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In {e nasvet: 

Popi{ite svojo {kodo, poslikajte jo, ocen-
ite... Po kon~ni oceni v Sloveniji, brez 
ta trenutek vnaprej{njih obljub, nam bo 
podatek o {kodi, ki smo jo sami zabele`ili, 
morda pri{el prav. 

Ve~ o ujmi z 18. na 19. september pa v 
Aplenci oktobra.

Andrej Žalar
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Slike so bile, kamorkoli si pogledal, ... 
`alostne. Vse bolj prepri~ljivo je bilo 
kronolo{ko ugotavljanje, da tak{ne grozljive 
vodne ujme ne pomnijo niti najstarej{i, da 
je morda delno primerljiva s tisto v {est-
desetih letih v minulem stoletju, da je bila 
tista v sedemdesetih, pa 1990. in 1998. leta 
manj huda...

OBVESTILO!
Vse o{kodovance torkovega mo~nega 
de`evja OBVE[^AMO, da lahko za-

prosijo za enkratno denarno pomo~ za 
odpravo {kode tudi na CENTRU ZA 
SOCIALNO DELO, Ljubljanska cesta 
1, 1241 KAMNIK (tel.: 01/8303280).

Vse informacije, obrazce, vloge ob~ani 
lahko dobijo na

Centru za socialno delo.

Grozljiva no~ z 18. na 19. september
Ko je sonce vz{lo in z njim prvi kan~ek upanja, se je za~el razkrivati  morasti

dan grozljive no~i za mnoge.

Prva ocena  gasilcev Most, Komende in 
Kri`a je v petek zve~er bila, da so bili v 
re{evalnih akcijah mnogi ves ~as do pasu 
v vodi, nekateri tudi 30 ur, da oprema ni 
zdr`ala, da...

..., da se ljudje v grozljivo-stresnih trenut-
kih zavedamo, da moramo poklicati na 
pomo~, a ̀ al v vrsti 50, 100 in ve~ klicev na 
poveljnika gasilcev ne vemo, kdo je manj, 
ali pa bolj pomo~i potreben od nas tisti hip, 
ko je re{evalcev in opreme premalo - le 
toliko, kolikor jih je in je pa~ je... 

Zato za zamere v tak{nih trenutkih ne 
sme biti prostora. Veljata le pomo~ in 
razumevanje za ocene, ugotovitve... Ta 
trenutek pa predvsem: Hvalabogu, da 
imamo gasilce.   

Položeni asfalt je v Mostah odplavilo na 
travnik

Most v Suhadolah je postal pregrada za les 
in drugo navlako

Od otro{ke sobe je ostalo le razdejanje in 
blato 

Z novogradnje na Gmajnici je voda spodko-
pala cesto

Hipodromska  steza je bila na ve~ mestih 
zelo po{kodovana  

Poplavljena kuhinja na Zaj~evi

Na križi{~u v Mostah – vse mokro in  blatno; 
od ~evljev do pohi{tva 

Voda je tekla skozi cerkev v Mostah  

Gasilci so na Bregu {e v sredo popoldne 
~rpali vodo

Priklju~evanje na 
kanalizacijo
V pogovoru (3. stran) je `upan tudi 
poudaril, da povsod, kjer je to v ob~ini 
`e izvedljivo, lahko lastniki oziroma 
upravljavci objektov v prihodnjih dneh 
pri~akujejo odlo~be. Informacije pa 
interesenti dobijo tudi v Re`ijskem 
obratu Ob~ine Komenda.

– A. Ž.
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Jesen prvega leta tega ob~inskega 
mandata je pomembno obele`ila no~ 
z 18. na 19. september. S kronisti jo 
bomo zapisali kot no~, kakr{ne doslej 
ne pomnimo.    

»Res je. Ta trenutek, {e pod vtisom doga-
janj, velja zahvala gasilcem, ob~anom,  
sosedom, prijateljem,... vsem, ki so 
prisko~ili na pomo~. Žal moram ugotoviti, 
da za {kodo na nepremi~ninah ob~anov v 
ob~inskem prora~unu nimamo denarja.

Ob~insko rezervo bomo porabili za odprav-
ljanje {kode na infrastrukturi in za  {kodo v 
Osnovni {oli Moste, kjer sta bili poplavljeni 
klet in pritli~je. Gasilcem, ki so kmalu po 
polno~i za~eli ~rpati vodo in vodstvu {ole 
s hi{nikom in kuharicama gre zahvala, da 
je {ola bila ob 6. uri zjutraj o~i{~ena za 
nemoten pouk. Ogromno dela pa je bilo s 
~i{~enjem kleti, kjer je bil star arhiv.

Omenim naj, da je dva dni pred tem {ola 
zabele`ila pomemben dogodek. Dobila je 
pe~ za ogrevanje na zemeljski plin, ki ga 
v {oli `e imajo. Ob podpisu  koncesijske 
pogodbe s Petrol plinom smo namre~ 
dosegli, da bodi vsi javni objekti (torej 
tudi obe {oli in vrtec) brezpla~no dobili 
nove pe~i s plinskimi gorilci in potrebnimi 
preureditvami.

^e se vrnem na vodno ujmo, je bilo poleg 
{kode na infrastrukturi in v {oli prizadetih 
okrog 100 gospodinjstev. Menim, da bi ob 
stoletni vodi, kot je bila ta, te`ko kaj dosti 
spremenili ali omilili posledice.«

Ocenjujete torej, da se prakti~no doga-
janju oziroma posledicam ne bi dalo  
preventivno upreti?   

»Tega nisem rekel. Nasprotno, mislim, 
da bi zadr`evalniki blizu izvirov oziroma 
vstopov vodotokov v na{o ob~ino, lahko 
ubla`ili posledice. Ne more pa jih ubla`iti 
{irjenje strug proti Meng{u ali pa po na{i 
ob~ini, saj bi bil v tem primeru lahko ves 
Menge{ pod vodo. V Meng{u je bilo okrog 
polno~i {e okrog 15 cm do razlitja vode iz 
razbremenilnika P{ate. ^e bi torej hoteli 
odpeljati vso to vodo, bi morali za~eti s 
posegi prav pri izvirih, kar pa vemo, da je 
absolutno neizvedljivo in nemogo~e. So 
pa izvedljivi zadr`evalniki na Tunjici, P{ati, 
na Dobli~u. Projekte za te zadr`evalnike 
je `e pred desetletjem naredilo podjetje 
Hidrotehnik, vendar ob~ine nimamo 
pristojnosti, da bi jih same gradile. Zato 
nam ne preostane, kot da {e naprej samo 

moledujemo, kot ̀ e doslej, pri ministrstvu. 
Upam, da je to sedaj zadnji opomin, da 
nam bo ministrstvo dovolilo izvesti pro-
jekte in da bomo skupaj z dr`avo zgradili 
te zadr`evalnike. Minister Podobnik je `e 
izjavil, da bo treba ve~ pozornosti nameniti 
suhim zadr`evalnikom na vodotokih po 
vsej Sloveniji. ^e nam naslednje leto za 
prostorske dokumente ne uspe pridobiti 
potrebnih soglasij, bom ob~inskemu svetu 
predlagal, da se vseeno sami lotimo teh 
problemov.«

In kaj je, morda veste, razlog, da ni so-
glasja za te zadr`evalnike? 

»Pred petimi leti je bila razlaga naravovarst-
venikov, da na Tunjici to ni mo~ narediti, ker 
bi s tem spremenili re~no dinamiko. Baje 
na tem obmo~ju rastejo debelostebelne 
trave, za katere ni gotovo, da bi zdr`ale 
nekajurno poplavo. Poudaril bi rad, da bi 
se re~ni re`im res spremnil, ampak le v 
~asu takih neurij, kot je bilo zadnje, sicer 
pa bi vodotoki imeli enako vodnatost kot 
obi~ajno.  Moje mnenje je, ~e trava ne zdr`i 

24 ur pod vodo (ali {e manj), ni vredna, 
da je. Zdi se mi, da je kulturna dedi{~ina 
(cerkev in polovica vasi Moste) ve~ vredna, 
da se obvaruje, kot pa trave, za katere pa 
sem absolutno prepri~an, da bi zdr`ale 
pod vodo tudi tistih par ur, ko bi bil sicer 
suhi zadr`evalnik poln.

Je pa to {e en primer, ko gredo nara-
vovarstveniki morda predale~. Ob pomo~i 
doma~ih »naravovarstvenikov« pa nam 
onemogo~ajo izvedbo programov (tudi 
zadr`evalnika). 

Nekaj podobnega kot s travami, se nam 
namre~ trenutno dogaja z `abami in s 
hro{~i v poslovni coni. Vsi tisti, ki ~akajo 
na denar iz Poslovne cone, mogo~e ne 
vedo, da izklju~no zaradi naravovarstve-
nikov in »naravovarstvenikov« `e leto in 

pol ne dobijo svojega denarja. Ne gre torej 
za pe{~ico posameznikov, kot v zadnji 
Aplenci namiguje ob~anka. Poslovna cona 
ni namenjena posameznikom, ampak je 
klju~nega pomena za razvitost ob~ine – za 
otro{ki vrtec, za skrb za varstvo otrok, za 
dom za starej{e, za kanalizacijo, plinovod 
itd. Brez tega denarja si ob~ina niti misliti 
ne more vsega tega.« 

Na zadnji seji je bilo vpra{anje, kak{no 
vodo pijemo v ob~ini?

»Tudi ta povodenj je pokazala, da imamo 
skoraj stoodstotno zagrajeno vodovodno 
infrastrukturo, ki dovaja kamni{ko vodo. 
Prej je `e ob manj{ih nalivih bila voda 
kalna, opore~na. Tokrat iz pip ni pritekla 
niti kaplja kalne vode.« 

Za~etek jesenskega obdobja je ozna~ila 
tudi koncesijska pogodba za plinifikacijo 
v ob~ini. 

»Že omenjeni priklop {ole na zemeljski 
plin dokazuje, da brez Poslovne cone ze-
meljskega plina v Komendi ne bi bilo. Sedaj 
je torej v Mostah. Vemo pa, da smo povsod 
tam, kjer smo gradili kanalizacijo, pol-
agali tudi plinovodno omre`je. Z manj{im 
posegom (manjka {e cca  sto metrov cevi 
v Mostah), bomo imeli zemeljski plin do 
gasilskega doma v Komendi. Ves Kri` ima 
plinsko napeljavo `e vgrajeno, samo iz 
Most je treba {e polo`iti cev do Kri`a, da bo 
tudi tam zemeljski plin. Najkasneje spom-
ladi bo plin tudi na Gmajnici pri izgradnji 
novega naselja. V letu ali dveh bomo imeli 
plin v prav vseh vaseh na{e ob~ine.«

Na zadnji seji pa je ob~inski svet potrdil 
tudi pogodbo o ustanovitvi Zavoda Med-
generacijsko sredi{~e. 

»Sedaj bomo ustanovili zavod, ki se bo 
javil na razpis za pridobitev koncesije za  
40 mest v domu za stare in jih bo za~el 
koristiti od leta 2010 naprej. ^e bomo 
uspe{ni z nadaljnjo realizacijo Poslovne 
cone, bomo tudi to na{o veliko `eljo in 
obljubo do starej{ih lahko izpolnili. 

Sicer pa, imamo pogoje za Glasbeno {olo, 
odpiramo oddelek Upravne enote, ob vseh 
zapletih ter ovirah ta hip samo {e formalno 
~akamo gradbeno dovoljenje za postavitev 
novih hlevov za konje preko P{ate. Takoj 
po tem je na vrsti ru{enje starih hlevov in 
za~etek gradnje tako te`ko pri~akovane 
trgovine v Komendi.«

Andrej Žalar 

Župan Toma` Drolec:

Tudi varovanje ima ve~ 
razse`nosti 

»Hvala gasilcem in vsem, ki so kakorkoli prisko~ili na pomo~, ~eprav tudi 
razmislek ta trenutek ni odve~... Brez Poslovne cone bi ob~ina bila...,
kaj `e..?«  
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Komenda, 29. avgusta – Župan ob~ine Ko-
menda Toma` Drolec in direktor Petrolove 
h~erinske dru`be Petrol plin, d.o.o. [tefan 

Lebar sta podpisala koncesijsko pogodbo, 
po kateri bo Petrol plin na obmo~ju ob~ine 
Komenda zgradil plinsko infrastrukturo 
ter ob~ini naslednjih 35 let zagotavljal 
nemoteno oskrbo z zemeljskim plinom. 
Ob~ina Komenda naj bi do konca leta 2009 
imela 25 kilometrov plinovodnega omre`ja, 

v katerega bo Petrol Plin v naslednjih letih 
investiral 1,7 milijona Eur.
Podpis pogodbe pomeni raz{iritev oskrbe z 
zemeljskim plinom iz Poslovne cone Ozka 
dela na obmo~je strnjenih naselij ob~ine 
Komenda, prav tako pa tudi zaokro`itev 
plinifikacije ob~in v neposredni bli`ini 
Ljubljane. Za izvajanje gospodarske 
javne slu`be sistemskega operaterja 
zemeljskega plina je v ob~ini Komenda 
na podlagi postopka javnega razpisa za 
oddajo koncesije za koncesionarja izbrano 
h~erinsko podjetje Petrola, dru`ba Petrol 
Plin, d.o.o.
Projekt plinifikacije Komenda je stekel ta-
koj po podpisu pogodbe, zaradi tehni~ne 
in ekonomske racionalizacije pa bo po-
tekal v treh fazah. Prva faza, ki vklju~uje 
izgradnjo povezovalnega voda do naselja 
Komenda ter izgradnjo omre`ja na o`jem 
obmo~ju Suhadol in Most, bo predvidoma 
kon~ana ̀ e do konca letos, preostanek od 
na~rtovanih 25 kilometrov omre`ja pa bo 
dograjenih do konca leta 2009. Omre`je 

V okviru izdelave lokacijskega na~rta za II. 
fazo Poslovne cone Komenda je podjetje 
IPSUM, d.o.o., Dom`ale, za potrebe post-
opka celovite presoje vplivov na okolje 
izdelalo “Okoljsko poro~ilo za obmo~je 
OLN 02/1 - poslovno proizvodna cona Ozka 
dela - II. faza”. Vodja projekta Ivo Kej`ar, 
univ. dipl. ing. kem., je za okoljsko poro~ilo 
sestavil ekipo, v kateri so poleg sodelavcev 
iz IPSUMA sodelovali vrhunski strokovnjaki 
z razli~nih podro~ij iz celotne Slovenije. 
Preden je okoljsko poro~ilo romalo na 
pregled na Ministrstvo za okolje in pros-
tor RS, je okoljska izvedenka Leonida [ot 
Pavlovi~, univ. dipl. biol., AQUARIUS, d. o. 
o., Ljubljana, opravila revizijo poro~ila.  

Pred dnevi je bila opravljena javna ob-
ravnava, na kateri je vodja projekta g. 
Kej`ar udele`encem predstavil vsebino 
okoljskega poro~ila, vendar so se obrav-
nave poleg nekaj ob~inskih funkcionarjev 
in prisotnih “po slu`beni dol`nosti” udele`ili 
vsega trije ob~ani. 

Da bi bili ostali vsaj pribli`no informirani, 
kako obse`no je okoljsko poro~ilo,  naj 
povem, da je to tekstualni in grafi~ni 
elaborat, ki brez revizije obsega skoraj 
sto petdeset strani analiz, opisov in razlag 
na formatu A4 ter  devet grafi~nih listov 
ve~jega formata. Revizija obsega slabih 
trideset strani formata A4, v

elaborat pa je na skoraj petdesetih straneh 
teksta in grafik vlo`ena “Presoja sprejem-

ljivosti izvedbe Ob~inskega lokacijskega 
na~rta obmo~ja 02/1 poslovno proizvodne 
cona Ozka dela - II. faza na obmo~je 
Natura 2000, Zadnje struge pri 
Suhadolah”. 

Seveda pa je bolj od obsega 
va`na vsebina elaborata, ki ob-
ravnava vplive na tla (geologija 
in hidrologija), povr{inske in 
podzemne vode, naravo (obravn-
avani so habitatni tipi, dvo`ivke, 
ptice, plazilci, `u`elke, rovke, 
poljski zajec, srnjad itd. ), vplive 
na zrak in tla, problematiko od-
padkov ter vplive na kulturno 
dedi{~ino in dru`beno okolje. 

Namen okoljskega poro~ila je 
dolo~iti in oceniti vplive na okolje 
s primerjavo obstoje~ega in predvidenega 
stanja okolja po posegu, podati omilitvene 
ukrepe za zmanj{anje vplivov predviden-
ega posega, podati predloge in alterna-
tivne re{itve v zvezi z varstvom okolja za 
izbolj{anje izvedbenega prostorskega akta 
(lokacijskega na~rta ) in ugotoviti sprejem-
ljivost oziroma nesprejemljivost predviden-
ega posega z okoljskega stali{~a. 

Po predpisani metodologiji pet stope-
njskega ocenjevanja z ocenami od A 
do E (A pomeni, da vpliva ni ali je le-ta 
pozitiven; E pomeni, da je vpliv uni~ujo~) 
je izdelovalec okoljskega poro~ila vplive 
na dve sestavini okolja (dru`beno okolje in 

se bo napajalo iz novo zgrajene merilno 
regulacijske postaje MRP Vodice. V odmak-
njenih naseljih ob~ine, v katerih gradnja 
omre`ja za oskrbo z zemeljskim plinom 
ne bi bila ekonomi~na, bodo vzpostavljeni 
lokalni plinski sistemi kontejnerskega tipa, 
ki bodo omogo~ali oskrbo z uteko~injenim 
naftnim plinom.

Na~rtne plinifikacije o`jega mestnega 
podro~ja, ki je vklju~evala predvsem 
individualne porabnike, se je ob~ina Ko-
menda lotila `e nekaj let pred razpisom 
koncesije in sicer v sklopu obnove celotne 
komunalne infrastrukture. Letna poraba ze-
meljskega plina ob 70-odstotnem priklopu 
uporabnikov, naj bi po letu 2015 zna{ala 
okrog 2,4 milijona kubi~nih metrov.

Vsem uporabnikom plina bo zato Petrol za-
gotavljal brezpla~no strokovno in tehni~no 
svetovanje glede izgradnje notranjih napel-
jav, pomagal pa bo tudi pri financiranju 
stro{kov, ki so povezani s priklopom na 
plinovodno omre`je. Ker bo gradnja plin-
skega omre`ja v ob~ini Komenda ponekod 
potekala so~asno z izgradnjo ostale komu-
nalne infrastrukture, bo najbr` mo~ omre`je 
{iriti tudi v tiste dele v ob~ini, ki prvotno niso 
bili v razpisu, je pa med prebivalci veliko 
zanimanje za plin.

Do jeseni plin tudi v Komendi
V neposredni bli`ini Ljubljane po Meng{u, Trzinu, Dom`alah in Vodicah 
plin tudi v Komendi 

Poslovna cona Komenda – II. faza 

Celovita presoja vplivov na okolje  
kulturna dedi{~ina ) ocenil z B (nebistven 
vpliv), vplive na ostalih sedem sestavin (tla, 
povr{inske in talne vode, naravo, zrak, hrup 

in elektro magnetno sevanje) pa z oceno 
C, kar pomeni nebistven vpliv ob pogojih 
izvedbe omilitvenih ukrepov, predpisanih v 
okoljskem poro~ilu. Ocena C je tudi skupna 
ocena vseh vplivov.            

Okoljsko poro~ilo je skupaj z ugotovitvami  
revizije do konca tega meseca 

razgrnjeno nad staro mlekarno v Mostah. 
Morebitne pripombe se lahko vpi{ejo v 
knjigo pripomb in predlogov na lokaciji 
razgrnitve do 30. 9. 2007 ali pa se na 
Ob~ino Komenda lahko po{ljejo tudi po 
po{ti.  

Marjan Poto~nik, Ob~ina Komenda
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PLINIFIKACIJA

PETROL PLIN d.o.o. je 29. avgusta z 
Ob~ino Komenda sklenil koncesijsko 
pogodbo o izvajanju gospodarske javne 
slu`be oskrbe z zemeljskim plinom v ob~ini 
Komenda. S koncesijsko pogodbo se je 
obvezal, da bo upravljal z obstoje~im plino-
vodnim omre`jem, ga vzdr`eval in gradil 
novo plinovodno omre`je na podro~ju 
celotne ob~ine.

Cilj projekta je oskrba uporabnikov z okolju 
prijaznim in cenovno konkuren~nim ener-
gentom – zemeljskim plinom. Zemeljski 
plin je energent sedanjosti in prihodnosti. 
Zaradi svoje {iroke uporabnosti, izjemne 
ekonomi~nosti in udobja, ki ga prina{a 
uporabnikom, sodi med najbolj zanimive 
in perspektivne vire ogrevanja. Glede na 
svoje lastnosti je zemeljski plin najbolj 
kakovostno fosilno gorivo, kar lahko potrdi 
preko 100.000 gospodinjstev v Sloveniji. 
Njegova poraba se iz leta v leto pove~uje.

Skupina Petrol se z izgradnjo plinovodnih 
omre`ij ukvarja `e od leta 1993. V tem ob-
dobju je v osemnajstih ob~inah, v katerih je 
pridobila koncesijo, zgradila `e preko 550 
km plinovodnega omre`ja.

Zemeljski plin je okolju prijazno gorivo, 
saj v primerjavi s premogom ali kurilnim 
oljem vsebuje zanemarljivo nizke vrednosti 
`vepla. Pra{nih delcev (saj in pepela) pri 
izgorevanju prakti~no ni. Ob pravilni nas-
tavitvi plinskih naprav sta edina stranska 
produkta, ki nastajata v procesu izgorev-
anja, ogljikov dioksid in voda.

Zemeljski plin potuje po plinovodnih ceveh 
pod zemljo. Njegova uporaba razbremeni 
cestno omre`je, zmanj{a se mo`nost 
razlitja in posledi~no gro`nja podtalnici in 
ostalim vodnim virom. Ni vam potrebno 
skrbeti za zaloge goriva, saj vedno prite~e 
po plinovodu v potrebnih koli~inah.

OSNOVNO PLINOVODNO 
OMRE@JE
V preteklih letih se je v ob~ini Komenda 
zgradilo kar nekaj osnovnega plinovod-
nega omre`ja, tako da je trenutno zgrajenih 
skoraj 15 km plinovodov. To obstoje~e 
plinovodno omre`je smo prevzeli v up-
ravljanje in vanj plin tudi `e spustili. Vsak 
uporabnik ob tem zgrajenem plinovodu 
ima tako mo`nost, da se {e pred leto{njo 
kurilno sezono priklju~i na plin. V teh 
primerih bodo~i odjemalec pridobi projekt 
hi{nega priklju~ka in notranje napeljave ze-
meljskega plina ter ga dostavi koncesion-
arju v soglasje. Na podlagi omenjenega 
projekta koncesionar izstavi Soglasje h 
gradnji in priklju~itvi ter pripravi Pogodbo 
o izvedbi hi{nega priklju~ka.

V skladu s koncesijsko pogodbo bo v ve~ini 
preostalega dela ob~ine Komenda plino-
vodno omre`je zgrajeno v naslednjih letih. 

Pred gradnjo na posameznih obmo~jih 
bo bodo~e potencialne uporabnike obis-
kal predstavnik Petrol-a, s katerim se 
dolo~i optimalni potek hi{nega plinskega 
priklju~ka in podpi{e Pogodbo o izvedbi 
hi{nega priklju~ka.

CENA ZA HI[NI PLINSKI 
PRIKLJU^EK
V fazi izgradnje osnovnega plinovodnega 
omre`ja PETROL PLIN d.o.o. izvaja tudi 
hi{ne plinske priklju~ke do vsakega posa-
meznega objekta, za katerega ima sklen-
jeno Pogodbo o izvedbi priklju~ka. Cena za 
priklju~ek in priklop na omre`je zna{a 300 
EUR/odjemalca (z `e upo{tevanim DDV-
jem). Tako dolo~ena cena priklju~ka velja, 
~e je dol`ina hi{nega priklju~ka od uli~nega 
plinovoda do po`arne pipe uporabnika do 
vklju~no 10 m. Za dalj{e priklju~ke od 10 
m se cena priklju~ka nad 10 m zara~una 
odjemalcu na osnovi dejanske vrednosti 
izvedenih del (ocenjena vrednost je 27-31 
EUR/m). 

Ta cena bo veljala tudi za priklju~ke, ki se 
bodo navezovali na `e obstoje~e odcepe 
na posamezne parcele, ki so bili zgrajeni 
v preteklih letih.

Cena za priklju~ek je v skladu s koncesijsko 
pogodbo, dejanski stro{ki za izgradnjo 
hi{nega plinskega priklju~ka pa so seveda 
bistveno ve~ji, zato bo tako dolo~ena cena 
priklju~ka veljala samo v fazi izgradnje 
osnovnega omre`ja. Za priklju~ke, ki bodo 
realizirani po izgradnji osnovnega omre`ja, 
se bo cena oblikovala na podlagi dejanskih 
stro{kov izvedbe.

V ceno za priklju~ek nista vklju~ena pli-
nomer in regulator tlaka, ki sta kot del 
interne instalacije stro{ek uporabnika. 
Plinomer in regulator tlaka dobavi in vgradi 
koncesionar. Vgradnjo plinomera izvede 
koncesionar brezpla~no v sklopu prvega 
spu{~anja plina, stro{ek nabave plino-
mera in regulatorja tlaka pa koncesionar 
zara~una uporabniku.

NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA
Pred izvedbo notranje 
plinske napeljave mora 
uporabnik poskrbeti za us-
trezen projekt, ki vklju~uje: 
napeljavo od po`arne pipe 
do plinskih tro{il (vklju~no 
s plinsko pe~jo), meritev 
in regulacija plina, dovod 
zgorevalnega zraka in 
odvod dimnih plinov. Pri 
izboru projektanta vam je 
lahko v pomo~ Seznam 
projektantov za notranje 
plinske napeljave, ki se 
dobi na spletni strani www.
petrol.si.

En izvod projekta skupaj z Vlogo za izdajo 
soglasja (se dobi na spletni strani www.
petrol.si) dostavite koncesionarju – Petrolu, 
ki izda brezpla~no Soglasje h gradnji in 
priklju~itvi, projekt pa zadr`i za arhiv.

PLINOHRAMI ZA UTEKO^INJEN 
NAFTNI PLIN (UNP)
^e je va{a pe~ »v zadnjih vzdihljajih« in na 
va{em obmo~ju zaenkrat {e ni omre`ja ze-
meljskega plina, si lahko za~asno omislite 
plinohram za UNP (pri tem, da je potrebno 
notranjo plinsko napeljavo urediti tako, da 
pri kasnej{em prehodu na zemeljski plin 
ne bo potrebnih ve~jih predelav). Za ve~ 
informacij pokli~ite na 080-22-66, kjer boste 
dobili odgovore na vsa va{a vpra{anja (v 
zvezi s plinohrami za UNP) ali obi{~ite 
spletno stran www.petrol.si.

DE@URNA TERENSKA SLU@BA
PETROL PLIN d.o.o. ima organizirano 
stalno (24 ur/dan, 365 dni/leto) de`urno 
terensko slu`bo za omre`je zemeljskega 
plina v ob~ini Komenda, ki je dosegljiva na 
de`urni telefonski {tevilki 040-679-344.

Plinifikacija Ob~ine Komenda
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Jesenski za~etek 
tokrat v Mostah
Župan Toma` Drolec je jesensko 9. sejo 
ob~inskega sveta v tem mandatu skli-
cal v ~etrtek, 20. septembra, v zbornici 
Osnovne {ole Komenda Moste v P[ v 
Mostah. Glavni razlog za to je bil, da so 
med po~itnicami temeljito prenovili avlo 
in {e nekatere druge dele {ole v Mostah. 
Tako je bila seja v Mostah nekak{en 
simboli~en pozdrav jesenskega nad-
aljevanja v lepo urejeni, na pogled kar 
prenovljeni {oli. (Ve~ o prenovi in sponzor-
skih podporah v prihodnji {tevilki Aplence). 
Pomembnost dogodka pa je po vodni 
ujmi v no~i z 18. na 19. september, ko 
sta bila poplavljena klet in pritli~je {ole, 
potrdila lepo po~i{~ena {ola. Zaradi neurja  
u~encem namre~ ni odpadla niti ura {ol-
skega pouka. [ola pa je le nekaj dni pred  
neurjem dobila tudi novo pe~ in ogrevanje 
z zemeljskim plinom.

A. Žalar
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Bilo je prijetno
Medgeneracijsko dru{tvo Komenda je letos 
`e drugi~ organiziralo zaklju~no prireditev 
z naslovom So`itje Generacij. Tudi tokrat 
smo se imeli zelo lepo.

Zbrali smo se 21. junija v Breznikovem 
domu, kjer smo s pestrim in prijetnim pro-
gramom za~eli okoli osme ure.

Napasli smo si o~i kot tudi u{esa. S ple-
som in pesmijo smo zapolnili ~udovite 
trenutke. Moram poudariti, da smo prav za 
ta dogodek prostovoljke ustanovile manj{i 
medgeneracijski zbor. Da pa ne bom samo 
jaz govorila, kako prijetno je bilo, sem 
povpra{ala {e gospo srednjih let, naj mi 
zaupa svoj vtis: “Na prireditvi sem bila `e 
lansko leto in tudi letos sem domov pri{la 
navdu{ena in polna prijetnih vtisov. Bilo je 
zelo prijetno in spro{~eno vzdu{je. Izvedela 
sem veliko novih stvari, ki mi bodo pomag-
ale pri mojem staranju in mi sedaj koristijo 
pri razumevanju starej{ih ljudi.”

Na{e slavje se je nadaljevalo {e zunaj, kjer 
smo ob sadju poklepetali in se poveselili.

Prostovoljka Eva

Po zaklju~enem izobra`evanju voditeljic 
smo polne elana in volje do sre~evanj v 
januarju oblikovale tri medgeneracijske 
skupine, ki so se dobivale ob ponedeljkih, 
sredah dopoldne in sredah popoldne.

Kot sovoditeljica sredine popoldanske 
skupine lahko re~em, da smo se na spom-
ladanskih sre~anjih imele lepo. Teme, ki 
smo jih obravnavale, so bile zanimive; 
o obi~ajih neko~ in danes, o aktualnih 
dogajanjih, o na{ih hobijih in opravilih, {e 
zlasti pa smo se razgovorile o preteklih 
~asih in zna~ilnostih. Tu in tam smo malce 
popraznovale osebne praznike udele`enk, 
poskusile doma pe~en kruh ali sladico, 
doma~e suho sadje …

Va{ki odbor Nasov~e
Na pobudo volivcev je ̀ upan Toma` Drolec 
30. avgusta sklical zbor va{~anov vasi 
Nasov~e. Krajani so predlagali 7-~lanski 
va{ki odbor, ki ga je na zadnji seji v ~etrtek, 
20. septembra, potrdil tudi ob~inski svet 
Ob~ine Komenda. ^lani va{kega odbora 
so Andrej ̂ ebulj, Vida Dre{ar, Vinko Pipan, 
Marko Kobe, Jo`e Jerov{ek, Tomo Burnik 
in Dominik Plevel. Predsednika bodo izvolili 
na prvi seji odbora.

A. Žalar

Medgeneracijsko dru{tvo za kakovostno starost `ivljenja

Utrinki z na{ih sre~anj
Prvotno mi{ljeno kavico pred po~itnicami 
v kakem bli`njem lokalu smo spremenile 
v pravi izlet na Gorenjsko. V za~etku julija 
smo se z malim avtobusom odpravile na 
Brezje. Vsaka se je po svoje zatekla po 
pomo~ in zahvalo.

Pot smo nadaljevale do Bleda, kjer so nam 
po kraj{em sprehodu ob jezeru teknile {e 
»krem{nite«. Ni treba posebej poudarjati, 
da smo se imele prav »lu{tno«.

Ker je tu september, se ponovno sre~ujemo 
v ute~enih terminih. Sredin dopoldanski 
termin zaenkrat ne bo potekal. Nespremen-
jeno pa ostaja sre~evanje ob ponedeljkih 
in sredah popoldne. Vrata na{ih prostorov 
na Glavarjevi cesti 104 so odprta za vse, 
ki si `elijo medgeneracijskega dru`enja. 
Na{i pogovori so prijetni in zanimivi, sta-
rost ni nikakr{na ovira. @e naslov na{ega 
dru{tva pove, da je to medgeneracijsko 
dru`enje. Prav pestrost razli~nih gener-
acij bo sre~anja naredila {e zanimivej{a. 
Najstarej{a udele`enka je v tem mesecu 
praznovala 85 let in se v na{i dru`bi prav 
dobro po~uti. 

^e se nam `elite pridru`iti, lahko pokli~ete 
na GSM 041 969 999 (Marta Marin – sku-
pina sreda, sovoditeljici {e Jana Dre{ar in 
Marjana Plak) ali GSM 040 414 143 (Viki 
Drolec – skupina ponedeljek, sovoditeljica 
{e Mojca [raj).

Marta Marin, Medgeneracijsko dru{tvo 
za kakovostno starost Komenda

V sredo, 26. septembra, zjutraj so v Komendi 
`e oprli vrata Krajevnega urada.
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Krajevni urad v 
Komendi
Upravna enota Kamnik je prisluhnila 
pobudi Ob~ine Komenda in upo{tevajo~ 
krajevne razmere ustanovila Krajevni 
urad Komenda. Naloge krajevnega urada 
se opravljajo kot na~in dela v okviru up-
ravne enote s sede`em na Zaj~evi 23 v 
Komendi.

Krajevni urad opravlja minimalni nabor 
nalog, ki so opredeljene v predpisih, kot 
naprimer:

(sprejem vloge za izdajo osebne izkaznice, 
sprejem vloge za izdajo potne listine, 
prijava in odjava prebivali{~a, izdaja iz-
piskov in potrdil iz mati~nih knjig, sestava 
smrtovnic, sestava zapisnikov o prijavi 
zakonske zveze, ipd.)

Na krajevnem uradu pa se bodo izvajale 
tudi dolo~ene druge upravne naloge in 
sicer:

• upravne overitve

• izdaja zemlji{koknji`nih izpiskov

• izdaja potrdil iz zbirk geodetskih po-
datkov

Strankam bodo zagotovljene tudi splo{ne 
informacije o upravnih storitvah, obrazci 
vlog in naro~anje strank pri uradnih osebah 
upravne enote.

Za~etni obseg in razporeditev uradnih ur 
krajevnega urada je ob sredah od 8.00 do 
12.00 in od 13.00 do 18.00 ure, kasneje 
pa bodo pri morebitnih spremembah 
upo{tevane potrebe strank in pa rezultati 
rednih poro~il z izkazano izrabo delovnega 
~asa na krajevnem uradu v primerjavi z 
opravljanjem nalog na upravni enoti.

UPRAVNA ENOTA KAMNIK

Medgeneracijska 
pogodba 
Septembrsko sejo ob~inskega sveta je s 
svojevrstno simboliko na za~etku jeseni 
obele`ila tudi potrditev pogodbe o usta-
novitvi zavoda Medgeneracijsko sredi{~e  
Komenda. Pogodbo so Medgeneracijsko 
dru{tvo Komenda, Dru{tvo upokojencev 
Komenda, Ustanova Petra Pavla Glavarja 
in Ob~ina Komenda podpisali ta teden v 
sredo.

– A. Ž

Pred sprejetjem besedila pogodbe je bila na 
seji ob~inskega sveta na trenutke tudi precej 
polemi~na razprava. 



KULTURA

30. julija, dobrih {tirinajst dni po svojem 89. 
rojstnem dnevu, je ugasnil tudi sam. Ugas-
nil je, kot bi dogorel, tiho, stran od tru{~a in 
o~i javnosti na otoku Fårö, kjer je v samoti 
pre`ivel zadnja leta svojega `ivljenja. Na 
za~etku tega meseca je bila deseta oblet-
nica smrti Lady D, in na njenem pogrebu 
je zapel Elton John, da je bila kot sve~a v 
vetru, ki je ugasnila dosti prej, kot se bo to 
zgodilo z legendo o njenem `ivljenju.

Ljudje, ali {e bolje mediji, so soustvarjali 
to legendo, ki jo je na nek na~in strla kot 
preganjanega jelena v filmu Kraljica (The 
Queen, 2006), ob njeni smrti pa so {okirani 
obnemeli in zasuli London s cvetjem, da 
bi se kasneje vili v neskon~ni mno`ici na 
pogrebu kraljice ljudskih src – temu pa je 
treba dodati {e 2 in pol milijarde zemljanov, 
ki si je gledalo v televizijski prenos.

Tudi po desetih letih so mediji polni obu-
janja spominov na nesre~no preminulo 
princeso, in malokdo bi lahko rekel, da je 
pozabil nanjo in na pravljico, v katero je 
bila postavljena. Zdi se kot da so ljudje v 
njeno `ivljenje in smrt vstavili svoje iluzije 
kot ~ude`na dejanja v pravljico, ki zaradi 
oto`nega konca `ivi {e dlje, kot bi sicer.

Popolnoma druga~e je bilo z Bergmanom, 
ki je dogorel, kot pi{e Pre{ernovem v 3. 
sonetu Sonetov nesre~e » … dan na dan 
brli `ivljenja sve~a, doklèr ji reje zmanjka 
in ugasne.« Res je, da se je njegovo `iv-
ljenje izteklo mirno, saj pri dopolnjenih 89. 
letih pa~ ni ugasnil iznenada kot sve~a v 
vetru. Res je `ivel dovolj ~as, da je lahko 
dokon~al svoj opus – zadnji televizijski film 
Sarabanda nosi letnico 2005. Zdi se kot 
da se filmska pripoved v Sarabandi umiri, 
skoraj polzi, da bi nato pre{la v dostojanst-
ven tempo baro~nega plesa, kakor da bi 
Bergman spregovoril iz baroka, ki ga je 
tako cenil. Barok, ki je z glasbo spregovo-
ril v njegovih {tevilnih filmih, je zdaj umiril 
srednjeve{ki ples iz znamenitega filma 
Sedmi pe~at – tam na koncu filma ljudje 
odhajajo dr`e~ se za roke skupaj s smrtjo in 
ob tem ple{ejo – , z dostojanstvom ~loveka, 
ki se poslavlja in svoje slovo prevede v 
umetni{ki testament.

Na prvi pogled je bilo videti, kot da mediji 
tekmujejo, celo tisti najbolj opravljivi in 
rumeni, kdo bo zapisal ob splo{nih bio-
grafskih podatkih staroste filma najumnej{o 
in najoriginalnej{o misel o njem in nje-
govih filmih. Toda razen lestvic njegovih 
najbolj{ih filmov, ki so se na nerazumljiv 
na~in spreminjale od enega do drugega 
medija, nekaterih obskurnosti iz njegovega 
`ivljenja, prekrstitve iz Ingmarja v Igorja 
in nekaj egotripov vase in v svoje znanje 
zagledanih »poznavalcev« filma, nismo bili 

dele`ni ni~esar, kar bi bilo v zvezi s tem, 
kar je ustvaril in nam dobrohotno zapustil 
v trajno last. Res je, na prvem programu 
slovenske televizije vrtijo retrospektivo nje-
govih filmov, toda to se dogaja nekje okrog 
polno~i v nedeljo in ob ravno taki uri so 
tudi ~etrtkove ponovitve, pri ~emer so filmi 
dele`ni tudi tistega znamenitega rde~ega 
opozorilnega trikotnika, da otroci oziroma 
mladi te filme lahko gledajo le v navzo~nosti 
odraslih oseb. Ob vsem na{tetem se ne 
moremo znebiti zoprnega ob~utka, da se 
vsi ob Bergmanovi smrti trudijo le zaradi 
tega, ker ni mogo~e zaobiti take filmske 
avtoritete, zato je nujno potrebno zapisati 
nekaj, iz ~esar bo jasno, da je na{e ob~ilo 
aktualno in na nivoju, medtem ko za same 
filme tako in tako ni nikomur kaj dosti mar 
– sicer pa je ve~ina njih celo v ~rno beli 
tehniki in jih je `e zdavnaj povozil ~as.

Vseeno {e vedno ostaja vpra{anje, zakaj 
pri Bergmanu, ki nam je zapustil toliko 
svojih del, da jih je morala Brigitta Steene, 
profesorica primerjalne knji`evnosti in 
{vedskega jezika, ki predava {tudijsko 
smer skandinavskega filma na univerzi v 
Washingtonu, samo na{teti in na kratko 
predstaviti v knjigi velikega formata s 
preko 1000 stranmi, ni bilo niti pribli`no 
takega odziva kot pri princesi Diani. Z vsem 
dol`nim spo{tovanjem do tragi~nosti njene 
smrti, ni ustvarila niti kan~ek tega, pa nam 
je vseeno zapustila nekaj, zaradi ~esar se 
je bodo ljudje {e dolgo spominjali in se 
bo verjetno mit o njenem `ivljenju le {e 
krepil.

Morda je del odgovora na zastavljeno 
vpra{anje v Bergmanovi izjavi ob filmu 
Fanny in Alexander (1982), ko pravi, da se 
~lovek v kinu znajde v zelo nezavidljivem 
polo`aju, ko se vanj iz teme iz svetlobnega 
snopa skozi izrisane podobe na platnu 
zastrmi realno. Ob realnem pa se ~lovek 
ne more po~utiti niti udobno niti lagodno, 
Morfej je v filmu Matrica (Matrix, 1999) Nea 
povabil z besedami: »Dobrodo{el v pu{~avi 
realnega«, gledalci pa smo se ob tem za-
zrli na do nerazpoznavnosti opusto{eno 
pokrajino, nad katero ni bilo ve~ niti neba. 
Bergman je razumel nalogo umetnosti in {e 
posebej filma kot vpogled v realno, ali kar 
je {e huje, kot realno, ki se sem in tja ozre 
na nas, da nas strese in zmrazi do kosti. V 
avtobiografiji Moje `ivljenje v filmih (1990), 
je zapisal, kako ga je groza, ko si mora spet 
ogledati nekatere svoje stare filme in {e 
enkrat iti skozi filmske zapise realnega.

^e je Bergman razumel umetnost kot nekaj, 
kar vna{a realno v na{e poglede in zato 
omogo~a razmi{ljanje o nas samih, gre v 
legendi o princesi Diani ravno za odsotnost 
tega, ali {e bolje – v sredi{~u zgodbe njene 

zgodbe so iluzije vseh, ki ~uvajo in o`ivljajo 
spomin nanjo. In ~e je Bergman po~el 
nekaj, zaradi ~esar ga ljudje po nujnosti 
morajo zasovra`iti, razbijal iluzije – ̀ e Freud 
je zapisal, da ljudje ljubijo iluzije o sebi bolj 
kot sami sebe – , nam ravno zgodba o Di-
ani ohranja na{e lastne iluzije pri `ivljenju. 
Zato je princesa lahko tako na{a, tako 
ljudska, medtem ko Bergman ne more biti 
na{, temve~ je lahko le tuj. In je tudi bil tuj, 
sicer se mu ne bi bilo potrebno na vrhuncu 
svoje ustvarjalne mo~i umakniti s [vedske v 
Nem~ijo, sicer ga ne bi [vedi {ele nedavno 
po toliko letih sprejeli za svojega umetnika, 
na katerega so ponosni. A se je vseeno 
umaknil na otok Fårö, ker mu je bilo `e 
davno jasno, da je umetnik lahko le tuj in 
tujec, ne pa na{ in doma~.

A tudi to, da si doma~, se dostikrat izka`e 
za nekaj povsem druga~nega kot tisto, kar 
radi javno izjavljamo. Letos smo Kulturno 
dru{tvo Komenda, natan~neje skupina 
Kajtimar hoteli po~astiti slovenski kulturni 
praznik s kompleksno multimedijsko pred-
stavitvijo doma~ega pesnika iz Suhadol, 
gospoda Jo`eta Pavli~a, toda ni {lo, kajti 
termin v na{i dvorani je bil `e zaseden, kot 
tudi prireditev, ki je `e bila prijavljena za ta 
dr`avni kulturni praznik. Pa smo rekli, ni~ 
hudega, si bodo pa Komend~ani z veseljem 
ogledali predstavo, ki so ji z veliko pozor-
nostjo prisluhnili dom`alski gimnazijci ob 
ob~inskem prazniku. Toda v maju smo bili 
nemalo presene~eni, ko je bilo v dvorani 
ve~ nastopajo~ih kot udele`encev.

Velikokrat smo si v kulturnem dru{tvu raz-
bijali glave, kaj pripraviti, kako pripraviti, da 
bo v{e~ ljudem, da jih bomo pritegnili. Ali 
bo predstava prezapletena, preve~ dolga, 
kaj bo tisto, kar bo pritegnilo ob~instvo. Pri-
pravili in do`iveli smo marsikaj, na koncu pa 
smo se zna{li v polo`aju, ko nam je postalo 
jasno, da ne moremo predvsem ugajati.

Da res vpra{anje kvalitete ni premo 
sorazmerno s {tevilom obiskovalcev, je bilo 
vidno tudi lansko jesen, ko nas je obiskala 
filmska {ola Vzgajanje pogleda in razen 
nekaj ~lanov dru{tva ni bilo obiskovalcev. 
Zato nas ne sme ~uditi mla~en odziv in ig-
noranca ob smrti Ingmarja Bergmana. Sicer 
pa se lahko motimo. Morda bo pa letos 28. 
septembra, ko se bo za~ela filmska {ola v 
Komendi, druga~e. Kajti, ~eprav je sve~a 
ugasnila, svetloba misli {e vedno ostaja. 
[e posebej na otoku Fårö, ki pomeni v 
dobesednem prevodu svetilnik.

Lep pozdrav zvestim ljubiteljem kulture na 
Komendskem do naslednji~.

Goran Per{in,
v imenu kulture in

Kulturnega dru{tva Komenda

Svetilnik
»^lovek ugasne kot sve~a,« je `e pred kar nekaj ~asa izjavil {vedski gledali{ki in filmski

re`iser Ingmar Bergman.
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POLITIKA

Var~no in 
razsipno
Po profesorju dr. Jo`etu Mencin-
garju so dana{nji upokojenci modri in var~ni, saj navkljub 
velikega {tevila nizkih pokojnin uspejo pre`iveti mesec, {e kaj 
privar~evati in si privo{~iti izlet. Problem energi~nih in visoko 
aktivnih mladih upokojencev, tistih, ki jih je oblast in tedanje 
podjetni{tvo upokojevalo v devetdesetih letih, je vse manj 
prisoten.

Prerekanje ob na~rtovanem medgeneracijskem zavodu, ki naj 
bi skrbel za sorazmerno mlade, polnih `ivljenja in energije, 
upokojence, bo kmalu odve~. Starostna meja za upokojevanje 
se bo podalj{evala, mladih upokojencev bo vse manj. S tem 
pa tudi ne bo ve~ tistih, ki jim »medgeneracijci« namenjajo del 
svojega programa. »Medgeneracijci« `elijo najprej zapolniti 
lastno notranjo bit s humanitarnostjo, hkrati pa je vsekakor ve~ 
kot dobrodo{el njihov socialni ~ut do starej{ih.

Socialna skrb pomo~i potrebnim se financira iz dr`avnih sred-
stev, s podelitvijo koncesije. Dru{tva v Komendi, ki se financirajo 
v prete`ni meri iz ob~inskega prora~una, ustanavljajo medgen-
eracijski zavod, ki ne bo javen, ne bo zaseben in bo javen, ~e 
se bo njegovo dejavnost financiralo iz ob~inskih prora~unskih 
sredstev. O dodelitvi koncesij za opravljanje dejavnosti in za 
gradnjo domov upokojencev te~e dr`avni razpis. Te`ave pri or-
ganizaciji in o`ivitvi »zasebnega« zavoda bo potrebno ~impreje 
re{iti. Nove zaposlitve in novi socialni stro{ki so pred durmi 
ob~inskega prora~una.

Upokojenci se zavzemajo za ohranitev javnega zdravstva, 
ureditev negovalnih bolni{nic in za pomo~ starej{im na domu, 
je povedala predstavnica Zveze upokojeni{kih dru{tev pred 
dnevi v Komendi. Smo v Komendi druga~ni???

mag. Stanislav Zarnik,
predsednik LDS ob~inski odbor Komenda Predsednik dr`ave 

iz politi~ne sredine
Spo{tovane ob~anke in
spo{tovani ob~ani!

Borut Pahor se je odlo~il, da Socialni demokrati na naslednjih par-
lamentarnih volitvah prevzamemo vodenje dr`ave. Odlo~ili smo se, 
da dr`avljanom Republike Slovenije ponudimo bolj{i – alternativni 
- vladni program.

Ne glede na to, da bi Borut Pahor lahko postal predsednik dr`ave, 
smo se skupaj odlo~ili, da na{a dr`ava v vladi potrebuje sve`o kri. To 
velja {e toliko bolj, ~e `elimo Slovenijo popeljati med najuspe{nej{e 
dr`ave v Evropi.

In ~eprav si skoraj vsa politi~na konkurenca prizadeva, da SDS-u 
in koaliciji ne bi uspelo izpeljati mandata, smo se v SD-ju odlo~ili 
nasprotno. Pustili smo jim delati, pa imajo vseeno stra{anske te`ave. 
Nam pa se to {e zdale~ ne zdi zabavno. Celo zelo nas skrbi. Pa ne za 
njih, temve~ za na{e dr`avljane in dr`avljanke, ki so po dolgi vladavini 
LDS-a pa~ poskusili zaupati mandat novi koaliciji. Velikanski ve~ini je 
`e jasno, da `al {e vedno `elijo deliti ljudi na na{e in va{e. Takemu 
razmi{ljanju je potrebno narediti konec.

Za predsednika dr`ave pa smo podprli kandidata dr. Danila Turka. 
Kandidat bo znal s svojo zmernostjo, odprtostjo, svetovljanstvom in 
inteligenco zastopati vse dr`avljane. Podprite ga na volitvah tudi z 
va{im cenjenim glasom.

E po{ta: sdkomenda�gmail.com

Roman Dobnikar,
predsednik Ob~inske organizacije SD Komenda in

~lan predsedstva Obmo~ne organizacije SD Kamnik

SDS uspe{no 
soustvarja blaginjo 
za vse
Na za~etku tega mandata se je SDS, skupaj s koalicijskimi part-
nerji, podala na novo pot razvoja in napredka Slovenije. Kljub 
temu, da smo vedeli, da ta pot ne bo lahka, imamo danes pred 
seboj otipljive rezultate dosedanjih naporov. Slovenija je utrdila 
mednarodni polo`aj in kot edina nova ~lanica EU v za~etku tega 
leta prevzela evro. Vlada je s svojimi ukrepi odpravila na stotine 
birokratskih ovir, prvi~ v zgodovini dr`ave realno zmanj{ala {tevilo 
zaposlenih v dr`avni administraciji in pocenila funkcioniranje 
dr`ave. Lani smo dosegli rekordno gospodarsko rast, zmanj{uje 
se {tevilo brezposelnih, ustvarjamo vedno ve~. Slovenija uspe{no 
uveljavlja dav~no reformo. Davki so se ob~utno zni`ali, dav~ni 
postopki pa pomembno poenostavili.

Tudi najve~ja bonitetna hi{a na svetu Dun&Bradstreet je v svo-
jem junijskem poro~ilu poro~ala, da Slovenija ohranja rating na 
DB2b, s ~imer dr`ava na regionalni lestvici {e vedno ostaja prav 
na vrhu, rating pa ima {e naprej priponko za rast.

SDS ~aka v preostali ~etrtini mandata velika odgovornost pri 
dokon~anju gospodarskih in socialnih reform ter uresni~itev de-
centralizacije dr`ave. Vse te reforme so nujno potrebne, zato jih 
na{a vlada pogumno uresni~uje, ~eprav na splo{no spremembe 
pri ljudeh niso nikoli preve~ priljubljene. Toda kar je treba narediti, 
je pa~ treba narediti. Cilj SDS ni oblast za vsako ceno. Na{ cilj 
je delo za skupno dobro, za ve~jo blaginjo vseh dr`avljanov. 
Zgleda, da so ljudje to za~utili kljub mo~ni propagandi opozicije. 
Zato ~lanstvo v SDS strmo nara{~a, zadnji politi~ni barometer pa 
ponovno ka`e vedno ve~jo priljubljenost na{e stranke.

Pavel [mid,
predsednik OO SDS Komenda
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Javno dobro
O~itno je ~as dopustov prispeval k temu, 
da smo se zastopniki Liste TRN v takem 
{tevilu zbrali na septembrskem sestanku. 
Temu primerna je bila tudi razprava.

Ve~ina nas zaupa v mo~ javnega dobra, saj je to oblika lastni{tva, 
ki omogo~a dostop in uporabo nekega zemlji{~a vsem – ne da 
se ga prilastiti, priposestvovati, podedovati, skratka, nudi neko 
garancijo, da tako je in da bo tako tudi ostalo. Pojmovanje javnega 
dobra lahko prenesemo tudi na druga podro~ja.

Na sestanku TRN je bila `ivahna razprava o Medgeneracijskem 
centru, o zavodu, ki je trenutno v ustanavljanju. Naj bi bil to zasebni 
zavod, ki bi poleg svojega programa upravljal tudi z ob~inskim 
kapitalom v obliki stavb – doma za starej{e ob~ane in podobno. 
V razpravi pa je bilo jasno poudarjeno, da si ̀ elimo neke varnosti, 
ki jo nudi javno dobro – torej naj bi bil zavod javen.

Govora je bilo tudi o zemlji{~ih, ki v na{i ob~ini spadajo pod javno 
dobro, pa so jih ponekod nekateri ogradili in jih izklju~no sami 
uporabljajo. Toda javnega dobra ograja ne more izbrisati. Bili smo 
mnenja, da bi morala ob~ina za~eti delati red na tem podro~ju.

Razprava o javnem dobrem in o cestah je pripeljala tudi do po-
bude, da bi upravljavec ob~inskih cest, kjer so plo~niki opremljeni 
z granitnimi robniki, pobrusil ostre robove, ki predstavljajo dodatno 
nevarnost za uporabnike plo~nikov in ceste.

Za Listo TRN, Baldomir Krem`ar



POLITIKA - MLADI

Tabor SLS 
v Postojni 
in `ivahno 
predtaborsko dogajanje
V nedeljo, 9. septembra, se je v Postojni, na tradicionalnem, 
{estnajstem taboru SLS zbralo 12.000 ~lanov in simpatizerjev 
Slovenske ljudske stranke.

Tabora smo se udele`ili tudi ~lani OO SLS Komenda.

Tabor je potekal v prijetnem in prijateljskem vzdu{ju, saj smo se 
sre~ali ljudje, ki nas dru`ijo podobni cilji in se enkrat letno zberemo 
ter pogovorimo o vpra{anjih in dilemah. To je tudi trenutek, ko 
se neformalno sre~amo in pogovorimo s predsednikom stranke, 
podpredsednikoma, ~lani IO ter poslanci in ministri.

Zelo zanimivi pogovori so potekali tudi o aktivnostih in pripravah 
posameznih odborov na dr`avnozborske volitve.

Izmenjava izku{enj, predvsem z `upani, ki jih je bilo na taboru 
veliko, lahko prispevajo k oblikovanju in nadgradnji pozitivne 
ob~inske politike, ki jo SLS vodi v Komendi.

V ~asu pred taborom so potekale zanimive predtaborske ok-
rogle mize, na katerih so se politiki in strokovnjaki sre~evali in 
obravnavali ter iskali odgovore na pere~a vpra{anja.

Med najbolj obiskanimi so bile okrogle mize o perspektivi mladih 
v slovenski politiki, regionalizmu, medgeneracijskem so`itju, 
slovensko – hrva{ki meji in {e bi lahko na{tevali.

V tem ~asu je SLS ponovno pokazala svojo enotnost in mo~, saj 
obisk predtaborskih omizij in prihod 12.000 ljudi na tabor v Posto-
jno ponovno dokazuje, da je SLS res in vedno bolj LJUDSKA.

Vid Koritnik, predsednik OO SLS Komenda

MRAVLJI[^E –
MLADINSKI CENTER V KOMENDI
^lani komendskega Dru{tva za mladinsko dejavnost Mravlji{~e smo 
v za~etku septembra 2007 za~eli z delno prenovo kletnih prostorov 
Kulturnega doma Komenda, ki smo jih od Ob~ine Komenda dobili v 
souporabo za izvajanje projekta Mladinski center Komenda. Dva velika 
prostora in ve~ manj{ih nam je uspelo spremeniti v eno veliko Mravlji{~e, 
kjer se bodo dru`ile vesele, pridne in ustvarjalne mravlje in mravljice.
Mravlji{~e je prostor, ki je v osnovi namenjen dru`enju mladih od 12 leta 
naprej, seveda pa boste vanj lahko zahajali tudi najmlaj{i in malo manj 
mladi. Idejni program, ki se bo izvajal v Mravlji{~u, izhaja iz potrebe ko-
mendske mladine po ustvarjalnem dru`enju in kakovostnem pre`ivljanju 
prostega ~asa. S pomo~jo ankete, ki smo jo izvedli v 7., 8. in 9. razredu 
O[ Komenda Moste, smo dobili povratne informacije, kaj si komendska 
mladina v tej starosti `eli po~eti v prostem ~asu v svojem kraju.
Program, ki ga bomo prvi teden v oktobru 2007 za~eli izvajati v Mravlji{~u, je 
zastavljen tako, da bo najmlaj{im, osnovno{olcem, srednje{olcem in {tuden-
tom omogo~il, da se odlo~ijo za ustvarjalno dru`enje in pre`ivljanje prostega 
~asa. Velik poudarek smo dali na vzgojno-izobra`evalnem podro~ju, saj 
`elimo, da se s ponudbo programa razvijajo dejavnosti, kjer bodo mladi lahko 
usmerili svojo mladostno energijo v kvaliteten na~in ̀ ivljenja in se bodo nau~ili 
ve{~in za `ivljenje, re{evali skupne naloge in si medsebojno pomagali, se 
samostojno dogovarjali, vodili projekte, skrbeli za dobre medsebojne odnose 
in razvijali pozitiven odnos do ljudi, do sveta, do druga~nosti.
V Mravlji{~u se kot prostovoljci `e dru`imo zagnani ~lani Dru{tva za mla-
dinsko dejavnost Mravlji{~e, mo`nost sodelovanja pa nudimo tudi vsem 
mladim in starej{im ob~anom in ob~ankam, ki jih veseli delo z otroki in 
mladino. Pri~akujemo tudi sodelovanje s strani star{ev, u~iteljev in vzgo-
jiteljev in se zato `e povezujemo z lokalno osnovno {olo, ustanovo UPPG, 
skavti, drugimi dru{tvi in klubi v komendski ob~ini, kakor tudi z ostalimi 
sorodnimi centri, dru{tvi, zavodi in ustanovami v Sloveniji, ki se ukvarjajo z 
delovanjem mladih.
V za~etnem obdobju bo Mravlji{~e odprto ob sredah, petkih in sobotah med 
16. in 22. uro, izvajali pa bomo naslednje aktivnosti:
•  INFO TO^KA – zbiranje in posredovanje informacij za mlade (po telefonu, 

internetu, elektronski po{ti, s plakati, oglasi po lokalni tv, ~lanki v ob~inskem 
glasilu ali v lastnem mladinskem ~asopisu),

• U^NO SREDI[^E za osnovno{olce in srednje{olce - samostojno u~enje 
in u~na pomo~,

• KLEPETALNICA – pogovori in debate na mladostni{ko temo (prijateljstvo, 
ljubezen, spolnost, druga~nost, alkohol, droge …),

• ZABAVNI POPOLDNEVI - dru`enje mladih ob organiziranju razli~nih 
dru`abnih in namiznih iger, 

•  ZMIGAJ SE – {portne aktivnosti za fante in dekleta (igranje nogometa, 
ko{arke, odbojke) v {portni dvorani in na prostem,

• USTVARJALNE DELAVNICE za najmlaj{e, osnovno{olce in srednje{olce 
(pravlji~na, likovna, ustvarjalna, literarna, dramska, televizijska, novinarska, 
kuharska, plesna),

• PO^ITNI[KE DELAVNICE za osnovno{olce (likovno ustvarjanje, kuhanje, 
{portne dejavnosti, dru`abne igre, glasba in ples …),

• MEDGENERACIJSKE DELAVNICE za {tudente in odrasle (ustvarjalne, 
likovne, literarne, kuharske),

• ROJSTNODNEVNE ZABAVE za najmlaj{e in osnovno{olce (dru`abne 
igre, ustvarjanje, glasba in ples)

• FOTOGRAFSKE IN LIKOVNE RAZSTAVE,
• FILMSKI VE^ERI - ogled filma, pogovor in debata na filmsko tematiko,
• GLASBENI VE^ERI - poslu{anje dolo~ene glasbene zvrsti, predstavitev 

legendarnih glasbenih ansamblov in posameznikov,
• POTOPISNA PREDAVANJA IN REPORTA@E.
Dobrodo{li vsi, ki ̀ elite na kakr{enkoli na~in vzpodbujati ustvarjalnost 
mladih, {iriti razna znanja, izbolj{ati kulturno in zabavno dogajanje za 
mlade v Komendi, dvigniti splo{no ekolo{ko ozave{~enost in ki vam je 
blizu pozitiven odnos do ljudi, do sveta in do druga~nosti.
Vse informacije: 031 297 712, mravljisce@gmail.com

Suzana Zgonec, predsednica DMD Mravlji{~e in vodja centra

Dobili bomo 
predsednika po
svoji podobi
V tednih, ki nas lo~ijo od leto{njih predsedni{kih volitev, se pogosto 
pojavljajo izjave o tem, kak{nega predsednika potrebuje RS v nasled-
njem petletnem obdobju. Kandidatom se postavljajo najrazli~nej{a 
vpra{anja, ki sku{ajo razgaliti njihovo osebnostno sredico in ugotoviti, 
kako bodo v primeru volilne zmage uporabljali sicer precej omejeno, 
pa vendar predsedni{ko oblast. Pri razumevanju na{ih zahodnih 
dru`b in tipologije vodilnih ljudi nam je `e skoraj dve tiso~letji in 
pol v pomo~ Platonovo antropolo{ko na~elo, ki pravi: dru`ba je 
~lovek v velikem. To pomeni, da sta urejenost dru`be in kakovost 
njenih voditeljev odraz intelektualne in moralne kakovosti ljudi, ki jo 
sestavljajo. Krilatica, da »imamo tako vodstvo, kot si ga zaslu`imo« 
ni to~na. Le kdo si vendar zaslu`i slabo vodstvo? Bolj pravilno je 
re~i: »Imamo tako vodstvo, kakr{ni smo«. Pojav slabega vodstva 
ni iz~rpan z zamenjavo slabega voditelja. Dejstvo, da slab voditelj 
sploh pride do oblasti, je treba razumeti na ozadju intelektualno in 
moralno neurejene skupnosti. V taki dru`bi lahko pridejo do oblasti 
osebnosti, ki bi bile v normalnih okoli{~inah omejene na obrobno 
vlogo, saj odli~no zastopajo pokvarjenost ljudi.

Predsednik, ki ga bomo izvolili 21. oktobra, bo torej v splo{nem 
odra`al stanje duha ve~ine izmed nas. Podobno velja tudi za izvoljene 
politike na vseh drugih ravneh politi~nega sistema. Nima smisla 
torej, da se jezimo na politike, kajti oni v glavnem po~nejo to, kar bi 
na oblasti po~ela ve~ina, ki jih je izvolila. Zanimivo pa je tudi to, da 
dobre politike po neki skrivnostni zakonitosti opazimo in sodimo kot 
dobre {ele dolgo po tem, ko so kon~ali svoj mandat. Take politike 
pa vsaka dru`ba in ob~inska skupnost v katerem koli ~asu potrebuje 
kot suha zemlja vode.

Za OO N.Si zapisal Peter Jerebi~
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Voda ni bila za 
ga{enje
Da gasilstvo ni samo ga{enje po`arov, 
izvedba vaj in izobra`evanj ampak vsebuje 
tudi tiste »manj resne« vaje, kot na primer, 
~e se odlo~i va{ko dekle prestopiti sam-

ski stan. Takrat bodo~emu `eninu proti 
»od{kodnini za varovanje dekleta« izro~imo 
fantovsko pismo z vsemi nalogami, ki ga 
~akajo v zakonu. Seveda jima postavimo 
tudi mlaja z najbolj{imi `eljami na skupni 
poti. Ne gre pa tudi brez vode, saj oba 
tudi po{kropimo z nekaj vode iz gasilskih 
vedrovk.

Obema gasilskima paroma `elimo ~im 
lep{e `elje na skupni poti.

Kri{ki operativci!

Tako kot je bil Ivan Selan skrajno natan~en 
pri izdelavi zemljevidov, s katerimi je 
zaslovel po Sloveniji in izven nje, je bil 
natan~en tudi pri opisovanju gorskih tur 
po Kamni{ko-Savinjskih Alpah, Karavankah 
in Julijskih Alpah. Za predstavitev smo na 
tem mestu izbrali eno izmed 79 gorskih 
tur in to po Kamni{ko-Savinjskih Alpah. 
Predstavljamo jo tako, kot jo je po lastnih 
izku{njah opisal Ivan Selan:

K a m n i { k o - S a v i n j s k e A l p e:

Tura: Kamnik - Kamni{ka Bistrica - Kokr{ko 
sedlo - Kal{ki greben – Koren - Veliki Zvoh 
- Krvavec

Iz Kamnika vodi cesta S. skoz predmestje 
Graben k Bistrici; okoli 10' vle~e se ob 
zidu kamni{ke smodni{nice, nakar se nam 
odkrije prekrasen pogled na Kamni{ke 
Alpe! Spredaj vidimo lepo le`e~e selo pod 
cerkvico na gri~u. Stranje (4,5 km, 271 
preb.). V Stranjah krenemo pod cerkvico 
D. preko novega mosta na Bistrici in od 
tod ob L. bregu Bistrice po tesni dolini 
v selo Stahovica (5,5 km, 430 m), 1 ura 
10' od `elezni{ke postaje Kamnik. Pot v 
Kamni{ko Bistrico nadaljujemo od »Korlna« 
naravnost dalje proti S. mimo `age in ob 
prekopu do brane, zatem S. od ceste na 
L. po trati ob Bistrici pod plazovito goro 
Grokat 911 m; Malo za tem zopet po cesti 
preko malega klanca in po lepem logu ob 
Bistrici do poslednjega seli{~a Konjsko 
469 m (od Stahovice 35'), za 3' dalje 
od log. Ko~e pridemo na razpotje Pod 
Kobilo. Tukaj krenemo L. na obi~ajno tur-
ist. pot, zelo zanimivo in dobro obdelano. 
V nekoliko minutah dospemo k {umni 
vodi Bistrice, nad katero dr`i umetno izg-
rajena pot, v `ivo skalo vsekana, ki vodi 
preko visoke pe~ine Pod galerijami. Nato 
polo`no skoro vodoravno ob strmi, gosto 
obrasli L. bregu {ume~e Bistrice v hladni 
senci (v temni no~i svetiljka). V 30' dober 
studenec, a za daljnih 15� pod Kraljevim 
hribom 594 m, rasvetli nam se D. skoz 
smrekovino lov. in log. naselbina Kopi{~a 
586 m. Od razpotja po voz. poti dalje 12" 
in iznenadi nas nov krasen prizor romant. 
tesne (soteska) Pred belo. Takoj nad mo-
stom krenemo L. in za 7' smo na kri`i{~u 
nad Predasljem. Samo 1` od tod L. doli 
nahaja se druga zelo zanimiva prirodna 
znamenistost, zelo sli~na oni »Pred belo« 
- prirodni most Predaselj (zelo ozka 25 m 
gl. in 400 m dol. zavita soteska). Vrniv{i se 
nazaj na prej spomenjeno kri`i{~e imamo 
odtod {e 10' voz. poti do krasno le`e~e 
postojanke nad izvirom Kamn. Bistr. na lepi 
zeleni livadi Bistri{ka ko~a 601 m. Od Bistr. 
ko~e SZ. Preko planje in ob ~rnogorici ter 
L. doli ~ez strugo hudournika Sedel{~ek 
(D. gori pot na Kamn. sedlo) ter na L. pod 
gozdom idili~nem seli{~u Ur{i~ (preno~i{~e 
na semenu) 6�. Nad Ur{i~em dalje polo`no 

po voz. poti SZ. gori med visokimi bukvami 
in mladimi smrekami preko malega klanca, 
zatem polo`neje naravnost 30� do razpotja. 
Tukaj (D. jahalna pot v Klin pod Kamn. sed-
lom) L. po poti dalje {e 5� nakar opazimo 
streho drvarske bajte in L. 20 x dolgo skalo 
@agana pe~ (45� od Kamn. ko~e). Od @
agane pe~i D. nad drvarsko bajto (L. na 
Kopi{~e studenec) dalje po voz. poti nakar 
se nam nekoliko pota ka`e L. ostra zareza 
Kokr. sedlo. Za nekoliko ~asa nam potem 
zastre razgled lep bukov gozd. Ko izidemo 
iz gozda zopet se nam odpre diven pogled 
na »Konec« Kamn. Bistr., nato preidemo 
skoz go{~o do razpotja (15� od @agane 
pe~i). (D. se odvaja steza skoz Gamsov 
skret na Pode in Skuto) a L. obrnemo Z. v 
gozd proti Kokr. sedlu. Najprej polo`no po 
lepi {umi, zatem strmej{e na rob z bukvami 
ter sem in tja po sredi dolca skoz go{~o 
v dobro izvedenih klju~ih. Dalje ob strugi 
gori, od sten pa na D. in skoz bukovo od 
plazov polo`eno go{~o navzgor preko 
korita (konec gozda) in D. preko planje z 
ru{em (alp. grmi~je) do sten (lepa primerna 
zato~i{~a), odtod dalje v mnogih klju~ih po 
strmem globokem dolcu pod gorama Jur-
jevec (D.) in Kal{ka gora (L.) napeto 
navzgor na sedlo k Cojzovi ko~i; (od 
Kamn.Bistr. 3h). ~ Iz Cojzeve ko~e J. 
gori naravnost po robu Kokr. sedla 
na meli pod stenami Kal{ke gore (ali 
po gornji stezi JZ. proti fantast. skali 
Pasja pe~, ter odtod L. J. po zelenici 
gori) in tod po desnih melovitih rebrih 
35�, zatem (z ene strani struge) L. 
gori 15� na greben Kal{ke gore strmo 
po malo izgrajeni nezavarovani stezi. 
Z grebena D. strmo doli po zelenici, 
ob z ru{em zaraslega roba, skoz 
kratek `lebi~ na planji in naravnost 
doli do meli{~a. Tukaj malo vidljivo razpotje 
(spodnja, stara steza ~ez Kalce na plan. 
Dolga njiva) markirani gornji pot vodi V. 
pobo~jem Kal{ke gore in Grebena 30� 
do vhoda v `lebove ter zatem strmo gori 
po SV. pobo~ju gore Greben na vrh 45� 
ter po JV. pobo~ju doli polo`no na plan. 
Dolga njiva. (Tukaj se z L. priklju~i pot 
iz Cojz. ko~e ~ez Kalce). Odtod L. nekaj 
doli (lep pogled na Jermanov turn na L.) 
V. preko ravnina plan. Dolga njiva (desno 
doli k past. ko~i in skoz Roblekov kot 
v Kokro) ter zopet navzgor ~ez strugo 
in skoz malo leso 25� na hrbet zraven 
vrha Koren, po katerem se dospe 
JZ. Rezovim (grebenom) ~ez »Je`o« 
ali »Kobilnik« po zavarovani {krbini 
na Vel. Zvoh. Dalje doli ob robu na 
sedlce in zatem na Krvavec 1h40�. Iz 
Krvavca D. na JZ. Rob doli zatem L. 
JV. k Kri{ki pastir. ko~i. Od Kr. ko~e 
J. ob z obronku »Kr`i{a« (Pokov{e) 
na planjo Na jezercu s past. ko~ami. 
Odtod J. ravno doli v ve~ klju~ih po 

lepi {iroki gozdni poti mimo sv. Ambro`a 
(cerkev, me`n. hi{a »pri Nacetu«) na 
[entur{ko goro in dalje ~ez Dobravo po 
gozdni poti v Podbor{t. Odtod JZ. Po lepi 
vozni poti v Komendo, (2h30� od Krv.).

Na podoben na~in, izhajajo~ iz lastnih 
izku{enj prehojene poti, je Selan opisal 
26 tur v Kamni{ko-Savinjskih Alpah, 7 v 
Karavankah in 25 v Julijskih Alpah. Poleg 
opisov gorskih tur in najva`nej{ih navodil 
planincem predstavlja Selan v knji`ici »Tur-
istika« tudi kako je treba plezati v stenah, 
kako se doma pripravlja hrana za na pot 
doma in kako v naravi (na prostem) ter kaj 
je treba imeti od potrebne opreme za izlete 
v gore (planine).

Dr. Marko @erovnik

O Ivanu Selanu nekoliko druga~e (2)
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Kolesarji v Rim
V ~etrtek, 6. septembra, zjutraj so se kljub 
izredno slabemu vremenu kolesarji Kole-
sarskega kluba Bexel Komenda odpravili 
na tradicionalno kolesarjenje. Tokrat so 
se podali na pot v Rim. V imenu Ob~ine 
Komenda so jim za popotnico sre~no pot 
za`eleli direktorica ob~inske uprave Majda 
Ravnikar s sodelavkama Darinko Petrovi~ 
in Petro Ovija~. - A. @.

V poletnih mesecih se veliko ljudi odpravi v 
tuje kraje, od koder se o~arani nad lepoto, 
predvsem pa nad druga~nostjo pokrajine 
in navadami ljudi vrnejo domov 
in prijateljem ter znancem pri-
povedujejo o svojih do`ivetjih. 
Slovenci kar nekako mislimo, da 
lepoto pokrajine, prijaznost ljudi 
in prijetna do`ivetja ni mogo~e 
najti doma.

Slaba poldruga desetina kole-
sarjev [portnega dru{tva Su-
hadole se je prepri~ala v nas-
protno. Dvodnevno kolesarjenje 
16. in 19. avgusta po ~udo-
viti Dolenjski pokrajini nas je 
o~aralo. Razgibana cesta med 
gri~i, vinogradi in zidanicami ter 

kopanje v ter-
malnem bazenu 
je nepozabna 
dogodiv{~ina, ki nam bo 
{e dolgo ostala v lepem 
spominu. Prva etapa je po-
tekala od Suhadol, Morav~, 
Kandr{, Zagorja, Zidanega 
Mosta, Sevnice, Mokro-
noga preko Novega Mesta 
do Dolenjskih Toplic, kjer 
smo si po 140 prevo`enih 
kilometrih privo{~ili po~itek 
in prespali. Naslednji dan 
je sledila druga nekoliko 

kraj{a etapa preko @u`emberka, Ivan~ne 
Gorice, Bogen{perka, Litije in Dom`al do 
doma oziroma do trga pred cerkvijo sv. 
Klemena, kjer je bil tudi dan poprej start. 
Priprave na tako zahtevno maratonsko 

Rekreativna 
odbojkarska liga 
2007/2008
Dru{tvo prijateljev {porta (DP[) bo 13. 
oktobra pri~elo s {esto sezono rekreativne 
odbojkarske lige v Komendi. Tudi leto{nje 
tekmovanje bo potekalo v [portni dvorani 
Komenda (skoraj vsako drugo soboto), 
na njem pa se bo pomerilo kar 27 ekip 
oziroma nekaj ve~ kot 350 igralcev in igralk 
iz Komende in njene {ir{e okolice.

[e posebno nas veseli, da se nam bo po 
enoletnem premoru ponovno pridru`ila 
ekipa Piskr~ki, k sodelovanju pa smo uspeli 
pritegniti tudi dve ekipi iz precej oddaljenih 
krajev: Klub radovlji{kih {tudentov in [D 
Pov` Stara Vrhnika.

Za to~en razpored tekem in dodatne infor-
macije o ligi vas vabimo k ogledu spletne 
strani http://www.drustvo-dps.si

Veselimo se va{ega obiska!

Za DP[ Bo{tjan Poglajen

kolesarjenje so se za~ele `e spomladi in 
prvo preverjanje kondicije je bilo ̀ e v juniju. 
Celodnevno kolesarjenje je kar naporno, 

zato je potrebno tempo prilagoditi slab{im 
kolesarjem. Seveda ni {lo brez vzponov, 
na katerih se je kolona kolesarjev nekoliko 
raztegnila. Vmesne postanke smo izkoris-
tili za kraj{i po~itek in polnjenje bidonov. 
Poskrbljeno je bilo tudi za spremstvo in 
prevoz prtljage.

Kolesarski maraton je `e drugi po vrsti, 
ki ga je v zadovoljstvo vseh udele`encev 
organiziralo [portno dru{tvo Suhadole. 
Za nekatere je bil to ekstremni podvig, za 
druge pa {e en izziv ve~ in dokaz, da se 
tudi s kolesom dale~ pride. Huj{ih posledic, 
razen predrte zra~nice, bole~ega gle`nja, 
rahlih bole~in v mi{icah in nekaj izgubljenih 
kalorij, ni bilo. Vse skupaj se je ko~alo ob 
prijetnem klepetu na klopci pred cerkvijo v 
Suhadolah, kjer se je ̀ e porodilo nekaj idej 
o nadaljnjih podvigih.

Peter Pibernik

Kolesarski maraton po Dolenjski[portne igre
V soboto, 22. septembra, so se za {portno 
dvorano v Komendi bile `e 19. letne 
{portne igre upravnih delavcev Goren-
jske. Sodelovali so zaposleni na ob~inah, 
upravnih enotah, dav~ni upravi, geodetski 
upravi, in{pektorji in njihovi upokojeni 
delavci. Okoli sto udele`encev iger se je 
zbralo v hladnem jutru.

Pomerili smo se v {estih disciplinah. 
Doma~ini smo se trudili, da smo bili dobri 
gostitelji, da je bila organizacija prava, borili 
pa smo se tudi za ~im bolj{e uvrstitve. To 
nam je tudi uspelo in smo osvojili prehodni 
pokal. Po kon~anem {portnem delu smo se 
z udele`enci sprehodili po Komendi in jim 
razkazali nekaj na{ih znamenitosti.

Mihaela Poglajen 

Gasilsko rolanje 2007
V okviru gasilskih mladinskih tekmovanj 
GZ Komende in GZ Kamnika je v soboto, 
22. septembra, v organizaciji PGD [pitali~ 
potekalo gasilsko tekmovanje na rolarjih. 
Tekmovalci so morali poleg spretnosti na 
rolarjih obvladati tudi gasilske ve{~ine, 
kot so spajanje cevi, vezanje vozlov in 
dolo~itev pravega gasilnega sredstva. V 
{tirih kategorijah smo mladi iz GZ Komenda 
osvojili tri medalje in sicer zlato, srebrno in 
bronasto.

M. P.

Gasilci na dr`avni 
orientaciji
Mladinska ekipa gasilcev se je spomladi 
na regijskem tekmovanju kot tretja uvrstila 
na dr`avno prvenstvo v orientacijskem 
teku. Dr`avno prvenstvo je organizirala 
GZ Brezovica, tekmovanje pa je bilo na 
Jezeru pri Podpe~i. Tekmovanja so se 
udele`ili Matija Kepic, Domen Hudmal in 
Tadeja Lon~ar. V soboto, 8. septembra, 
so se na{i tekmovalci pogumno podali na 
tekmovalno progo, kjer so morali poleg 
kontrolnih to~k izvajati tudi gasilske naloge 
in re{evati teste. Uvrstili smo se na zelo 
dobro 9. mesto.

Mihaela Poglajen
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Prireditelj Dru{tvo upokojencev Komen-
da s predsednikom Janezom Kimovcem in 

`upan Ob~ine Komenda Toma` Drolec sta 
poskrbela, da so se ~lani dru{tev sre~ali 
tudi s svojimi predstavniki Pokrajinskega 

odbora in Zveze dru{tev ter s svojimi ̀ upani. 
Nagovorila pa sta jih tudi kandidata za 
predsednika dr`ave Danilo Turk in Mitja 
Gaspari. Lojze Petere se je zaradi odsotnosti 
opravi~il. Sre~anje je bilo pod {otori v na 
hipodrom v Komendi.

Blizu 4000 ~lanov gorenjskih dru{tev up-
okojencev in dru{tev iz obljubljanskih ob~in 
se je udele`ilo leto{njega tradicionalnega 
sre~anja gorenjskih upokojencev. Zbrali so 
se ̀ e drugi~ po petih letih v Komendi. Slabo 
vreme ni odvrnilo kak{nih 10 odstotkov (na 
Gorenjskem je okrog 40.0000 upokojencev), 

^EBELA IN OSAT 
Avgust/September 2007

Turisti~nim dru{tvom Komenda v Uredni{tvu 
Aplence podeljujemo  

^EBELO IN OSAT za mesec AVGUST 
IN SEPTEMBER 2007

^ebelo podeljujemo SLAVKI SLAPAR na 
Bregu 8, OSAT pa  kar njenemu sosedu, ki 
meji s stanovanjsko hi{o Slavke Slapar. 

^EBELE IN OSATE bomo podelili na 
zaklju~ni kulturno zabavni prireditvi  TD 
Komenda in Uredni{tva Aplence.

Komenda gostila nekaj tiso~ upokojencev  
Izredno slabo vreme 6. septembra ni preve~ motilo sre~anja gorenjskih upokojencev. 

da so z avtobusi za~eli prihajati v Komendo. 
Iz {tevilnih ob~in so se tokrat na povabilo 
`upana Komende Toma`a Drolca svojim 
ob~anom – upokojencem pridru`ili tudi 
njihovi `upani. Med njimi so bili `upani in 
pod`upani ob~in Preddvor, [en~ur, Cerklje, 
Vodice, Jesenice, Kamnik, Kranjska gora, 
Radovljica, Tr`i~, Kranj, Morav~e, Menge{ 
in Mestne ob~ine Ljubljana.

Po pozdravnih nagovorih je bila {e 
posebno toplo sprejeta napoved dr`avnega 
sekretarja Ministrstva za delo, dru`ino 
Marka [trovsa, ki je rekel, da tako inflacija, 
kot dvigovanje pla~ vplivata tudi na dvig 
pokojnin. Pove~ale se  bodo novembra za 
2 odstotka hkrati s poravnavo od februarja 
naprej.

Na sre~anju se je predsednik DU Ko-
menda Janez Kimovec {e posebej zahvalil 
za delo in podelil priznanja Vinku Gobcu, 

dosedanjemu predsedniku ZDUS, Marjanu 
Prin~i~u, dosedanjemu predsedniku Koor-
dinacijskega odbora za DU Gorenjske in 
Stanetu Sim{i~u, dosedanjemu ~lanu ZDUS 
za obmo~je Kamnika, Dom`al in Komende. 
Udele`ence pa sta nagovorila tudi kandidata 
za predsednika za dr`ave Danilo Turk in 
Mitja Gaspari. 

Sre~anje so kulturno obogatili Me{ani 
pevski zbor in Folklorna skupina DU Komen-
da ter godbeniki Veterani Menge{ke godbe. 
Sklenili pa so ga z bogatim sre~elovom in 
veselim dru`enjem z ansamblom Viharnik in 
Francem Pestotnikom – Podokni~arjem.

V Komendi pa DU za prihodnje leto `e 
na~rtuje podobno, vendar takrat  Sloven-
sko sre~anje ~lanov dru{tev upokojencev 
2008.

Andrej Žalar 

Sre~anja so se udele`ili {tevilni gorenjski 
`upani

Župan Tomaž Drolec je sprejel povabljene 
župane in predsedni{ke kandidate

Slabo vreme ni pokvarilo veselega 
razpoloženja nekaj tiso~ upokojencev

Janez Kimovec je podelil priznanja za dolgo-
letno delo 

V imenu županov je udeležence pozdravil 
tudi župan Mestno ob~ine Ljubljana Zoran 
Jankovi~

Sekretar ministrstva za delo Marko [trovs: 
Novembra ve~je pokojnine...

^EBELA Avgust/September 2007

OSAT Avgust/September 2007
^EBELE IN OSATE bomo podelili na 
zaklju~ni kulturno zabavni prireditvi  TD 
Komenda in Uredni{tva Aplence.



boje.^e se za Komend~ane razplete po 
najlep{em scenariju, jih bomo v prihodnji 
sezoni dr`avnega prvenstva lahko sprem-
ljali s {tartnimi {tevilkami 1, 2 in 3, ki po-
menijo skupno uvrstitev v preteklem letu.

Andrej Žalar, Sre~o Zupan~i~

Glasilo ob~ine Komenda 8-9/2007Aplenca

13

REPORTA@A - ZANIMIVOSTI

Konjeni{ka prireditev

Tri zmage v 
Komendo 

Velika, leto{nja tretja konjeni{ka prireditev, 
je v nedeljo, 16. septembra, s kar 
tremi zmagami {e enkrat potrdila, 
da so v tem {portu zmagovalci 
med nami, doma, iz Komende.

 Želeli in upali smo, da bomo slavili 
60. zmago Jasina GL na doma~i 
stezi. Vendar je tokrat Jasin GL 
zabele`il 59. zmago. Na slavje 60. 
zmage bomo torej morali po~akati. 
A ni~ zato. Tudi 59. je bila odmevna 
na polni tribuni in ob stezi. Jasin GL 
je zmagal spominsko dirko Franca 
Ser{ena in h~erka Milena Ser{en 
je izro~ila pokal vozniku Romanu 
Jerov{ku. 

Prijateljsko sodelovanje so tokrat 
obele`ili tudi doma~i kasa~i in 
kasa~i DTR iz Wiersnna. Dese-
terica  v sulkijih se je pognala na stezi 1800 
metrov do cilja. Slavila je ~lanica doma~ega 
kluba Darja Krelj, ki je ugnala vse mo{tvo. 
Ni bilo prvi~, da je zmagala na tak{ni pri-

jateljski tekmi. ^estitke!

In ~eprav na za~etku prireditve, je piko k 
zmagovalcem nedeljskega dogajanja na 
hipodromu pritisnil doma~in Ivan Kosec. 
Tokrat je s konjem Lucky Fonzom  Ivan~ek, 
kot ga poznajo tekmovalci in ~lani kluba, 

zabele`il svojo 70. zmago v bogati tekmov-
alni karieri. Komendski konjeni{ki legendi 
zato zares iskrene ~estitke.

Komenda ime tudi v avtok-
rosu

Komu naslov 
dr`avnega prvaka?
Po drugi preizku{nji v Tunjicah konec av-
gusta se je boj za naslov novega dr`avnega 
prvaka v avtokrosu v diviziji 3 {e nekoliko 
bolj razplamtel. Ravnikarjevi ekipi je v nekaj 
dneh ponovno uspelo usposobiti dirkalnik, 
tako da se je `e prvi septembrski vikend 
kot prvi Slovenec po osamosvojitvi udele`il 
dirke za evropsko prvenstvo na ̂ e{kem. V 
nedeljo, 23. septembra, nas namre~ ~aka 
zadnja dirka sezone v avtokrosu. Upajmo, 
da bomo na Planini nad Horjulom sprem-
ljali zanimivo dirko in predvsem {portne 

Ravnikar prvak 
V nedeljo, 23. septembra, ob 17.56 smo 
dobili SMS sporo~ilo, da je državni prvak 
Marko Ravnikar, drugi je Matija Rakovec, 
tretji pa Igor Kern. ^estitamo!

A. Ž.

Zmagovalci so med nami
Iztekajo~e se komendsko poletje obele`ujejo zmage iz dveh povem razli~nih  {portov. Prvi so kasa{ke tekme na hipo-
dromu 16. septembra, drugi pa je avtokros, ne sicer v Komendi, vendar na razli~nih tekmovalnih poligonih zmagujejo 
vozniki iz ob~ine Komenda. 

Ivan Kosec je tokrat osvojil svojo 70. zmago

Zanimiva in razburljiva je bila prijateljska 
tekma med doma~imi kasa~i in kasa~i iz 
Wiersnna. Zmagala je ~lanica doma~ega 
kluba Darja Krelj

Trije najbolj{i (od leve proti desni): Roman 
Jerov{ek z Jasinom GL osvojil spominski po-
kal Franca Ser{ena, Darja Krelj zmagovalka 
prijateljske tekme dveh klubov, Ivan Kosec že 
70 zmag.

Jasin GL zmagovalec spominske tekme Franca 
Ser{ena

Jasin GL z Roman Jerov{kom je na doma~em 
hipodromu tokrat zabeležil svojo 59. zmago.

Komenda je prevzela ime najbolj{ih tudi v 
avtokrosu

Marko Ravnikar



Cicibanove 
urice
Tudi letos bodo v vrtcu Mehur~ki v Komendi 
potekale CICIBANOVE URICE za otroke, ki 
niso vklju~eni v vrtec. Star{i, ki imate otroke 
stare 4-6 let, vabljeni v torek, 2. 10. 2007, 
ob 16. uri v igralnico Pol`ek v starem delu 
vrtca, kjer vas bom ~akala vzgojiteljica Na-
talija Saje. Za dodatne informacije pokli~ite 
na telefon: 01/8341-320 od 8. do 15. ure. Naravoslovne 

urice 
Vabljeni otroci, stari 5 oziroma 6 let, ki vam 
je v{e~ raziskovanje v naravi in spoznavanje 
`ivih bitij, da se nam pridru`ite. Sre~ali se 
bomo z razli~nimi `ivalmi in rastlinami ter 
odkrili marsikaj zanimivega.
Naravoslovne urice bodo potekale ob 
sredah od 17.15 do 18. ure. 
Cena uric je 7,5 € mese~no. 
Otroci ste lepo povabljeni na prvo 
sre~anje, ki bo 3. 10. 2007, v prostorih 
osnovne {ole v Komendi.

Mentorica Polona Osolnik

Razmi{ljanje, da so otroci obvarovani 
stresa, je napa~no. Otrokov organizem se 
odziva na mo~ne in dolgotrajne zunanje 
neugodne dra`ljaje, ki povzro~ajo stisko, 
napetost, skrb in `alost. Te`ke dru`inske 
razmere, organizacija {ole, pri~akovanja 
star{ev, u~ni programi, odnosi v {oli so 
tak{ni, da je del otrok izpostavljen dol-
gotrajnim neugodnim dra`ljajem, proti 

katerim niso razvili ustreznih obrambnih 
mehanizmov. Dolgotrajni stresni dejavniki 
lahko povzro~i psihosomatske bolezni in 
du{evne motnje.

V prispevku bom opisala nekaj najbolj 
zna~ilnih dejavnikov, ki delujejo dalj ~asa in 
pri otroku povzro~ajo stisko (distress)

Stresni dejavniki v pred{olskem obdobju 
so predvsem v neurejenih dru`inskih 
razmerah, grdem ravnanju in neustreznih 
vzgojnih stilih, ko niso zadovoljene otrok-
ove osnovne potrebe (fiziolo{ke, potreba 
po ljubezni, varnosti, sprejetosti, samo-
potrditvi). Proti njim so nekateri otroci bolj 
odporni, nekateri pa manj, zato isti dejavnik 
ni za vse enako delujo~.

Pri stresu se vedno sre~ujemo z ve~ vzroki, 
ki se povezujejo v zna~ilne dejavnike.

Stres pri osnovno{olcih

1. Že sam osnovno{olski u~ni program 
je za nekatere u~ence prenaporen, ni 
dovolj prilagojen razvojnim stopnjam. 
Nekateri u~enci mu ne zmorejo zado-
voljivo slediti. Grozi jim ponavljanje, v~asih 
sli{ijo tudi gro`njo, da bodo morali oditi v 
posebno {olo (prilagojeni u~ni program). 
Ob tem do`ivljajo {e nejevoljo u~iteljev, 
~e{, da se premalo u~ijo. Zaradi velikih 
pri~akovanj star{ev otroci domnevajo, da 
so jih razo~arali; zaradi tekmovalnosti in 
presti`a pa postanejo predmet posmeha 
in poni`evanja vrstnikov.

2. Prenaporna je lahko tudi kombinacija 

Dr. Angelca Žerovnik

Stres pri otrocih (2)
u~nega programa z izven {olskimi ali in-
teresnimi dejavnostmi. Na primer telesni 
in du{evni napori v okviru {portne vadbe 
za razli~ne kasnej{e vrhunske {porte. 
Tam so pri~akovanja trenerjev in star{ev 
velika, otrok pa vsem zahtevam ne zmore 
zadostiti.

3. Dolgotrajno u~enje, ko otrok ne more 
zadovoljiti osnovne razvojne potrebe. 
Nekateri otroci se s star{i u~ijo vse popol-
dneve in nimajo ~asa ne za igro ne za 
sprostitev. ̂ e pri tem naporu  ni rezultatov, 
ki jih pri~akujejo star{i in u~itelji, je to {e 
dodatno breme.

4. Telesno in du{evno nasilje lahko 
povzro~ijo vrstniki, star{i ali u~itelji. Med 
vrstniki opa`amo tekmovanje, izsiljevanje, 
izlo~anje, zasmehovanje in poni`evanje. 
Nekateri otroci to zlahka prenesejo, nekat-
ere pa to zelo prizadene. Tudi s strani 
star{ev nekateri otroci  do`ivljajo telesne 
kazni, pa tudi du{evno trpin~enje. Nekateri 
u~itelji uporabljajo razli~ne metode pritiska, 
iz {ol pa tudi ni izginilo poni`evanje in 
zasmehovanje u~encev (zaradi slabega ali 
predobrega u~nega uspeha in neprilago-
jenega vedenja), krivice pri ocenjevanju in 
neupravi~ene obto`be.

5. Nekateri otroci so »notranje« preob~utljivi 
in se slabo in po~asi odzivajo na stres. Hitro 
postanejo zaskrbljeni in `alostni, dvomijo 
vase. Ne znajo se organizirati in dovolj hitro 
opraviti dnevne dol`nosti za {olo in dom. 
Spoznavni proces je dober, ne znajo pa 
realizirati zahtev okolja. Zato se ustvarja 
v njih stalna notranja napetost, gre za t. i. 
motnjo tempa  u~enja.

6. Otroci so razli~no energijsko obdarjeni. 
Med otroki so zlasti pri premagovanju 
du{evnih naporov velike razlike, zato se 
tudi razli~no odzivajo na u~ne obremenitve. 
Neprijetni `ivljenjski dogodki lahko otroku 
poberejo veliko mo~i.

7. Otroci se v obdobju odra{~anja premalo 
gibljejo. V ~asu pouka in pisanju doma~ih 
nalog sedijo ure in ure, kar je za fizi~ni 
razvoj nenaravno in zato stresno.

(se nadaljuje)
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Muffini s ko{~ki 
~okolade
Sestavine za pribli`no 12 muffinov:

100 g zmeh~ane margarine ali masla

150 ml jogurta

200 g sladkorja

2-3 jajci (odvisno od velikosti)

1 `li~ko sode bikarbone

5 `lic mleka

275 g moke

175 g jedilne ~okolade

Za pripravo muffinov potrebujemo peka~ za 
muffine in papirnate model~ke, ki jih bomo 
vstavili v posodice v peka~u.

S pomo~jo lesene ̀ lice v ve~ji posodi sku-
paj zame{amo margarino in sladkor. Nato 
dodamo jajca, jogurt in mleko ter me{amo, 
dokler se ne naredi kremna zmes. Pre-
sejmo moko skupaj s sodo bikarbono in 
ju vme{amo v zmes. Dodamo {e ~oko-
lado, ki jo predhodno grobo nasekljamo, 
preme{amo in nato pribli`no do dveh tretjin 
napolnimo papirnate model~ke, vstavljene 
v model~ke v peka~u. Pe~emo na 190°C 
pribli`no 25 minut oziroma do takrat, ko 
opazimo, da se na vrhu muffinov za~enja 
oblikovati razpoka.

^e `el imo muff ine aromat iz i rat i  s 
pomaran~o, pri pripravljanju zmesi do-
damo naribano pomaran~no lupino, mleko 
pa nadomestimo s sve`e stisnjenim in 
precejenim pomaran~nim sokom.

Delo si lahko olaj{amo tudi tako, da vse se-
stavine (razen ~okolade) stresemo 
v multipraktik, dobro zmiksamo in 
nato vme{amo {e ko{~ke ~okolade. 
^e nimamo peka~a za muffine, 
lahko testo vlijemo tudi v navaden 
peka~ za biskvit, vendar potem ~as 
pe~enja prilagajamo vi{ini biskvita 
(lahko je dovolj tudi `e samo 10 
minut). Muffini so najprimernej{i za 
zajtrk, sladokusci pa bodo zanje 
vsekakor na{li opravi~ilo za kate-
rikoli obrok.

Pa dober tek

Vam `eli Marta Jerebi~
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(nadaljevanje iz prej{nje {tevilke....)

Vse, kar se nama je dogajalo naslednje 
dneve, je bila ena sama sre~a, eno samo 
navdu{enje nad prijaznimi ljudmi, nad 
pre~udovito naravo. Bil je ~as pomladi, ~as 
po snegu in mo~nem de`evju. Vse je bilo v 
cvetju. Ljudje so pripravljali {e zadnje krpe 
polj. Vsak ve~er sva zgodaj legli k po~itku 
in vstajali okoli {este ure. V hi{ah, kjer sva 
spali, sva tudi zajtrkovali. Vsak dan malo 
po sedmi uri smo bili vsi trije `e na poti. 
Med hojo sem ~utila, da v meni kar kipi 
pozitivna energija. Veliko sem razmi{ljala 
o vse mogo~ih stvareh, tudi o tem, da bom 
pripravila to pripoved, in tudi o tem, kako 
naj ga naslovim-morda 400 km HODIM 
PO ZLATO-SREBRNI POTI. Kamenina je 
v Nepalu res nekaj posebnega. Vse se 
lesketa v najrazli~nej{ih barvah od bele, 

srebrne, zlate, do grafitno ~rne.

Naslednje dni smo hodili po dobro uhojeni 
poti ob kanjonu reke Marsyangdi River, 
preko ve~jih naselij Syange, Chanje, Tal, 
Dharapani, se po~asi dvigali, ob~udovali 
naravo, ogromna cveto~a drevesa LAM-
PATA. Mislim, da je drevo dvodomno. 
Socvetje `ivo rde~e barve je veliko za 
mo~no pest. Dvoje dreves ima vsak 
druga~no obliko cveta. PipalTree-dva 
drevesa vedno rasteta skupaj-Pipal=mo{ki 
in Bush= `enska, oba sta capple= par. 
Vsak ko{~ek strmine je polje, `ivo zelene 
barve obdelane terase. Karavane tovornih 
konj-mul so poleg ljudi nosa~ev edino 
transportno in tovorno sredstvo. Konji 
nosijo do 60 kg tovora, ljudje 30-60kg tudi. 
Nosa~ je pla~an po te`i svojega tovora zato 
mladi fantje od 13. leta naprej nosijo na 
glavi ogromna bremena. Med vasjo Braga 
in Manangom je velika skupina mo{kih 
tovorila lesene deske. Ve~ina je nesla 6 do 
8 debelih desk, dva sta jih nesla 9. In ~e je 
pot ozka, kjer je ob straneh breg, ali preko 
mostov, morajo hoditi postrani. Manang 
je na vi{ini 3530 m veliko mesto, z bogato 
kulturno zgodovino in lepim manastirjem-
gompo/budizem/ nad mestom. Z juga 
ga obdaja pogorje Anapurna z ledeniki 
in ledeni{kimi jezeri, s severa Gungang 
in Kangla Himalaja. Tu pohodniki zaradi 
aklimatizacije obi~ajno en dan po~ivajo. 

Midve s Sa{o sva se {e isti dan povzpele 
400 m vi{je proti samostanu, naslednji dan 
pa smo {li do Ice Lake- Ledenega jezera 
na vi{ini 4600 m. Bilo je prelepo.

Naslednje dni smo se pridno vzpenjali, 
spu{~ali globoko do reke in 
mostov in zopet vzpenjali, 
u`ivali v pokrajini, med pri-
jaznimi ljudmi in pohodniki iz 
vsega sveta, strmimi pa{niki z 
jaki in divjimi kozami. Na nebu 
smo videli jadrati tudi orle. Pri 
vasi Mugle smo stopili {e do 
Alpinisti~ne {ole, ki jo vodijo 
Slovenski in{truktorji in je bila 
zgrajena z izrednim priza-
devanjem Ale{a Kunaverja. 
Vsepovsod veliko zelenja 
- grmi ciprese SIMPATI. Ljudje 
njene vejice kurijo pred vhodi 
v hi{e, kar lepo di{i, in pregan-
jajo zle duhove. Su{ijo jih tudi za zimo.

V sredo, 4. aprila, v Thorung Phedi, smo 
vstali ob 3.30. To je bil odlo~ilni dan. Nam 
bo uspel prehod preko zasne`enega 
prelaza Trorung La na vi{ini 5.416 m? Us-
peli smo! Sre~a je bila nepopisna, ~estitke, 
fotografiranje in po petih urah napornega 
spusta smo bili v mestu Muktinath. V mestu 
je ogromen manastir. Tu ̀ ivi veliko Indijskih 
HariKri{en. Pozdravljali smo se SAM-
BUUU. Ob vodi smo sre~ali modrookega 
blondinca v obla~ilu Harikri{ne. Vpra{ala 
sem ga, od kod je, pa je odgovoril, da iz 
Indije. Ko smo se zasmejali, je povedal da 
je Rus, in da sedaj `ivi druga~e. V mestu 
je center doma~e obrti, preproste lesene 

statve imajo eno za drugo na ulicah in 
isto~asno izdelke tudi prodajajo. Tudi ~e 
si trdno odlo~en, da ne bo{ ni~ kupil, te 
premami sku{njava. Ampak vse to moramo 
potem nositi {e nadaljnjih 14 dni v svojih 
nahrbtnikih. Naslednji dan smo pri{li visoko 
nad pore~je Kali Ghandaki River, reka je 

na dolo~enih mestih {iroko tudi do 200 
m. Po njeni dolini piha neprestano mo~an 
veter, vsak dan se po enajsti uri dopoldne 
tako okrepi, da nosi seboj kot jajce veliko 
kamenje. V tem ~asu po monsunu je vode 

malo, in glej na mali vzpetinici pore~ja 
ja lesena koliba, kjer `ivi mati s {tirimi 
pun~kami. Lepi obrazi in ̀ ivahne o~i otrok, 
smrkavi noski in kraste na li~kih. Razdelili 
sva {e zadnje sladkarije. Mi smo `e bli`je 
civilizaciji, v naslednjem mestu Jomosom je 
celo letali{~e. Vsa letala letijo samo zjutraj, 
potem je promet zaradi mo~nega vetra 
nemogo~. Mi pa nadaljujemo pe{. Spali 
smo v najlep{i vasi Marpha, dru`ili smo 
se z doma~ini in svetovnimi pohodniki. [e 
na vi{ini 3600 m so nas obdajali veliki sa-
dovnjaki cveto~ih jablan, breskev, marelic, 
mandljev in orehov. Imajo tudi Agronomsko 
fakulteto. Reka se je zo`ila, veter je pojen-
jal. Tu gradijo ̀ e ve~ let cesto. Nad pravim 
kanjonom ljudje s kladivi razbijajo skale, 
jih spu{~ajo, da vse grmi proti reki. Obuti 
so v plasti~ne natika~e ali japanke, strojev 
ne poznajo, poleg kladiva imajo le lopate. 
Vsaka lopata pa ima dva delavca, eden dr`i 
ro~, drugi ima privezano vrv in s potegom 
pomaga zalu~ati kamenje z lopate. Hkrati 
kle{ejo iz skal tudi velike kvadre za izdelavo 
ogromnih {karp. 

Veselili smo se prihoda v Tatopani. Strmo 
ob dero~i reki vrejo izpod gora topli vrelci, 
mali bazen~ki so samo oblo`eni z kamen-
jem. Vsi pohodniki in doma~ini smo u`ivali 
v vro~i vodi. V takih toplih vrelcih smo 
u`ivali tudi teden kasneje pri kraju Jhinu 
/^inu/. 10 dni smo hodili po ogromnih 
pragozdovih cveto~ega Rododendroma /
nacionalnega cveta/ Laliguras po nepalsko. 
V vasi Sarangi smo ob pitju ~aja poslu{ali 
ne`ne strune doma~ega godca - violinista. 
Instrument Kerosena depar je izrezljan in 
enega kosa lesa.

Dve nepalski misli: Bolje se je z goro soo~iti 
v ~evljih, kot le`ati v {otoru in premi{ljevati 
o njej; Tiger v mislih je stra{nej{i od tigra 
v gozdu.

Nepal 2007 – NAMASTE – NAMASKAR

Prelaz Thorung la

Pod pod noge 

Anapurne 



Glasilo ob~ine Komenda 8-9/2007Aplenca POTOPIS - ZANIMIVOSTI

16

Toliko govorimo in pi{emo o ljubiteljstvu in 
raznih »konji~kih«, o spo{tovanju narave in 
`ivali, da vse skupaj postaja ̀ e preve~ vsa-
kodnevno. Pa se najdejo ljudje, ki vsemu 
temu dajejo smisel in jim je vse to v veselje 
in kon~no tudi v {portni u`itek.

Nemogo~e si je zamisliti nekoga, ki goji 
pernate prijatelje posebne vrste, posebej 
vzgojene za to, da jim je prirojen nagon 
vra~anja v doma~e golobnjake. Govorimo 
o golobih pismono{ih, ki so sposobni 
preleteti ve~ sto kilometrov in se vrniti v 
doma~i golobnjak. Ve~ stoletij so take 
golobe uporabljali za prenos zaupne in 
druga~ne po{te. Rabili so jih dvori, vo-
jskovodje in celo ljubimci, ki so svojim 
dragim sporo~ali vse o ljubezni.

Danes so gojitelji golobov pismono{ 
zdru`eni v klube. Eden takih klubov deluje 
tudi v Mostah, ki ima med svojimi ~lani tudi 
~lane iz ostalih krajev – Lukovice, Ljubljane, 
tudi iz Litije. Klub so ustanovili leta 2005 in 
{teje trenutno 25 ~lanov,ki so dejavni celo 
tekmovalno sezono, ki traja od za~etka 
maja do konca julija. Imajo svoj avtomobil 
za preva`anje golobov na izpustna mesta 
– prepeljejo naenkrat do 1.200 golobov, 
zato je avtomobil nepogre{ljiv za udele`bo 
na tekmovanjih, saj lahko prepelje golobe 

vseh udele`encev. Stro{ki za eno dirko (za 
vse udele`ence) so med 300 in 400 evri.

Letos so se ~lani udele`ili 10 tekmovanj 
– najve~ja oddaljenost je bila 750 km- 
mesto Sibiu v Romuniji. @al sta se predsed-
niku kluba vrnila samo 2 od 5 golobov. 
Povpre~no se je leto{njih tekmovanj 
udele`ilo po 10 tekmovalcev, povpre~no 
izpu{~enih golobov pa je bilo 257, ki so 
skupno preleteli 2.446,34 km in pri tem 
dosegli povpre~no hitrost 1.239,77 metrov 
v minuti.

Med najbolj uspe{ne gojitelje po rezultatih 
tekmovanj v leto{njem letu spadata Jadran 
[ebelja in Mo{~an Boris Baloh.

Pi{emo o gojiteljih, pa moramo omeniti 
{e njihove tekmovalce. Med njihovim 
vra~anjem domov jih lahko ovirajo ne{teti 
dejavniki, kot so telekomunikacijski in drugi 
oddajniki, celo voja{ki sateliti jih lahko 
zmotijo v njihovi, v osnovi nezgre{ljivi ori-
entaciji, pri kateri se ravnajo po elektromag-
netnem valovanju zemlje. Eno od tveganj 
predstavljajo tudi ptice ujede, ki jim golobi 
predstavljajo razmeroma lahek plen. Zaradi 
teh nevarnosti je osip pismono{ lahko tudi 
do 30%.

Vzgoja in tekmovanje golobov pismono{ 
sta najbolj priljubljena v Nem~iji, kjer je v 

Zasne`ene gore–Daulhgiri, Tuhuche Peak, 
Anapurne so nas prijazno spremljaje, 
midve s Sa{o pa sva jih pridno spravljali v 
najine fotoaparate. Gora 
bogov- Machhapuchch-
hare - Ribji rep pa se 
je med vsemi bohotil 
najveli~astneje. Iz mesta 
Ghorepani smo se pred 
peto uro zjutraj povzpeli 
na 3193 visok vrh Poon 
Hill in pri~akali veli~asten 
son~ni vzhod, in vsa kra-
sota gora nas je znova in 
znova o~arala. Pot nad-
aljujemo med rododen-
droni, lotusom, ki je tudi 
drevo, belo cveto~imi 
orhidejami, filodendroni, 
ki kot slapovi visijo na 
li{ajastih deblih rodo-
dendrona (oba sta zajedalca).

Tu smo se od obi~ajne poti okoli Anapurn 
odpravili desno {e v sr~iko tega pogorja. 
Preko Tadapanija Chomlunga, kjer smo 
ve~ino prtljage za {tiri dni odlo`ili, smo 
ob reki Modi {li do Machhapuchcarre 
Base Kempa in do 4.130 m visokega 
South Annapurna Base Kempa. Tu smo v 
~udovitem son~nem zahodu do`iveli ~ar 
Himalaje, poslu{ali `ivljenje ledenika in 
neprestano padanje kamenja. Veli~astno in 
nepozabno. Zjutraj smo se vra~ali, sre~ni, 

Ne povsem vsakdanje dru{tvo klube v~lanjenih okrog 200.000 ~lanov, in 
v Belgiji, ki premore okrog 130.000 ~lanov. 
Temu so primerne tudi cene golobov. V 
obeh dr`avah, kjer golobarstvo velja kot 
presti`en in bogata{ki {port (kot golf, na 
primer), stanejo golobi tudi do 15.000 EUR, 
medtem ko dosegajo golobi pri nas ceno 
od nekaj 10 EUR naprej. Vsekakor razlika, 
ki pa ne vpliva na kvaliteto tekmovanj in 
vzrejne lastnosti golobov.

Dru{tvo se financira prete`no iz ~lanarine in 
delnega prispevka za delo dru{tev s strani 
ob~ine, kar pa oboje skupaj ne pokriva 
stro{kov tekmovanja. Morda bi ne bilo 
napa~no, da bi ob~inski prora~un {e kje 
na{el kaka sredstva in prisko~il na pomo~ 
dru{tvu, ki `eli pridobiti medse tudi mlaj{e 
~lane. Novim, predvsem mlaj{im ~lanom, 
so dosedanji ~lani pripravljeni prisko~iti na 
pomo~ z nasveti, pa tudi z zelo sprejem-
ljivimi cenami golobov tako, da si vsak 
lahko vzgoji lastno vzrejno linijo. Predvsem 
mladim bi privzgojili ljubezen do skrbi za 
njihove pernate prijatelje in jim pokazali tudi 
mikavnost tekmovanj.

Predsednik dru{tva Boris Baloh je priprav-
ljen na razgovor in konkretno pomo~ vsem, 
ki bi se obrnili nanj. Za pogovor in nasvet je 
na razpolago na tel. 834-16-33. @elimo, da 
ta zapis ne bo ostal neopa`en ampak bo 
raz{iril krog gojiteljev teh plemenitih ptic.

Tone Ogorevc

kar naprej slikali gore in rododendrone, 
prehodili na tiso~e stopnic, od vse lepote 
~lovek sploh ni utrujen. Tu so poti tako 

strme, da so jih ljudje vse oblo`ili v stopnice 
iz kamenja, sicer bi de`evje poti in zemljo 
odneslo v dolino. Obdelane terase so do 
vi{ine 4.000 m. Reke so strmo zarezane 
v doline, po pobo~jih pa pada na stotine 
ve~ stometerskih slapov. Voda `al za nas 
ni pitna, doma~ini pa so prilagojeni in jo 
lahko pijejo. Na kamnitih ogradah po vaseh 
smo videli cveto~ kristusov trn. Dawa nama 
je pokazal v naravi opice male Monkey in 
ve~je bele Deru. Vsak dan smo naredili 
velike vi{inske razlike, pot se vzpenja, pa 

spu{~a, pa vzpenja in tako naprej.

Na tem podro~ju pa `ivijo pripadniki ple-
mena GURUNG. Mo{ki nosijo zanimivo 
ogrinjalo-BANGLA, ki je tudi pripravno za 
no{njo raznih stvari. @enske nosijo sarije ali 
hla~e in tunike, ve~ina so zavite v ogrinjala. 
Zelo so lepe, vsi pa neskon~no prijazni.

Spu{~ali smo se proti dolini - proti civi-
lizaciji, proti koncu nepozabne poti in 
~udovite `ivljenjske izku{nje. S Sa{o 
pa sva imeli me{ane ob~utke-od sre~e 
do`ivetega, do ̀ alosti, da je blizu slovo od 
te tako prijazne de`ele, vsega do`ivetega in 
videnega. V dolini nas je do mesta Pokhara 
zapeljal taxi. Vrve` mesta je postal kar malo 
tuj. V neznosni vro~ini smo se vzpeli na 
razgledni gri~ z Gompo, ki so jo zgradili 
Japonci, ogledali smo si Alpinisti~ni muzej 
in s ponosom sva stali pred slovenskim 
prostorom, opremljenim z lepimi posnetki 
na{ih gora, slovensko narodno no{o in 
panojem, posve~enim Ale{u Kunaverju in 
Slovenskim Himalaizmu.

V Khatmanduju sva si v preostalih {tirih 
dneh ogledali {e kulturne in zgodovinske 
spomenike, se dodobra napasli ob ogle-
dovanju spominkov in trgovin in komaj 
~akali povratka domov. Ko pride{ domov, 
ve{, da je doma najlep{e, da imajo na{e 
gore najlep{i obraz in hitro nas zvabijo v 
svoja naro~ja.

Katja Tabernik

Nosa~i desk



Ste se morda zadnji teden v avgustu 
~udili od kod tako glasno kri~anje, smeh 
in vri{~ otrok? ^e ste od{li na sprehod 
po Komendi, ste nas gotovo na{li skrite v 
delavnicah na trgu in v gozdu, ali pa med 
igrami na sosednjem travniku. Letos se je 
na trgu pred cerkvijo zbralo kar 194 otrok 
iz Komendske ̀ upnije in njene okolice. Od 
tistih najmlaj{ih, ki {e ne hodijo v {olo in 
bi bili radi tako veliki, kot njihovi bratci in 

sestrice, pa vse do tistih najstnikov, ki so tik 
pred tem, da postanejo »odrasli«.

Geslo leto{njega oratorija je bilo Preklopi 
sanje na dejanje! – skozi cel teden smo 
spremljali zgodbo Ostrorogega Jelena iz 
zgodbe Janeza Jalna, Bobri, ki je prestopil 
meje takratnega koli{~arskega mi{ljenja in 
ustvaril novo, sanjsko skupnost. Tudi mi 
smo raje, kot da bi sanjali, kak{ne stvari 
kar uresni~ili; v trinajstih delavnicah smo 
na primer ulovili sanje z lovilcem sanj in jih 
uresni~ili: kirur{ko podrobno smo razstavili 
dva avtomobila, sestavljali koli{~arski nakit, 
miniaturna koli{~a, pa tudi kar célo, pravo 
koli{~e, izvedeli smo marsikaj zanimivega 
o bobrih, se nau~ili malo franco{~ine in 

pe~enja pala~ink …

Skozi cel teden se je z otroci trudilo 38 
animatorjev, ve~inoma komendskih, pri{li 
pa so tudi iz Kamnika, Ljubljane, Cerkelj, 
@irov, Radomelj,… Vsi animatorji se za-
hvaljujemo sponzorjem, ki so ta oratorij 
sploh omogo~ili; kdo to~no so bili, si la-
hko ogledate na oratorijski spletni strani, 
leto{nja pridobitev oratorija: http://moj.
oratorij.net/komenda.

Zadovoljni star{i so ob koncu 
oratorija povedali naslednje:
Hvale`na sem animatorjem za potrpljenje 
in po`rtvovalnost. Alja` je z veseljem hodil 
in vsak dan komaj ~akal, da bo ura pol 
devetih, ko je odhitel od doma. – Klavdija 
[tebe,

Hvala za va{o po`rtvovalnost, potrpe`ljivost 
in iz`arevanje pozitivnosti. Prisr~no, gan-
ljivo, hvala. – Helena Poga~ar,

Predvsem hvala animatorjem, ki so prev-
zeli veliko breme organizacije in speljave 
celotnega tedna. ̂ estitke za zelo do`iveto 
oznanjanje Bo`je ljubezni. – Zvonka Erce,

Ob~udujem zlasti zavzetost, po`rtvovalnost, 
strpnost vseh animatorjev, ki so 
pripravili tako prijetno vzdu{je 
in delili prijateljstvo. – Bernarda 
Valen~i~,

Veseli smo, da se je zgodil Ora-
torij, veseli, da je kljub de`ju v 
otro{kih o~eh sijalo sonce, da so 
angeli varuhi in animatorji tako 
dobro opravili svoje delo. Zares 
najlep{a hvala vsem, ki so se 
trudili ves teden, in vse dobro! 
– Ojster{kovi,

Spet nekaj pozitivnega, kar os-
tane v srcu predvsem tistih, ki so 

Vabilo organistu-
zborovodji

Cerkveni Me{ani pevski zbor
“PETER PAVL GLAVAR” 

KOMENDA
vabi k sodelovanju

organista-zborovodjo.
Informacije: Janez Ravnikar  
 Zaj~eva 9a,
 1218 Komenda

Telefon: 031 816-672

teden dni, pa {e prej veliko ~asa pre`iveli 
skupaj. Hvala vsem animatorjem in vsem 
tistim, ki pripomorejo, da se zgodi nekaj, 
kar zdru`uje, daje voljo in mo~, predvsem 
pa pozitivno energijo za jesen in zimo. Naj 
vam bo ves trud nekje v ̀ ivljenju povrnjen! 
– K.?

Oratorij... to je ~udovito do`ivetje... vzdu{je 
je enkratno. Hvala vsem animatorjem, da 
so toliko ~asa posvetili na{im otrokom … 
in to brezpla~no! – Marjeta,

Teden do`ivetij, aktivnih po~itnic, novih 
poznanstev. Oratorij je iz leta v leto bogatej{i 
in ga je vredno podpreti {e vnaprej. – Ber-
narda Pavlini~,

Ob~udujem vztrajnost in voljo animator-
jev in vseh ostalih, ki pripomorejo k tako 
bogatemu oratoriju. Iz otrok veje radost, 
v{e~ mi je, da se toliko poje. @elim, da 
bi ohranili to voljo v korist najmlaj{ih. – v. 
Jo`ef Ciraj,

Ni se bati za prihodnost na{e mladine, 
dokler v njih `ari tak duh, kot so ga 
iz`arevali na oratoriju. Bravo vsem! – Vesna 
Jurkovi~,

Ponovno navdu{ena nad oratorijem. 
Spo{tovanja vredni animatorji, da zmorejo 
kontrolirati oz. zabavati vseh 190 otrok. [e 
tako naprej. – P.

Za konec pa bi se radi zahvalili tudi vsem 
skritim dobrotnikom, ki so na tak{en ali 
druga~en na~in mislili na nas (s prijazno 
besedo, molitvijo, darovi). Hvala tudi vsem 
malo starej{im animatorkam v delavnicah 
(ga. Stani, ga. Ne`ki, ga. Mari, ga. Danici, 
ga. Meti) in seveda ga. Vidi, ki je za nas 
pripravljala odli~no malico.

Naj vam povemo, da bo oratorij tudi 
naslednje leto. Upamo, da se spet vidimo 
in na{e `ivljenje obogatimo z novimi 
dogodiv{~inami.

Animatorji

Na{ oratorij
Letos se je na trgu pred cerkvijo zbralo 194 otrok iz Komendske `upnije in njene okolice.
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Spo{tovane 
gospodinje ni 
gospodarji!
Ustanova Petra Pavla Glavarja bo na Jesen-
skem kmetijsko obrtnem sejmu v Komendi 
s ponudbo doma~ih dobrot (sla{~ice, kruh, 
`ganje) in izdelkov mojstrov doma~e obrti 
(lon~arske, coklarske, {~etinarske idr.) in 
druge darove za sre~elov, ki jih boste da-
rovali, zbirala sredstva za uresni~evanje svoje 
dejavnosti.

Vabimo vas, da prispevate svoj dar in tako 
postanete dobrotnica ali dobrotnik.

Vse, ki bi `eleli sodelovati prosimo, da ga 
prinesete svoj prispevek neposredno na 
sejemski prostor v ~etrtek, dan pred sej-
mom dne 4. oktobra 2007, ob 19. uri, kjer 
vas bo sprejela gospa Marica Erce, ~lanica 
UPPG in koordinatorka za sejem. Embala`o 
za pecivo lahko dobite pri Mariji Schumet, 
tel.: 051337336.

Izkupi~ek je v celoti namenjen za izvajanje 
namena Ustanove, ki je pospe{evanje 
izobra`evanja prek {tipendiranja dijakov in 
{tudentov in pomo~ pomo~i potrebnim.

Za va{e sodelovanje se vam toplo priporo~amo 
in hkrati vnaprej zahvaljujemo.

Uprava Ustanove Petra Pavla Glavarja

Namesto uvoda
Julija smo bili vsi skavti na taboru in ver-
jetno ste opazili, da v prej{nji Aplenci ni bilo 
skavtskega prispevka. Zato pa je ta mesec, 
stran kar nekoliko premajhna.

Vol~i~i na Podmelcu, ~eta na Bledu in kla-
novci med Trebnjem in Bre`icami, to so bila 
nahajali{~a na{ih skavtov v juliju. Avgusta, 
pa smo skavti proslavljali do sedaj najbolj 
okroglo obletnico na{ega obstoja.

V septembru so se predvsem starej{i, 
v~asih pa tudi mlaj{i skavti nahajali veliko 
v na{i skavtski sobi … No ja, bodo~i.

AOC, V.v

Selitev skavtske sobe
Morda ste nekateri ̀ e opazili, da se zadnje 
~ase skavti veliko mudijo v nekdanjem 
ov~njaku. Zato imamo dober razlog, saj tja 
zaradi potreb `upni{~a selimo na{o ska-
vtsko sobo. Ker so s tem povezani dolo~eni 
stro{ki, za nas veliki (sicer `upni{~e soin-
vestira), smo se nekoliko zna{li in naokoli 
povpra{ali za pomo~. Imeli smo veliko 
sre~e, saj nam je bilo pripravljeno pomagati 
kar nekaj ljudi.

Tako nam je podjetje Starman d.o.o. po-
darilo laminat, dru`ina Zabret toplotno izo-
lacijo, Ivan Male{ pesek in Copatarstvo Kos 
copate, ki jih bomo sedaj uporabljali v sobi. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem na{tetim in 
ostalim, ki ste nam nudili pomo~ pri na{em 
projektu. Hvala!

Komendski skavti

Vol~ji tabor
Vol~i~i, najmlaj{a veja skavtov v Komendi, 
smo bili na Podmelcu, kjer smo se preselili 
za 2000 let nazaj v zgodovino, saj smo bili 
Rimljani. Vas Podmelec smo spremenili v 
rimsko vas. Bojevali smo se proti rimskim 
vojakom, imeli pa smo tudi {olo za gladi-
atorje. Ker so imeli Rimljani tudi terme, smo 
se {li enkrat kopati v reko, drugi~ smo se pa 
samo {pricali, kar je bilo v vro~em vremenu 
prav tako osve`ujo~e. Da pa je bil ambient 
{e bolj rimski, smo bili oble~eni v bele halje, 
ki so jih nosili Rimljani. Na taboru mi je bilo 
zelo lepo in verjamem, da bo tudi ostalim 
vol~i~om ostal v lepem spominu.

Zvesta volkuljica, Lucija Jurkovi~

Kvajdej
Komendska ~eta Pogumno srce, se je tako 
kot tudi 13 ostalih ~et udele`ila izredno 
dobro pripravljenega in velikega tabora 
Kvajdej (300 ljudi).

Za ogrevanje smo {li pred tem pe{ z Brezij, 
kjer nas je blagoslovil pater Miroslav, do 
Sela pri Bledu. Te tri no~i smo prespali v 
{otorih, pod toplarjem ali pa kar pod milim 
nebom.

Ko smo prispeli na 3. tabor vseh gorenjskih 
~et, smo si postavili {otore in kuhinje, nato 

pa se je za~elo veliko spoznavanje skavtinj 
in skavtov. Imeli smo zelo natrpan program, 
tako da so se velike igre, pot pre`ivetja, 
kopanje na Bledu kar vrstili. Ko pa smo 
na{li kaj ~asa vmes, smo se {li igro klop, s 
katero smo vselej zbujali veliko pozornosti. 
Zve~er je velikokrat nastopil tudi ~as za 
ples, kar nas je posebej veselilo, saj smo 
tako lahko zavrteli kak{no punco in si s tem 
{e polep{ali dan.

Komend~ani pa na tem taboru nismo 
izstopali samo kot {eme, temve~ tudi kot 
zavzeti skavti. Pobrali smo namre~ kar 
{tiri od petih nagrad (na nate~aju je zma-
gala na{a himna, tako kot tudi na~rta za 
jambor in oglasno desko, ~ebele so imele 
najbolj pospravljen {otor, Kamni~ani pa 
so postavili najbolj{i ogenj), poleg tega 
pa premoremo naj talenta D. Jurkovi~a na 
monociklu. Ostale ~ete so bile kar zavistne, 
ampak imajo sedaj toliko bolj{i motiv, da 
se na prihodnjem Kvajdeju, ki bo ~ez pet 
let, bolje izka`ejo.

Rok Furlan, Dramati~ni sokol

Potovalni tabor – klan
Letos smo se klanovci odlo~ili, da gremo 
pe{ na potovalni tabor in sicer od Trebnjega 
do Bre`ic. Prve dni je bilo malo naporno za 
tiste, ki nismo bili navajeni potovalnih tabo-
rov, a smo se kmalu navadili in pozabili na 
hojo in te`ak nahrbtnik.

Nekaj ~asa smo hodili po gozdu, nekaj 
~asa po cesti, spali pa smo na travnikih, 
pred cerkvijo, pod toplarjem in podobno. 
Ko pa nismo hodili, smo imeli razne teme, 
kjer smo se nau~ili nekaj o Petru Pavlu 
Glavarju, izdelovati zapestnice, pre`iveti 
v naravi … Najbolj pa smo bili veseli, ko 
smo pri{li do Krke, kjer smo se lahko umili 
in seveda tudi osve`ili. Naredili pa smo tudi 
splave in se po njej spustili. Na{i najstarej{i 
skavti so tabor zaklju~ili z odhodi in so se 
s tem poslovili od klana ter pozdravili vejo 
skupnost voditeljev, ali pa se dokon~no 
poslovili od skavtov. Ko pa so naredili ta 
korak, je nam preostal {e en dan, ki smo 
ga izkoristili za kopanje v ̂ ate`kih toplicah. 
Tako je minil na{ tabor, poln hoje, veslanja 
in plavanja ter {e mnogo ~esa. Zaradi tega 
sem toliko bolj vesela, da sem bila lahko 
del njega.

Vida Poga~ar, Naelektrena ~ebela

Sto let skavtstva
Nekega daljnega leta 1907 se je v Roka-
vskem prelivu dogodil zelo zgodovinski 
dogodek. Dogodek, ki vsem skavtom sveta 
pomeni zelo veliko. Na pomlad tega leta se 
je skupina 22 de~kov pod vodstvom usta-
novitelja skavtskega gibanja Roberta Ste-
phensona Smytha Baden-Powella, kraj{e 
BI-PI, odpravila na prvi tabor v Rokavski 
preliv na otok Brownesea. Ta tabor {tejemo 
za za~etek skavtskega gibanja.

In tako smo se prvega avgusta v Ljubljani 

na Pre{ernovem trgu zbrali vsi skavti, 
nekaj tabornikov ter celo nekaj zamejskih 
skavtov, da bi proslavili ta veliki dogodek. 
Seveda, kot se za skavte spodobi, smo 
pri~eli s sv. ma{o in ponovitvijo obljube, 
ki smo jo dali vsi skavti, ko smo pri~eli 
s svojo skavtsko potjo. Po ma{i je sledil 
zajtrk na Pre{ernovem trgu, ki smo ga 
delili tudi mimoido~im. Med zajtrkom smo 
tudi lahko pokramljali s svojimi prijatelji in 
obujali spomine na skavtske dogodiv{~ine. 
Zajtrku je sledila foto orientacija, na kateri 
so nas ~akale zanimive preizku{nje. Morali 
smo peti na [u{tarskem mostu, s pomo~jo 
slike najti neko zgradbo v Ljubljani,… Ori-
entacija se je kon~ala v parku Kodeljevo, 
kjer se je na{e sre~anje nadaljevalo. Ker 
smo bili vsi la~ni, `ejni in utrujeni, sta nas 
tam ~akala osve`ilna pija~a in kosilo. Po 
kosilu je bilo nekaj ~asa za po~itek in nato 
smo nadaljevali z delavnicami. Med drugim 
smo spoznali `ivljenje BI-PI-ja, {li smo se 
nekaj skavtskih iger,… Po delavnicah je 
sledila {e proslava in tako smo se vsi polni 
skavtskega duha v poznih popoldanskih 
urah raz{li.

BI-PI-jeva ideja o skavtstvu `ivi {e danes, 
~eprav je od tega preteklo `e 100 let. 
Mnogo komu (skavtstvo {teje namre~ `e 
ve~ kot 40.000.000 ~lanov po celem svetu) 
je omogo~ila kvalitetnej{e in polnej{e `iv-
ljenje. Upam, da bo zdr`ala {e nadaljnjih 
100 let.

Veronika Pavli~, Zadr`ana ~ebela
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U~itelji O[ Komenda Moste smo novo {olsko 
leto za~eli s strokovnim sre~anjem v ljubljanskem 
`ivalskem vrtu, po katerem nas je vodil Rudi 
Ocepek. Spoznanja smo nadgrajevali na preda-
vanju Poslanstvo u~itelja, ki smo ga imeli v {oli v 
Komendi. Poudarek seminarja je bil na dejstvu, 
kako pomembno je u~enje, ki temelji na lastni 
izku{nji. Pri sre~evanju z u~enci moramo imeti 
vedno pred o~mi edinstvenost in neponovljivost 
posameznika, ki zahteva prav poseben pristop 
do vsakega. 

^eprav sta od prvega {olskega dneva minila 
komaj dobra dva tedna, so {olske dejavnosti 
`e v polnem teku: ~etrto{olci so se `e vrnili iz 
letne {ole v naravi, u~enci nekaterih izbirnih 
predmetov prav tako s tabora, deveto{olci so 
si v Narodni galeriji ogledali stalne in gostujo~e 
razstave, deveto{olci in osmo{olci pa se `e 
pripravljajo na dru`boslovni (Tolmin) oz. naravo-
slovni (Javorni{ki Rovt) teden, ki bosta potekala 
v za~etku oktobra. Vse pa vas lepo vabimo na 
skupno sre~anje z udele`enci tabora Kamen~ki 
`ivljenja v okviru projekta Odprimo se poveza-
vam, ki bo v soboto, 22. septembra 2007, ob 
20.30 v {oli v Mostah. Namen celotnega tabora, 
ki bo potekal tri dni, je odpreti nove povezave 
med mladimi, njihovimi mentorji ter krajani vseh 
generacij.

Na{e delo skozi celo leto bosta ob {tevilnih 
projektih povezovali dve prednostni nalogi, ki si 
ju je za letos izbrala na{a {ola: v okviru Vzgoje 
za nenasilje oblikovanje vzgojnega koncepta 
{ole in pridobitev eko zastave. Ob tem pa ima 
vsak u~itelj tudi svoje prednostne naloge z `eljo 
u~encem kar najbolj pribli`ati u~no snov, usvojiti 
nova znanja in razvijati kreativnost.

Zaposleni na O[ Komenda Moste `elimo 
vsem u~encem v novem {olskem letu ~im ve~ 
novih spoznanj ter veliko veselja in uspeha 
pri u~enju!

Prvi~ v novi {oli v Komendi
Ko sem pri{el v {olo v Komendi, sem najprej 
spoznal na{o razredni~arko, nato pa {e ostale 
u~iteljice in u~itelje. Za vsak predmet imamo 
letos svojo u~ilnico, kar mi je v{e~. Pa tudi u~itelji 
pou~ujejo vsak svoj predmet. To je zelo v redu, 
ker posamezen u~itelj obvlada svoje podro~je in 
nas lahko nau~i veliko ve~.

David Osolnik, 5. b

Komendska {ola je veliko ve~ja od {ole v Mostah. 
V{e~ mi je, da se selimo iz u~ilnice v u~ilnico. Med 
rekreacijskim odmorom gremo lahko ven. V{e~ 
mi je {portna dvorana, ker je velika. Moti me le 
gne~a na hodniku, ko med odmori zamenjamo 
u~ilnico.

Karmen Kosec, 5. b

Ko sem pri{la v komendsko {olo, se mi je zdela 
tako velika. Velikokrat smo se zmotili in {li v 
napa~no u~ilnico. Zelo mi je v{e~, ker menjamo 
u~ilnice. V{e~ mi je tudi, da smo fantje in punce 

pri {portni vzgoji razdeljeni. Pa tudi to, da gremo 
lahko za rekreacijo malo ven. Le odmor za malico 
je prekratek. V {oli se po~utim v redu.

Natalija [pehonja, 5. b

Prvo{olci
Letos so na na{i {oli trije oddelki prvega razreda. 
Nekateri prvo{ol~ki so nam zaupali, kaj jim je v 
{oli najbolj v{e~:
• risanje (Manca),
• da pi{emo v zvezke (Kaja),
• {portna vzgoja (Janez),
• lepo mi je, ko se igramo (Tea),
• najbolj sem vesel, ko pride pome mamica 

(Sebastjan),
• ko gremo ven in v telovadnico (Rok ^.),
• ko se peljem s kombijem domov (Nejc),
• da se u~imo in re{ujemo delovne zvezke 

(Eva),
• vse mi je v{e~, najraje pa imam so{olke 

(Kaja),
• ko se igram z lego kockami (Matic L.),
• rada ri{em (Katarina),
• matematika (Zala E.),
• najraje se igram zunaj na vlaku in barvam 

(Matej K.),
• v{e~ mi je kuhinjski koti~ek (Rok J.),
• hama perlice (Sara),
• ko na {olskem igri{~u i{~em `u`elke (Rob-

ert),
• ko se u~im (Matej),
• rad grem ven na igri{~e (Klemen),
• ker lahko ri{em (Sara),
• ko imamo kosilo in zajtrk (Nik),
• ko se vozim s kombijem (Matja`),
• ko se u~imo (Rok),
• mize (Jakob),
• ko gremo na igri{~e (Matic Z.).

Program razvijanje pozitivnega 
samovrednotenja otrok in mladost-
nikov v {oli Komenda Moste
Dr. Robert W. Reasoner pravi: »Ob~utek lastne 
vrednosti je najbolj{a preventiva, kar jih poznamo, 
in morda celo na{ edini up za bolj{i svet.«

Na{a {ola se je {olskem letu 2007/08 v sode-
lovanju z In{titutom za razvijanje osebne 
kakovosti Ljubljana vklju~ila v program Razvi-
janje pozitivnega samovrednotenja otrok in 
mladostnikov (RPSO).

Program je namenjen vsem, ki se v {oli vsa-
kodnevno soo~ajo s skrbjo za mlade in delajo z 
njimi, in sledi ciljem, s katerimi pri otrocih razvi-
jamo lastnosti, ki zmanj{ujejo odklonilna vedenja, 
nespo{tljivost, nasilnost, krepijo pa lastnosti, kot 
so: osebna odgovornost, motiviranost, zavzetost 
in spo{tovanje. Osnova vsemu pa je spodbujanje 
dejavnikov: varnosti, identitete, pripadnosti, 
smiselnosti in sposobnosti, ki jih mladi potrebu-
jejo za zdrav osebnostni razvoj.

U~itelji na leto z u~enci izvedejo v povpre~ju 30 ur 
po programu RPSO. Vsebino programa vpletajo 
med u~ne vsebine. Na koncu sledita evalvacija 
dela in ocena napredka. Tudi star{e smo vklju~ili 
v to delo. Na roditeljskih sestankih smo jih sez-
nanili z novim programom in prosili za soglasje 
za sistemati~no delo z njihovimi otroki.

S programom je Andreja Burja, u~iteljica OPB, 
seznanila u~itelje na {oli. Jeseni 2006 je za star{e 
izpeljala predavanje in delavnice, kjer so spoznali 
vseh pet dejavnikov, ki jih potrebujemo za zdrav 
osebnostni razvoj, in preizkusili na~in dela, ki so 
ga dele`ni njihovi otroci v {oli.

In{truktorica programa RPSO Ksenja Kos 
je u~iteljem na{e {ole na predstavitvi pro-
grama poudarila, da se ob izvajanju programa 
izbolj{ujejo medsebojni odnosi med u~enci in 
u~itelji, povezanost v razredu, vedenje, spretnosti 
komunikacije, strpnost, toleranca do drugih, 
zmanj{ujejo se disciplinske te`ave, pove~uje se 
upo{tevanje pravil in ob~utek pripadnosti sku-
pini. U~itelji bolje spoznajo u~ence, u~enci ve~ 
razmi{ljajo o sebi, svojih ravnanjih in ~ustvovan-
jih, delijo svoje izku{nje z drugimi vrstniki.

Na {oli je nato potekalo izobra`evanje v sode-
lovanju z In{titutom R.O.K. Vsi strokovni delavci 
{ole so bili na seminarju Ob~utek lastne vred-
nosti kot na~in prepre~evanja nesocialnih oblik 
vedenja. 

V mesecu maju je bil del u~iteljskega zbora 
dele`en drugega dela izobra`evanja mentorjev 
za izvajanje programa RPSO. Na podlagi tega 
naj bi si po uspe{no opravljeni seminarski nalogi 
pridobili licenco za mentorja izvajanja po pro-
gramu RPSO in s tem mo`nost samostojnega 
dela in uporabe didakti~nega gradiva za u~ence 
v {olskem letu 2007/08.

Sabina B. [tebe

Spo{tovani star{i!
Tudi v leto{njem {olskem letu Ob~ina 
Komenda organizira jezikovne te~aje 
angle{~ine v vrtcu Mehur~ki v Komendi za 
otroke stare nad 5 let (letnik 2002, 2001), 
ki sicer ne obiskujejo vrtca. Te~aji bodo 
potekali enkrat tedensko po eno {olsko 
uro v prostorih vrtca (v popoldanskem 
~asu ob 17.uri). Te~aje bo vodila u~iteljica 
angle{~ine Barbara Frantar. 

S te~aji za~nemo v ~etrtek, 4. oktobra 
2007ob 17. uri v {olskem delu vrtca. Pros-
imo vas, da se prvega sre~anja udele`ite 
skupaj z otrokom, ker boste dobili vse 
informacije o poteku te~aja. 

Zakorakali smo v novo {olsko leto
U~itelj mora pritegniti otro{ka srca s svojo naklonjenostjo, s 
tovari{kim odnosom in z ljubeznijo do otroka. KOMENSKY
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V ~asu med 3. 9. 2007 in 14. 9. 2007 je 
potekala prometno-preventivna akcija 
Za~etek {olskega leta. V zadnjih letih 
se je uveljavila kot skupna akcija vrste 
sodelujo~ih: od {ol, Policije, lokalnih 
skupnosti, svetov za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, zdru`enj {oferjev in av-
tomehanikov, AMD, dru{tev upokojencev, 
zavarovalnic in drugih podjetij in ne nazad-
nje star{ev otrok. [e posebej aktivno so pri 
projektu sodelovali ~lani Sveta za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu ob~ine 
Komenda. Vsi se namre~ zavedamo, da je 
za~etek {olskega leta lahko nevarnej{i kot 
obi~ajno. Otroci so po dalj{ih po~itnicah 
{e vedno razigrani.

V ob~ini Komenda, v leto{njem {olskem 
letu 2007/2008 sodeluje med drugim tudi 
5 prostovoljcev v sklopu SPV, ki skrbijo za 
varnost otrok na poti v {olo in iz nje, na 
obmo~ju celotne ob~ine Komenda (najbolj 
izpostavljeni so kri`i{~e pri TU[-u, kri`i{~e 
pri Kralju, okolica O[ Komende). Vsem 
prostovoljcem se posebej zahvaljujemo 
za njihov trud in po`rtvovalnost, saj s svojo 
prisotnostjo v cestnem prometu, v veliki 
meri pripomorejo k ve~ji varnosti otrok.

VOZNIKE OPOZARJAMO NA PRISOT-
NOST OTROK V PROMETU, TER NA 
NEVARNOSTI, KOT SO PRE^KANJE 
CESTE NA NEVARNEJ[IH ODSEKIH, 
HOJO OTROK PO PLO^NIKIH IN OB 
VOZI[^U. VOZNIKE OPOZARJAMO 
NA HITROST VO@NJE, [E POSEBEJ 
V BLI@INI [OLE OZ. MEST, KJER 
OTROCI PRE^KAJO VOZI[^E, OZI-
ROMA HODIJO OB CESTI.

Poleg tega bi za ve~jo varnost na{ih otrok 
priporo~ili tudi naslednje:

Vesel sem prelistal poro~ilo Policijske post-
aje Kamnik, kjer med omembe vrednimi 
dogodki na{a ob~ina sploh ni omenjena. 
Ne moremo trditi, da manj{ih »poljubov« 
plo~evine ni bilo, niso pa bili prijavljeni 
Policiji, ker so se prizadeti sami dogovo-
rili. To se dogaja ve~krat in ka`e tudi na 
dolo~eno vozni{ko kulturo udele`encev 
v prometu.

Poro~ilo za mesec avgust pa navaja dva 
primera, od katerih naj bo vsaj eden v 
poduk lastnikom avtomobilov, ki v parki-
ranih avtomobilih (pa ~eprav zaklenjenih) 
pu{~ajo »na ogled« vse, kar imajo s seboj. 
Nepridipravom kot ponujeno.

V no~nem ~asu, 22.avgusta, je osebni avto-
mobil znamke Renault Clio, tip 1.5 Dci, reg. 
{t. LJ LO-66T, brez vednosti lastnika za-
menjal gara`o (in tudi lastnika). Zgodilo se 
je v Komendi. Materialne {kode je za 6.000 
EUR. Kriminalisti bodo po zbranih obves-
tilih zoper storilca podali kazensko ovadbo 
na to`ilstvo. Druga~e pa se je Policijska 
postaja drugod po svojem obmo~ju 
ukvarjala z vsem mogo~im. Tatvine, vlomi, 
po{kodovanja tuje stvari, prometne nez-
gode in podobne (naspodobne) stvari so 
vsakdanjik policistov. [e dobro, da v na{i 
ob~ini resni~no nimajo veliko dela.

Zato pa je njihovo preventivno delo toliko 
bolj opazno in koristno. Poostrene kontrole 
v mesecu avgustu in ob pri~etku pouka 
niso pokazale slabih rezultatov. Prekr{kov 
skoraj ni bilo, to nam je po telefonu potrdil 

mag.Matja` Sr{a, pomo~nik komandirja, 
odgovoren za cestni promet.

Poostrene kontrole so bile in {e bodo. Tako 
bo Policija 26. 9. preverjala hitrost (vsaj 
dvakrat) in 28. 9. v no~nem ~asu nadzirala 
alkoholiziranost voznikov. Stalno bodo 
nadzirali tudi uporabo varnostnega pasu 
in prevoz otrok v {olo. Vozniki motornih 
koles in koles s pomo`nim motorjem 
bodo dele`ni pozornosti pri obveznem 
no{enju ~elade, tudi agresivna vo`nja 
vseh udele`encev v prometu bo nadzirana. 
Kolesarji niso izvzeti.

Ob vsej preventivni dejavnosti policije, 
Komisije za varnost v cestnem prometu, 
poostrenih nadzorih in kaznovalni politiki, 
ki je sedaj v veljavi, pa ne moremo mimo 
dejstva, da je smrtna ̀ etev na na{ih cestah 
v leto{njem letu katastrofalna. Skoraj 40 
mrtvih v prometu daje misliti, da je nekaj 
narobe. Pri ljudeh ali splo{no-varnostni in 
kaznovalni politiki. Vzroki te`kih promet-
nih nesre~ s smrtnim izidom so skoraj v 
vseh primerih enaki, kot so bili: nepravilna 
smer vo`nje, neupo{tevanje prednosti, 
predpisanih hitrosti, objestnost in alko-
holizem.

Pripravlja se sprememba kaznovalne 
politike za kr{itve predpisov o varni vo`nji 
glede hitrosti, pa {e kaj bo prinesel novi 
zakon o sprememba obstoje~ega zakona. 
Predvsem pa bodo mo~no zvi{ane kazni 
za posamezne prekr{ke. Pa bo kdo rekel 
»zopet nas bodo udarili po `epu«. Ja, dr`i. 

Akciji Sveta za preventivo za varno pot v {olo 
se je na za~etku {olskega leta pridružil tudi 
župan Tomaž Drolec

Za~etek {olskega leta

Saj smo ~isto pridni Dr`i pa v neki meri tudi to, da bodo nove 
kazni morda le spametovale prehitre in 
preagresivne voznike in vsaj delno omejile 
morijo na na{ih cestah.

Menim pa, da to ne zadostovalo za varnost 
na cesti in ostalih povr{inah, namenjenih 
javnemu prometu. Pri zgodnji vzgoji za 
hitri na~in `ivljenja in varnost prometa 
pozabljamo, da morajo prvo vzgojo otroku 
dati dru`ina in njeni ~lani, s katerimi hodijo 
otroci ob cesti. [ola in Policija bosta storili 
svojo obveznost in dol`nost – ve~ kot to. 
Sku{ali bosta pomagati povsod, kjer bo to 
potrebno; z nasveti in posebno pozornos-
tjo. Dr`ava pa bo morala dodobra spremen-
iti politiko vzdr`evanja cestnih povr{in, da 
bodo le-te primerne za varno vo`njo.

Sicer pa prvo pravilo, ki ga bodo morale 
avto{ole in »avto{ole« privzgojiti bodo~im 
voznikom, je, da morajo vo`njo prila-
goditi stanju cesti{~a in prometu. Da o 
upo{tevanju prometnih znakov niti ne 
govorimo. Potem se mi ne bi zgodilo, kot 
se mi je ob za~etku {ole v Komendi, da je 
mlada mamica pri rde~i lu~i s prvo{ol~kom 
pre~kala cesto. Pa {e izven prehoda za 
pe{ce.

Menim, da to pove dovolj o vzgoji, ki so 
je potrebni tudi nekateri star{i. Od njih se 
otrok u~i.

Jesen je pred vrati. Bli`ajo se megleni dnevi 
in slab{a vidljivost. Spolzke ceste zaradi 
zemlje na vozi{~u tudi niso primer olike in 
zavedanja nevarnosti.

Tone Ogorevc

Star{em:

- da te in prihodnje dni ~imve~ ~asa na-
menite prometno-varnostni vzgoji otrok 
in kar je zelo pomembno neposredno 
v prometu, da preverite, kaj va{i otroci 
znajo in zmorejo, ne samo na {olski poti, 
ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali 
v avtomobilu. Pri tem NE POZABITE: 
NAJBOLJ[A VZGOJA JE VEDNO VA[ 
LASTEN VZOR!

- da pri prevozu otrok le te dosledno za-
varujete z varnostnimi pasovi oziroma jih 
preva`ate zavarovane v ustreznih sede`ih. 
Tudi sami se vedno pripnite!

Voznikom:

-da, so v prometu na otroke in njihovo 
nepredvidljivost {e posebej pozorni in da 
temu prilagodijo tudi na~in svoje vo`nje. [e 
posebej je potrebno biti pozoren v bli`ini 
vrtcev, {ol ter tam, kjer se morebiti igrajo 
otroci – ulice, parkiri{~a …

Vsem prvo {ol~kom in seveda tudi preo-
stalim udele`encem v cestnem prometu, 
`elim sre~no in varno pot v {olo, voznike 
pa {e posebej opozarjam na previdnost in 
strpnost v prometu.

Franc Marolt,

komandir PP Kamnik s sodelavci



Nova pridobitev
Te dni je Dru{tvo upokojencev Komenda izdalo 
DVD zgo{~enko, na kateri so posnetki nastopa 
Me{anega pevskega zbora DU Komenda in v 
drugem delu nastop Folklorne skupine dru{tva. 
Oboje je bilo prvotno posneto na kaseti, ki je 
bila dobro sprejeta med ob~instvom. Nova 
oblika podaje je bolj kvalitetna in je primerna 
za predvajanje tako na ra~unalniku kot preko 
DVD predvajalnika na televizorju.

Nedvomno je izdaja te zgo{~enke dobra 
predstavitev dela kulturnikov DU. Producent 
in organizator ter uradni predstavnik izdajatelja 
je predsednik DU Janez Kimovec. Odli~na 
tehni~na izdelava je delo na{e TV+ oziroma 
njenega urednika Jureta Debeljaka.

Vsi ~lani obeh skupin so dobili zgo{~enko 
brezpla~no kot darilo za njihovo delo, v pro-
daji pa jo je mogo~e naro~iti pri g. Francu 
Dobnikarju na tel. {t. 834-15-05. Menimo, da 
bi bila zgo{~enka primerna tudi kot material 
na{e ob~ine.

-vc

Kaj vse pomaga ljudem `iveti in pre`iveti!

^eprav nam mediji dnevno ponavljajo vesti 
o prepirih, podtikanjih, nasiljih itd., nas dvi-
gajo {tevilne dejavnosti preprostih, veselih in 
sr~nih ljudi vseh starosti. Ali nismo sre~ni, 
~e naredimo nekaj vzpodbudnega za ljudi 
okrog sebe?!

Lahko bi obsedeli doma, zagledani v svoje 
te`ave in skrbi, se v lahnem poletnem obla~ilu 
napotili na sprehod po sen~nem gozdu. 
Tudi prav.

A na{i plesalci so {li na dolgo pot do Ve-
like Kopanice na Hrva{kem, si v vro~em 
nedeljskem popoldnevu 1. julija nadeli vse 
dele gorenjske narodne no{e, tudi pletene 
nogavice, visoke {kornje in pokrivalo, na prsi 
pripeli di{e~ ro`marin in se odpeljali mimo 
Osijeka v Valpovo. 

Toplo so bili sprejeti, saj mesto diha s folk-
lornimi skupinami in ljudskim izro~ilom. V 
slavnostni povorki se je zvrstilo 15 skupin. Ob 
vsej poti so jih pozdravljali {tevilni gledalci. 
Na prostornej{em kri`i{~u je napovedova-
lec natan~no predstavil vsako, ko je smela 
zaplesati najlep{e odlomke kar na ulici. Toplo 
mi je bilo pri srcu, ko sem v ozadju spreje-
mala komentarje navdu{enih me{~anov. 
Tako preprosti ljudje trosijo prijateljstvo in 
naklonjenost med pokrajinami, med narodi. 
Vse povezuje ista `elja. Tu najdemo mo~ in 
vizijo za so`itje, kljub razlikam. [e bolj sem 

prepri~ana: Dr`ava in narod smo sr~ni in 
predani ljudje. Res, pogosto nas preglasijo 
tisti, ki mislijo le na svojo korist. Koliko sekund 
bodo mediji namenili tej lepoti? To ni v moji 
mo~i …

Z reko ljudi se za sprevodom pomikam skozi 
park z mogo~nimi edinstvenimi drevesi v 
prekrasen dvorec z visokim stolpom in gra-
jsko kapelo. A glej, v prostornem atriju nas ̀ e 
~akajo sede`i in oder, na katerem bodo tudi 
{tevilnej{e skupine lahko spro{~eno zaple-
sale in zapele zgodbo svojega kraja. Pogled 
se mi ustavlja na prekrasnih, ro~no izdelanih 
obla~ilih v skladnih barvah in cvetli~nih vzor-
cih; igra igle, kva~ke, pletilke in spretnih rok. 
Koliko ur vztrajnega dela, koliko domiselne 
iznajdljivosti! Potipati, povpra{ati. Vsakdo je 
vesel osebne pozornosti, s ponosom razlo`i 
na~in izdelave. Srca vseh bijejo ta trenutek 
ubrano, osre~iti, razveseliti vse, ki so pri{li 
na 39. Ljeto Valpova~ko.

Na{i plesalci in instrumentalni trio Janez, 
Vido in Franc so nastopili peti. Razigrano 
in posko~no so zaplesali: Na Kranjskem, 
Mrzolin in Pov{tr Tanc. Gledalci so pozorno 
spremljali tudi njihov nastop in jih nagradili z 
bu~nim aplavzom.

Umetni{ki vodja Valter Horvat ima solzne o~i. 
S hvale`nostjo mu ~estitamo. Uspeli so!

Na{e dru{tvo je prejelo {e eno priznanje, tokrat 
za sodelovanje na Ljetu Valpova~kom.

V imenu vseh se zahvaljujem za zares 
prisr~no pozornost in gostoljubnost dru{tva 
v V. Kopanici, dru`inam gostiteljicam.

Hvala tudi predsedniku Janezu Kimovcu za 
organizacijo potovanja in kritje stro{kov.

Ana [tebe

ZAHVALA
Sre~anje upokojencev Gorenjske 6. septembra 
v Komendi je kljub zelo slabim vremenskim 
pogojem uspelo.

Zato naj zahvala velja vsem skupinam upoko-
jencev DU Komenda, ki so bile zadol`ene za 
posamezne organizacijske naloge, pevskemu 
zboru in folklorni skupini ter voditelju za kulturni 
program, `upanu Toma`u Drolcu in ob~inski 
upravi na{e ob~ine za celotno organizacijo 
sprejema `upanov in gostov, odgovornemu 
uredniku ob~inskega glasila Aplenca Andreju 
@alarju za medijsko obve{~anje, dr. Sedlaku 
– ambulanta Komenda za pripravljenost v 
slu~aju zdravni{ke pomo~i.

Zahvala velja gosti{~u »Rodeo« - Jo`etu Dodigu 
za zelo korektno sodelovanje, Konjeni{kemu 
klubu Komenda za bezpla~no uporabo hipo-
droma in sejne sobe, Turisti~nemu dru{tvu 
Komenda za strokovno vedenje ogleda farne 
cerkve in muzeja Ivana Selana, Gasilskemu 
dru{tvu Komenda in Moste ter DU Vodice in 
Cerklje za brezpla~no izposojo gasilskih miz.

vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri izredno 
zahtevnem projektu, najlep{a HVALA

Komenda 10. septembra 2007

Janez Kimovec,
predsednik DU Komenda

Tudi ples zdru`uje ljudi
Ja, tako bi lahko povzela poslanstvo Folklorne skupine DU Komenda.

V življenju vedno
skromno si živel,

zato pri Bogu 
bogato plačilo boš imel.

ZAHVALA

V 68. letu nas je zapustil na{ o~e, 
dedek, pradedek, brat in stric 

ANDREJ KO^AR
z Gore 

O~e je `ivel v duhu, da skromna deja-
nja veljajo ve~ od velikih besed. Zato 
se iskreno zahvaljujemo sosedom, 
sorodnikom, prijateljem in znancem za 
pomo~, podporo in iskrena so`alja.

Hvala tudi vsem, ki ste darovali cvetje in 
sve~e, ter ga pospremili na zadnji poti. 

Posebej pa se zahvaljujemo gospodu 
`upniku, pevcem in gasilcem, ki ste 
ga polo`ili k ve~nemu po~itku. 

Vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
Zaman oko te naše išče.

Med nami ni več tvojega smehljaja,
Le trud in delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA
V 85. letu nas je zapustila na{a

MILKA TERAN
Iskreno se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, {e posebej tudi 

sosedom, prijateljem in znancem za 
izre~eno sožalje in podarjene sve~e 

in cvetje.
Zahvala tudi g. `upniku @agarju za 
lepo opravljen pogreb, pevcem za 

zapete poslovilne pesmi in godbeniku 
za zaigrano Ti{ino.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti.

Vsi njeni.

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

APLENCA
je tudi na spletu:

www.komenda.si

Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda,
Leto 16, {tevilka 10 bo iz{la

30. oktobra 2007.
Gradivo za objavo oddajte do

15. oktobra 2007
^lanske po{ljite po E-po{ti na naslov:
urednistvo.gok@komenda.si 

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

Edi, pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči

in čeprav spokojno spiš,
z nami kakor prej živiš.
ZAHVALA

ob smrti mo`a, brata, strica

EDVARDA ZARNIKA
se iskreno zahvaljujemo vsem sorod-
nikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izre~ena so`alja, darovane sve~e in 
sv. ma{e.
Zahvala gospodu `upniku @agarju za  
opravljeno ma{no daritev in pogrebni 
obred, pogrebni slu`bi Jeri~, pevcem 
in vsem, ki ste pokojnika pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Suhadole, Mlaka, avgust 2007

V domu tvojem je praznina,
v srcu mojem bolečina

ker tebe več ob meni ni!

ZAHVALA
V 81. letu je umrl

LADO JUNTEZ
s Kri`a

Iskrena hvala vsem, ki ste mi stali 
ob strani v te`kih trenutkih, kakorkoli 
pomagali, darovali ter so~ustvovali z 
menoj.

Posebna zahvala gasilcem, ZB, govor-
nikoma, prapor{~akom, `upniku g. 
@agarju ter vsem, ki ste ga spremili na 
njegovi zadnji poti.

Lepa hvala vsem, ki ste Ladota v ~asu 
`ivljenja spo{tovali in mu naklonili pri-
jazno besedo.

Marija

V SPOMIN

ROKU HROVATU
Minila so tri leta, odkar si nas 
zapustil. @ivimo naprej, ~eprav z 
bole~ino v srcu, in zaupamo, da se 
spet sre~amo!

Mama, o~e in ostali `alujo~i

Od{li so …
Umrli od 28. julija do 24. sept. 2007
Marjan Dre{ar, Suhadole 1, umrl 28. 
julija 2007 v 66. letu
Edvard Zarnik, Suhadole 61, umrl 
15. avgusta 2007 v 71. letu
Ladislav Juntez, Kri` 73, umrl 15. 
avgusta 2007 v 81. letu
Ivan Kosirnik, Komendska Dobrava 4. 
umrl 14.avgusta 2007 v 96. letu
Milka Teran, Nasov~e 17, umrla 5. 
septembra 2007 v 85. letu
Andrej Ko~ar, Gora 17 A, umrl 
8.septembra 2007 v 68. letu

ZAHVALA

V 96. letu nas je zapustil

IVAN KOSIRNIK 
s Komendske Dobrave 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za 
podarjeno cvetje, sve~e, sv. Ma{e, 
izre~ena so`alja in spremstvo na 
zadnji poti. 

Zahvaljujemo se g. `upniku Zdravku 
@agarju za duhovno oskrbo in lep 
pogrebni obred. Hvala Nevenki. 

Posebno zahvalo smo dol`ni govor-
nikoma g. Lojzetu Lahu in g. Goranu 
Per{inu. Zahvaljujemo se rogistu, 
vsem lovcem in {tevilnim nosilcem 
praporov. Hvala vsem gasilcem, 
konjenikom, Zvezi borcev Komenda, 
posebej pa {e prijateljem lovcem LD 
Komenda za prelep lovski pogreb in 
izkazano ~ast. Vsem hvala. 

Vsi njegovi 

ZAHVALA
V 66. letu nas je nenadoma in za 

vedno zapustil na{ dragi brat in stric

MARJAN DRE[AR 
iz Suhadol 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, so-
sedom Zormanovim in Nandetu Lahu, 
prijateljem in sodelavcem Aerodroma 
Ljubljana za izre~ena so`alja, podar-
jeno cvetje in sve~e. 
Zahvala tudi g. `upniku za ma{no 
daritev in pogrebni obred, pevcem, za 
zaigrano “ti{ino” in pogrebni slu`bi.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki 
ste ga pospremili na zadnji poti 

Vsi njegovi 
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Konjeni{ki klub Komenda in
Ob~ina Komenda vas vabita na

VELIKI JESENSKI KMETIJSKO 
PODJETNI[KI SEJEM KOMENDA

od 5. do 7. oktobra 2007
Sejem bo odprt od 9. do 18. Ure

Petek, 30. oktober 2007
Predavanja v ~asu sejma v dvorani Kulturnega dom, 
Zaj~eva 23, Komenda

Na sejemskem prostoru se bodo predstavila dru{tva 
kme~kih `ena, dru{tva pode`elske mladine, okoli{ki kmetje, 
svetovalci KGZ Ljubljana bodo na voljo za va{a vpra{anja,  
Srednja biotehni~na {ola Kranj, Ustanova Petra Pavla 
Glavarja Komenda, Turisti~no dru{tvo Komenda, ^ebelarsko 
dru{tvo Komenda, Dru{tvo upokojencev Komenda, Dru{tvo 
stari traktor Moste, Razstava drobnice 

Sobota 6. oktober 2007
preizkus delovne sposobnosti haflingerjev pod sedlom

V ^ASU SEJMA GOSTINSKA PONUDBA VSTOPNINE NI!
ORGANIZIRANO BREZPLA�NO PARKIRANJE GLASBENI 
PROGRAM Z RADIEM VESELJAK VLJUDNO VABLJENI 
V KOMENDO!

Organizator sejma:
KONJENI[KI KLUB KOMENDA

NAGRADNA KRIŽANKA
LIDL

1. nagrada: prakti~na nagrada LIDL
2. nagrada: prakti~na nagrada LIDL
3. nagrada: prakti~na nagrada LIDL
4. nagrada: prakti~na nagrada LIDL
5. nagrada: prakti~na nagrada LIDL

Re{eno kri`anko (lahko napi{ete tudi samo re{itev gesla) 
po{ljite na naslov: Uredni{tvo Aplence Glasilo ob~ine 
Komenda, Zaj~eva 23, 1218 Komenda do vklju~no 15. 
oktobra. 

Na kuverto ali dopisnico napi{ite: ime, priimek in naslov; na 
kuverto pa tudi  pripi{ite: Nagradna kri`anka

Re{itev gesla nagradne kri`anke LAH MEDIKAL CENTER, 
Klanec 13, 1218 Komenda v Aplenci Glasilo ob~ine Ko-
menda {t. 7: »LAH MEDIKAL CENTER”

1. nagrada – diagnostika in terapija SCIO –
Katarina Zarnik, Moste 103, 1218  Komenda  

2. nagrada – terapija za odvajanje kajenja – Ivana 
Ga{perlin, Urhova 8, Komenda, 1218 Komenda 

^estitamo! Potrdila o nagradah bomo nagrajencema poslali 
po po{ti! Nagrado »terapija za odvajanje kajenja« lahko 
podarite nekomu, ki se `eli odvaditi kajenja.



Turisti~no dru{tvo 
Komenda

Povabljeni na prireditve

Kmetijski sejem
od 5. do 7. oktobra na hipodromu v 
Komendi. Turisti~no dru{tvo se bo 
predstavilo z dvema stojnicama.

IZLET
~lanov Turisti~nega dru{tva in 
drugih prijavljenih v Negovo.
Izlet bo
13. oktobra. Cena za ~lane 
dru{tva je 15 €, za ne~lane 
21 €. Prijave zbirata Vido 
Koritnik (041/627-750) in Ur{ka 
Brem{ak (031/385-123).

KOSTANJEV PIKNIK
organizira Turisti~no dru{tvo 

Komenda 20. oktobra od 
14. ure naprej pri Lon~arjevi 

brunarici na Podbor{tu. Piknik 
bo ob vsakem vremenu.

Razstava mineralov in fosilov
v avli Osnovne {ole Komenda. Razstavo bodo odprli v 
petek, 16. novembra, ob 19. uri, odprta pa bo do nedelje, 
18. novembra, do 17. ure.

Razko{na paleta jesenskih barv
MA^EHE, KRIZANTEME in SOBNE RASTLINE
Cvetli~arna, aran`iranje {opkov
Jesenska ponudba ~ebulnic, cipres in drugih sadik

Moste 99 pri Komendi

Odprto vsak delavnikOdprto vsak delavnik
od 8. do 19. ure,od 8. do 19. ure,
sobota od 8. do 17. uresobota od 8. do 17. ure


