravili učenci Osnovne šole Komenda
Moste, zapel pa je tudi Mešani pevski zbor
društva upokojencev Komenda pod vodstvom
Ignaca Gorjanca. Vrednote NOB je v slovesnem govoru obudil predsednik Zveze borcev
za ohranjanje vrednot NOB Filip Železnik in
hkrati kritično orisal današnja dogajanja in
nasprotja v željah za mirno sodelovanje. Program pa je povezovala Marija Špehonja.
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Zdravila v starosti
Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda je v
okviru KLUBA SVOJCEV organiziralo predavanje mag. Nade Irgolič, Zdravila v starosti.

Predavanje o zdravilih 23. aprila
Ljudje imamo do zdravil različen odnos. Eni
brez njih ne morejo živeti, spet drugi se jim
izogibamo, če se le da. Toda, ko nastopi obdobje starosti in s tem večja verjetnost različnih
obolenj, se zdravilom skoraj ne moremo izogniti in nam le-ta lajšajo bolečine in dvigujejo
kvaliteto življenja. Pogosta je tudi negotovost
ob jemanju večih zdravil, kako le-ta učinkujejo
druga na drugo, neobveščenost o zdravilih in
stranskih učinkih.
Mag. Nada Irgolič, priznana strokovnjakinja
s področja farmacije, je v svojem predavanju
izpostavila kar nekaj področij, ki naj bi pomagala ublažiti navedene pomisleke.
Zdravila vplivajo na delovanje celic, nadomeščajo manjkajoče snovi, uničujejo škodljive
mikroorganizme in celice, delujejo v odvisnosti od biološkega sistema.
Od zdravil pričakujemo kakovost, varnost in
učinkovitost.
Kako naš organizem sprejema zdravila, zavisi od genetskega dejavnika, spola in telesne
mase, volumna krvne plazme, morebitnih ledvičnih, jetrnih bolezni in različnih kroničnih
bolezni, načina in vrste naše prehrane in od
starosti. Pri starejših bolnikih pa so prisotni še
dodatni vplivi in sicer: fiziološke spremembe v
delovanju organizma, sočasnost različnih bolezni in posledično sočasno jemanje večih zdravil
hkrati. In kakšne so fiziološke spremembe organizma pri starejših? Spremembe metabolizma, manjša vsebnost vode, povečano maščobno
tkivo, zmanjšan volumen plazme, manjša sposobnost pljuč, manjša odpornost celic.
Ob jemanju večih zdravil so lahko učinki
medsebojnega delovanja zdravil sledeči: učinek zdravil se lahko poveča ali zmanjša, učinek
se lahko podvoji, ali je ravno nasproten od želenega. Na delovanje zdravil v veliki meri
vpliva tudi način prehranjevanja. Na primer
mleko in sir vplivata na nepopolno absorpcijo
antibiotikov, francoski siri, vino, pivo, salame
ob jemanju antidepresivov povečujejo pritisk.
Ob uživanju hrane z vlakninami se zdravila za
srce (Lanitop) nepopolno absorbirajo, grenivkin sok za 20% zviša koncentracijo zdravil za
nižanje pritiska.

Kaj je pomembno za pravilno uporabo
zdravil: upoštevanje zdravnikovega in farmacevtovega nasveta, natančno prebiranje navodila za uporabo zdravila, upoštevanje priporočenega načina prehranjevanja, redno jemanje
zdravil, upoštevanje roka uporabe zdravil, ne
sprejemanje zdravil iz nestrokovnih rok, pravilno shranjevanje zdravil. Tveganje pri jemanju zdravil lahko zmanjšamo z zaupanjem v
zdravnika, z zavzetostjo za zdravljenje, z naštevanjem vseh zdravil, ki jih jemljemo z razumnim samozdravljenjem in s pravilnim jemanjem zdravil.

Evropski dan
solidarnosti med
generacijami
29. aprila 2009 smo prvič praznovali Evropski dan solidarnosti med generacijami.
Uvedbo tega dne je predlagala med našim
predsedovanjem EU slovenska ministrica za
delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman. Evropska unija poziva k medgeneracijski
solidarnosti na različnih ravneh vsakdanjega
življenja: v sistemih socialne zaščite, socialne
vključenosti, zaposlovanja, zdravja, prevoza, v
urbanem razvoju, stanovanjski politiki, pri izobraževanju, prostovoljstvu in drugod.
Ta dan je namenjen predvsem osveščanju
strokovne in najširše javnosti o potrebi po
medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti.
Spodbuja k razpravam na lokalni in nacionalni
ravni ter na ravni EU.
V Dnevnikovem intervjuju z naslovom
Upokojenci niso zajedalci, so dejavni del
družbe je prof. dr. Jože Ramovš poudaril, da
staranje za razviti svet ne pomeni le grožnje,
ampak je tudi velika priložnost za izboljšanje
sožitja med ljudmi. Rešitev ni v iskanju krivca;
češ stari so krivi, da so šle stvari narobe, srednja
generacija je kriva, ker je rojevala premalo
otrok. Politika je kriva, ker je dopustila takšne
razmere... Rešitev je v tem, da se vse tri generacije zavedo, da nobena ni mojster v komuniciranju in ne zna gojiti lepih odnosov z drugimi. Sedanja kriza je priložnost, da to popravimo
in da medčloveško sožitje dvignemo na tako
raven, kot smo v zadnjih desetletjih dvignili
materialni standard.
Eden od receptov za boljše sožitje je po prof.
Ramovšu, učenje parov z majhnimi otroki o
lepem sožitju. Če starši vložijo v komuniciranje med sabo toliko energije, kot jo v skrb za
avtomobil in vožnjo z njim, bodo zadovoljni s
seboj, otroci pa bodo samodejno prevzemali
od njih dober vedenjski vzorec in pravilen občutek do starajočih se ljudi.
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Premalo
prostora v vrtcu
Možnost za delo brezposelnih
Vsi zainteresirani za organizirano
zasebno vzgojno varstvo na domu
lepo vabljeni v četrtek, 4. junija ob
18. uri v Osnovno šolo Komenda
(učilnica 5.r. v pritličju)
V letošnjem letu je zaradi prezasedenosti
vrtca v občini Komenda vpis otrok omejen.
Več kot 50 otrok je bilo za sprejem v vrtec
zavrnjenih in so na čakalni listi. Občina
Komenda trenutno žal nima prostora, da bi
vse otroke sprejela v vrtec.
Do 1.1.2013 se kot varuh predšolskih
otrok na domu lahko registrira vsak, ki
ima končano najmanj srednjo poklicno
ali strokovno šolo. Varstveni pogoji pa
omogočajo varovanje otrok v stanovanju
(do 6 otrok). Da bi rešili težave glede
varstva najmlajših v občini, se tako želimo
dogovoriti z zainteresiranimi o organiziranem zasebnem varstvu. Vse zainteresirane zato vabimo v četrtek, 4. junija, ob
18. uri v Osnovno šolo v Komendo, kjer se
bomo pogovorili in skupaj seznanili z
možnostmi. Interesenti za zasebno vzgojno
varstvo najdejo neuradno prečiščeno besedilo pravilnika na spletni strani na naslovu:
http://www.mss.gov.si/si/zakonodaja_in_
dokumenti/veljavni_predpisi/neuradna_preciscena_besedila_predpisov_iz_pristojnosti_mss/predsolska_vzgoja/#c17050.
Na spletni strani Ministrstva za šolstvo in
šport, pod rubriko predšolska vzgoja je seznam varuhov predšolskih otrok na domu,
vpisanih v register pri MŠŠ.
Spletna povezava:
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/predsolska_vzgoja/seznam_vrtcev_in_
varuhov_predsolskih_otrok_na_domu/
Vse dodatne informacije v zvezi z varovanjem otrok na domu so na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport:
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/predsolska_vzgoja/
Občina Komenda

KRVODAJALSKA AKCIJA
v DOMU KULTURE KAMNIK
Fužine 10

15. in 16. junija 2009
med 7:00 in 13:00 uro

VABLJENI!
S seboj prinesite veljaven oseben dokument s fotografijo!
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Pomoč pri delovanju društev
Številne podporne aktivnosti vsem društvom, zavodom in drugim organizacijam
V občini Komenda delujejo številna zelo dejavna društva, zavodi in organizacije, ki pomembno zaznamujejo družabni utrip v občini
in so organizatorji ter pobudniki številnih dogodkov in prireditev, s svojim delovanjem
močno zaznamujejo utrip in življenje v občini.
Vse prevečkrat pa se zgodi, da se društva soočajo s stiskami in težavami zaradi nizkih sredstev, katera so jim dodeljena ter malo podpore
pri različnih aktivnostih s področja samega
formalnega delovanja društva. V aprilu je bila
na Geossu predstavitev projekta regionalnega
stičišča nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije SRCE ME POVEZUJE – stičišče
NVO »Srca Slovenije«. Projekt zagotavlja
številne podporne aktivnosti vsem društvom,
zavodom in drugim organizacijam.
Brez društev si danes skoraj ne moremo več

predstavljati življenja, tako v mestu kot tudi na
podeželju. Številne občanke in občani najdejo
v društvih svoje »sorodne duše«, razvijajo talente, delovanje v društvih jim tudi pomembno
zaznamuje njihova življenja. Vsa društva pa se
spopadajo s podobnimi težavami in si zaradi
nizkih sredstev, pridobljenih za delovanje,
težko privoščijo različna izobraževanja, pravne
in računovodske storitve, izdelavo spletnih
strani itd … In ravno ta pomoč je predmet
projekta, zato povabilo vsem društvom, naj si
pridobijo čim več informacij, verjamem, da
jim bo njihova pomoč resnično prav prišla
(informacije: Klara Kržišnik, NVO stičišče
Srca Slovenije, telefon: 040/365-850, spletna
stran www.srce-me-povezuje.si).
Izvajalec projekta je Društvo za razvoj in
varovanje GEOSS-a, ki ga je na podlagi javne-

Odnosi v krizi: Najstnik
Najstništvo je obdobje telesnega razvijanja in
psihičnega osamosvajanja otrok od staršev. Je
obdobje velikih sprememb v celotnem družinskem sistemu, ki starše in otroke postavi pred
preizkušnjo; starše pred razmišljanja, kako
ravnati, da bo dobro za otroka in starša in
otroka, kako v vrtincu čutenj in sprememb
sploh preživeti in ohraniti sebe.
Ko se pri svojem delu srečujem s starši najstnikov, starih 13, 14 in 15 let, mi povedo, da
so zelo obremenjeni z mislijo, kako bo z njihovimi otroki. Strah jih je, da bodo zapadli v
slabo družbo, pričeli uživati alkohol, drogo,
strah jih je, da bodo pustili šolo, da ne bi uresničili svojih interesov, ciljev in želja, ki se
navezujejo predvsem na šolanje. Doma jih
presenečajo izjave, da je vse brez veze in bedno. To jih bega in žalosti. Zelo so v skrbeh, ko
otroci konec tedna pričnejo zahajati ven, se
družiti in jim včasih v lastni nemoči in zmedi
ne znajo postaviti meja, kot je npr. ura prihoda
domov. Ponoči ne spijo in trepetajo, kako je z
njihovimi otroki, kje so in kaj delajo. Če najstniki v šoli ali doma počnejo stvari, ki jih
starši ne odobravajo, se poslužujejo raznih
tehnik oziroma kazni, kot jih sami imenujejo.
Prepovedo jim uporabo računalnika, druženja
s prijatelji ali kakšne stvari, ki jim je ljuba.
Pri pogovoru z najstniki pa ugotavljam, da
so v svojem svetu zelo sami. Sami si razlagajo
občutke, ki jih prevevajo, sami ali ob zaupnem
prijatelju predelujejo stvari, kot je zaljubljenost, ljubezen, spolnost, počutje in doživljanje.
Ampak otrok, najstnik, potrebuje starša veliko
bolj kot kadar koli prej. Odraščajoče dekle
potrebuje izkušnjo odraščanja ob odrasli ženski, mami, ker sta hči in mati zrcalo druga
drugi. Da ji zaupa in ovrednoti, kako je bilo
njej, ko je bila petnajst. In da ji hči pove, kako
je biti v tem trenutku petnajst. To sedaj ne pomeni, da mati hčer sili v pogovor, izbere naj
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pravi trenutek, ko bo začutila, da se ji lahko
približa. Odraščajoči fant ob sebi potrebuje
očeta, ki ima avtoriteto in ki jo zna uveljavljati
na primeren in za sina spoštljiv način. Rabi
zgled trdnosti in odločnosti. Vsi najstniki, tako
dekleta kot fantje, pa potrebujejo točno določene meje: do kam sega njihova samostojnost,
kje se konča in kje nastopijo starši s svojimi
zahtevami, pravili, kje pa je vmesni prostor
med njimi, kamor sodijo medsebojni dogovori.
Ni problem v tem, da se najstniki ne bi želeli pogovarjati s starši, ravno obratno. Želijo si
biti slišani (do neke meje zaupnosti) in želijo
starševski nasvet, potrditev, mnenje. Tako dobijo občutek, da je svet, ki jim ga predstavi
odrasli; starš, bolj varen, siguren in stabilen. In
da je v njem prostor tudi zanj.
In kakšen naj bo potem starš najstnika? Ni
teoretičnega recepta, recept je vaš otrok, ki s
svojo edinstvenostjo in najstniško muhavostjo
starše postavlja pred preizkušnjo in upa, da se
bodo v njej znašli in zdržali. In da dobi potrdilo, da je njihov, da ga imajo radi in da se nanje
lahko kadar koli zanese.
Ana Zarnik, univ. dipl. psih.

Nobeno veselje ni enako tistemu,
ki te preveva ob misli,
da delaš za skupnost!
Predsedniku Društva upokojencev Komenda Janezu Kimovcu
ob prejemu priznanja ČASTNI
OBČAN Občine Komenda čestitamo.
Upravni odbor DU Komenda

ga razpisa Ministrstva za javno upravo sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skozi projekt se tudi spodbuja
večja zaposljivost v društvih, zavodih in organizacijah.
Katarina Karlovšek

Klepet s predstavniki društev po predstavitvi
projekta
Območno združenje Rdečega križa
Kamnik

RAZPISUJE
LE T O VAN JA 2 0 0 9
ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE
OBČINE KAMNIK IN KOMENDA

V letošnjem letu so pripravljeni naslednji
OKVIRNI termini:
1. izmena Savudrija
17.07. do 27.07.2009
2. izmena Savudrija
27.07. do 06.08.2009
3. izmena Debeli rtič
09.08. do 19.08.2009

40 mest
40 mest
40 mest

Zainteresirani starši oz. skrbniki lahko vloge za prijavo na letovanje dvignejo na Območnemu združenju Rdečega križa Kamnik,
Ljubljanska 1, Kamnik v ponedeljkih med
9. in 12. uro, v sredah med 10. in 12. ter 14.
in 16. uro ter v petkih med 9. in 12. uro.
Izpolnjeno vlogo morajo do 5. 6. 2009
vrniti osebno na OZ RK Kamnik, Ljubljanska 1.
Podrobnejše informacije dobite na telefonski številki OZ RK Kamnik 8311-697 vsak
dan med 10. in 12. uro.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe terminov na zahtevo lastnikov rezerviranih kapacitet.

Aplenca

POLITIKA

Dva naša!
V Evropskem parlamentu, v katerem
smo do sedaj imeli v naši LDS-ovi
stranki, iz Republike Slovenije, dva poslanca g. Jelka Kacina in našo
simpatizerko ga. Mojco Drčar Murko, lahko mirno in z vsem spoštovanjem rečemo, da sta orala ledino petletnega delovanja znotraj sprejemanja sodobne Evropske zakonodaje in v okviru drugih nalog, ki jih ima
ta, eden od dveh najpomembnejših zakonodajnih Evropskih institucij.
V Evropski parlament od leta 1979 državljani neposredno volijo svoje
predstavnike, poslance EU, da zastopajo njihove interese v parlamentu.
Zato praviloma postanejo zavezani, dobijo mandat in postanejo predstavniki držav iz katerih so voljeni in zastopajo tudi stališča ene od 8
strank, katerim pripadajo.
Srečanja poslancev v Evropskem parlamentu se imenujejo plenarna
zasedanja in potekajo v treh Evropskih mestih, poleg Bruslja (Belgija),
se vseh 784 poslancev in 4000 osebja enkrat mesečno preseli v Francijo
v Strasbourg. Poslanci, od tega jih je skoraj 1/3 žensk, delujejo v 17
odborih in ti se sestajajo in delujejo tudi na tretji lokaciji v Luxemburgu
(Luksemburg).
Ga. Mojca Drčar Muko je dosegla očitne pomike v okviru zakonodajnih
okvirjev varovanja okolja in hrane znotraj članic, 27 držav Evropske unije.
Dosedanji poslanec, in v pričakovanju ponovne izvolitve 7. junija letos
Evropski poslanec naslednjih pet let g. Jelko Kacin, pa je opravil veliko
vlogo, da današnja Evropa mnogo bolje razume razmere v naši bližnji regiji, ki se šele pripravlja za vstop v EU. EU je zaupala g. Jelku Kacinu in
mu dodelila status posredniška odposlanca za pridružitev Srbije v EU, kar
je odraz visokega priznanja evropskemu poslancu iz Slovenije.
Zato si želimo kompetentnih predstavnikov v Evropskem parlamentu in
volivcev, ki bodo 7. junija odgovorno odločali tudi o svoji usodi!
Vesna Živadinov Štebe

Kritična
podpora SLS
občinskim projektom
SLS se je ob začetku mandata, ko smo dobili zaupanje občanov in smo
z dvema svetnikoma zastopani v občinskem svet Občine Komenda zavezala, da bo zagovarjala in podpirala vse projekte v občini, ki bodo v
dobrobit občanov, ne glede na to, s katerega političnega pola bodo prišle
pobude. Tako ravnanje se je pokazalo kot edino pravilno.
Projekti, za katere smo verjeli, da so pozitivni za našo Občino, so bili
in so še deležni naše podpore. Pogosto smo bili tarča kritik, da podpiramo vse in vsakogar. Mi podpiramo tistega, ki ima vizijo in pozna načine,
kako občanom Komende zagotoviti urejeno in zadovoljno življenje.
V zadnjem obdobju se pojavljajo projekti, ki niso premišljeni in za
katere vemo, da nimajo finančne podlage. Tukaj pa se pojavi naša odločitev, da takih projektov nikakor ne moremo podpreti. Prav v tem kontekstu opažamo, da nekaterim zmanjkuje vizije, da bi občanom Komende zagotavljali okolje, v kakršnem bi želeli živeti. Zato je vse bolj
slišati naš glas oporekanja zidanjem gradov v oblakih in zahteva po
ostajanju na realnih tleh.
V zadnjih dveh mandatih, ko smo bili pripravljeni biti sonosilci odgovornosti in nam je bilo obakrat ponujeno podžupansko mesto, je bilo to
po volitvah pozabljeno, smo se naučili, da lahko zaupamo le občanom
Komende, poslušamo njihove predloge in jih poskušamo uresničiti. TO
JE NAŠA ODGOVORNOST.
V smislu te naše odgovornosti v nas zori tudi ideja, da bomo na naslednjih volitvah 2010 na župansko mesto predlagali svojega kandidata, ki
bo imel vizijo, znanje in sposobnost, da bo občanom Komende zagotovil
okolje, v katerem bodo zadovoljni.
Vid Koritnik, predsednik OO SLS Komenda
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Volitve v
evropski
parlament
Na 17. seji Sveta SDS 4. maja smo na tajnih volitvah potrdili našo listo
za volitve v evropski parlament. Nosilec liste je podpredsednik SDS dr.
Milan Zver. Potrjena lista je skoraj ista kot smo jo objavili v prejšnji
številki Aplence, le ga. Bernarda Ronutti je od kandidature odstopila
zaradi zdravstvenih razlogov. Na njeno mesto je bila izvoljena ga. Katja
Koren Miklavec, bivša alpska smučarka.
V soboto, 9.maja, se je začela uradna kampanja in obenem tudi kongres naše stranke, na katerem smo izvolili nove vodstvene organe in
prilagodili statut in program stranke aktualnim potrebam sodobnega
časa. Na kongresu je predsednik naše stranke g. Janez Janša napovedal
zavzemanje za deset pomembnih ustavnih sprememb, ki bodo slovenskemu razvoju dale nov zagon in nas popeljale v tako imenovano Drugo
republiko.
Seveda pa se moramo zavedati, da je naš razvoj odvisen tudi od
Evropske skupnosti. Vsi naši zakoni morajo biti usklajeni z evropskimi,
ki pa jih sprejema evropski parlament. Zato ni vseeno, kdo nas zastopa
v njem in zaradi tega se čudim, da je udeležba na volitvah poslancev za
evropski parlament skoraj povsod po evropi tako nizka. 14. maja nas je
v Komendi obiskala ena od najbolj delavnih in sposobnih evropskih
poslank dr. Romana Jordan Cizelj, ki za to mesto ponovno kandidira.
Naša lista je res odlična, zato se v čim večjem številu udeležite volitev
in izberite najboljše kandidate na njej. Se vidimo 7. junija na volišču.
Pavel Šmid, predsednik OO SDS Komenda
www.komenda.sds.si; pavel.smid@sds.si

Najboljša
izbira za
7. junij

Lojze Peterle: »Ne vidim razloga, da rezultat iz leta 2004 ne bi ponovili tudi letos. Listo smo v primerjavi z letom 2004 okrepili z ljudmi, ki
imajo intenzivne evropske izkušnje. Prepričan sem, da volivci evropske
volitve dojemajo drugače od parlamentarnih, in sicer bolj skozi kompetence in osebnost kandidatov.«
Ljudmila Novak: »Nova Slovenija bo v kampanji za volitve poslancev
v Evropski parlament predstavila pomen Evropske unije za razvoj Slovenije. Imamo najboljšo listo z bogatimi evropskimi izkušnjami.«
Za OO NSI Komenda Robert Rozman
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Aplenca

PISMA

VAŠA PISMA

Proračun, kanalščina, osat

Nekateri kmetje
pa kar po svoje
Že pred časom je lastnik iz Most parc. Št.242 in
243 preoral javno pot, pred kratkim pa je to storil
še lastnik iz Nasovč par. Št. 249 ter 250 in da bo
mera polna, je ugledni kmet z Brega prav tako
javno pot polil z gnojnico in s tem dejanjem
povzročil nemalo težav nedolžnim sprehajalcem.
Upamo, da bo pristojni medobčinski inšpektor
ukrepal čim prej, saj očitno zgledi vlečejo!

Eden od omenjenih primerov »kar po svoje«

Sedaj skoraj vsi vemo, da so politiki in finančni
špekulanti – vsaj kar se denarja tiče – vredni
svojega zaupanja. Občinski proračun je v delu
nekonsistenten (ni odsev neke dolgoročne
strategije) in razsipen, nadaljuje se z družbeno
ekspanzijo, s potrošnjo. Zaman so bila vsa
opozorila, še vedno prisegajo na denar. Navsezadnje, le kdo naj občine - ob vsesplošnem
demokratizmu in populizmu - spodbudi k rebalansom, k streznitvi?
Lep primer neodgovornosti, nove napačne
prioritete je prizidek k telovadnici; v teh časih
ga naša občina potrebuje vsaj toliko, kot država
potrebuje Univerziado, se pravi – nič.
Niso opravičljive vse javne naložbe in vse
bolj smo občutljivi na višanje življenjskih
stroškov. Dimnikarske storitve so posebna
zgodba, tole pa se tiče Režijskega obrata občine. Družina, ki za svojo povprečno porabo
plača cca 25 EUR vodarine, hkrati dobi znesek
za kanalščino v višini cca 5o EUR. Skupaj z
vsemi dajatvami ima račun za cca 100 EUR/
mes. Ob tem ima kanalizacija - namesto v či-

stilno napravo - odtok v ogromno greznico ob
Pšati. Tu ni nujno kaj narobe, a morda bi bilo
dobro nazorneje, bolj razdelano poimenovati
storitve (greznina - praznjenje in odvoz,..) in
javno pojasniti vsebinske razloge, ki so z decembrom 2008 privedli do novih zneskov.
Podeljevanje »osata« zasebnikom vse bolj
spominja na trmasto zaletavanje v zid. Nazadnje so se spomnili lastnice kozolca na Križu.
Nepravilno so opisali dejansko stanje: podrto
sadno drevje je bilo obžagano in se sušilo, kozolec pa je bil podprt s tramovi. Ampak; koga
briga, kdaj in kako, v kakšnem tempu lastniki gospodarijo s svojo lastnino?! Ali kdo
meni, da gre za dobronamerno spodbudo?
Občina je oba kozolca z drevoredom hrušk
prepoznala kot kulturno dediščino, se torej tudi
obvezala, ko je prišlo do delne porušitve pa se
ni zganila, ni ponudila nikakršne pomoči za
drago, neekonomično obnovo. Po »osiranju« v
glasilu, kjer je uredništvo skupaj s »turisti« izgubilo živce, kozolca ni več. Tako se dela.
Stane Močnik, Komenda

Nogomet v Komendi
K pisanju so me pripravili dogodki, ki so se
zgodili 9. maja 2009 ob nogometnem igrišču.
Sem oče malega nadobudneža, ki hoče biti
podoben nogometašem, ki jih gleda po TV
ekranih, zato mu poskušam izpolniti željo, pa
čeprav so pogoji za delo v NK Komenda še
zdaleč od tistih, ki jih imajo njegovi vzorniki iz
televizije.
Otrok trenira pod vodstvom res prijaznih,
strokovnih in predvsem odgovornih trenerjev,
kar prinaša tudi rezultate. Hkrati bi pohvalil
tudi vodstvo kluba, g. Bolariča in g. Špenka, ki
se trudita, da delo ter organizacija v klubu potekata nemoteno, saj se vsi zavedamo, da je v
današnjih časih vsako volontersko delo zares
občudovanja vredno, še posebej pa, če se to
nanaša na skrb in odgovornost za vse otroke, ki
jih starši zaupajo »klubskemu vodstvu in
mentorjem«.
Ne morem pa mimo sledečih dejstev, katerim sem priča zadnja leta!
Vsakič, ko pripeljem otroka na trening, se
bojim, da ga ne bo povozil kak avto ali pa član
konjeniškega kluba. Vem, da je klub že večkrat
prosil za »ležeče policaje«, kar bi omejilo hitrost, toda zgodilo se ni nič. Sprašujem odgovorne na občini, ki tako radi poudarjajo dosežke občine, ali bo potrebna nesreča, da se bodo
zganili?!
Moti me, da v času tekme ali treninga člani
KK Komenda trenirajo vedno v času le-teh,
brez obzira na to, da morajo otroci prečkati stezo
hipodroma, konjeniki pa z nezmanjšano hitrostjo drvijo mimo njih! Pri tem prednjači član
KK Komenda-dobitnik občinskega priznanja
naj športnika v letu 2008, ki bi moral biti zgled
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malčkom. Mislim, da bi se zadeva dala urediti
na način, ki bi zadovoljil obe strani!
S svojim obnašanjem ter ravnanjem, ki je
dosegel višek dne 9. 5. 2009 - med časom tekme
se je ne ozirajoč na pobiralce žog (malčke) podil s traktorjem ter ogrožal vse prisotne (priloga
fotografije), nikakor ni športni zgled otrokom.
Upam, da se bodo odgovorni gospodje na
občini zganili ter preprečili morebitno nesrečo!
Kern Robert, Klanec

Pojasnilo
Zaradi obilice gradiva in tehnično omejenega obsega v tokratni praznični številki
Aplence, bomo neobjavljena Pisma objavili
prihodnjič. Ob tem naj vas spomnimo, da je
dolžina pisem in vnaprej nedogovorjenih
prispevkov oziroma člankov lahko 2200 do
2800 znakov vključno s presledki. Pri daljših prispevkih si pridržujemo pravico krajšanja.
Uredništvo

Glasovali
boste Za ljudi
Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Obdobje, ki je pred nami, bo obdobje
sprememb. Iz obdobja relativno visoke
gospodarske rasti je prišel čas ohladitve.
Čeprav je recesija sicer posledica globalne
krize, moramo biti iskreni, da tisti, ki so
imeli škarje in platno, le dobre pol leta kasneje razlagajo, kaj vse se bi dalo narediti.
OK, s tem ni nič narobe, iskreno naj pomagajo in bo šlo. V resnici pa bo največ odvisno od držav, kamor Slovenija izvaža...
Volitve v Evropski parlament so pomembne. Pomembno je, da tudi v Sloveniji podpremo socialno demokracijo in tako
tudi Evropi pokažemo zrelost.
Lista kandidatov za evropske poslance
je izjemno kvalitetna. Nikogar posebej ni
za izpostavljati, saj je v celoti sestavljena
izjemno kompetentno. PROSIMO vas za
podporo, prosimo za vaš glas.
Čez nekaj let se bo pokazala pravilna
pot, ki je sedaj zastavljena.
Marko Dobnikar,
podpredsednik OO SD Komenda

Aplenca

KULTURA

Iz ljubezni do gora
Ob pesniškem prvencu rojakinje Mojce Luštrek
Mojco Luštrek, tedaj se je pisala še Založnik,
sem si zapomnil iz študentskih let, ko smo na
odru komendskega kulturnega doma brali svoje
pesmi mladi ustvarjalci iz tedanje kamniške
občine. Z njo sem se ponovno »srečal« ob pisanju prispevkov za knjigo Občina Komenda. Vsi,
ki smo sodelovali pri tej knjigi, smo jo občudovali, kako se je poglobila v naše pisanje, je vseskozi imela pregled nad tem, kar je bilo že povedano, se je morebiti ponavljalo, bi lahko bolje
izrazili. Kot pesnica se mi je nekako »izmuznila«, čeprav sem bil po tistem, kar sem slišal iz
njenih ust kot študent, skorajda prepričan, da še
ustvarja. Najprej me je pred malo več kot dvema
mesecema presenetila s temeljitim zapisom v
Planinskem vestniku o rojaku iz Suhadol, kartografu Ivanu Selanu, kot navdušenem hribolazcu,
ki je svoje planinsko-gorske podvige tudi vestno
beležil (o tem je v Aplenci že poročal dr. Marko
Žerovnik), kmalu zatem pa z novico, da pripravlja izdajo pesniške zbirke. V samozaložbi. Čeprav bi zaradi res dobrih pesmi zaslužila, da bi
izšla pri kakšni založbi. Če drugje ne, vsaj pri
Planinski založbi, ko v Planinskem vestniku,
kot zvemo iz spremne besede, že dlje objavlja
svoje pesmi. Pa nič zato: glavno je, da se je
Mojca odločila, da zbere in izbere pesmi za
zbirko in to v resnici tudi izda.
Za spremno besedo, dostojno v zbirki povedanemu, sta se potrudila pesnica Neža Maurer in
Stanko Klinar. Oba, predvsem Stanko, velika
ljubitelja gora, Stanko tudi njihov raziskovalec
in popisovalec. Oblikovno podobo je zbirki dal
univ. dipl. arh. Igor Resnik, za kakovostni natis
je poskrbela tiskarna Kočevski tisk. Knjigo krasijo, so njena »dodana vrednost«, lepe avtoričine
fotografije, pa njenega moža Janija in drugih
spremljevalcev pri odkrivanju lepot in skrivnostne govorice planinskega oz. gorskega sveta.
Mojca v spremni besedi odkrito pove, da je to
dvoje, pa še marsikaj drugega, kar gorniku vedo
povedati oz. mu razkrivajo gore, odkrila pozno.
Mogoče prav zato toliko siloviteje. Tako močno,
da je to začelo vreti na dan iz nje v stihih. Ne
nevezanih, kot večinoma danes pišejo pesniki,
marveč v klasičnih rimanih pesniških oblikah,
katerih vrhunec je sonetni venec, ki sklepa
zbirko. Rima se lepo poda povedanemu, je odraz
Mojčine zelo kultivirane pesniške govorice,
njene urejene osebnosti, tistega, kar je vedno
izžarevala na zunaj in tisti, ki jo bolje poznamo,
pri njej prav posebej cenimo. Rima pa je tudi
odraz skladnosti v naravi, reda, ki vlada v njej,
zakonov, pisanih v tisočletjih, ki jih je začel
spreminjati, dostikrat kršiti, človek. Ta je v naravi marsikaj pokvaril. Pri Mojci pa ni tako:
goram se bliža z vso spoštljivostjo, ponižnostjo
in notranjo pripravljenostjo ter odprtostjo; jim
da, da v njej polno spregovorijo. Zato tudi tolikšna moč v povedanem, iskrivost, celo hudomušnost, izostren čut za majhne, naglo hitečemu
človeku skrite stvari... Mojčina zbirka je prava

učna ura za »dolince«, kako se je treba vesti v
gorah, kaj vzeti nanje in kaj prinesti z njih.
V Mojčinem »pesniškem nahrbtniku« se je
nabralo toliko lepega, duhovno bogatega, globoko občutenega in doživetega, da zbirke nisem
mogel odložiti, dokler je nisem prebral do konca. Tako rekoč v eni sapi. Tako me je vleklo od
stiha do stiha, od pesmi do pesmi, od misli do
misli. Sedaj se bo začelo temeljitejše branje.
Tisto, za dušo. In tudi poduk, kako je treba hoditi po planinah, čeprav sem že od mladih let
njihov občudovalec in obiskovalec. Mogoče se
mi je zato Mojčina gorska pesniška beseda še
bolj usedla v srce. Prepričan sem, da se bo tudi
drugim planincem; vsem tistim, ki so nam gore
blizu. So nam, kot pravi Franci Stele, »zavdale«.
Ti bodo ob branju Mojčinih stihov hitro našli
sorodno valovno dolžino. Pa tudi drugi, ki k
planinam, goram, pogledujejo bolj od daleč.
Tudi njih bo pritegnilo, kar je Mojca videla na
dobro znanih vrhovih, že ob poti nanje, pa tudi
na takšnih, za katere še niso nikdar slišali. Čudili se bodo njeni iskrivi pesniški besedi, velikemu
jezikovnemu zakladu, pravemu igranju z verzi,
kot gorniku poigrava duša v gorah, prosta privezanosti na toliko dostikrat prav nepotrebnih
stvari, včasih prav ukletosti mestnega tlaka, dušečega pritiska vsakdanjika. Občudovalke lepega, redko videnega, kot je šopasti repušnik, ki jo
je s svojimi vijoličastimi odtenki cvetov tako
prevzel, da ga je hotela imeti tudi na platnicah
knjige, njegovo tako povedno barvitost pa tudi v
samem naslovu pesniške zbirke in v njenih razdelkih. Hkrati pa je tako skromna, kot je vsak
pravi gornik, da je začetne takte mogočne simfonije, ki jo nosi v sebi z vrhov, prepustila goram,
dobro se zavedajoč, da tega orkestralnega zvoka, njegove ubranosti in polnosti, ki veje iz pesmi, ne bi bilo, če ji gore tega ne bi dale. Od tod
tudi naslov zbirke: Gora je moja muza. V zavedanju, da je treba pred oltarjem gora najprej
poklekniti in ponižno čakati, kdaj bo ogenj z
gora použil daritev. Potem je mogoča tudi obogatitev. Kakšna, veje iz vsake pesmi, se stopnjuje do sonetnega venca, v katerem avtorica iz vse
duše zapoje hvalnico goram, najde duhovno
sozvočje z njimi, hkrati pa tudi potrebno odmaknjenost, da zmore preživeti v sivini vsakdanjika. Ta je zanjo veliko znosnejši in bolj smiseln,
ker ob koncu tedna ve, kod in kam, toliko ljudi
pa ne. Mogoče pa bodo, ko se bodo potopili v
povedano v pesmih. V katerih, naj odkrije vsak
sam.
Pa tudi v fotografijah, oblikovni dovršenosti
pesniške zbirke, tistem, da si bodo lahko z goro,
kot je Mojca, na »midve«. Do tja je za marsikoga še daleč ...
Vredno je, da to pesniško pričevanje, občutje
lepega, življenjsko izpolnjenega in plemenitega,
zaživi v recitacijah tudi na komendskih in drugih
kulturnih odrih.
Jože Pavlič
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LIRA navdušila
Na posebno povabilo župana Tomaža Drolca
je na prvi prireditvi za občinski praznik v župnijski cerkvi v Komendi nastopilo Prvo slovensko pevsko društvo LIRA iz Kamnika pod
dirigentskim vodstvom prof. dr. Andreja Missona. Solisti so bili Katarina in Rok Rakar,
Primož Krt in Jože Prezelj, za klavirsko spremljavo je poskrbel Rok Rakar.
Od klasikov pevske kulture so bili zastopani
Franz Schubert, Wolfgang A. Mozart in Giuseppe Verdi. Pretežni del sporeda pa so sestavljale pesmi črnske duhovne glasbe, moderni napevi mjuziklov in pesmi različnih ameriških
avtorjev. Koncert pa so zaključile ljudske pesmi iz Benečije, Rezije in Koroške in večni
lepi Aljažev Oj Triglav, moj dom.
Zbor je, ne preveč številne, gledalce navdušil
s svojo kvaliteto in resnično doživetim podajanjem zborovskega petja, posebnega priznanja
pa so bili deležni solisti, ki so svoj0 zvokovno
čistostjo in pevsko popolno interpretacijo navdušili poslušalce. Pohvale vreden uvod v praznovanje občinskega praznika.
-vc

Srednjeveški
dnevi 2009
Tudi v letošnjem letu Agencija za razvoj turizma in podjetništva Kamnik, v sodelovanju
s Centrom za razvoj Litija, z blagovno znamko
Srce Slovenije, v petek in soboto, 12. in 13.
junija, v osrčju Kamnika, organizirata tradicionalno prireditev Srednjeveški dnevi 2009.
Dvodnevno dogajanje, za otroke, odrasle in
starejše, bo tudi letos združevalo Iskanje Veronikinega zaklada in delavnice za najmlajše,
večer stare glasbe, srednjeveški sejem, predstavitev domačih obrti, tržnico, itd…. Osrednji
del dogajanja bo tekmovanje ekip za Vrtomirjev prstan. Letos se bodo za prstan potegovale
ekipe iz občin Domžale, Kamnik, Lukovica,
Moravče, Trzin, Mengeš in Komenda, tako
da prireditev prerašča meje občine Kamnik
in se seli v širšo regijo. Poleg tega pripravljajo
tudi obilo glasbe, nastopov, plesa in zabave za
celo družino.
Kamnik zopet vabi, da poživite in doživite,
v starem mestnem jedru, srednjeveški čas,
njegovo lepoto in pridih preteklosti.
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Obujamo stare običaje v domači Domača in umetnostna obrt
Kaj je in kaj ni?
hiši (2)
Gor ustajenje - procesija pa je bila na soboto popoldne ob pol petih. Tisti fantje, ki so bili
to leto »za na štel'ngo« so nosili bandere tudi iz
podružničnih cerkva pred farno cerkvijo sv.
Petra. Ko se je družina zvečer zopet zbrala
doma, se je jedlo pečene štrukle in kuhana krhle.
Nedelja - Velika noč
Veliko pričakovanje praznika in maša ob
šesti uri zjutraj. Po maši pa domov na ŽEG'N.
Ampak, preden se je zjutraj jedlo meso, se je
postregla ALELUJA. Vem pa, da se je po nekaterih krajih jedla Aleluja na Veliki ponedeljek. To je spomin na čase, ko za Veliko noč
ljudje niso imeli kaj drugega jesti kot repne
olupke.
Družina se je zbrala okoli praznično pripravljene mize, hiša je bila očiščena in vse je dišalo po svežem. Takrat je bilo na mizi vsega dovolj, odvisno od hiše, koliko so imeli. Tudi pilo
se je dobro.
Bogati kmetje so darovali del žegna tudi sosedom gostačem, bajtarjem ali dninarjem. To
so bili kajžarji, ki so pri velikih kmetih delali
za preživetje. Bili so revni, imeli pa so običajno
veliko otrok.
Na ta dan se sosedov ni obiskovalo.
Ob pol treh popoldne pa so bile prve VEČERNICE z litanijami. Dekliška Marijina
družba se je zbrala v Društveni dvorani, ki je
stala na mestu kjer so sedaj mrliške vežice.
Veliki ponedeljek
Zjutraj se je pripravil zajtrk kot v nedeljo, le
brez Aleluje. Zelo veliko ljudi je šlo potem na
Šmarno goro, kjer je bila zahvalna maša. Popoldne pa so fantje sekali in »valcali pirhe«.
Enako se je delalo s pomarančami, če so bile
pri hiši.
Na Dolenjskem je bil običaj, da je fant, kateremu dekle je bila všeč, prinesel v dar pirh.
Mladi so imeli shode, pogovarjali so se o verski
vzgoji. Dovoljen pa jim je bil že ples.
Pa še recepta za alelujo in preprosto pripravo
hrena:

ALELUJA
Sveža repa, ko se pripravljala za ribanje in
kisanje se je ročno lupila na spiralo. Tako je
nastal zelo dolg olupek v enem kosu. To se je
moralo sušiti na zraku do zmrzali. Potem so jo
prenesli v hišo in jo naprej sušili na »gavtrah«
ob peči ali štedilniku. Suho so pospravili v
platnene vreče in pazili da niso prišli med njih
molji ali miši.
Na začetku velikega tedna, na sredo ali četrtek, so repne olupke namočili v vodo in večkrat
sprali.
Aleluja se je kuhala na Veliki petek, kuhana
se je v lesenem koritu drobno nasekljala. V nedeljo zjutraj se je skuhala v suhi župi. Podmet
so naredili z ajdovo moko in zabelili z zaseko.
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HREN
Naribaj svežo olupljeno korenino hrena.
Popari ga s kropom in takoj odcedi. Dodaj naribana jabolka, žlico ali dve sladkorja, malo
žličko soli, precej domačega kisa, a po okusu,
žličko olja.
Tako pripravljen hren naj počiva vsaj dve
uri. Postrežemo ga v malih skodelicah – vrčih.
Upam, da so vam prazniki minili lepo, mi pa
bomo v Aplenci poskušali še naprej obujati
dobre, stare običaje.

ŠMARNICE
Srečno tudi k nam
priromal,
je prelepi mesec maj,
vsepovsod natrosil
cvetja,
da vzcvetel je log in gaj.
V mesecu maju je veliko praznikov, katere
se je spoštljivo praznovalo. Šmarnice so se
molile vsak večer ob Marijinem zvonjenju.
Vsaka vas Komendske fare ima kapelico s
svojim svetnikom. Ob njih so se pele litanije
Matere božje, in molilo se je primerne molitve
za ta čas. Ob kapelicah se je zbiralo staro in
mlado. Bil je vendar mesec maj.
Štiri tedne po Veliki noči je bil praznik Jezusov vnebohod. Molilo se je za odvrnitev hude
ure in blagoslov pri delu. Po podružničnih
cerkvah so bile celo procesije. Danes se tem
običajem posveča manj časa.
Deseti dan po Vnebohodu so bili Binkošti;
tu je Telovo ali sv. Rešnje telo. Praznik je bil
vedno na četrtek. V Komendi so bile do časa
Marije Terezije velike konjske procesije. O
tem smo v Aplenci že precej pisali, ko je Turistično društvo Komenda obudilo tako obliko
praznovanja.V okrnjeni obliki tradicijo še vedno obuja Janez Lončar z družino iz Podboršta.
Nekoč pa so vaščani Mlake in Podboršta
postavili oltar pri graščinski šterni. Duhovnik
je odpel evangelij in dal blagoslov na vse štiri
strani neba.
»Reši nas, o gospod šibe potresa, kuge, lakote, vojske in večne smrti. Nebeški blagoslov
naj ohranja ta kraj, in vse, ki v njem prebivajo,
tudi zemlje sadove«
In pevci so zapeli:
»Mašnik zadnji žeg'n da,
čez vse ljudstvo zbrano
prosi usmiljenja Boga, da nas reši vsega zla!
»
Od takrat se je res veliko spremenilo. Lepo
je bilo, saj je življenje teklo bolj počasi. Vzemite si vsaj ob teh lepih praznikih čas zase.
Praznik pa je srečanje s prijatelji.
Spomine sva obujali Katja Tabernik in
Maks'lnova Cilka

S vrsto regijskih srečanj rokodelcev, ki so se
začela v Murski Soboti, nadaljevala pa v Sežani, Novem Mestu, Kopru, Mariboru, Tolminu,
Litiji …. in so namenjena obravnavanju domače in umetnostne obrti, vzpostavlja sekcija za
domačo in umetnostno obrt pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije tesnejše sodelovanje
z rokodelci.
Na srečanje rokodelcev, ki bo 4. junija 17.
uri na Območni obrtno-podjetniški zbornici
v Kamniku, Tomšičeva 11, Kamnik, so povabljeni člani Obrtno-podjetniške zbornice in tudi
rokodelci, ki se o članstvu šele odločajo. Udeleženci srečanja bodo lahko spoznali značilnosti davčne ureditve za to dejavnost, zahteve, ki
jih morajo izpolniti pri registraciji DUO, govorili bodo o stanju domačih in umetnostnih
obrti v Sloveniji in EU itd. Člani komisije bodo
nazorno pojasnili kriterije za ocenjevanje ter
opozorili na najpogostejše napake oziroma
vzroke, zaradi katerih morajo nek izdelek zavrniti. Priporočamo, da izdelovalci prinesejo
na predavanje svoje izdelke.
Sekcija za domačo in umetnostjo obrt želi na
ta način rokodelcem olajšati pot do certifikata
domače in umetnostne obrti. Vljudno vabljeni!

Spretne roke

V počastitev občinskega praznika je letos
Čipkarsko društvo Čebelica iz Most v prostorih
na Glavarjevi 104 na ogled postavilo izdelke
mojstrskih drobnih umetnin, že stoletja znanih
čipk. Društvo združuje kar 60 klekljaric (tudi
moški so zraven) in ima svoje skupine organizirane tudi v Nevljah in Domžalah. Zelo je
dejaven tudi krožek na Osnovni šoli KomendaMoste. Za to dejavnost se navdušuje vedno več
ljudi.
Odprtja, ki je bilo v petek, 15. maja, se je
udeležilo precejšnje število sodelujočih, prišle
pa so tudi gostje sorodnih društev iz Domžal,
Cerkna, Kranja in Domžal. Vsem, ki si razstave
niso ogledali, je lahko žal. Prikrajšani so za
estetski užitek in prijeten klepet, ki bi poglobil
vedenje o izdelovanju čipk.
Upam, da bomo o Čebelici in čebelicah pisali kdaj še bolj obširno, kar si takšno umetniško ustvarjanje nedvomno zasluži.
Tone Ogorevc
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Tudi v Komendi imamo mažoretke
Mažoretke so v očeh ljudi še vedno dekleta, ki korakajo in vrtijo palico. Izgleda dokaj preprosto,
kajne? Pozabljamo pa, da so v to vložene ure in ure treninga, sestavljanje koreografij, vaje in resnega dela.
14. maja so se nam v telovadnici predstavile na
plesni prireditvi. Prva skupina začetnic je veselo zaplesala na pesem Hip hura in čeprav so
najmlajše deklice stare šele štiri leta, so korakale usklajeno in samozavestno. Kadetinje 1
so že starejše in čeprav so se menda na začetku
leta še malo usklajevale (ker so nekatere punce
plesale dlje časa kot druge), se na nastopu tega
prav gotovo ni videlo. Z Abbino pesmijo Does
your mama know so nas razgrele, s plesom pa
presenetile. Tudi kadetinje 2 so plesale na Abbo, ki je letos zaradi odličnega mjuzikla
Mamma mia ponovno aktualna.
Seniorke - najstarejše - so le tri, pa zato toliko bolj uspešne. Nina in Karmen plešeta že
dve leti, Melita pa se jima je pridružila ob
koncu lanske sezone. Punce imajo treninge
twirlinga in mažoretnih elementov dvakrat tedensko, pridno pa vadijo tudi doma, kar se že
kaže v dobrih rezultatih. Na lanskem odprtem
džavnem prvenstvu Mažoretne in twirling
zveze Slovenije je Nina Žagar med solistkami
osvojila 6. mesto v klasični mažoretni disciplini. Žal na tej prireditvi Nine nismo videli, saj je
zaradi poškodbe začasno nehala trenirati.
Vse članice kluba, tudi začetnice, so se 19.
aprila v Kranju udeležile državnega prvenstva.
Najmlajše so tekmovale za zlato, srebrno in
bronasto paličico v disciplini »osnove koraka-

nja«. Odplesale so predpisano kombinacijo likov, ocenjuje pa se ritem, pravilna drža telesa
in palice ter pravilno korakanje. Punce so se
zelo izkazale, saj so si prislužile kar lepo število nagrad. Istega dne so tudi seniorke pokazale,
kaj znajo in sicer v kategoriji solo in dance
twirl. Že v januarju so se s svojim nastopom na
predtekmovanju uvrstile v polfinale in nato
bile izbrane med 12 finalistk. Na finalu je Melita dosegla 7., Nina 8. in Karmen 9. mesto.
Poleg tehnike dela s palico in telesom se ocenjuje tudi hitrost in izvedba in o tem da dekleta
obvladajo smo se lahko prepričali tudi na nastopu. Starejše punce so se imele možnost pomeriti tudi v freestyle kategoriji na polfinalu v
Benediktu. V finale se je uvrstila Nina, ki je
osvojila 10. mesto. Namesto nje nam je zaplesala Melita. V twirlingu se tekmuje tudi v paru
in v skupini. Skupinski ples na pesem Wings
so nam pokazale kadetinje 1, ki so osvojile
odlično 3. mesto. V mažoretni dejavnosti pa
sta v paru Nina in Karmen osvojile 6. mesto.
In kako izgledajo treningi?
Kaja (7 let) in Katarina Zadrgal (8 let) : »Zelo
fajn je! Bolj kot šola!« Manca (9 let): »Treniramo
v osnovni šoli v Mostah, Anita nam izbere glasbo, potem pa plešemo in pridno vadimo.« Saša
Kočar (8 let) in Lina Majcen (9 let): »Imamo
super trenerko, treninge imamo v sredo in četrtek

V Mravjišču kar dogaja
Najbrž je tudi koga od vas v preteklih dneh
presenetil kak pisan plakat, ki vabi v Mravljišče. Če vam slučajno še vedno ni jasno, kje in
kaj je pravzaprav to, ste najbrž slepi, gluhi ali
pa kar oboje. Na spletni strani www.mravljisce.
com piše, da je »Mravljišče prostor z različnimi kotički, kjer se v svojem prostem času lahko
družite in ustvarjate vse vesele in ustvarjalne
mravlje«. Na eno od zabav sem pokukala tudi
jaz.

Kdo pravi, da fuzbal ni za punce?

Wild wild west party ali Divji zahod se sliši
precej divje. Ko sem vstopala v Mravljišče
brez obvezne kavbojske oprave, sem se spraševala, kako to izgleda. Pa sem kmalu zagledala
mladino od 14 let dalje, ki je bila precej dobre
volje in se je, s kavbojskim klobukom ali brez,
zabavala med 19. in 22. Na koncu pa bi nekateri še kar ostali! Igral je komendski band
Stribog, ki se je poimenoval po slovanskem
bogu neba, zraka in vetra in bili so dobri. Tako
pravi tudi Nejc Zarnik: »Odlično!
Napiš' dvakrat – dvakrat odlično.
Dobra muska je!«
Punce so mi naročile, da moram
obvezno povedati, da so vsi dobili
dolarje (neke vrste bone) za brezplačno pijačo. Pa saj so jo potrebovale – ob luščenju ogromne
količine arašidov so bile gotovo
žejne. Dolgčas ni bilo nikomur,
igrali so Black Jack, poker, ročni
nogomet in biljard. Mravljišče
vabi vse mlade, da se pridružite
na naslednji zabavi in sporoča:
»NAJ BO MLADOST ZDRAVA
NOROST!«
Katarina Pavlinič

in v petek, če želimo. Najprej imamo ogrevanje,
potem pa se učimo nove elemente in vadimo
ples.« Saša: »Ker smo se veliko naučile, smo
bile na državnem prvenstvu tretje! Vse smo dobile zlato palico. Še dolgo bomo trenirale in se
imele fajn, potem pa dobile veliko medalj in
pokalov.« Prav to vam želimo tudi mi!
Katarina Pavlinič

Čire čare in
čebelica Meli

Otroci od 4. do 7. leta starosti so se 9. maja
zbrali v Mravljišču, kjer so najprej poslušali
pravljico o čebelici Meli, nato pa so vodstvom
mentoric Anje in Jelke slikali panjske končnice. Široko odprte očke so pozorno sledile pripovedovalki Anji in ilustracijam v knjigi, nato
pa so svojo ustvarjalnost prelili na lesene
osnove. Po navadi se takih delavnic udeleži
tudi do 20 otrok, danes pa so bili zasedeni na
prireditvi ob tridesetletnici vrtca v Komendi.
-vc
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Praznik osmih desetletij
II stopnje ter naziv častnega
predsednika društva Viktorju
Nograšku. Gospod župnik je
blagoslovil novo vozilo, ki so
ga potem še s šampanjcem
krstili naši botri.
Nazadnje pa še zahvala
društvom in zvezam za sodelovanje: Gasilskima zvezama
Komende in Kamnika in prostovoljnim gasilskim društvom
Komenda, Križ, Topole, Mengeš, Tunjice, Homec. Lahovče,
Vodice, Kamnik, Duplica,
Šmarca, Cerklje, Zalog, Šinkov Turen, Mengeška Loka,

Začelo se je v soboto, 9. maja, popoldne z zborom uniformiranih gasilcev pred trgovino Tuš v Mostah,
od koder je povorka krenila proti
cerkvi sv. Boštjana, kjer je bila sveta
maša za pokojne gasilce in v čast
zavetniku gasilcev sv. Florjanu. Po
maši se je povorka napotila proti
osnovni šoli v Mostah, na osrednji
prostor, kjer je bila proslava s podelitvijo priznanj in odlikovanj. V paradi sta sodelovala konjenika, narodne noše, traktor z zapravljivčkom
na katerem so se peljali naši botri,
Mengeška godba, 19 praporov društev, 147 uniformiranih gasilcev, 7

članic, 25 mladine in 18
gasilskih vozil. V zahvalo za dolgoletno delo
smo podelili priznanja.
Jožetu Ravnikarju priznanje GZ I stopnje,
Vilku Plevelu priznanje
GZ II stopnje, Andreju
Slaparju priznanje GZ

Trzin, Zg. Brnik, Sp.
Brnik ter ravnateljici
Miri Rek, saj je šola vedno nudila prostore za
različne aktivnosti in
»sedmi sili«. Po uradnem delu pa je za veselo razpoloženje skrbel
ansambel Viharnik.

Nadaljevanje na strani 26

EL-TT
odbojkarska
liga 2008/2009

Gasilske novice
Poleg vseh aktivnosti, kjer sodelujemo gasilci
- intervencije, varovanje kresov, varovanje zabavne prireditve za 1. maj, varovanje pri slavnostni otvoritvi mostu pri šoli, se gasilci iz naše
zveze pridno izobražujemo in pripravljamo na
občinsko tekmovanje. Nadaljevalni tečaj za
gasilca je uspešno zaključilo 22 gasilcev, 16
gasilcev pa je opravilo tečaj za vodjo skupine.
9 gasilcev od tega tri gasilke pa so pridobili
naziv Gasilski častnik. Izobraževanje je potekalo v organizaciji Regije Ljubljana III v Kamniku. Prvo oviro smo morali premagati že
kar na začetku, saj smo morali opraviti sprejemne izpite, kjer so testirali naše predznanje.
Dva meseca smo trikrat na teden po 5 šolskih
ur obiskovali predavanja iz 16 predmetov. Poleg teoretičnih izpitov iz vseh predmetov in
predpisane obsežne seminarske naloge, smo
imeli 9. maja zaključni izpit iz prakse v Republiškem centru za izobraževanje na Igu. Sedaj
pa nas čaka le še slavnostna podelitev činov.
Mihaela Poglajen
***
Marsikaterega mladega gasilca odvrnemo, saj
morajo mladi gasilci poznati tudi veliko teoretičnega znanja. Le-to zajema poznavanje elektrike in njeno delovanje, gradbeništvo, kemijo,
strojništvo, informatiko, prvo pomoč, kemijo,
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pravno delovanje društev, poznavanje gasilskega orodja in njegovo uporabo. Vse to znanje
mladi gasilci pridobivajo v zimskih mesecih,
ko zaradi vremenskih razmer ne moremo biti
zunaj. Spomladi in jeseni pa se vrstijo tekmovanja drug za drugim. Tako smo imeli 25.
aprila občinsko tekmovanje GZ Kamnika in
GZ Komende v orientaciji. Poleg iskanja proge
so morali mladi gasilci na šestih kontrolnih
točkah izvajati gasilske discipline. Zopet smo
se izkazali. Tekmovanja smo se udeležili s 7
ekipami in se domov vrnili z zlato (Gabi Repenšek, Lara Škafar in Klara Zadrgal),
srebrno (Martina Smolnikar, Nina Kern in
Eva Osredkar) in bronasto (Urška Kepic,
Tamara Svetina in Julia Drolc) medaljo. Kar
6 ekip pa se je uvrstilo na regijsko tekmovanje.
Da pa smo gasilci vsestranski, so dobitnice
zlate medalje dokazale še isti večer, ko so sodelovale v finalu odbojkarske EL-TT lige v
športni dvorani v Komendi kot pobiralke žog.
Mihaela Poglajen

V soboto, 25. aprila, je bil športni dvorani v
Komendi finale EL-TT odbojkarske lige. 16
najboljših ekip iz rednega dela tekmovanja se
je pomerilo med seboj. Tekme so bile zelo zanimive in neodločene do konca. Čeprav so
tekme v dvorani, smo bili veseli, da nas je
spremljalo lepo vreme, saj je tako igralcem,
kakor navijačem prijalo, da smo lahko posedeli in se okrepčali pred dvorano. Na koncu je
slavila ekipa Otpisani, na drugo mesto se je
uvrstila ekipa Dajmedol, tretje mesto je osvojila ekipa Plesni studio Brus Li in četrto mesto
ekipa Rauch. Zmagovalcem sta medalje podelila predstavnik DPŠ Boštjan Poglajen in generalni sponzor lige Stanislav Vodlan.
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gasilcev v Mostah
nadaljevanje s strani 16
Gasilstvo je v osnovi humanitarno in plemenito poslanstvo, katerega
smisel in bogata vsebina ne moreta zbledeti niti skozi čas sprememb,
napredka ali če hočete, časa recesije.
80 let PGD Moste je čas, ki v življenju človeka pomeni že nekako
zaton njegovega bitja, z društvom, katerega leta obstoja uspešno goljufajo neumorne generacije, ki znova in znova postavljajo ter premagujejo
mejnike in cilje svojega časa.
Ne bom se spuščal v daljno leto 1929, leto ustanovitve, saj bi bilo
nemogoče tako natanko in korektno opisati delovanje društva, kot ga je
opisal Andrej Gašperlin v izidu knjige v čast 70-letnice društva. Zato
bom poskusil na kratko strniti zadnjih 10 let.
Vse se je začelo z ljudsko modrostjo: »Če ne moreš pomagati, vsaj ne
zaviraj« in to modrost
je starejša generacija
moščanskih gasilcev
zmogla. Leta 1999 je
vajeti prevzela mlada
generacija, do takrat
ne preveč zaupanja
vrednih fantov, katerim so ta očitek – nekateri nič kolikokrat
navrgli, čeprav smo
se po svojih močeh
trudili, ne zavreči
Na sliki (zgornja vrsta od leve proti desni): Jože uspešne tradicije gaKoželj, Roman Prebil, Igor Štebe, Vilma Ciba- silstva, pa je vseeno
šek, Tomaž Drolec, Janko Jelovšek, Dušan bilo dejanje starejše
Podgoršek, Mirko Kepic; spodnja vrsta: Roman generacije za nekatere
Koncilija, Marija Prebil, Roman Kosirnik, Marjan absurdno, rekoč: saj
bodo vse »zafurali«.
Koncilija.

Šolski sklad
OŠ Komenda Moste
prireja

POLIGON ZA TRAKTORJE
IZDELAVA LUTK

Naš prvi zares večji izziv je bila takratna rekonstrukcija ceste skozi
Moste, ki nam je imela namen vzeti kar dobršen kos zemlje pred domom. Z veliko poguma in zanesenosti smo se lotili izgradnje platoja čez
Tunjico, saj smo le tako lahko pridobili prepotrebno dvorišče za vozila.
Kljub dokončanju platoja in neutrudnim delom v domu in okoli njega,
pa je nezaupljivcem prekipelo, ko smo začeli podirati zahodno stran
doma, zaradi povečanja garažnih površin in pripravo odprtin za avtomatska dvižna vrata. »Sedaj bodo pa dokončno vse podrli,« je bilo le
blago neodobravanje našega početja. Vendar naši cilji so bili jasni, zagotoviti prostor za vozila in opremo, ki smo jo imeli v planu.
Namen in zahtevne naloge v gasilstvu se skozi čas spreminjajo, kljub
vsemu pa njihov smisel ostaja: pomagati bližnjemu ter varovati osebno
in družbeno lastnino.
Skozi vsa ta leta pa nismo pomagali samo sokrajanom, pač pa smo
pomagali tudi širše; na primer v Italiji v vasi Ugovica pri Trbižu, kjer je
plaz dobesedno zasul vas, v Železnikih, čeprav smo imeli doma polne
roke dela, pa na Ptuju ob katastrofalni toči, v Gojzdu v sosedni občini
Kamnik,…
Da pa nekomu lahko ustrezno pomagaš, se moraš to tudi naučiti, za
kar smo v preteklih letih zares izdatno poskrbeli, saj se je sestav usposobljenih operativcev potrojil, tako z usposabljanjem v centru za zaščito
in reševanje na Igu, raznih operativnih akcijah, tako na republiški ravni,
medobčinskih vajah, sektorskih vajah in nenazadnje v društvu, kjer že
četrto leto delamo po letnem planu usposabljanja operativne enote.
Vseh 10 let od ustanovitve GZ Komenda pa smo tudi osrednja intervencijska enota v občini.
Nedvomno pa je vrhunec sedanje generacije novo vozilo Mercedez
Artego 16/25, katerega smo uradno predali v uporabo z blagoslovom in
krstom na osrednji slovesnosti 9. maja.
Prihodnost in napredek kraja nedvomno odražajo društva in ljudje, ki
v njih delujejo in gasilsko društvo nedvomno to je, saj ljudje, ki »furajo«
ta voz, lahko z gotovostjo trdim, zaslužijo spoštovanje in zaupanje sokrajanov, da v nesreči ne bodo ostali sami.
Nenazadnje. gasilec je človek, ki se žrtvuje za nas in nam pomaga, da
mirno spimo in z gotovostjo lahko ugotovite, da so vaša podarjena
sredstva najbolje obrestovana prav pri gasilcih.
Namenoma sem se izogibal naštevanju imen ljudi, ki so zaslužni za
zares velike uspehe društva, vendar pa ostaja eno: » ni velikega moža
brez podpore njegove žene.« Da, rad bi se v imenu vseh članov PGD
Moste zahvalil našim ženem za vašo potrpežljivost, razumevanje, odobravanje našega dela in načina življenja, biti gasilec. Hvala!
Roman Koncilija, poveljnik PGD Moste

Razstavljen BAGER
Poslikava OBRAZOV

KAVA in PECIVO

Prodaja ZELIŠÿ
KOŠARKARSKI TURNIR
Skakanje z ŽAKLJI
LONÿKI sejemo in sadimo
ZDRAVA PREHRANA
PALAÿINKE
COCTAILI
MODNA REVIJA
BOLŠJI SEJEM
Prodaja LIKOVNIH UMETNIJ
ÿEVAPÿIÿI
GASILSKO VOZILO
KUHARSKA KNJIGA
TATOOJI
FOTODELAVNICA
SREÿELOV
KOKICE
PLESNI NASTOP KARAOKE
KONCERT skupine CHILDREN OF DAWN

6. junij 2009
od 9.00 ure dalje

Nepozaben večer
V okviru letošnjega občinskega praznika je Turistično društvo Komenda
povabilo med nas dekliško pevsko skupino Sirene, ki so nam zapele 9.
maja zvečer v Kulturnem domu Komenda. Skupino je ustanovila in jih
ves čas tudi umetniško vodi Petra Grkman. Za klavirsko spremljavo je
poskrbel prof. Tomaž Pirnat.
Začetna pesem – Danes je dan za praznovanje – je bila pravšnji uvod
v dobro počutje. Vse pesmi, ki so sledile, so le potrjevale izrazno moč
nastopajočih in kvaliteto solistk, ki so pri posameznih skladbah imele
pomembno vlogo. Pevski tempo in razgibanost sta ustvarjala popoln
vtis umetniškega doživetja.
Skupina nastopa že 15 let, generacije se menjujejo, pa so dekleta
sklenila, da (morda samo začasno) prenehajo nastopati. Zadnji koncert,
pomnožen z gosti, bodo imela 31. maja v gledališču na Studencu. Pohvalo zasluži organizator te prireditve – TD Komenda, ki je zmogel toliko dobrega okusa in želje, ponuditi ob občinskem prazniku tako kvalitetno prireditev.
Tone Ogorevc
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Dr. Marta Ciraj – poslanka ZA Evropski parlament
Dr. Cirajeva, mati štirih otrok, je direktorica Urada RS za kemikalije in
ustanoviteljica Ustanove Petra Pavla Glavarja, katere prvenstvena naloga je štipendiranje socialno šibkejših, a nadarjenih otrok, in pobudnica
tradicionalnega romanja slovenskih kmetov k njihovemu zavetniku
Antonu Martinu Slomšku na Ponikvo, na lokalni ravni se med drugim
ukvarja s kulturno dediščino ter je članica sveta zavoda Medgeneracijsko sodelovanje. V SLS menimo, da so posledice uporabe fitofarmacevtskih sredstev ena ključnih tem v današnjem času tako v Sloveniji
kot po vsej Evropski uniji. Sicer pa je dr. Cirajeva že dolgo aktivno
vključena v evropske organizacije s tega področja, med drugim je bila
leta 2007 imenovana za članico Upravnega odbora Evropske agencije
za kemikalije v Helsinkih.
Dr. Marta Ciraj je rojena 12. februarja 1956 v Slovenj Gradcu. Študirala je na Biotehniški fakulteti, na agronomiji, smer poljedelstvo in
marca 1979 z odliko zaključila študij. Leta 1985 se je izpopolnjevala na
nemškem Zveznem biološkem zavodu v Braunschweigu. Študij magisterija s področja fitomedicine, smer herbologija, je nadaljevala v Sarajevu, ker tega študija takrat v Ljubljani ni bilo, in ga zaključila leta 1982.
Med letoma 1992 in 1995 je na Biotehniški fakulteti v Ljubljani konča-

la še doktorski študij s področja ekoloških učinkov nekaterih fitofarmacevtskih sredstev. Zaposlila se je maja 1979, najprej pri podjetju Agrotehnika Gruda, leta 1983 pa kot svetovalka za poljedelstvo in varstvo
rastlin na Kmetijskem zavodu Ljubljana. Med letoma 1984 in 1988 je
spremljala soproga na diplomatski misiji v Gradcu, nato pa nadaljevala
strokovno delo na Kmetijskem zavodu v Ljubljani do leta 1993, ko jo je
Vlada RS imenovala za glavno kmetijsko inšpektorico, po združitvi treh
inšpektoratov pa za glavno inšpektorico za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Leta 1996 je bila imenovana za državno podsekretarko
na Ministrstvu za zdravje z nalogo ureditve področja nevarnih snovi. Ko
sta bila leta 1999 sprejeta zakon o kemikalijah in zakon o kemičnem
orožju ter v okviru Ministrstva za zdravje ustanovljen Urad RS za kemikalije, je bila imenovana za prvo direktorico Urada RS za kemikalije in
za prvo stalno predstavnico Slovenije pri Organizaciji za prepoved kemičnega orožja v Haagu. Sodelovala je v dveh delovnih skupinah za
vstop Slovenije v EU. Leta 2001 je bila imenovana za državno podsekretarko in je do imenovanja na sedanjo funkcijo vodila enega izmed
sektorjev v Uradu RS za kemikalije.
Govori angleško in nemško, pa tudi francosko, hrvaško ter srbsko.

Dr. Marta Ciraj

Zakaj sem se odločila, da kandidiram?
»Za kandidaturo za evropsko poslanko sem se odločila, ker menim, da
bi lahko tako naredila veliko več, kot mi je bilo omogočeno storiti do
sedaj. Slovenija kot oaza miru in relativno še vedno blaginje, je v globalnem svetu zelo ranljiva, tako je treba najti rešitve za globalni svet, da
bodo imeli prihodnost tudi naši potomci.
Evropska unija je, tako sem prepričana, in sem sama doživljala na
dosedanjih mednarodnih srečanjih, vodilna sila, ki si prizadeva za trajnostni razvoj. Njene vrednote so svoboda, enakost, pravičnost. Te se
morajo uveljaviti tako za Evropejce, kot tudi za vse ostale Zemljane.
Najprej pa je treba uveljaviti vrednote o človekovem dostojanstvu v
Evropi sami, da bo Evropa regij Evropa enakopravnih in suverenih držav, kjer si bo vsak s poštenim in pošteno plačanim delom lahko služil
svoj kruh.
Skrbeti je treba za razvoj podeželja in za prehransko varnost, razvoj
ekološko sprejemljivih delovnih mest v mestih in na podeželju, za pravično plačilo za pošteno delo, v kmetijstvu pa tudi za pravično delitev
prihodkov med primarno kmetijsko proizvodnjo, predelavo in trgovino.«
Lahko naštejete nekaj konkretnih izhodišč, ki jih boste dosledno
zagovarjali?
»Nadaljevati in intenzivirati je treba zaščito pitne vode kot strateške
naravne dobrine. V pogojih podnebnih sprememb bo neobhodna ne le
za neposredno uporabo, temveč tudi za kmetovanje. Urediti je treba
zmanjševanje odpadkov pri izvoru, zato je treba odločno poseči v
potrošniške navade, jih spremeniti in jih narediti bolj trajnostne.«
Poznana ste kot odločna zagovornica družbenih vrednot.
»Posebej bi izpostavila priznavanje družine kot osrednje celice
družbe tudi na ravni EU, priznavanje materinstva ženskam pri določanju zahtevane starostne in pokojninske dobe oziroma pri odmeri pokojnine ter priznavanje materinstva kot družbeno priznano delo, za
katerega bi morala družba priznavati materialne rešitve, da bi se lahko
čimveč vzgoje in skrbi za otroke izvajalo doma oziroma v okviru družine.
Še naprej si je treba prizadevati za izmenjavo mladih na vseh ravneh, ne le na diplomski, temveč tudi poklicni stopnji izobrazbe, fleksibilnost delovne sile in spoštovanje vseh, tudi delavcev iz tretjih držav.
Omogočiti je treba dodatno izobraževanje, možnosti prekvalifikacije,
prilagajanje delovne sile trgu.
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To je le del problemov, ki jih je treba reševati. Pri oblikovanju politik
ima Evropski parlament pomembno vlogo. Pomembno je tudi to, kar
poslanci javno razpravljajo, saj se tako ustvarja javno mnenje in se
lahko tudi skozi razprave v EP spreminjajo pogledi in se usmerjajo na
večje prizadevanje za hitrejše ukrepanje na določenih področjih.«
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Biti in ostati človek
Utrinki ob desetem občinskem prazniku Občine Komenda
Pohodi so kot nalašč za premislek. Zlasti še
takšni, kot je bil 12 ur Šenturške Gore 16. maja
ob občinskem prazniku Občine Komenda, ko
si bil sam s seboj, vzponi in spusti, kilometri
poti, številčnico na uri, obdan s čudovitim zelenim plaščem narave. Telo je bilo v polnem
»pogonu«, misli pa so se »pasle« po travnikih
spomina, pravkar doživetega, videnega, slišanega. Recimo, 15. maja na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Komenda in odprtju
mostu prek Pšate pri OŠ Komenda.
Dobro je, če to primerjaš s čem drugim. Sam
sem z mednarodnim strokovnim posvetom z
vodilno mislijo (Evropska) Družina v 21. stoletju v istih dneh v Škofji Loki ob Dnevu Evrope
9. maja in Dnevu družine 15. maja. Poudarek
tega posveta je bil na človeku. Ne tistem, iz katerega skušajo iztisniti čim več, ga dobesedno
izžeti, se duši pod pritiski, gara, dokler ne pregori, marveč v vsej njegovi naravni danosti, talentih, odnosu do drugih ... Uresničeni, izpolnjeni, zadovoljni osebi, ki ve svojo pot, smisel
svojega dela, je ustvarjalen, razumljen, sprejet.
Skratka, človeku, veselem, da živi, dela, se bo
njegov rod nadaljeval, ni že od malih nog poskusni zajček pedagoških poskusov, zamisli
tvorcev vzorca sodobnega evropsko naravnanega Slovenca. Takšnega, ki bo funkcioniral, kot
bodo velevali gospodarski, denarni, upokojenski
in drugi kazalci. Bo programiran za jutrišnji čas,
potrebe in nareke delodajalcev, v katerih ne bo
razumevanja za to, kaj se dogaja v njem, kako
čuti, kaj ga skrbi, veseli, za kaj sploh živi.
Masko s te umetno skonstruirane podobe
jutrišnjega slovenskega in evropskega človeka
so v Škofji Loki trgali domači in tuji predavatelji. Poudarjali so, da mora človek biti in

ostati najprej človek: bitje iz krvi in mesa,
ustvarjeno za srečo; da naredi iz sebe čim več
in tudi drugim da čim več, a ne v smislu izkoriščanja, marveč njegovega resničnega napredovanja, razvijanja pozitivnih sposobnosti, tudi
preseganja samega sebe. Tistega, da je več kot
zgolj tržno uporabljiv.
Vesel sem, da sem veliko tega, kar krasi
človeka v plemenitem pomenu besede, doživel
prav ob omenjenih dogodkih v Komendi tako
v besedah župana Tomaža Drolca, letošnjih
občinskih nagrajencev, kot tudi izvrstnem
spremnem programu domače kulturno-umetniške skupine Kaj ti mar, začinjenim z zdravo
mero humorja. Župan Drolec se je v jubilejnem
govoru veselil tako uspehov kot tudi žalostil
ob spodletelih občinskih načrtih. To dvoje so
na duhovit način »komentirali« člani Kaj ti
mar in tako slavnostni prireditvi vdihnili duha
sproščenosti, živahnosti, predvsem pa ustvarjalnosti; prav tako slovesnosti odprtja mostu
prek Pšate z lovljenjem rib v njej in s tem nostalgijo, ko je bila ta reka še pitna, so se otroci
kopali v njej. Predavatelji v Škofji Loki bi jih
bili gotovo veseli, saj uresničujejo tisto, kar so
oni poudarjali: da človek ni bitje samo zase,
marveč se uresničuje, razvija in udejanja v
skupnosti, medsebojni povezanosti; v odnosih,
načrtih, doseganju uspehov pa tudi uspešnem
prenašanju neuspehov.
Tudi podelitev nagrad letošnjim komendskim občinskim nagrajencem ni bila suhoparni protokolarni postopek, marveč prava sveža
življenjska freska njihovega prizadevanja za
kraj in krajane. Zadnje poteze na tej freski je
dovršil letošnji častni občan Občine Komende
Janez Kimovec z zahvalo ženi, da je potrpela,

Peter Lah
dekan
fakultete

Majski postanek pred kapelico

Dr. Peter Lah iz Suhadol, pater DJ, na
novoustanovljeni Fakulteti za medije v
Ljubljani, opravlja službo dekana. Ta
visoko šolska ustanova nudi dodiplomski
(3-letni) in magistrski (2-letni) program, njegova značilnost je kombinacija družboslovnih in praktičnih produkcijskih predmetov. Namen takšnega programa
je dobra pripravljenost diplomantov za delo v
medijih in tam, kjer je potrebno določeno znanje s tega področja, n.pr. kot uredniki in oblikovalci glasil in oglasov v podjetjih, uredniki
internetnih domačih strani, predstavniki za
odnose z javnostmi. Dr. Peter Lah je na tej fakulteti tudi predavatelj.
KP

Našo občino in župnijo krasijo tudi številna lepa in obnovljena znamenja in kapelice.
Ena izmed njih je kapelica v
stičišču poti na začetku vasi
Suhadole, s kipom Srca Marijinega, letnico 1920 in črkama
FL, ki spominjata, kdo (Franc
Lipar) jo je postavil. Po njem
so jo vaščani, ker se je tako
reklo pri njih doma, poimenovali tudi Kodretovo znamenje.
V mesecu maju se je prav lepo pa tudi prijetno – zaradi sence bujnih krošenj – pri njej
ustaviti, se zazreti vanjo, pomoliti k Mariji, pa
tudi srečati z drugimi vaščani in pogovoriti.
Fotografovo oko, aparat in pero sta zabeležila
eno izmed takšnih bolj ali manj naključnih
srečanj ob kapelici, za katero sosedje, zlasti še
Ivanka Zorman, prej pa je, ko je še živela,
njena tašča Milka Zorman, vestno skrbijo, jo

ko ga tolikokrat ni bilo doma zaradi občinskih
opravkov in obveznosti, njemu pa so z besedo
in pesmijo čestitali člani in članice upokojenskega mešanega pevskega zbora iz Komende.
Res lepi dejanji!
Kdo bi dejal: kaj pa je to posebnega? Mogoče res ne, vendar, kot govori fotografija na prvi
strani zadnje številke Aplence ter prispevek o
človeku, ki tako vestno skrbi za urejenost in
snago naše občine, je to tisto, zaradi česar je
lepo biti občan Občine Komenda. Da še znamo
in zmoremo videti najprej človeka v človeku,
dobro v njem, smo veseli njegovih darov, zavzetosti za občino, pa še marsikaj drugega. Ko
tega ne bo več, bomo le bolj ali manj koristni
pripomoček, ki ga je treba čim bolje uporabiti
in izkoristiti, nato pa zavreči, tedaj bomo lahko
začeli biti plat zvona v Komendi.
Pa tudi »črnih jelš« in »dvoživk« bodimo
veseli, kajti tudi te nam lepšajo in bogatijo naš
življenjski prostor. Ne gre za to, kdo je pomembnejši: ali človek ali črna jelša, dvoživka,
marveč za sožitje in ohranjanje obeh. Za to se
vedno najde kakšna pot, če je človeku do tega.
Mogoče pa bi pri perečih občinskih zadevah,
kot so duhovito poudarjali člani Kaj ti mar, res
kdaj pa kdaj veljalo iti »na prežo«, ker se z nje
bolje in dlje vidi. Kot se s Hoste po lanskoletnem viharju in podrtem drevju. Tedaj spoznavaš, kako je bilo prej in kako je sedaj, se zaveš,
da vrnitve na staro ni. V tolažbo pa so ti evangeljske besede: Glej, vse delam novo! Ob
upoštevanju, izkušnji in preraščanju starega,
seveda. Za novega človeka in nov svet, ki pa
korenini, zajema v starem. Potem »preživita«
oba, združena in izpopolnjena v enem.
Jože Pavlič

redno obnavljajo. Tako ohranjajo lep verski in
obenem tudi kulturni pomnik v kraju, h katerim
poleg cerkve sv. Klemena spadata tudi Sršenovo znamenje (tudi Marijina kapelica) pri domačiji Rajka Globočnika sredi vasi, in nedavno
temeljito obnovljeno Povudnikovo znamenje
oz. kapelica s kipom Srca Jezusovega na koncu
Suhadol v smeri proti Topolam.
Maj je med kristjani znan tudi kot Marijin
mesec, mesec šmarnic. Te se danes ne berejo
več kot v času, ko je bil takšen običaj, so vaščani želeli tudi tako počastiti Marijo, pri kapelicah, ampak večinoma po cerkvah. Tudi v
Komendi je tako. Šopki šmarnic pa kljub temu,
v počastitev božje Matere, krasijo njena znamenja. V juniju jih bodo zamenjale vrtnice.
Najlepše rože pa so, tako v odnosu do Device Marije kot tudi do soljudi, tiste, ki jih nosimo
v svojem srcu. Tudi te negujmo, ko skrbimo za
lepoto naših hiš, vasi in znamenj v njih. Potem
bo še lepše prebivati v vaseh naše občine.
Jože Pavlič
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K zavetnici sveti Marti
Romanje skrbnih Mart v Trogir, kjer je tamkajšnji domači župnik maševal v slovenščini
Na pobudo Marte Zabret, ki je pred leti v Trogirju obiskala cerkvico svoje zavetnice svete
Marte in je želela deliti to doživetje s soimenjakinjami, se nas je dvajset Mart iz Kamnika
(7), Komende (8), Radomelj (2), Izlak (1),
Ljubljane (1) in Stahovice (1) 21. in 22. marca
letos podalo na romanje. Najmlajša med nami
je imela dobrih sedem let.
Spremljal nas je vodič Uroš Šamardžija, za
varno vožnjo pa je skrbel šofer Branko Kerin.
V sobotnem hladnem jutru smo zapustili Kamnik že ob 5. uri. Večino udeleženk so do tu
pospremili možje ali spremljevalci, ki so pokazali veliko podporo tej izvirni ideji, ki je združila soimenjakinje v spoznavanju svoje zavetnice in vzpostavljanju tesnejših medsebojnih
vezi. Pot smo po romarsko pričele z molitvijo.
Prek Gorskega Kotarja smo doživeli pravo
zimsko pravljico, ko na trenutke ni bilo videti
ceste, saj je snežilo, veter pa je sproti zastiral
kolesnice.
V mrazu in burji smo si v Zadru ogledali
mogočno cerkev sv. Donata iz 9. stol. z eksponati rimskih izkopanin v okolici ter poslušali
pesem morja na orglah, ki so se odzivale valovom v zaradi vetra razburkanem morju. V
Trogirju nas je čakal domači župnik Stjepan
Bodrožič in nam najprej prijazno pokazal novo
sodobno cerkev, ki prav tako nosi ime po sveti
Marti. Ob oltarju je njen bronasti kip v naravni
velikosti. Nato pa smo se med oljkami in
skrbno negovanimi trtami ter cvetočim rastlinjem peš podali po makadamski poti do antične
cerkvice sredi v vetru se majajočih cipres.
Okoli nje so ostanki starodavnih stavb, ki so
stale tu že v rimskih časih. Tam ne manjkajo
niti prekrasni sarkofagi. Cerkvica je enoladijska, sezidana leta 1908 iz kamenja prejšnje
cerkve. Viri govorijo, da je bilo tu svetišče že v
rimskih časih, cerkev pa naj bi bila zgrajena v

Romarice pred cerkvico sv. Marte v Trogirju
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6. stoletju. Lani je praznovala 100-letnico
ponovne postavitve. Na oltarju je podoba
sester sv. Marte in Marije z Jezusom.
Udeleženke smo aktivno sodelovale pri
maši, ki je potekala v slovenščini. Domači
župnik si je za naš obisk priskrbel slovensko besedilo maše pri nadškofu dr. Antonu
Stresu, ki je že bil gost v teh krajih, Marta
Zabret pa je z nadškofovim dovoljenjem
prebrala njegovo pridigo o Marti in Mariji,
ki jo je pred nekaj leti povedal tu in ji je
ostala v izjemnem spominu. Domači župnik je poudaril prijateljstvo med narodoma, ki v takem občestvu, kot je bilo naše, Trogirski župnik Stjepan Bodrožič in Marta Zabret pred
ne pozna meja in zaželel, da bi se tovrstno podobo sv. Marte in Marije z Jezusom v oltarju cerkve
sodelovanje širilo ter doprineslo k prija- sv. Marte
teljstvu med sosedi. Marta Zabret se mu je
v imenu udeleženk zahvalila s knjigo Sporoči- po rodu Ilir, sprva bojevnik, kasneje general,
lo iz davnine Franceta Steleta iz Komende, s nato izvoljen za cesarja. Dal se je slaviti kot
podpisi vseh udeleženk. Srečanje v cerkvici, božanstvo. V najlepšem delu svojega imperija
medtem ko je zunaj burja upogibala visoke ci- si je zgradil palačo, za obzidji katere so potem
prese, je bilo nepozabno, v zavetju kamnitih zgradili srednjeveško mesto. Palača je imela
sten ob sliki naše zavetnice na oltarju, poveza- tloris 175-181 m x 216 m, dovolj velik, da je
bil cel Split do 19. stol znotraj njenega obzidja.
ne v dobrem, smo se čutile varne.
Prenočili smo na otoku Čiovo, v hotelu Danes ima Split z okolico pol milijona prebiSveti križ. Prebudilo nas je krasno sončno jutro valcev. Znameniti zeleni hrib Marjan je njegoz modrim morjem in pojočimi pticami ter cve- vo srce. Pred vhodom v Dioklecijanovo palačo
točim rožmarinom okoli hotela. Ta otok in stoji njena rekonstrukcija, ki so jo izdelali
številni drugi so bili včasih vrhovi gora, katerih Francozi leta 1912. Vhod v palačo je bil iz Rivznožja in doline je zalilo morje. Tukaj, kakor ve, z morja. Palačo so v rimskem času ogrevatudi na območju, kjer stoji cerkvica sv. Marte, li talno s termalno vodo. V palači je veliko zaso bile rimske vile rustice. Ti vplivi so še danes nimivih objektov, tako velikih zgradb, kot
vidni, saj je zemlja sredi kamenja rodovitna, manjših predmetov, npr. sfinga iz Egipta iz 15.
trava pa živo temno zelena. Po zajtrku smo se stoletja. Na poti domov smo se ustavili še na
napotili v Trogir, mestece znano že iz grških razgledni točki, za ogled slapov Krke in njen
časov, v 3. st. pred našim štetjem imenovano izliv v Prokljansko jezero, zaščiteno kot nacioTragurion, kasneje pa je bilo tu rimsko meste- nalni park. Romanje je potekalo v prijateljskem
ce, danes je Unesco kulturni spomenik. Baroka vzdušju, tiho, umirjeno, brez velikih besed, a
tu ni, ker ni bilo denarja za prenovo, zato pa se polno duha. Marte smo med seboj ustvarile
je ohranil gotski stil, ki ga je drugod izpodrinil nevidne povezave, zavezniško mrežo, ki jo je
barok. Iz Trogirja se je začelo širiti krščanstvo navdihnila naša skupna zavetnica in vzornica.
Dr. Marta Ciraj
v notranjost po Hrvaški in tudi na zahod. Ob 9.
uri smo se udeležili sv. maše v katedrali sv.
Ivana, ki stoji na Trgu Janeza Pavla II. Vhod v
trogirsko katedralo štejejo med najlepše spomenike v Dalmaciji (značilnost sta Adam in
Eva). V 9. stol. stoletju je mesto dobilo škofijo,
ki je bila ukinjena 1828. leta. Katedralo je v
12. stoletju gradil škof Ivan. Svetilnik v njej je
iz 13. stol. K njej je bila v 15. stol. dograjena
marmorna kapela sv. Ivana Trogirskega, najlepša v Dalmaciji, v njej pa so relikvije sv.
Ivana, ki naj bi umrl l. 1111. Pozna se vpliv
Firenc in Toskane. Na stropu posebej izstopata
motiva kronanje Marije in Bog oče z zemljo.
Sledila je kavica na obali, pogled na palme
in morje ter uživanje v toplem soncu. Pot smo
nadaljevali proti Splitu. Tam nas je sprejela
vodička slovenskega rodu in nam predstavila
Dioklecijanovo palačo, največjo znamenitost,
zgrajeno konec 3. stoletja, danes zaščiteno kot Maketa Dioklecijanove palače na Rivi pred
Unesco kulturni spomenik. Dioklecijan je bil obzidjem te palače
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Vzpon na Aconcaguo (6962 m)
Drugi del

Bariloche je mesto v argentinski provinci Rio
Negro in leži na južni obali ledeniškega jezera
Nahuel Huapi. Po geografski legi kot arhitekturi spominja na evropska alpska naselja. Mesto obdajajo vselej zasneženi vrhovi. Za naravni park Nahuel Huapi je značilna velika
pestrost življenjskih prostorov. Ogromne površine ledeniških jezer, obdanih z naravnimi
gozdovi, se dotikajo prostrane Patagonske stepe. V območju je veliko jezer, rek, potokov,
flora in favna pa sta čudoviti. V davnini so visoke gore, med katerimi je veliko nekdanjih
ognjenikov, pokrivali ledeniki. Ko so izginili,
je za njim ostal dolg, visokogorski svet granitnih pobočij in sten. Mogočen ledenik se je
ohranil le na Tronadorju, ki je tudi bil eden izmed naših ciljev. V Barilochu med drugim
prebivajo številni evropski imigranti, med njimi tudi Slovenci. In prav gore so bile tiste, ki
so v Bariloche privabile številne Slovence. V
mestu smo se nastanili v Slovenski hiši, ki jo je
zgradilo Slovensko planinsko društvo Bariloche. Izseljenska skupnost ima v njem svoje
prireditve, slovensko šolo, možno pa je tudi
prenočevati. Tako kot v Boenos Airesu smo
tudi v Bariločah predstavili Slovenijo našim
izseljencem. Podarili smo jim tudi nekaj knjig
občine Komenda in propagandno gradivo naših
sponzorjev.

Cerro Tronador nam ni
dovolil
Cerro Tronador (3478 m) je ugasel vulkan, ki
leži na meji med Argentino in Čilem. Pokriva
ga velikanski črni ledenik, ki mu daje posebno
barvo vulkanska zemlja. Na Tronador smo se
napotili dan po vrnitvi z gorovja Catedral. Veseli, hkrati pa tesnim srcem smo odhajali proti
gori. Pred našim odhodom se je na ledeniku
Tronadorja smrtno ponesrečilo šest vojakov, ki
so ob opravljanju vaje zdrsnili v razpoko
(špaltno). Ledenik ima namreč veliko nevarnih
razpok pokritih s snegom, ki tod pada zelo pogosto. Uspeh na tej gori je tudi močno odvisen
od vremena, ki je tod izredno muhasto. Najbolj
pa je nevarno, če se na ledeniku pojavi megla,
zaradi nje pa je človek na tem neizrazitem terenu zgubljen. Zgubiti se na ledeniku pa je zaradi
številnih s snegom pokritih razpok smrtno nevarno. Iz San Carlosa de Bariloche nas je vodi-

la 80 km dolga pot mimo kristalno čistega jezera Maskardi. Ob njem smo se za krajši čas
ustavili in pozdravili Slovence, ki ob jezeru
upravljajo prikupen hotel s čudovitimi razgledi. Pot smo nadaljevali do Pampa Linde, od
koder smo zakorakali proti planinski koči Otto
Meiling (2050 m). Med potjo smo se jezili na
ogromno pikajočih brencljev. Občudovali pa
smo mogočna drevesa, visoki bambus in razna
grmičevja neprehodnega pragozda. Ko smo se
povzpeli nad pragozd, se je odprl pogled na
mogočne slapove, kri bobnijo čez tisoč metrov
globoko prepadno steno Tronadorja. Vsake
toliko časa se tudi odtrga kos ledenika (serak)
in zgrmi čez ostenje. Odtod tudi ime Tronador,
kar pomeni razbijač. Na tem razglednem kraju
smo se tudi pozdravili z letečo ujedo Andov
Kondorjem. Do planinske koče Otto Meiling
smo močno natovorjeni potrebovali 5 ur. Koča
je skromna, pritličje je v celoti jedilnica, podstrešje pa je skupno ležišče. V koči smo dobili
informacijo, da je zaradi letošnjega vročega
poletja nemogoče priti na vrh. Visoke temperature so na ključnem mestu stopile led, po strnjeni lavi oziroma vulkanskem pesku pa s cepini in derezami ne gre. Svetovali so nam
vzpon na sosednja nižja vrhova Tronadorja
Argentinian peak ali Chilean peak. Izbrali smo
Argentinian peak (3487 m) na katerega smo se
podali naslednji dan, 17. decembra, ob 4. uri
zjutraj. Čez ključne dele ledenika je potrebno
plezati čim bolj zgodaj, ko je led še zmrznjen,
saj skriva pod seboj veliko nevarnih razpok,
pokritih s snegom. Ti padci se ponavadi tragično končajo. Po 6 urah ledeniškega plezanja
smo stali na vrhu, se poslikali in hitro vrnili h
koči. Podviga smo bili tako veseli, da smo se
še isti dan spustili v dolino in se vrnili v Bariloche. Sledil je dan počitka, nato pa smo si še
za zaključek odprave 19. decembra izbrali
najbolj slovensko goro v Argentini Cerro Capilla.

Cerro Capilla,
argentinski Slovenci ji
pravijo slovenska gora
Kapiža
Cerro Capilla (1958 m) je poleg Tronadorja
najbolj znamenita gora v parku Nahuel Huapi.
To najbolj slovensko goro v Argentini so prvi
osvojili Slovenci v začetku februarja 1951 in
obenem sklenili ustanovitev Slovenskega planinskega društva Bariloche. Leto za tem so na
vrhu Kapiže postavili križ, ki je postal simbol
slovenstva v Argentini. V obviseli dolini tolmunov pod vrhom Kapiže pa so leta 1996 postavili še slovenski bivak Slovenija. Tako je
gorništvo združilo slovenske priseljence v Patagoniji in jih združuje še danes. Gore narodnega parka Nahuel Huapi so tako na poseben

način tudi slovenske gore, čeprav ležijo na čisto drugem koncu sveta. Pravilno smo izbrali
naš zadnji alpinistični podvig, saj smo se naslednji dan prebudili v hladno deževno jutro.
Do odhoda proti Buenos Airesu nam je ostalo
še tri dni, ki smo jih izkoristili v raziskovanju
mesta in bližnje okolice. V popoldanskih urah,
23. decembra, smo z avtobusom krenili na
1800 km dolgo pot proti prestolnici Argentine.
Vožnja z avtobusi po Argentini je pravi užitek,
saj so udobni in prostorni. V Buenos Airesu
smo se spet srečali s slovenskimi izseljenci in
skupaj smo preživeli malce drugačen božič.
Tokrat v vročem koledarskem poletju. Za njim
pa je prišel 27. december in čas vrnitve v Slovenijo.
Sedaj, ko smo vsi doma, že »aklimatizirani«
na stare probleme in evropsko zimo, je pogled
na našo pot seveda nekoliko drugačen, kakor
tam pod Aconcaguo in Tronadorjem. Vsekakor
je pristop 6000 metrov visoko lep dosežek
glede na to, da je povprečna uspešnost na
Aconcagui le 25-odstotna. Čeprav za vzpon na
Aconcaguo niso potrebne velike alpinistične
izkušnje, pa nenazadnje predstavlja zaradi
vremenskih razmer, predvsem pa zaradi svoje
višine, prav spodoben alpinistični cilj. Tako
smo vsi dosegli svoje višinske rekorde, le vrh
se nam je izmaknil. Nekje sem prebral: »Aconcague ne osvojiš-splaziš se nanjo in zdivjaš
dol, kolikor te nesejo noge.« Jaz bi dodal, da to
storiš vselej le z dovoljenjem gore. Skratka,
Aconcagua še vedno stoji tam in čaka, na svetu
pa je še veliko drugih zanimivih ciljev.
Pot so nam omogočili: Občina Komenda,
Poslovna cona Komenda, Zavarovalnica Triglav d.d., LPP Ljubljana, Triglavski narodni
park. Vsem se še enkrat najlepše zahvaljujemo
in vas lepo pozdravljamo.
Člani odprave: Boštjan Kokalj – AO Litija,
Jana Kokalj - AO Kamnik,
Peter Zarnik AO - Kamnik

29

Aplenca

SKAVTI-KRONIKA

Glasilo občine Komenda 5/2009

Mrest

Reševanje planeta Zemlje

= odbojka na mivki, sonce, dobra igra, super
ekipa in vzdušje …
…so prve misli, ki mi švignejo na pamet, ko
se spomnim letošnjega mresta. Mrest je turnir
v odbojki na mivki, ki ga že šesto leto zapored
organizira steg Ljubljana 3. Tokrat se je odvijal
9. maja v športnem parku Črnuče. Zbralo se je
12 ekip, od tega dve taborniški in deset skavtskih iz vse Slovenije. Prvič smo se ga udeležili
tudi Komendčani oziroma ekipa Odbojkarjev.
Dan smo začeli z ogrevanjem, potem pa so
sledile tekme. Konkurenca je bila huda, vzdušje odlično, vreme naklonjeno, glasba pa nam je
dajala ritem. Prišli smo do polfinala, kjer je
bilo napeto. Ekipi sta bili izenačeni in odločale
so malenkosti. Navijači so navijali, mi smo se
borili, a nam je malo zmanjkalo. Nismo se pomerili za zmago, smo pa dosegli 3. mesto.
Zmago je že četrtič odnesla uigrana ekipa tabornikov. Mi smo skupaj igrali prvič in kar je
bistvo: uživali smo v igri. Preživeli smo nor
dan, dosegli odlično 3. mesto in sklenili, da se
drugo leto povzpnemo na sam vrh!
Pojoča orka

Zime je konec, končno se je pokazalo sonce,
ptički so že veselo čivkali na drevesih in komendski skavti smo se neke aprilske sobote
odpravili na čistilno akcijo. V okolici smetišča
na Drnovem so se prvi zbrali klanovci ter volčiči, četa pa je prišla po izpitih, ki jih je večina
uspešno opravila. Ko smo prišli na prizorišče
dogajanja smo si nataknili zaščitne rokavice in
po parih vzeli vreče. Na začetku so bili naši

Dobrodelna
tombola
V nedeljo, 31. maja, vas komendski, kamniški
in homški skavti vabimo na dobrodelno tombolo, s katero bomo zbirali denar za izgradnjo
centra Ecce homo. Tombola bo v športni dvorani v Kamniku, kjer smo za vas, poleg žrebanja tombole in privlačnih dobitkov, pripravili
tudi pester spremljevalni program. Tako boste
lahko uživali v prijetnih melodijah pevke Eve
Černe, atraktivnih akrobacijah skupine Dunk
Kings in mnogih drugih zabavnih točkah.
Igralne kartice za tombolo lahko kupite v
Trgovini Palček in Pekarni Hrovat.
Pobudnik centra je zaporniški duhovnik
Robert Friškovec, ki bo tudi slavnostni gost
dobrodelne tombole.
»Projekt centra Ecce homo je zasnovan kot
hiša, v kateri bi delovalo sedem programov
zaporniškega vikariata: za zaprte osebe, žrtve
kaznivih dejanj, delavce v zaporih, njihove
družine, prostovoljce, ki spremljajo zaprte
osebe, Slovence, ki so zaprti drugod po svetu,
deloval pa bi tudi program po prestani kazni.
Namen zaporniškega vikariata je torej pastoralna skrb za vse, ki so kakorkoli povezani z
besedo zapor in s tem tudi za tiste, ki sta jih
prizadela tako kaznivo dejanje kot sankcija takšnega dejanja,« je pojasnil Friškovec. Center
je načrtovan v Ljubljani, investicija pa je ocenjena na milijon evrov. »Kdaj bo center stal, je
težko napovedati. Trenutno imamo v primerjavi s celotno oceno projekta zelo malo denarja,
vendar ga bomo zbirali naprej,« je optimističen
Friškovec.(Gorenjski glas)
Gobčni volk

30

obrazi bolj žalostni, sčasoma pa so se pokazali
iskreni nasmehi, saj smo vedeli da delamo nekaj dobrega za nas in za Zemljo. To pa je tudi
dolžnost skavtov in vseh, ki si delimo življenje
na tem planetu. Pobrali smo kar veliko smeti in
nekatere odvržene stvari so nas tudi presenetile. Našli smo gasilni aparat, fotoaparat, veliko
gum in še in še. Ko je bila okolica očiščena,
smo najdene stvari pospravili na kup. Skavti
pa smo šli na fevd (skavtski travnik). Tam nas
je ujel dež, a smo vseeno še ta travnik odrešili
smeti in odvečnih vej. Po končani čistilni akciji smo si izmučeni privoščili dobro zasluženo
malico. S to akcijo, ki se je izkazala za zelo
zabavno, smo vsaj malo pomagali naši Zemlji
in lepšemu videzu okolice, kjer živimo. Upam
da bo takšnih čistilnih akcij v prihodnosti čim
več in da bi se jih udeležimo veliko ljudi. Navsezadnje vsi radi živimo v urejenem in čistem
okolju.
Praktični Sokol

Hitrost ubija – hiti počasi
Lani je do 30. aprila na slovenskih cestah
umrlo 72 oseb, letos hvala bogu malo manj 56. Zmanjšanje je pripisati delno preventivnemu, delno tudi represivnemu delu policije
– morda samo delno ozaveščenosti udeležencev v prometu, pa tudi Sveti za preventivo in
varnost v cestnem prometu imajo tu nekaj
zaslug.

Potrebe naraščajo
Tudi po nafti. Cene niso privlačne, poraba
je velika. Pa si nekateri omislijo način, kako
poceni priti do tega energenta. Na tak, nepošten način, je storilec skušal znižati svoje
stroške obratovanja 22. aprila, ko je v Potoku
iz rezervorja tovornega avtomobila »odtankal« nafto v vrednosti 110 EUR. Po končanih
poizvedbah sledi kazenska ovadba.

Zaman se je trudil
Bilo je ponoči, 5. aprila, ko je storilec skušal vdreti v stanovanjsko hišo v Suhadolah.
Pa mu ni uspelo. Povzročil je le za 50 EUR
škode, sebi pa slabo vest. Ko bi se le tako
končali vsi poskusi vlomov.

Nov računalniški strokovnjak
Doslej še neznani storilec, ki bi rad postal
računalniški strokovnjak, je enajstega aprila
skozi balkonsko okno vlomil v stanovanjsko
hišo v Suhadolah. Računajoč na svojo bodočo
strokovnost, je odtujil prenosni računalnik,
monitor in dlančnik, kar bi pošteno kupljeno
stalo 2.500 EUR. Upamo, da mu do kazenske
ovadbe ne bo uspelo pridobiti novega znanja
računalniških veščin.

Brezplačna vožnja
Omislil si jo je ljubitelj vozil na dieselski
pogon, ki je 14. aprila ponoči v Industrijski
coni Žeje iz tujih v lastne posode pretočil
nafto v vrednosti 800 EUR. Takim nepridipravom bi prav iz srca privoščil, da bi bilo v
ukradenem gorivu čim več nepotrebnih škodljivih primesi, poleg tega pa, da bi na kraju
nečednega dejanja pustili sledi, ki bi policiste
pripeljale na pravo sled.

Rad bi se grel
Na tuj račun. Delo 23. aprila poroča o tatvini materiala za centralno ogrevanje iz nedograjenega stanovanjskega bloka v Komendi.
Vsa ukradena zadeva bi v trgovini stala kar
6.000 EUR.
Obstaja velika verjetnost, da storilcu nezakonito prisvojeni material ne bo veliko koristil. Vemo, kaj takemu dejanju sledi.

»Ljubitelji« in ljubitelji živali
Saj se ni zgodilo v naši občini, pa bi se
lahko. Sosed je sosedi z zračno puško ustrelil
mačka. Obsojanja vredno. Pred dnevi pa sem
doživel popolno nasprotje tega dejanja. Na
cesti je ležal nebogljen mačkon. Tik ob robu.
Verjetno ranjen. Pa se je našel voznik, ki je
pred njim ustavil, ga pregledal in morda tudi
odpeljal k živinozdravniku. Za njim je bilo
nekaj voznikov. Vzor za tiste, ki jim tudi življenje živali pomeni vrednoto.
Policija je v aprilu obravnavala tri prometne
nesreče, kjer so udeleženci k sreči dobili le lažje
telesne poškodbe. V istem času je gostila v primernih prostorih 7 oseb, ki so bili v »rožicah«
Tone Ogorevc
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KULTURNI DAN
V sredo, 22. aprila, smo imeli glasbeni kulturni
dan. Odpeljali smo se v Ljubljano. Šli smo v
Cankarjev dom, v Gallusovo dvorano. Tam
smo poslušali skladbe, v katerih so skladatelji
upodobili živali. Nekatere živali so plesalci
predstavili s plesom. Napovedovalec je bil
čmrlj. Čmrlja je igral pesnik Andrej Rozman
Roza. Prva skladba je bila Čmrljev let. Naslednje skladbe pa so bile Kankan in želve, Labod,
Ples piščančkov v jajčni lupini, Lev in druge.
Najbolj všeč mi je bila skladba Ples piščančkov, ker so tudi plesali. Na koncu so zaigrali tako, da so oponašali vse živali. Po končani
predstavi smo se z avtobusom odpeljali nazaj v
šolo.
Ajda Dacar, 3.a

POMLAD
Pomlad prihaja,
zima odhaja.
Živali se prebujajo,
nekatere malo zamujajo.
Trate ozelene,
rože pa cvete.
Pomlad je zelena,
zaradi sonca tudi malo rumena.
Patricija Lunar, 2.c

OBISKAL NAS JE RUDI
V torek, 21. aprila, nas je obiskal Rudi Ocepek in nam prinesel pokazat pet živali. Najprej
nam je pokazal činčilo. Povedal nam je, da je
fantek in da mu je ime Čilo. Potem je rekel, naj
izberemo dva sošolca. Izbrali so Maja in mene.
Rudi je rekel, da naj pride še učiteljica. Povedal
je, da bomo predstavili živali. Maj je predstavil
kuščarja, učiteljica pajka, jaz pa kačo Seleno.
Pajka smo imeli lahko na glavi. Ko smo si živali ogledali, nam je še enkrat pokazal kuščarja
in ga dal na tla. Dal mu je hrano in lahko smo
videli, kako je. Pospravil je kuščarja in dal na
tla škatlo, na kateri je pisalo: MALA GRIZLICA, POZOR!!! Odprl je škatlo in iz nje potegnil manjšo, jo odprl in iz nje je skočila mala
grizlica.
Neža Dolmovič, 3.a

PTIČEK IN MRAVLJA
Tam gori ptiček leti,
vidi mravljo,
prav fino se mu zdi.
Mravlja ga vpraša:
Kaj gledaš me ti?
Ptiček ji reče:
Ti njama njama si.
Sara Maleš, 2.a

PRIPRAVA NA ŠOLSKO
VESELICO
Kmalu bo konec šolskega leta in začetek
poletnih počitnic. Vsi učenci jih že težko priča-

kujemo. Ob zaključku šolskega leta že nekaj let učenci
skupaj s starši pripravimo
šolsko veselico. Vsak razred
ima svoje zadolžitve in tudi
letos bo tako. Sedaj smo že
sredi priprav in komaj že čakamo na izvedbo.
Bil je torek, dan, ko imamo
po navadi razredno uro. Tisto
uro smo se dogovorili, da izdelamo kuharsko knjigo.
Vsak od nas bo sodeloval.
Prejšnji petek smo se zbrali v
mravljišču in vsak je s seboj
prinesel tri recepte. Čaka nas
veliko dela, zato bomo izkoristili prav vsak petek. Sara, Amadeja, Gabi,
Karmen in jaz smo zadolžene za naslovnico
kuharske knjige. Ta petek se bomo zbrale le
tiste, ki bomo izdelale naslovnico, naslednja
dva pa bomo tam vsi. Recepte bomo oblikovali na računalnik. Naredili bomo 150 izvodov
knjig. Na veselici bova skupaj s Saro prodajali
knjige.
Kuharska knjiga pa ni bila edina zamisel.
Prodajali bomo tudi tatuje. Pri risanju tatujev
si bomo pomagali s posebnim nastavkom, ki
ga bo priskrbela Karmen. Ko bo vse pripravljeno, bomo nestrpno čakali na 6. junij. Tistega dne bo namreč šolska veselica.
Karin Blatnik 6. a

GLINENA POTIČNICA
Prejšnji torek, 5. maja, smo imeli tehnični
dan Kiparstvo. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo
morali narediti potičnico. Tisti dan sva bili s
Karmen veliko skupaj, tako da sva se odločili,
da bi skupaj naredili eno potičnico. Ko je učiteljica povedala, da mora vsak narediti svojo,
sva bili malo žalostni, a potem sva vprašali, če
lahko narediva skupno potičnico. Učiteljica

nama je dovolila in počasi sva se lotili dela.
Najprej sva vzeli glino in zaščitili mizo, zatem sva naredili dva svaljka. Vzeli sva valjar in
svaljka zvaljali. Zatem sva naredili veliko
kroglo in tudi to zvaljali. Krog, ki je nastal iz
krogle, je bil dno, zvaljana svaljka sta bila za
okrog krogle. Vzeli sva maso in zlepili glino.
Ko je bilo že dokončano, je bilo treba potičnico
premestiti na drugo podlago. Midve s Karmen
sva se bali, da se bo zlomila ali počila, a vseeno
sva poskusili. Ni nama dobro uspelo, saj je
popokalo dno. Začeli sva popravljati, a naju je
že prehitel zvonec. Na hitro sva naredili, kar
sva mogli, in oddali učiteljici. Malo žalostni, a
vseeno kar zadovoljni, sva odšli iz učilnice.
Gabi Repenšek, 6. a

ČEBELARSTVO –
NARAVOSLOVNI DAN
V sredo, 6. maja, smo imeli šestošolci nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, potem pa naravoslovni dan Čebelarstvo.
Odšli smo v učilnico za biologijo. Učitelj se
je najprej jezil, ker nekateri nismo prinesli s
seboj nobenih listov in člankov o čebelarstvu,
a nas je potem rešil iz težav in nam dal članke.
Nato nam je na računalniku pokazal nekaj o
čebelah, o vlogi matice ter o čebelarjih. Izvedel
sem tudi nekaj koristnih podatkov, ki jih prej
nisem poznal, na primer, da trot takoj po oploditvi matice pogine, o zgodovini čebelarstva, o
naši najbolj znani čebeli, to je kranjski sivki, o
matici … Učitelj nam je povedal, da je trotova
naloga le oploditi matico, ki prileti na svatbeni
let.
»Ni mogoče opisati, kako pridne živali na
planetu so čebele,« nam je še razlagal. Izvedeli
smo tudi vse o čebeli delavki, medu, zakladih
čebeljega panja …
Za konec smo si kot povzetek tega dne
ogledali film Čebela in znani čebelji Film Bee
movie. Ta dan sem izvedel veliko novih, zanimivih in poučnih stvari o čebelah in komaj
čakam, da bomo imeli še kakšen tak naravoslovni dan.
Jure Dolmovič, 6.a
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Anici v spomin
Življenje in delo sta vedno oblikovala in izoblikovala človeka, nekatere bolj, nekatere manj.
Prav gotovo je bila Anica Bremšak, članica
Društva upokojencev Komenda, med tistimi, ki
jo je življenje in delo izoblikovalo do popolnosti. V letu 2001 so jo člani upravnega odbora
izvolili za blagajničarko društva. Bila je v veliko pomoč predsedniku Janezu Kimovcu, saj je
bila zelo natančna pri denarnih zadevah, kar ji
je priznal tudi nadzorni odbor pri vsakem pregledu finančnega poslovanja v društvu.
V letu 2004 je postala članica folklorne
skupine Društva upokojencev. Ker je bila po
poklicu šivilja, se je lotila tudi izdelave naših
narodnih noš. Marsikdo bi dejal, saj je bila tudi
plačana za to, pa vendar ni bilo tako. Anica je
večino dela opravila z velikim veseljem in
predanostjo folklori prostovoljno. Če so se
pojavile kakšne težave pri izdelavi kostumov,
jih je z veseljem in zagnano odpravljala. Vedno
je bila vesela in pripravljena pomagati, ne samo
pri narodnih nošah, pač pa tudi pri nastopih
folklorne skupine po Sloveniji, kljub temu, da
je aktivno sodelovala pri plesu kot vsi drugi.
Med temi našimi aktivnostmi pa je Anica
zbolela. Nikoli ni tarnala ali se pritoževala nad
boleznijo. Z njo se je pogumno borila in prenašala vse tegobe, ki so jo spremljale. Po vsaki
operaciji se je spet vračala med prijatelje v
folklorno skupino, saj je vedela, da je vedno
dobrodošla in da jo pogrešamo. Konec leta
2007 pa je bolezen nevarno napredovala in
Anico prisilila k počitku. Člani folklorne skupine smo upali, da bo tudi tokrat premagala
bolezen in se vrnila med nas. Aničin boj za življenje se je žal končal spomladi leta 2008.
Anica minilo je že leto odkar te ni več med
nami. Pogrešamo te kot plesalko in kot človeka, na katerega smo se lahko zanesli.
Za folklorno skupino Filip Železnik

Spoštovani
občani
Na zadnji seji občinskega sveta je bilo v
razpravi o gradnji omrežja digitalne infrastrukture T2 poudarjeno, da bo v današnji
številki Aplence na srednjih straneh predstavljena gradnja s projektom in načrti.
Kljub naporom, prošnji in opozorilom
izvajalcu, da nam le-ta pravočasno posreduje podatke oziroma slikovno gradivo,
nam le-tega do zadnjega trenutka ni uspelo
dobiti, za kar smo imeli pri obsegu in tehnični izvedbi potem velike težave.
Občinskemu svetu in občanom zagotavljamo, da se bomo v uredništvu še naprej
trudili, da od izvajalca gradnje omrežja
dobimo zahtevane podatke vsaj do naslednjega izida Aplence.
Uredništvo
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Ostali so spomini, bolečina,
ostala strašna je praznina.
In pogled, uprt v nebo,
ker upamo, da ti je lepo.
V SPOMIN
10. maja mineva leto žalosti, bolečine in
samote, odkar nas je zapustil naš dragi mož,
oče, stari ata, brat, stric in tast

FRANC SODNIK
iz Gmajnice
Hvala vsem, ki se ustavljate ob njegovem
grobu, se spominjate nanj in mu v spomin
prižigate svečke.
Vsi njegovi!

Odšli so
Janez Kuhar, rojen 6. 4. 1918, Podboršt
pri Komendi 27, star 91 let
Janez Krušnik, rojen 12. 5. 1940, Gmajnica 3, star 68 let
Pavel Vidmar, rojen 1. 2 1931, Žeje pri
Komendi 7, star 78 let

Glasilo občine Komenda 5/2009
Jaz nočem, da bi svet spoznal
skrivnosti moje in bolesti,
kako sem ljubil, kaj prestal,
prepuščam sodbo Bogu in vesti.
(Mihail J. Lermontov)
ZAHVALA
V 92. letu nas je za vedno zapustil naš dragi
oče, dedek, pradedek, brat, stric, tast

JANEZ KUHAR
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem
za izraze sožalja, podarjeno cvetje, sveče in
maše ter spremstvo na njegovi zadnji poti.
Hvala g. župniku Zdravku Žagarju za opravljen pogrebni obred in obisk prvih petkov,
pogrebnemu zavodu iz Dvorij, pevcem iz
Komende in gasilcem iz Komende.
Še posebej se zahvaljujemo vsem, ki ste
skrbeli zanj in ga negovali zadnje mesece
njegovega življenja: Silvi Bizjak, Zori Pibernik, Nevenki Hribar, Marti Jerman.
Vsem iskrena hvala.
VSI NJEGOVI
Maj 2009

Moteči potepuški psi
V uredništvo Aplence smo dobili zadnje čase
kar nekaj opozoril in obvestil o potepuških
psih v nekaterih krajih v občini. Psi brez nadzora pa niso le moteči. Vemo, da so lahko nepredvidljivi ali nevarni. Saj poznamo pregovor,
da ima pes kosmata ušesa.
Zato spoštovani lastniki psov, ki svojim štirinožnim prijateljem tako zaupate, da jih imate
spuščene, ne bodite presenečeno užaljeni, če
bo uradna oseba zaradi potepuškega oziroma

vašega spuščenega psa ukrepala.
Izgovarjanje na nevednost ne bo pomagalo.
Poznana je namreč pravna razlaga, da nepoznavanje predpisov škoduje.

MALI OGLAS
Prodam plohe (50mm) in deske (30mm)
lesa HRAST in BUKEV, dolžine 3, 4, 5
metrov. GSM: 041-852-632

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

Če želite, da pri zahvali za pokojnika ob sliki
objavimo tudi znak

Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, E-mail: urednistvo.gok@komenda.si

to pripišite ali

Uredniški odbor: Marta Jerebič (N.SI), Peter Cviren (SD), Anton Pogačar (SLS), Marija
sporočite ob
Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Bojan Tavčar (SDS) in Vesna Živadinov Štebe
(LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Baldomir Kremžar, Sabina Küznaročilu zahvale.
mič, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr.
Uredniški odbor
Marko Žerovnik... Priprava za tisk: Egist Zagoričnik, BOLD – Tisk: BOLD. Naklada:
1850 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplačno.
Aplenca-Glasilo občine Komenda,
Oglase, zahvale
Aplenca na spletu:
Leto 18, številka 5 bo izšla
oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu
www.komenda.si
30. junija 2009
na občini, ali pošljite po E-pošti na
Gradivo za objavo oddajte
naslov: urednistvo.gok@komenda.si
do petka, 12. junija 2009
Informacije tudi na GSM 031-638-699
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Dve veliki praznični dirki
Pod pokroviteljstvom občine ob 10. občinskem prazniku so se kasači potegovali za pokal Janka
Juhanta, kolesarji pa za veliko nagrado Komende.
poslansko mesto Jelko Kacin in dr. Marta Ciraj. Kacin, ki je bil že na
spomladanskem sejmu in tudi v preteklosti večkrat na pomembnejših
dogajanjih v občini Komenda, je še enkrat zaželel klubu in občini
uspešno uresničitev poslovnih in organizacijskih ciljev. Dr. Marta Ciraj
pa je ob tem z zadovoljstvom ugotovila, da je k dosedanjim uspehom in
pomembni prepoznavnosti Komende v Sloveniji in tudi v Evropi bila
tudi sama vedno zelo pripadna. Torej, sta oba prepričana, da upravičeno
upata na volilni glas za Evropski parlament v občini Komenda.

Po letošnjem spomladanskem kmetijskem, gozdarskem in gradbenem
sejmu je ta mesec Komenda spet izstopala na straneh in programih slovenskih medijev in sicer na športnem področju.
Konjeniški klub Komenda je v okviru občinskega praznika organiziral
pod pokroviteljstvom občine tradicionalno, sicer prvo letošnjo kasaško
prireditev v Komendi, tokrat za pokal oziroma v spomin Komendčana
Janka Juhanta.
Dirka je bila v vseh pogledih pomembna in na nek način tudi presti-

žna. Domačini so potrdili tradicionalno uspešnost in ime, da so si zaslužili lani drugo mesto v državi, v spominski dirki Janka Juhanta pa se
kljub veliki želji vseh, ki so prišli v Komendo zaradi favorita Jasina GL,
ni zgodila 60. zmaga. Jasin GL je še enkrat za las zgrešil zmago. Njegovi poznavalci pa so zadovoljni ugotavljali po dirki, da je Jasin GL Tomaža Laha še kako v igri in veliko jih je, ki verjamejo, da bo na eni
prihodnjih šestdesetko tudi potrdil.
Bila pa je dirka tudi priložnost za nastopanje in predstavitve. Tako sta
se na tribuni in na podelitvi pokalov pokazala tudi kandidata za evropsko

Posebno priznanje pa si zagotovo zaslužijo organizatorji kolesarske
prireditve za pokal Slovenije in občinsko prvenstvo v kolesarstvu na že
3. Veliki nagradi Komende. Komenda je namreč minulo soboto dopoldne dobesedno »živela« na kolesu. 200 kolesarjev je v različnih kategorijah merilo moči na več deset kilometrih.
Največ priznanj oziroma odličij so si seveda prislužili mladi kolesarji,
ki jim je na končni slovesnosti čestital tokrat
župan občine Tomaž
Drolec. Zaslužni za to,
da bo ime Komende po
sobotni prireditvi spet
zvenelo kot uspešna in
velika prireditev v Sloveniji pa si zaslužijo
člani Kolesarskega kluba Bexel v vlogi organizatorja in vse službe,
vključno z redarji gasilci
in nenazadnje seveda tudi sponzorji.
Toliko o kolesarski prireditvi tik pred zaključkom redakcije tokrat v
Aplenci, več pa v prihodnji številki.
Andrej Žalar
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Prvomajski pohod na Lisco (947 m)
Prvi maj (praznik dela) praznujejo v večini držav sveta, redka izjema so Združene države
Amerike (ZDA). Praznik je izvorno spomin na
krvave demonstracije v ameriškem Chicagu
leta 1886, pa tudi največje praznovanje socialnih in gospodarskih dosežkov mednarodnega
delavskega gibanja. Tudi mi smo se na svoj
način pridružili praznovanju praznika dela s
pohodom na Lisco.
Iz Planine pri Sevnici smo krenili proti Lisci
v nekoliko zgodnejši jutranji uri. Do doma na
Lisci smo potrebovali slabe štiri ure. Pot je bila
lepa, družba enkratna. Hodili smo skozi smrekove in bukove gozdove, ki so od mladega
svetlo zelenega listja prijetno žareli. Posebej
smo uživali ob prihodu na visoko ležeče in s
cvetjem posejane hribovske travnike, od koder
je bil ob jasnem vremenu izjemen pogled na
okoliško hribovje s samotnimi kmetijami in
manjšimi naselji pod njimi.
Ob prihodu na Lisco smo se najprej pomešali med trumo izletnikov, večinoma takšnih, ki
so nekaj sto metrov stran parkirali svoje jekle-

ne konjičke. Nas tolikšna množičnost udeležencev ni motila, saj smo jo ob lepem vremenu
tudi pričakovali.
Ker se je na vrhu Lisce gnetlo veliko ljudi,
smo najprej stopili do tja in ugotovili, da le-ti
spremljajo tekače, porazdeljene po različnih
starostnih kategorijah. Odtod smo stopili do
velikega šotora, kjer se je pilo, jedlo in plesalo
ob glasni glasbi domačih ansamblov. Na gnečo
in drugi ansambel smo naleteli ob Domu na
Lisci, kjer pa zaradi izjemno glasne glasbe nismo dolgo vzdržali. Umaknili smo se na mirnejši kraj, kjer smo si privoščili hrano in si
dali duška prijetno ohlajenem pivu.
Na Lisci je prvomajsko srečanje ljudi postalo tradicionalno. Lepše ko je vreme, več ljudi
se zbere na njem, da skupaj počastijo mednarodni praznik dela.
Ob povratku z Lisce nas je večina poti spremljalo močno grmenje, slišano z zahodne
smeri, zaradi česar smo, da ne bi bili mokri,
močno pospešili korak. Na kraju smo bili bolj
mokri od potu kot od dežnih kapelj, nad čimer

se nismo prav nič pritoževali. Ob vrnitvi na
Planino pri Sevnici oziroma v Vejice, smo sedli
za mizo, kjer smo si privoščili, čeravno šele
proti večeru, prvomajski golaž.
Sklenili smo, da bomo tradicijo prvomajskih
pohodov (z golažem) ohranili, saj je bilo do
sedaj naše druženje vedno lepo doživetje.
Dr. Marko Žerovnik

Od pomnika
do pomnika
Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče z
mentorji in člani je letos že drugič pripravilo
zanimivo pohodno nagradno igro z naslovom
Od pomnika do pomnika. Letošnje nagradnega
pohoda se je udeležilo blizu 30 pohodnikov in
med njimi tudi skupine. Pot po občini od pomnika do pomnika je po idejni zasnovi Jureta
Debeljaka pripravil Odbor za kulturno dediščino, ki mu predseduje dr. Marta Ciraj. Med
obiskom na dan pohoda v Komendi pa se je pri
prirediteljih na cilju oglasil in se zanimal za to
zanimivost tudi evropski poslanec Jelko Kacin.
- A. Ž.

Pohodniki na
Šenturško goro
Med tradicionalnimi prazničnimi majskimi
prireditvami je bil tudi letos prestižni pohod
pod imenom 12 ur Šenturške gore, ki ga organizira Planinsko društvo Komenda. Štart in cilj
je bil letos pri Planinskem domu na Podborštu,
pohoda pa se je udeležilo 28 planink in planincev – pohodnikov. S petimi krogi je bil zmagovalec Jure Grmšek s Križa. V ostalih kategorijah pa so bili najboljši Marki Lončar (Voklo),
Zvone Kemperl (Komendska Dobrava) in
Mateja Pavlinič (Gora).
- A. Ž.
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Razstava Art brut
V galeriji Varstveno delovnega centra INCE-ZU v Mostah pri Komendi so svetovni dan
Downovega sindroma tudi letos obeležili s
slikarsko in kiparsko razstavo. Odprli so jo 5.
maja, na ogled pa je bila do 15. maja.
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Šahovski utrinki
Člani Šahovskega kluba Komenda so uspešno
nastopali v preteklem obdobju.
NOTRANJSKA LIGA MLADIH – 3
TURNIR - Ljubljana, 13.1.2009. Osvojili
smo: 1. mesto Samo Kralj, 4. mesto Manca
Kralj, 6. mesto Alja Bernik, 9. mesto Catwerina
Leonardi, itd.
5. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV
MLADIH - Domžale, 23.1.2009. Osvojili
smo: 1. mesto Samo Kralj, 2. mesto Andrej
Kobold, 4. mesto Sebastijan Markoja, 6. mesto
Tilen Lučovnik, itd.
NOTRANJSKA LIGA MLADIH – 4
TURNIR - Domžale, 10.2.2009. Osvojili smo:
1. mesto Samo Kralj, 2. mesto Sebastijan
Markoja, 7. mesto Leja Zajc, 8. mesto Laura
Unuk 10. mesto Julijan Novakovič, itd.
6. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV
MLADIH - Preserje, 20.2.2009. Osvojili smo:
1. mesto Sebastijan Markoja, 4. mesto Andrej
Kobold, 5. mesto Tine Zajc, 10. mesto Bine
Brank, itd.
LJUBLJANSKA ŠAHOVSKA LIGA Marca se je končala trimesečna liga. V SUPER
LIGI je ekipa ŠK Komenda Popotnik osvojila 7.
mesto. V I. ligi je ekipa ŠK Komenda Utrdba
(za katero so igrali: Marko Coklin, Filip Kozarski, Anton Trebušak, Maja Nadvešnik, Sebastijan Markoja) osvojila I. mesto. V II. ligi je ekipa
ŠK Komenda Gaber osvojila 9. mesto. V III. ligi
je ekipa ŠK Komenda Pogi (za katero so igrali:
Franc Poglajen, Neža Cankar, Leja Zajc, Caterina Leonardi, Eva Janežič, Laura Unuk, Alja
Bernik, Michaele Leonardi) osvojila 3. mesto.
NOTRANJSKA LIGA MLADIH – 5
TURNIR - Ljubljana, 10.3.2009. Osvojili
smo: 3. mesto Caterina Leonardi, 7. mesto
Manca Kralj, 8. mesto Amela Kurtovič, 9.
mesto Leja Zajc, 10. mesto Eva Janežič, itd.
7. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV
MLADIH - Ljubljana, 13.3.2009. Osvojili
smo: 1. mesto Samo Kralj, 2. mesto Tilen Lučovnik, 3. mesto Manca Kralj, 4. mesto Leonardi Caterina, 6. mesto Andrej Kobold, 9.
mesto Alja Bernik, itd.
7. MLADINSKI TURNIR IG - Izvedeno
na Igu 22.3.2009. V konkurenci 141 šahistov

in šahistk smo osvojili: 2. mesto Jan Gantar,
10. mesto Tilen Lučovnik, 14. mesto Samo
Kralj, 20. mesto Bine Brank, 22. mesto Sebastijan Markoja, 33. mesto Laura Unuk, 37.
mesto Caterina Leonardi, 38. mesto Manca
Kralj, 39. mesto Neža Cankar, itd.
II. KOSTROJ OPEN - Slovenjske Konjice,
od 26.3.2009 do 5.4.2009. 15. mesto Sebastijan
Markoja (najboljši mladinec), 16. mesto Manca Kralj (najboljša članica), 18. mesto Samo
Kralj, 25. mesto Laura Unuk.
19. DRŽAVNA ŽENSKA LIGA - Odigrano
v Rogaški Slatini od 27.3.2009 do 5.4.2009, je
ekipa ŠK Komenda (v postavi: Vilma Nadvešnik, Maja Nadvešnik, Lara Kozarski, Alja
Bernik) osvojila 9. mesto.
NOTRANJSKA LIGA MLADIH – 7.
TURNIR - Ljubljana, 7.4.2009. Osvojili smo:
3. mesto Samo Kralj, 4. mesto Manca Kralj, 6.
mesto Julijan Novakovič, 7. mesto Caterina
Leonardi, 9. mesto Laura Unuk, itd.
8. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV
MLADIH - Ljubljana, 24.4.2009. Osvojili
smo: 1. mesto Samo Kralj, 2. mesto Sebastijan
Markoja, 5. meto Tilen Lučovnik, 6. mesto
Manca Kralj, 8. mesto Caterina Leonardi, itd.

PRVOMAJSKI TURNIR - Turnir smo izvedli v Komendi 2. maja 2009. Zmagal je Filip
Matej (ŠD Domžale). Sledijo: 2. mesto Jan
Gantar, 3. mesto Samo Kralj, 4. mesto Andrej
Kobold (vsi ŠK Komenda).
12. KADETSKA LIGA - Tekmovanje odigrano v Novi Gorici od 9. do 10. maja 2009. V
konkurenci kadetinj je ekipa ŠK Komenda Pogi
(Bernik Alja, Leonardi Caterina) osvojila 2.
mesto. Ekipa ŠK Komenda Utrdba (Vidic Teja,
Kralj Manca) je osvojila 3. mesto, ekipa ŠK
Komenda Popotnik je osvojila 6. mesto, ekipa
ŠK Komenda Suma je osvojila 12. mesto. V
konkurenci kadetov je ekipa ŠK Komenda Popotnik (Samo Kralj, Sebastijan Markoja, Tilen
Lučovnik, Andrej Kobold) osvojila 3. mesto,
ekipa ŠK Komenda Pogi je osvojila 10. mesto.
NOTRANJSKA LIGA MLADIH – 7.
TURNIR - Ljubljana, 12.5.2009. Osvojili smo:
1. mesto Samo Kralj, 4. mesto Manca Kralj, itd.
17. DOPISNA ŽENSKA ŠAHOVSKA
OLIMPIJADA - Zelo uspešno se je končala
dopisna olimpijada, saj je ekipa Slovenije osvojila 1. mesto. Za ekipo sta zelo uspešno igrali
naši članici Maja Nadvešnik in Lara Kozarski.
Franc Poglajen

Udeleženci tekmovanja v Kadetski ligi

En dan, dva uspeha
Prav gotovo si bodo člani šahovske sekcije DU
Komenda zapomnili četrtek, 13. maja, ko so v
enem dnevu dosegli kar dva uspeha. Dopoldne
so na ekipnem šahovskem prvenstvu Gorenjske v Kranju, kjer je tekmovalo osem ekip,
dosegli zavidanja vredno drugo mesto. Ekipo
so sestavljali: Marjan Karner, Anton Trebušak,
Jože Zidarič in Peter Plevel.
Isti dan pa so gostili tudi 5-člansko šahovsko
ekipo DU Mirna na Dolenjskem (Andrej
Brcar,Vinko Tomazin, Arif Begulič, Franci
Dolinšek, Anton Kotar), ki so s svojo udeležbo
na prijateljskem šahovskem dvoboju vrnili

lanski obisk naših šahistov in tako pripomogli
k počastitvi našega občinskega praznika. Da so
igro vzeli čisto zares, kaže to, da so predvideni
čas dvoboja raztegnili kar za celo uro. V domači ekipi so poleg članov, ki so že dopoldne sodelovali v Kranju, moštvo Komendčanov sestavljali še: Marjan Kern, Alfonz Hrovat, Alojz
Mezeg in Brane Debelak.
Izid: zmagali so domačini in sicer 32,5 proti
17,5. A ni bilo slabe volje zaradi poraza, saj je
družabno srečanje po končanih igrah v dobri
volji združilo obe ekipi, s sklepom, da to gotovo ni bilo njihovo zadnje srečanje.
-vc
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Avtokrosisti v polnem zagonu
Po zimskem premoru, ki je še posebej dobro
del tekmovalcem za priprave na novo sezono,
so se buggy-ji letos na prvi dirki udarili kar na
asfaltu. Seveda je šlo za dirko paralelnega relikrosa v Logatcu.
Videli smo pet predstavnikov četrte divizije,
ki so se na tem poligonu preizkušali že v preteklih letih. Muhasto vreme je poskrbelo, da
»blatni fantje« niso uspeli v popolnosti izpolniti vloge favoritov. Sobotne treninge je zaznamovalo hudo trčenje lani najboljšega relikrosista Boštjana Petrovčiča, ki se je z veliko
hitrostjo zaletel v betonski podvoz. K sreči je
precej poškodovan samo dirkalnik, medtem ko
jo je Petrovčič odnesel le z bolečinami. Tokrat
smo spremljali dirke v nasprotni smeri kot v
preteklosti, kar je tekmovanje le še popestrilo.
Po kvalifikacijah je najbolje kazalo Matiji Rakovcu, ki je za 14 stotink sekunde ugnal Marka
Ravnikarja. Ivo Bokal in Dejan Petrič sta dosegla čase slabše od 8. mesta in sta tako že izgubila možnosti za visoko uvrstitev v generalni
razvrstitvi. Vseeno pa je v diviziji IV največ
spretnosti pokazal slednji in si v odločilni tretji
finalni vožnji zagotovil svojo prvo zmago na
asfaltu. Premagal je prav našega Ravnikarja, ki
je tako osvojil 2. mesto. V dirki za generalnega
zmagovalca smo spremljali previdne vožnje na
spolzki progi, na katero je bil najslabše pripravljen zmagovalec kvalifikacij Rakovec, ki je
padel na 7. mesto. Po zanimivih izločilnih
predstavah sta se v finale uvrstila Primož Kostanjšek in Marko Ravnikar. Pravo senzacijo je
pripravil Kostanjšek, ki je brez večjih težav
dosegel uspeh kariere. K temu so precej pripomogle boljše pnevmatike ter razmeram bolj
primerna konstrukcija njegove opel astre. Iz
Logatca pa je kljub vsemu zadovoljen lahko
odšel tudi Ravnikar, ki je domov odnesel dva
pokala za dve drugi mesti.

Že naslednji vikend pa se je v Sopotnici pri
Škofji Loki pričelo tudi državno prvenstvo v
avtokrosu. Kot smo že pisali se Igor Kern in
Ravnikar ne bosta udeležila vseh dirk, oba pa
sta se pričakovano odločila, da izpustita že
uvodno. Na štartu se je pojavilo 8 tekmovalcev,
kar polovica jih prihaja iz naše občine! Tako
treningi kot kvalifikacijske vožnje so pokazale,
da je tudi letošnji vrh zelo širok. V odsotnosti
aktualnega državnega prvaka Sušnika se je
zmage veselil Dejan Petrič, ki je bil v finalni
vožnji hitrejši od Damjana Dolinška in Bojana
Osredkarja. Če je z drugim mestom zelo presenetil Dolinšek, ki se je do sedaj pojavljal le
na dirkah v Tunjicah in na Rupi, pa smo preboj
na zmagovalni oder Osredkarju napovedovali
že po koncu lanske sezone. Nasovčan je po
svojih petih odpeljanih dirkah v zadnjih dveh
sezonah zelo konstanten in ni se bati, da v prihodnosti tega dosežka ne bi še izboljšal. Ostali
trije Komendčani so imeli v finalni vožnji kar
nekaj težav, tako da so se Marcel Grgič, Robi
Kociper in Janez Zgonec razvrstili na mestih
od 6 do 8. Kociper pa je iz Sopotnice vendarle
odšel s pokalom, saj je
slavil v diviziji dvopogoncev, kjer je bil ob odsotnosti Plevela brez konkurence.
Tisti tekmovalci, ki jim
samo domače prvenstvo ni
dovolj pa so se 9. in 10.
maja odpravili na dirko
novoustanovljenega
Prvenstva Avtokrosarene v
hrvaško Rupo. Slovenci
smo imeli predstavnike le
v diviziji buggy-jev, a smo
bili tam s sedmimi udeleženci od desetih toliko bolj

številni. Že kvalifikacijske vožnje so nakazale,
da bo to končno dan Janeza Zgonca, saj je dobil
dve vožnji od treh in si tako izboril prvo štartno
vrsto. Tudi v finalu je silovito krenil in brez
težav nadzoroval prednost, ko se je spet zgodilo. Sicer malenkostna okvara dirkalnika, ki pa
je Zgonca vendarle prisilila, da predčasno zaključi dirko. V izredno razburljivi dirki je na
koncu največji pokal dvignil Rakovec, družbo
na stopničkah pa sta mu delala Sušnik in presenetljivi najboljši Hrvat Vuradin. Grgič je
osvojil nehvaležno 4. mesto, Zgonec je končal
kot 9., mesto pred njim pa je po lepi predstavi
s težavami ob koncu zaključil Kociper. Ostali
Komendčani se te dirke iz različnih razlogov
niso udeležili.
Po zanimivem uvodu v sezono pa zdaj že vsi
nestrpno odštevamo dneve do prve tunjiške
dirke. 23. in 24. maja se bo prav gotovo daleč
naokrog slišalo brnenje teh terenskih dirkalnikov, ki bodo, če jo le vreme ne bo preveč zagodlo, v Tunjice spet privabili množice ljubiteljev
avtokrosa.
Srečo Zupančič

Pestro tudi v Blatnem dolu
Medtem ko se že nekaj let na progi pri Kosirnikovih v Tunjicah odvijajo zelo zanimive dirke
v avtokrosu, se je v zadnjem času nekakšna
miniaturna različica le-teh pojavila v neposredni bližini. Tik ob cesti Mlaka-Tunjice se nahaja poligon Blatni dol, domačinom bolj znan
kot Stara boršta.
Skupina zagrizenih modelarjev iz naših krajev se je lani odločila napraviti primeren prostor za svoj hobi, ob tem pa so želeli združiti
prijetno s koristnim. Na lokaciji, kjer se danes
bohoti lepo pripravljena proga za off-road
modele, je pred tem namreč samevalo divje
odlagališče odpadkov. Fantje so se odločili, da
bodo črno deponijo sanirali in z zgolj zdravim
materialom naredili nekaj očem pa tudi naravi
bolj prijaznega. Po dobrem letu dela in druženja so postali že prav prijetna druščina, ki se
načeloma vsako soboto popoldne, predvsem
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pa ob nedeljah dobi v Blatnem dolu. Najprej je
vsakič čas za morebitne popravke na progi ali
ob njej, potem je potrebno preizkusiti svoje
konjičke, ob vsem pa se seveda najde čas tudi
za okusno malico, za katero poskrbijo predvsem njihove boljše polovice. Modelarjem je
njihov hobi postal tako všeč, da je že v ustanavljanju društvo Blatni dol, ki bo združevalo
vse generacije ljubiteljev »mini buggyev.«
Modeli njihovih buggyev pa si lastijo tudi zavidljive tehnične podatke, saj s prostornino
motorja do 3,5 ccm in močjo celo do 3,5 km
dosežejo hitrosti vse do 100 km/h. Člani Blatnega dola pravijo, da se da v času njihove
prisotnosti na poligonu po dogovoru takšen
model tudi preizkusiti.
Nekateri so se z dirkanjem z off-road modeli ukvarjali že precej pred ustanovitvijo tukajšnjega poligona, tako da so se odločili, da bodo

letos tudi sami v Blatnem dolu priredili dve
dirki za državno prvenstvo. Prva bo na sporedu
že 28. junija, druga pa 23. avgusta, na obe pa
ste vsi že sedaj lepo povabljeni. Seveda tako
hitrega napredka ljubiteljev mini dirkalnikov
ne bi bilo brez pomoči nekaterih, ki jim je takšno modelarstvo prav tako všeč. Zato bi ob tej
priliki izrekli iskrene zahvale naslednjim: Sergej Vode (odstop zemljišča) gradbeni mehanizaciji Ravnikar in Dolinšek, Gusti, Ključavničarstvo Koritnik, Alu Oblak, Travne ruše Vilar,
Elektro Jenc, modelarska trgovina PrimusR,
Sajko komunikacije, Dial s.p., PGD Komenda
ter vsem članom skorajšnjega društva Blatni
dol.
Za vse, ki vas zanima še kaj več, pa je na
razpolago tudi ažurna spletna stran www.blatnidol.com.
Srečo Zupančič

Aplenca

ZANIMIVOSTI

Balinarji za občinski praznik
V soboto, 16. maja, so balinarji pripravili občinsko prvenstvo vasi iz naše občine za pokal
Občine Komenda. Prijavilo se je 8
ekip; po dve ekipi sta poslali Komenda
in Gora, s po eno ekipo pa so sodelovali Moste, Žeje, Gmajnica in Podboršt. Ob 17. uri, ko se je tekmovanje začelo. Igrali so po sistemu vsak z
vsakim.
Zmagovalna je ekipa iz Most, druga
je ekipa Komenda 2, tretje mesto pa je
zasedla ekipa iz Podboršta.
On koncu uradnega prvenstva pa je
bilo še tekmovanje za »najbližalca«.
Vsem zmagovalcem in tekmovalcem

pa tudi organizatorjem iskrene čestitke.
Tone Ogorevc

Veteranski nogometni turnir
V počastitev praznika občine Komenda smo v
Nogometnem klubu Komenda organizirali veteranski nogometni turnir na travnatem igrišču
v Komendi.
Tako smo se v dopoldanskih nedeljskih urah
10. maja zbrali nogometaši - veterani NK Komenda, NK Vir, ŠD Policist in NK Križevci,
kjer smo odigrali medsebojna srečanja. Igrali
smo 2 x 20 minut in po sistemu dveh kvalifikacijskih tekem, ter tekmi za tretje in prvo mesto.
V prvi tekmi smo se domačini pomerili z
nogometaši iz NK Vir in jih premagali.
V drugi tekmi so Policisti opravili z gosti iz
pobratene občine Križevci.
Po manjšemu predahu so
igralci NK Vir svojo jezo
zaradi grenkega poraza z
domačini stresli nad ekipo
iz Križevcev in osvojili
končno tretje mesto.
V napeti, razburljivi in
tudi trdi tekmi smo domačini proti koncu strli odpor
žilavih in fizično dobro pripravljenih igralcev ŠD Policist, zmagali z 1:0 zmagali
in osvojili prvo mesto.
Na omenjeni tekmi smo v

uvodu nogometne igre v ekipo NK Komenda
simbolično postavili celo generacijo igralcev s
priimkom Žinič, saj so se v posameznih medsebojnih starostnih menjavah na igrišču zvrstili Žinič Gal – menjava Žinič Andraž – menjava
Žinič Igor – menjava Žinič Drago.
Pokale za osvojena mesta sta podelila občinska svetnika Vid Koritnik in Roman Grošelj. S
pesmijo in trdnim dogovorom, da se kmalu
spet vidimo (in v upanju, da bodo gostje imeli
v naslednjem srečanju priložnost spoznati našega župana in podžupana), smo na pot proti
domu pospremili goste iz Križevcev.
Darko Bolarič, predsednik NK Komenda
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Teniški klub Komenda

Praznični turnir
Teniški klub Komenda je maja letos pričel z
novo sezono aktivnega igranja tenisa na štirih
igriščih v Podborštu. V letošnjem letu bomo
organizirali več klubskih turnirjev, potekali
bosta A in B ligi med člani kluba, ženska liga,
šolo tenisa za najmlajše, udeležili se bomo tudi
lige Pod kamniškimi planinami in druge aktivnosti, ki so prisotne v klubu. Prav tako je znotraj kluba mogoče organizirati individualno
učenje tenisa za mlajše in odrasle.
Kako postati član kluba? Na prostorih teniškega kluba je oglasna deska s telefonsko številko kontaktne osebe in vsemi informacijami.
Možnost včlanitve je preko družinske, posamezne, študentske, dijaške in otroške karte. Pridite
in se nam pridružite, ne bo vam žal. Druženje,
spoštovanje in športni duh je naš moto, ki ga
gojimo v klubu. Poskrbeli smo tudi za najmlajše, saj imajo poleg igrišč tudi manjše otroško
igrišče, katerega bomo z igrali še dopolnili.

Zmagovalci prazničnega turnirja
9. in 10. maja je bil ob občinskem prazniku
turnir dvojic in posamezno. Po razburljivih in
težkih bojih so bili doseženi naslednji rezultati: dvojice 1. mesto Damjan Dolinar in Bojan
Glavač, 2. mesto Tadej Vindiš in Tomaž Petek,
3.-4. mesto Drago Kolar in Petek Jaka ter Danijel Ramšak in Primož Podbelšek, posamezno
moški 1. mesto Luka Komel, 2. mesto Janez
Komel, 3.-4. mesto Damijan Dolinar, Darko
Klančnik. Turnirja se je v dveh dneh tako udeležilo preko 40 tenisačev.
Primož Podbelšek, predsednik TK

Na Minfosu
Že sedmič zapored je bil krožek Kamenkost
na razstavi Minfos v Tržiču. Naslov oziroma
tema letošnje 37. razstave Minfos je bila Podzemlje kristalnih voda. Člani krožka so tudi
letos poželi priznanje in navezali nove stike.
Hvaležni so vsem za podporo, še posebno
občini županu Tomažu Drolcu ter prijateljem
krožka gospodom Mihu Kaču, Alešu Stražarju
ter Davu Preisingerju.
A. Ž.

Odbojkarski
turnir 2009
Društvo DPŠ vsako leto v okviru občinskega
praznika organizira ženski odbojkarski turnir.
Tudi letos se je tekmovanja udeležilo 8 ekip,
od tega dve iz naše občine, nekaj Komendčank
pa smo opazili tudi v drugih ekipah. Tekme so
bile zelo zanimive, saj se dekleta le enkrat na
leto pomerimo med seboj. Prva tri mesta so
osvojile ekipe Broline, Pupe in ŠD Preserje.
Da tudi domačinke dobro igramo odbojko,
smo dokazale z osvojenim 5. mestom.
Mihaela Poglajen
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Aplenca

KRIŽANKA

DIGIT, d.o.o., Žeje pri Komendi 116,
1218 Komenda
je uvozno - izvozno podjetje ustanovljeno
leta 1990 v Ljubljani. Glavna dejavnost podjetja od leta 1993 je uvoz, veleprodaja in distribucija prehrambenih izdelkov. Istega leta je podjetje podpisalo prvo pogodbo o ekskluzivnem
zastopstvu ter distribuciji izdelkov nizozemskega proizvajalca prehrambenih izdelkov Remia v Sloveniji.
Njihov prodajni program vključuje zamrznjen krompir, zamrznjeno
zelenjavo, ribe, sladolede, zamrznjeno sadje, zamrznjene testenine, zamrznjeno meso, mesni proizvodi–sveži predpakirani, siri, majoneze,
prelivi in margarine, konzervirani proizvodi, smetane, kreme in tekoče
maslo, Aviko specialitete, mesni proizvodi
1. nagrada – prehrambeni artikli v vrednosti 30 EUR
2. nagrada - prehrambeni artikli v vrednosti 20 EUR
3. nagrada - prehrambeni artikli v vrednosti 10 EUR
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA)
pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda
DO VKLJUČNO 12. JUNIJA. Na kuverto napišite: ime, priimek,
naslov in pripišite Nagradna križanka.
Nagrajenci križanke AVTOŠOLA ŠMARCA v Glasilu občine Komenda, št. 4/2009:
1. nagrada – SEMINAR ZA IZBRIS KAZENSKIH TOČK – MARKO SKVARČA, KRIŽ 18, 1218 KOMENDA
2. nagrada – 3 URE VOŽNJE B KATEGORIJE – MIRZETA
ZDOVC, KRIŽ 3, 1218 KOMENDA
3. nagrada – 1 URA VOŽNJE B KATEGORIJE – ŠPELA ŠPRUK,
KLAVČIČEVA 10, 1241 KAMNIK
Čestitamo! Nagrade prevzamejo nagrajenci na podlagi tega potrdila
in osebnega dokumenta v Bortan Žagar & CO d.n.o., Avtošola Šmarca,
Stegne 22, 1241 Kamnik. Vse tri nagrade so prenosljive !
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Povabljeni na prireditve
Nedelja, 31. maja – ob 10. uri 2. mednarodno srečanje starih
traktorjev in stare kmetijske mehanizacije na hipodromu v Komendi.
Sodelujejo društva iz Slovenije, Avstrije, Italije, Nemčije. Panoramska vožnja po občini Komenda, spretnostne in zabavne igre, gostinska
ponudba z ansamblom v šotoru.
Nedelja, 7. junija - ob 18. uri Revija upokojenskih pevskih zborov
Gorenjske v Dvorani Davorina Jenka Cerklje. Sodeluje mešani pevski
zbor Društva upokojencev Komenda. Zborovodja Ignac Gorjanc.
Petek, 19. junija - ob 18. uri Revija pevskih zborov Dolenjske v
Mirni na Dolenjskem. Sodeluje 6 pevskih zborov, gosta večera sta
Mešani pevski zbor Društva upokojencev Komenda pod vodstvom
Ignaca Gorjanca in Folklorna skupina Društva upokojencev Komenda pod vodstvom mentorja Valterja Horvata.
Torek, 23. junija - ob 9. uri Prvenstvo kolesarjev Gorenjske na
progi Komenda-Cerklje-pod lipo-Komendska Dobrava-Podborštbalinišče.
• ob 13. uri spretnostna vožnja ekip
• ob 14.30 podelitev pokalov in diplom
Sobota, 13. junija – 10. uri 3. Pokal Komende v orientaciji v Vranji
peči nad Kamnikom. Organizator Orientacijskega klub Komenda.
Več informacij o tekmovanju in treningih orientacije na: andreja.anzur@gmail.com
Sreda, 24. junija – ob 20. uri Kres po kresni noči v organizaciji
Društva Skupina aktivnih Klančanov pri Brunarici na Klancu. Vabijo
na tradicionalni Kres po Kresni noči, poskrbeli bodo tudi za dobro
glasbo, pijačo in brezplačen golaž.

Aplenca

XXXXXXXXXXXXXX

Glasilo
občine Komenda 5/2009
Poslovna
enota

KRANJ
Lesnina Kranj vam nudi velik izbor:
Kuhinj in bele tehnike
Modernih jedilnih garnitur

Spalnic in vzmetnic

Modernih dnevnih sob
Sob za mlade

ter še veliko, veliko ve ….
PE Lesnina Kranj
C. Staneta Žagarja 67
4000 Kranj
Odprto vsak delovnik med
9°° in 20°° uro
Sobota
9°° do 18°° ure

Možnost:
x
nakupa na obroke
x
brezplanega prevoza
x
brezplane montaže
x
raunalniškega izrisa
x
strokovnega svetovanja
x
rednih in izrednih popustov
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Kar dva praznika
Na mladih svet stoji, v Komendi pa je ta mesec kar dvakrat še posebno veljalo, da na mladih
občina stoji. In kolikor je simbolike v tej trditvi, toliko je bilo maja tudi prazničnega dogajanja
med najmlajšimi občankami in občani Komende, ki se vsak dan iz mesca v mesec in iz leta v
leto dobivajo pri igrah in zanimivih dejavnostih, pri varstvu in vzgoji v vrtcu.
V vrtcu Mehurčki, kjer imajo vrsto skupin od mišk, žabic, račk, ježkov… do zajčkov, ribic,
pikapolonic so v prazničnem maju občine Komenda praznovali tri krat po deset let vrtca Mehurčki. »Juhuhuuuu. To so nas gledali v športni dvorani, ko smo se jim predstavljali in podžupan
nas je pozdravil.«
»Pa ne samo to. Kako smo praznovali še en praznik sredi meseca, v soboto dopoldne na novem igrišču pred šolo v Mostah. Tam so bile tudi mažoretke, pa čebelarji, pa zajčki, golobi, pa
gasilci z velikim avtom in tisti, ki z rokami krilijo in nerazumljive krike spuščajo. Uf. Še najbolj
so bili poznani starejši plesalci v nošah, mlajši od Avriklja pa tudi. In potem sta podžupan in
naša »ravnateljica« iz vrtca odprla igrišče, ko sta prerezala trak in se skupaj »podričala« po
toboganu.
»Ja, za dva praznika se pa res spodobi in splača.«
A. Žalar

