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Kakovostno staranje v naši občini

Pomoč družini na domu
Predvsem tistim, ki
imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem
okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti
ne morejo oskrbovati in
negovati sami, njihovi
najbližji pa take oskrbe
ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Gre za
različne oblike organizirane praktične pomoči in
uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen
čas nadomesti potrebo po
Svečan začetek pomoči na domu so obeležili v sejni sobi občine na institucionalnem varstvu
Glavarjevi 104 v ponedeljek, 6. oktobra. Predstavitve dela v zadnjih v zavodu:
treh letih po ustanovitvi društva in zadnje leto po ustanovitvi zavoda
Gospodinjska pomoč
so se udeležili številni člani društva in gostje, ustanovitelji in med – priprava ali prinašanje
povabljenimi in gosti tudi prof. dr. Jože Ramovš, predstojnik Inštituta enega obroka hrane, poAntona Trstenjaka.
mivanje in urejanje posode,
pranje,
likanje,
Slovenija in z njo ves razviti svet postaja vse osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov,
bolj dolgoživa družba, iz česar sledi, da postaja
tudi tretja generacija vse številčnejša. To je
seveda velik uspeh in ne nekaj slabega za današnjo družbo, kot se vse prevečkrat interpretira v medijih in sicer.
Tri četrtine tretje generacije zna in zmore
poskrbeti zase, pa tudi za druge, četrtina pa je
bolj ali manj obnemogla, bolj ali manj odvisna
od pomoči drugega. Tudi zaradi njih smo v
naši občini pred enim letom ustanovili zavod
Medgeneracijsko središče Komenda, pred tremi leti pa Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost.
Oktobra pa pričenjamo z izvajanjem socialno varstvene storitve pomoči na domu v
okviru zavoda. Z domačimi izvajalci, za doProf. dr. Jože Ramovš je na svečanosti poumače ljudi. Do sedaj je to storitev opravljal za
daril: »To je vaš praznik, praznik vaše skupnonašo občino Center za socialno delo Kamnik.
Skozi tovrstno storitev želimo torej, poleg sti. Po vojni je skupnost skrbela za vse in
spodbujanja medčloveškega in medgenera- Amerika in Anglija sta se učili na vzhodu. V
cijskega sožitja v skupnosti, zagotavljati Komendi ste danes nosilci razvoja v Sloveniji
in Evropi na tem področju, ker skrb za stare
čim bolj kakovostno staranje v naši občini.
Komu konkretno je namenjena pomoč na ljudi niste dali na trg, ampak ste ustanovili zavod. Želim vam uspeh, občini pa čestitam.«
domu?

Majda Gradišar (desno), predstavnica Centra za socialno delo se
je zahvalila Viki Drolec (levo), predstavnici sveta Zavoda Medgeneracijskega središča Komenda za sodelovanje Zavoda s Cen- Mojca Šraj, strokovni
trom za socialno delo.
vodja pomoči na domu
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Jana Drešar, socialna oskrbovalka

Zora Pibernik, socialna oskrbovalka
postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega
prostora, kurjava in druga dela po dogovoru z
oskrbovancem.
Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene –
oblačenju in slačenju, umivanju, hranjenju,
opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov –
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, sorodniki in prostovoljci, spremljanje pri nujnih
opravkih, potrebah oskrbovancev.
Cena storitve pomoči na domu je 3,60 EUR
na uro za uporabnika.
Telefon: 01/8341-768, GSM: 040/414-143

Ana Remše, socialna oskrbovalka

Sabina Pančur Kremžar, socialna
oskrbovalka
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ZANIMIVO

MRAVLJIŠČE
MLADINSKI CENTER KOMENDA
»KVA DUGAJA?«
Mravljišče-Mladinski center Kojalna delavnica za otroke od 4 do 7
menda je zaživel v polnem teku. Pod
let, ki se radi zabavate ob poslušastalnim nadzorom odrasle osebe se v
nju pravljic, glasbi, plesu, likovnem
prostoru z različnimi kotički družiustvarjanju in družabnih igrah.
mo, ustvarjamo in učimo vesele in
• HURA, POČITNICE! (v času
ustvarjalne mravlje. Za zabavo ne
šolskih počitnic med 10.00 in
potrebujemo cigaret, alkohola in dru14.00): raznovrstne delavnice za
gih opojnih substanc, v naši zabavi so
osnovnošolce, ki radi likovno
prisotni dobri medsebojni odnosi, odustvarjate, kuhate, ki vas zanimajo
prti in pošteni prijatelji, zagreti menšportne dejavnosti, družabne igre,
torji in animatorji in skupaj lahko razfilm, glasba, ples in še …
vijamo in uresničujemo tudi tiste
najbolj zanimive, odštekane, odbite ali
pribite ideje, ki se porajajo v mladih
glavah.
Te »matra firbec, kva dugaja«?

plesu, različnih družabnih in namiznih igrah in tematskih večerih.

UČNA POMOČ (vsak ponedeljek in
sredo med 17.00 in 20.00): izdelava
domače naloge, ponovitev snovi, iskanje gradiva za projekte in seminarske naloge, izdelava plakatov,
projektov in seminarskih nalog,
možnost črno belega tiskanja in
fotokopiranja.

Predšolski otroci in mlajši osnovnošolci najbolj uživajo v raznih ustvarjalnih delavnicah, tisti starejši od 12 let
pa imajo raje zabavne večere z veliko
dobre glasbe, plesa, družabnih iger in
tudi kakšna zanimiva tekmovanja se
jim usedejo v srce. Kdo bi si mislil, da
je lahko peka palačink in tekmovanje
za najlepšo dekorirano palačinko
»špas« celotnega večera. Če pa za to
dobiš še kakšno praktično nagrado, je
pa zadovoljstvo toliko bolj sladko.
Zgodila se je »Palačinka party« v petek, 3. oktobra, v okviru ZABAVNIH
VEČEROV za mlade od 14 let dalje.

• ZMIGAJ SE (vsako sredo med
17.00 in 18.30 v Športni dvorani
Komenda): športne aktivnosti za vse
od 12 let naprej, ki imate veliko odvečne energije, da prosti čas preživite v družbi žoge, koša, gola, mreže
in prijateljev.
• USTVARJALNE URICE (vsak
petek med 17.00 in 19.00): ustvarjalna delavnica za osnovnošolce od
8 let dalje, ki radi ročno ustvarjate in
oblikujete iz raznovrstnega materiala, izdelujete zanimive okrasne in
uporabne predmete in darilca.
• ČIRE ČARE za najmlajše (vsako
soboto med 10.00 in 12.00): ustvar-

• ROJSTNI DAN (torek, četrtek ali
sobota med 16.00 in 20.00): dvourno praznovanje rojstnega dne z ali
brez animacije. Potrebne so predhodne prijave najkasneje en teden pred
predvidenim datumom praznovanja!

Naslednji zelo zanimiv dogodek večera bo spet v petek, 31. oktobra, od
20. ure dalje. Pripravljamo »NOČ
ČAROVNIC«, ko bodo na svoj račun
prišle vse prijazne, zle in hudobne čarovnice, ki se bodo pomerile v tekmovanju NAJ BUČA in NAJ ČAROVNICA, odplesale svoj čarovniški ples in
se zavihtele na svojih metlah v svet
mafinov in koruznih kokic. Pridruži se
tudi ti, če imaš 14 ali več let!
Pa naj še kdo reče da »n'č ne dugaja«. Pridi, poglej, sodeluj, uživaj in
povej naprej! »NAJ BO MLADOST
ZDRAVA NOROST«!
Suzana Zgonec,
predsednica DMD Mravljišče

• ZABAVNI VEČERI (vsak petek za
starejše od 14 let med 20.00 in
23.00, vsako soboto med 19.00 in Info: 031/297-712, mravljisce@gmail.
22.00): druženje mladih ob glasbi, com, www.mravljisce.com
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Župan Tomaž Drolec

Gradnje za nekaj celoletnih
proračunov
Zdi se, da se nekako ne zavedamo velikih pridobitev. – Varovanje
pred poplavami na Gmajnici. - Projekti za zadrževalnike in most v
Suhadolah. - Občinski načrti in pogledi občanov se ne razhajajo.
– Takšnih objektov si ni nihče predstavljal.
Poglejva, kakšna je ta trenutek slika občine
Komenda. Pravzaprav jo že celo leto oblikujejo gradnje na gradbiščih, ki po domala
vsej občini dajejo vtis, da so vse vsebinsko in
cenovno pomembne investicije.
»Res je. Mislim, da ni nepomembno, ko
ugotavljam, da imamo v občini gradbišča, ki
finančno vsako presega normalni proračun. Če
omenim samo most v Komendi, v Mostah, dela
v Suhadolah, igrišče v Mostah, pločniki... To
so vsekakor naložbe, ki jih ob normalnih proračunih ne bi izvajali. Zmoremo jih le zaradi
dosedanje vsebinske in usmeritvene politike
občine. Vsako gradbišče namreč pomeni vrednost domala enega celoletnega proračuna.
Naš proračun je lani znašal 16 milijonov evrov,
letošnji pa 14 milijonov evrov. V podobno velikih občinah se proračun običajno giblje med
dvema in tremi milijoni evrov, zato mislim, da
smo včasih krivični, ko morda tega ne vidimo
in nekako omalovažujemo te dosežke. Zdi se,
da se jih ne zavedamo in da ne priznamo velikih pridobitev v prizadevanjih za čim boljšo
kakovost bivanja vseh v občini.«
No, uspeh zaradi tega vsekakor ni
nepomemben.
»Seveda ne in vesel sem, da smo zelo uspešno končali gradnjo mostu in pločnika nasproti
šole v Komendi pri Hacetu, ki nas bo povezal
z Medgeneracijskim centrom, povezal pa bo
tudi šolo in športno dvorano s športnim parkom

Novi most v Komendi nasproti šole
in bodočimi parkirišči.
Velik projekt je gradnja infrastrukture v severnem delu Most, kjer končujemo blizu kilometer dolg odsek kanalizacije, novega vodovoda in ostalih naprav z vključitvijo črpališča
ob cesti in novega mostu pred priključkom na
glavno cesto v Mostah. Dela bodo končana še
letos.
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Dela potekajo tudi na južnem delu Suhadol.
Od cerkve do konca vasi bomo uredili vso infrastrukturo in upam, da bo še letos končana
preplastitev vsaj z grobim asfaltom. Naj ob
tem še dodam, da smo že letos zgradili tudi
okrog kilometer dolg kanalizacijski vod na
Gmajnici, ki prav tako cenovno dosega vrednost celoletnega občinskega proračuna.
Takšni posegi in dela v prostoru so med izvajanjem vsekakor moteči. In prav zato bi se
rad zahvalil za sodelovanje v Komendi, še posebej družinama Hace in Perne, in vsem Moščanom tako za sodelovanje, kot za razumevanje pri gradnji priključka na kamniško cesto,
pri gradnji mostu s 600 do 700 metrov nove
ceste z vsemi pripadajočimi infrastrukturnimi
napravami.«
Na Gmajnici smo bili ta mesec priča polaganju robnikov ob cesti. Ali je to zaradi
krožišča ali pločnika?
»To je pričetek gradnje pločnika, ki bo občinska investicija. Zgrajena pa bo tudi škarpa,
ki bo varovala prve hiše na Gmajnici ob cesti
pred poplavami. Stala bo med pločnikom in
zgradbami, visoka pa bo do 80 centimetrov, da
bo ob visokih vodah obvarovala hiše. To smo
zahtevali od investitorja naselja na Šmidovem
travniku, ker je spremenil zaradi gradnje naselja smer poplavljanja Pšate in je tako ogrozil
vse prve hiše ob cesti na Gmajnici.«
Kaj pa že večkrat omenjani suhi
zadrževalniki?
»No, posledica poplav je tudi priprava projektov za zadrževalnike. Najdlje smo pri tem
na Tunjici. Nismo pa preslišali tudi Suhadolcev
in njihove dolgoletne želje po adaptaciji oziroma izgradnji mostu v Suhadolah. Projektne
priprave kažejo, da bomo kmalu stari most
pred cerkvijo v Suhadolah porušili in zgradili
novega.«
Pri šoli v Mostah nastaja lepo urejeno
otroško igrišče?
»Kakor vedno doslej nam je tudi letos uspelo
zagotoviti varstvo najmlajših za prav vse mlade
družine. To smo zmogli zaradi dobrega sodelovanja občine in šole. V šoli v Mostah smo namreč v prizidku novega dela preuredili dva
prostora v oddelka za varstvo. Ker pa vrtec
težko deluje brez zunanjih površin oziroma
igrišča, gradimo lepo otroško igrišče za najmlajše, ki pa bo na voljo tudi prvošolčkom in
ostalim najmlajšim.«
Kako ocenjujete septembrske zbore
občanov?
»Sklical sem jih, ker smo sredi mandata.

Povsod, v Mostah, na Križu in v Komendi,
smo predstavili delo in programe. Bile so pripombe, predlogi, mnenja; tudi kritična. Dobili
pa smo tudi soglasja in podpore ter ugotovili,
da je večina v občini s programi zadovoljna, da
se strinjajo s projekti, da si vsi recimo želimo
čim prej oskrbo z zemeljskim plinom, še posebno mladi pa dokončanje omrežja z optičnim
vodom. Zelo pa sem zadovoljen z ugotovitvami vseh treh zborov, da se občinski načrti in
pogledi občanov bistveno ne razhajajo, ampak
dopolnjujejo.«
Volitve so za nami, dobili smo državni
zbor, bliža pa se konec leta.
»Pri volitvah se je potrdila moja ugotovitev
iz zadnje Aplence. Lahko bi imeli dva poslanca, če bi se uspeli skupaj sporazumeti; tako pa
iz Kamnika in Komende nimamo nobenega.
Vseeno pa nismo brez poslanca. Imamo namreč najmlajšo poslanko v državnem zbora.
To je Melita Župevc, ki sicer živi v Mostah,
izvolili pa so nam jo v Trbovljah.
Trenutno pripravljamo rebalans proračuna
in proračun za prihodnje leto. Pospešeno potekajo priprave na gradnjo zadrževalnikov pred
poplavami na Tunjici in Pšati, nekoliko z zamudo pa potekajo tudi priprave novega prostorskega plana, o katerem bo občinski svet
razpravljal v prvih mesecih prihodnjega leta.«
Sliši se, da ste kritični do gradnje na
Šmidovem travniku?
»Ta trenutek bi le poudaril, da mi nastajajoči
objekti v tem bodočem naselju niso všeč. Takšnih objektov si namreč ob predloženih podlagah ob sprejemanju lokacijskega načrta
Gmajnica nismo predstavljali, kaj več pa zaenkrat ne želim komentirati. Ugodnejša pa je
končno informacija, da je, kot izgleda, vendarle konec denacionalizacijskih težav v zvezi z
gradnjo centra oziroma trgovine v Komendi.«
Andrej Žalar

Dela v Mostah s priključkom na kamniško
cesto
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Občinski svet zavrnil pobudo za referendum
O stanovanjski gradnji se bodo občani lahko opredeljevali v bližnji javni razpravi o prostorskem planu
Kar okrog 30 tisoč evrov proračunskega denarja, kot je poudaril vodja Režijskega obrata občina Komenda Slavko Poglajen, bi v občini
Komenda porabili, če bi se občinski svet na
izredni seji 25. septembra odločil za pobudo
občinske SDS za razpis tako imenovanega
svetovalnega oziroma posvetovalnega referenduma. Občinski svet pa je pobudo SDS z devetimi glasovi Proti in petimi Za zavrnil na podlagi določbe zakona, da občinski svet lahko
odloči o upravičenosti takšne pobude.
Občinska SDS je vložila pobudo za referendum, da bi se občani na njem izrekli, ali so za
to, da se v bodočem prostorskem načrtu občine
načrtujejo nove zazidljive površine za gradnjo

strnjenih stanovanjskih naselij z več kot štirimi
stavbami in stanovanjskih blokov večjih od
500 kvadratnih metrov skupne površine. Referendumsko svetovanje občinskemu svetu pri
sprejemanju prostorskega plana so v SDS utemeljevali, da bi bil rezultat referenduma lahko
tudi nasvet stroki pri stanovanjskem opredeljevanju prostora. Hkrati pa naj bi bil to morda
odraz sedanjega razpoloženja in mnenj do tovrstne gradnje doslej v občini.
Tako strokovna razlaga arh. Ulčarja, kot
ocene in ugotovitve posameznih svetnikov
(Grošelj, Koritnik, Kimovec...), podžupana in
župana so bile, da je referendumsko postavljanje vprašanja na to temo nepotrebno, predvsem

Zadrževalniki in večje gradnje
Konec septembra so bili zbori občanov v Mostah, na Križu in v
Komendi.
Na polovici tretjega mandata občine Komenda
razvojna dogajanja nedvoumno potrjujejo
upravičenost odločitve izpred desetih let za
samostojno občino. Največje spremembe so v
občini na komunalni infrastrukturi, ki že, ali pa
še bo omogočala prostorsko-družbeni razvoj in
z njim, na primer skozi Poslovno cono, tudi
uresničevanje potreb številčno vse večje
občine.
Kje smo ta trenutek sredi tretjega mandata
se je vprašal župan z vodstvom, z občinsko
upravo in posredno z občinskim setom? Na
zborih občanov konec septembra v Mostah, na
Križu in v Komendi ni bilo posebnih oporekanj
na začrtane programe in njihovo uresničevanje
v preteklih letih in tudi ne v tem mandatu. Bile
pa so pripombe oziroma bolj opozorila in želje,
kaj bi bilo potrebno vključiti v program ali
pospešeno urejati.
Moste postajajo vse bolj prometno in poplavno občutljivo. In prav zadnje poplave so
opozorile, da bo pri načrtovanem urejanju
otroškega varstva in prometa potrebno razvoj
usmeriti v varovanje pred poplavami. Učinkovita rešitev v prihodnje pri poplavah naj bi bili
zadrževalniki na Tunjici in Pšati. Zato bodo
projekt zadrževalnika na Tunjici pospešili, da
bi bil zgrajen čez dve leti. Strokovna razlaga
prof. dr Banovca o tem na zboru je bila očitno
dovolj jasna in razumljiva, skupaj z županom
pa hkrati prepričljiva, da se tokrat na
Križu potem ni ponovila razgreta razprava
izpred dobrega meseca, kaj bodo narasle vode
povzročile na za nekaj ur poplavljenih travnatih površinah. So pa v Mostah opozarjali na
sedanjo stanovanjsko gradnjo v občini, ki pa je
posledica sprejetih prostorskih dokumentov iz
obdobja, ko Komenda še ni bila občina. In takšne pripombe smo slišali tudi v Komendi.
Sicer pa so Križani posebej opozorili na

meteorne vode. Slednje ponekod povzročajo
precejšnje težave in preglavice. Za vzroke se v
veliki večini ve, je bilo slišati, potrebno jih bo
samo še odpraviti. Po vsej občini pa občane
zanima, kako bo v prihodnje priključevanjem
na kanalizacijo, kako s plinifikacijo in izgradnjo komunikacijskega omrežja T2. Obe slednji infrastrukturi še posebno vplivata tudi na
ureditev cestnega omrežja, ki je ponekod v tem
trenutku precej »razdejano«. Župan je napovedal ureditev ponekod še letos, pretežno pa prihodnje leto.
Sicer pa so večje gradnje in projekti v občini
naslednji. Ker so vodarji opozorili, da je sedanja lokacija za gradnjo vrtca zaradi poplav
vprašljiva, iščejo v občini novo lokacijo. Spomladi bo zaživelo otroško igrišče pri šoli v
Komendi. Pred začetkom gradnje so prizidek
pri telovadnici, Medgeneracijsko središče, v
pripravi je tudi priprava projektov za športni
center, začel pa naj bi se prihodnje leto. Pospešeno potekajo priprave za gradnjo zadrževalnika, na ureditev infrastrukture v Poslovni coni
II, v prihodnjem letu pa je načrtovana tudi
adaptacija Doma v Komendi. In bolj realni kot
vse doslej so izgledi, da bomo doživeli start
bodočega centra Komende.
- A. Žalar

Eden od preventivnih ukrepov pred poplavami
je bil konec septembra na Gmajnici začetek
priprav na gradnjo pločnika in kasnejše
škarpe.

pa preuranjeno, ker bo šele kasnejša presoja
pokazala, kakšni naj bodo ti dokumenti (Ulčar); pa tudi sicer občinski svet ne podpira večjih gradenj. To, kar se sedaj dogaja, kar je v
občini lahko tudi sporno, pa je dediščina odločanja iz nekdanje organiziranosti lokalne samouprave in tudi nekaterih posameznih osebnih interesov, pa tudi gradbenih lobijev z
izigravanjem države.
Za opredeljevanje in odločanje o tem pa bo
pravi čas pri razpravah o oblikovanju prostorskega plana, je prevladalo pri odločanju o razpisu posvetovalnega referenduma v občinskem
svetu.
– A. Žalar

Manjši prihodki
in izdatki
Občinski svet je na oktobrski seji (24.) sprejel spremembe in dopolnitve odloka o proračunu občine Komenda (rebalans) za letošnje
proračunsko leto. Januarja letos sprejeti
proračun občine po osmih mesecih namreč
kaže, da so potrebne spremembe tako na
prihodkovni kot odhodkovni strani. Prihodki
v rebalansu proračuna so predvideni v višini
dobrih 11,5 milijona evrov, kar je 26,8 odstotka manj od načrtovanih na začetku leta v
proračunu, odhodki z rebalansom pa so znižani na dobrih 13,7 milijona evrov ali za
19,8 odstotka (Podroben pregled je objavljen
v Uradnih objavah v današnji Aplenci).
Spremembe so s soglasjem posameznih odborov izglasovali vsi svetniki na seji občinskega sveta.
- A. Ž.

Mojca Šraj,
direktorica
zavoda
Občinski svet je v četrtek, 24. oktobra, na 20.
redni seji imenoval direktorja Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda. Janez Dolinar je
v vlogi predsednika komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja po tem, ko je
Svet zavoda pridobil pisno soglasje vseh ustanoviteljev, predlagal v potrditev za direktorico
zavoda Mojco Šraj z Gmajnice. 13 občinski h
svetnikov na seji je predlagano soglasno
potrdilo.
- A. Ž.
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Srbski župani v Komendi
Konec septembra je bila na obisku v Sloveniji študijska delegacija županov iz trinajstih občin z južnega dela Srbije. V Mariboru, Trzinu, Kranju
in nekaterih drugih krajih, v petek pa tudi v občini Komenda, se je delegacija seznanila z razvojnimi in še posebej gospodarskimi dosežki v posameznih občinah in območjih v Sloveniji.
V občini Komenda jih sprejel župan Tomaž Drolec z direktorjem občinske uprave Ivanom Kendo in nekaterimi člani uprave in jih najprej seznanil z nastankom občine, nekaterimi razvojnimi usmeritvami in urejanjem
komunalne infrastrukture. Ob tem so se še posebej zanimali za projekt
tako imenovane poslovne cone, po katerem je občina Komenda danes še
posebej poznana tudi v tujini. Objekte v Poslovni coni, ki je tik pred nadaljnjim razvojnim urejanjem v tako imenovani coni II, so si člani delegacije tudi ogledali in se ob tem še posebej zanimali za postopke pri pripravi prostorskih in projektnih rešitev pred nastankom cone, po kateri je
danes občina poznana doma in v tujini kot zgodba o uspehu.
Študijski obisk v Sloveniji je organiziral Center za razvoj južnega dela
Srbije, v Komendi in na Gorenjskem pa podjetje Chronos, ki v južni Srbiji
pripravlja strategijo razvoja poslovne cone v regiji, v občini Komenda pa Delegacija iz južne Srbije si je ogledala tudi Poslovno cono v
sedaj projektira tudi infrastrukturo v Poslovni coni II.
– A. Ž. Komendi

Velika dela
v Suhadolah

Prebivalci jugovzhodnega dela Suhadol se te
dni veselimo velikih zemeljskih in gradbenih
del v naši vasi. Veselimo zaradi tega, ker nam
obetajo, da bomo kmalu imeli urejeno kanalizacijo, plin, T-2 in tudi novo električno napeljavo. Vse to namreč potrebujemo, če hočemo
stopati s časom naprej, slediti razvojnim prizadevanjem komendske občine, tehnološkemu
napredku in potrebam sodobnega življenjskega
utripa. Izvajalcem del je bilo doslej zelo naklonjeno vreme, tako da so najzahtevnejša – kopanje globokega jarka pod glavno cesto skozi
vas, polaganje ustreznih cevi za glavni in
stranske kanalizacijske vode, dovod plina, cevi
za T-2 in za električni tok, ki je pogosto že
prešibak zaradi novih porabnikov – večinoma
opravili v lepem vremenu. Te dni je cesta že
zasuta, gradbeni in drugi delavci pa hitijo še z
drugimi manjšimi deli. Vaščani tudi nismo
imeli večjih težav z vožnjami z avtomobilom,
le poti so bile tokrat malo drugačne in daljše na
poti v službo in po drugih opravkih.
Jože Pavlič
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Vaški odbor
Člani vaškega odbora Žeje so na sestanku 18.
septembra obravnavali predlog proračuna za
prihodnje leto. Zavzeli so se za obnovo in razširitev zahodne ceste v Žejah vključno z izvedbo kanalizacije, plinifikacije, vodovoda, javne
razsvetljave in instalacije T2. Na trasi državne
ceste Moste – Vodice (od zahodne ceste v Žejah do stanovanjske hiše številka 1) so predlagali izvedbo kanalizacije in izgradnjo severne
veje kanalizacije v Žejah vključno s predvidenim črpališčem (za novi del naselja) s priklopom na že izvedeni kanal na travniku ob hiši
Štebe.
Na občino so naslovili tudi pobudo za odpravo napak na vzhodni cesti v Žejah, kjer je
bil pri sanaciji puščanja plina opravljen poseg
v asfalt (ob hiši št. 9), ki pa končanih delih ni
bil pokrpan. Asfalt pa je potrebno pokrpati tudi
na priključku kanalizacije za stanovanjsko hišo
Naglič. Poln peska in mulja pa je požiralnik ob
pločniku državne ceste Moste – Vodice. Vaščani so ga že nekajkrat ročno sami očistili, vendar
je potreben strokovni poseg.
– A. Ž.

Varna pot po
Krekovi
Na zadnji, 20. seji, v četrtek, 23. oktobra, je bila
med drugimi tudi pobuda Baldomirja Kremžarja (Lista TRN), da se pri ureditvi Kranjske
poti skozi novo naselje s pločniki in s hitrostno
šikano uredi tudi varna šolska pot skozi novo
naselje po Krekovi ulici do izhoda na Glavarjevo cesto. Po ureditvi križišča Kranjske poti s
Krekovo ulico bo namreč potrebno odpraviti le
še oviro, ki ograjuje pas cestišča v Krekovi
ulici nasproti gasilske parcele in onemogoča
izgradnjo pločnika. Na tem križišču je tudi dovolj občinske zemlje za čakajoče pešce za prehod preko Glavarjeve. S tem pa bo ob ureditvi
centra Komende poskrbljeno tudi za varno nadaljevanje šolske poti v Komendi do obstoječe
šolske poti za Pšato proti Mostam.
Pobuda je hkrati tudi podpora sprejetemu
predlogu Strategije za pripravo programa
varnosti cestnega prometa v občini, ki jo je na
seji podala občinskemu svetu Andreja Črtanec,
predsednica Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v občini Komenda.
– A. Ž.

Otroško igrišče pri šoli
V občinskem programu vzgoje in izobraževanja v občini Komenda je v Mostah opredeljena
v šoli prva triada z letos dvema oddelkoma
varstva najmlajših. Zato se je šola odločila za
celovito ureditev igrišča za najmlajše na dobrih
600 kvadratnih metrih.
Gradnja igrišča se končuje, na njem pa bodo
večnamenska igrala. Tako bo igrišče imelo rekreacijski hribček s predorom, peskovnik, pokrit razred na prostem z ekološko kritino (kse-

rofloro), gugala, adrenalinski objekt z gugalnim
mostom in dva tobogana. Vsi prostori na
igralnih napravah so tlakovani s posebnim gumenim tlakovcem.
Po projektu Marte Vahtar iz ICRO Domžale
je vsa dela izvaja domačin Roman Kosirnik
s.p. iz TGM Kosirnik, investitor je občina Komenda, nadzor pa opravlja Iztok Žvebla iz
Proctor d.o.o.
– A. Žalar

Aplenca
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Na Gmajnici n križišču poti za Mlako

Blagoslov
obnovljenega
znamenja
Kot je obljuba zapisana na 28. strani kataloga
Po poteh kulturne dediščine v Občini Komenda, je Rajko Rekanovič, Gmajnica 25, ki si je
na mestu, kjer je prej stala hiška Marije Stare,
zgradil lep lesen dom, poskrbel tudi za obnovo
znamenja v tem križišču. Pri tem so mu pomagali vaščani Gmajnice. Ti so zbrali sredstva za
nakup novega korpusa Križanega - Rajko ga je
kupil v Ljubljani pri Zvonu. Za zbiranje denarnih prispevkov je poskrbela prizadevna vaščanka Mihela Štebe, Škofova. Originalni
korpus je bil spomladi leta 2006 ukraden. Začasno je Rekanovičev sosed Janez Juhant posodil svoj domači korpus, ki se sedaj spet nahaja v Bogkovem kotu pri Juhantu.
28. septembra, na Slomškovo nedeljo, in ob
obletnici smrti Nikolaja Pavliča, ki je tudi sam
blagoslovil veliko znamenj po fari Komenda,
je to obnovljeno znamenje blagoslovil komendski župnik Zdravko Žagar. Slovesnost, ki se
je je v tem lepem nedeljskem popoldnevu
udeležilo kar precej vaščanov Gmajnice in
Mlake, sta počastili tudi narodni noši - zakonca
Globočnik. Vaščani so to slovesnost izkoristili
še za prijetno druženje.
dr. Marta Ciraj, predsednica Odbora za
kulturno dediščino Občine Komenda

Vaščani skupaj z župnikom Zdravkom Žagarjem po blagoslovitvi znamenja
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Kmetje, preverite skladnost!
Kontrole navzkrižne skladnosti se bodo v prihajajočih mesecih okrepile, zato smo prepričani, da vam predhoden pregled s kmetijskim
svetovalcem lahko zelo koristi. Naši kmetijski
svetovalci so za potrebe svetovanja iz navzkrižne skladnosti strokovno pripravljeni, saj
so opravili potrebna izobraževanja, zato vam
bodo v primeru ugotovljenega neskladja oz.
nepravilnosti znali tudi ustrezno svetovati.
Na KGZS namreč ugotavljamo, da kmetje
premalo izkoriščate možnost konkretnega
predhodnega preverjanja svoje kmetije po
zahtevah navzkrižne skladnosti. V skladu z
zakonodajo EU je svetovanje iz zahtev navzkrižne skladnosti na voljo vsem kmetijam tudi
v naši državi. Pomembno je, da ste seznanjeni
z zahtevami, ki jih vaša kmetija mora izpolnjevati. Te zahteve se med letom kontrolirajo v
sklopu rednih (izvaja jih AKTRP) in administrativnih kontrol navzkrižne skladnosti. Administrativna kontrola pomeni, da so tudi drugi

organi (kmetijski, okoljski, veterinarski inšpektor …) dolžni morebitno neizpolnjevanje
zahtev sporočati Agenciji za kmetijske trge;
posledično ste lahko sankcionirani celo dvakrat, in sicer po nacionalni zakonodaji in v
obliki zmanjšanja subvencij.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
(KGZS) vam zato ponovno predlaga, da izkoristite možnost in preverite svoje kmetije glede
izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti.
Predhodno lahko že sami preverite vse zahteve
s pomočjo brošure Priročnik za izvajanje
zahtev navzkrižne skladnosti za kmetijska
gospodarstva, ki ste jo prejeli med subvencijsko kampanjo. Vsekakor pa zainteresirani
kmetje kontaktirajte najbližjo izpostavo
kmetijsko svetovalne službe in se skupaj
uskladite glede najprimernejšega termina za
obisk svetovalca na svoji kmetiji.
KSS Izpostava Kamnik - Komenda

Ali so sevanja v Mostah?
Meritve so pokazale, da so obremenitve s sevanjem precej pod
dovoljeno mejo
Na pobudo občanov in občinskega svetnika
Srečka Kosa so bile med 20. in 30. junijem letos opravljene meritve nizkofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja na več lokacijah v
Mostah. Gre za meritve sevanja ob srednjenapetostnih daljnovodih z nosilno frekvenco 50
Hz, ki jih je z merilnimi sondami v stanovanjskih hišah Moste 113, Moste 118, Moste 79b in
Moste 90 opravil Inštitut za neionizirna sevanja
iz Ljubljane. Razen prve stanovanjske hiše
stojijo vse ostale v neposredni bližini daljnovoda, tretja pa je tudi v bližini transformatorske
postaje Moste - center. Moste so v skladu z
»Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju« uvrščene v I.
območje, kjer je mejna vrednost gostote magnetnega pretoka 10 mikroT.
Meritve so pokazale, da so obremenitve s
tovrstnim sevanjem precej pod dovoljeno me-

OBVESTILO
OBVESTILO
Dne 14.10.2008 poteþe rok do katerega lahko najemniki – prejšnji imetniki stanovanjske
pravice na denacionaliziranih stanovanjih podajo vloge za izdajo odloþbe o ugotovitvi
upraviþenosti iz 173. þlena SZ-1, kar pomeni ugotovitve upraviþenosti do pridobitve
nepovratnih gotovinskih in kreditnih sredstev ter vrednostnih papirjev, z namenom nakupa
tega ali drugega stanovanja ali stanovanjske hiše. Svoje vloge lahko naslovijo na
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana še do vkljuþno 14. oktobra
2008. Ta rok velja za vse tiste najemnike, katerih stanovanje je bilo vrnjeno s pravnomoþno
odloþbo o denacionalizaciji pred uveljavitvijo SZ-1, to je do vkljuþno 14.10.2003.
Za stanovanja, ki so bila vrnjena upraviþencem do denacionalizacije po 14.10.2003 pa
velja pet letni rok od pravnomoþnosti posamiþne odloþbe o denacionalizaciji. To pomeni, da
najemniki teh stanovanj pravice iz 173. þlena lahko uveljavljajo tudi po 14.10.2008, vendar le
znotraj petletnega roka od pravnomoþnosti odloþbe o denacionalizaciji.
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

jo. Najmanjša obremenitev je bila pričakovano
na lokaciji Moste 113, kjer je bila maksimalna
gostota magnetnega pretoka le 0,003 mikroT,
največja pa pri stanovanjski hiši Moste 90, kjer
je bila maksimalna vrednost 0,325 mikroT. Pri
objektih Moste 118 in Moste 79b (torej tudi pri
transformatorski postaji ) sta bili maksimalni
vrednosti podobni, in sicer 0,135 oziroma
0,097 mikroT. Povprečna izmerjena vrednost
gostote magnetnega pretoka na najbolj obremenjeni lokaciji v Mostah 90 je bila 0,203 mikroT, povprečna vrednost na vseh štirih lokacijah v celotnem času meritev pa 0,071 mikroT.
Istočasno in na istih lokacijah so bile opravljene tudi meritve električne poljske jakosti,
ki jo povzroča omrežje za mobilno telefonijo
na frekvenčnem območju 925 – 960 MHz.
Po »Uredbi o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in življenjskem okolju« so Moste
tudi na tem frekvenčnem območju uvrščene v
I. območje, kjer je mejna vrednost električne
poljske jakosti 12,9 V/m. Tudi pri teh meritvah
se je izkazalo, da so rezultati precej pod dovoljeno ravnijo, saj je bila povprečna vrednost
sevanja na vseh lokacijah 0,003 V/M, največja
vrednost pa je dosegla 0,016 V/m na lokaciji
Moste 118. Na drugih lokacijah so bile maksimalne vrednosti med 0,007 V/m in 0,015
V/m.
Celoten merilni elaborat s tabelami, diagrami in dodatnimi obrazložitvami je na občinskih
spletnih straneh, zainteresirani pa ga med uradnimi urami lahko pogledajo tudi na Občini
Komenda.
Marjan Potočnik, Občina Komenda
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Državno
prvenstvo
v plesih
V soboto, 4. oktobra, je v Slovenj Gradcu potekalo Državno prvenstvo v kombinaciji desetih plesov (latinskoameriških in standardnih) za
leto 2008. Tekmovanje je potekalo v vseh starostnih kategorijah od najmlajših - mlajši pionirji in do najstarejših - člani.
Plesni klub Miki so uspešno zastopali pari v
kategoriji mlajši in starejši mladinci. Naša
najboljša sta bila naša najmlajša tekmovalca
Jaka Podgoršek in Katarina Matuš, ki sta v
kategoriji mlajših pionirjev postala državna
podprvaka. Katarina in Jaka v Plesnem klubu
plešeta 3. leto. Pohvalita se lahko z odličnimi
rezultati tako na kvalifikacijskih tekmovanjih,
kot na državnih tekmovanjih. V letu 2008 sta
na državnem prvenstvu v LA plesih že osvojila
4. mesto. Trenirata 4 krat na teden pod vodstvom Nine Medja in Matevža Ogorelca, ki sta
za njun uspeh zelo vesela: »Zelo sva ponosna
na Katarino in Jaka, saj sta pridna mlada in
zelo perspektivna plesalca. Ves njun trud na
treningih se odraža v vedno boljših rezultatih
na različnih tekmovanjih. Verjameva, da bo
le-teh še zelo veliko!« Sama pa o svojem
uspehu pravita: To so najine prve stopničke na
državnem prvenstvu. Zelo sva vesela. To je
velika spodbuda za nadaljnje delo.
Nina Medja, PK Miki

Folklorne vezi
Vezi med folklornima skupinama našega DU
in KUD Velika Kopanica iz sosednje Hrvaške
postajajo vse močnejše. Letos je ta skupina
bila naš gost ob njihovi udeležbi na Dnevu
narodnih noš v Kamniku. Tokrat so naši folkloristi sprejeli njihovo vabilo za udeležbo na
folklornem festivalu in proslavi 100-letnice
njihovega neprekinjenega delovanja, ki bo
prihodnje leto.
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France Pibernik – 80-letnik
Ljubezen in ustvarjalnost, spoštovanje in čudenje
Te besede smo slišali številni udeleženci maše za Jerneja in Cecilijo
Pibernik,
rajna
starša pesnika, pisatelja in literarnega
zgodovinarja
prof. Franceta Pibernika, 9. septembra zvečer v podružnični cerkvi sv.
Klemena v Suhadolah in kulturnega programa,
posvečenega uglednemu in pomembnemu suhadolskemu rojaku ob njegovem 80. rojstnem
dnevu, ki ga je sicer praznoval 2. septembra.
Prve tri besede – ljubezen in ustvarjalnost –
je v govoru med mašo izrekel Francetov nečak
Jože Pibernik, župnik in prošt v Metliki, druge
tri – spoštovanje in čudenje – slavnostna govornica prof. Tina Romšak iz Kamnika.
Jožetove besede so merile na to, kako ga je
sam doživljal od otroških let dalje, kako je
spremljal njegovo umetniško snovanje, kulturniško prizadevanje in delovanje in kako gleda
nanj danes kot duhovnik. Besede prof. Tine
Romšak, ki je Franceta Pibernika občudovala
od študentskih let dalje, pa so zadevale njegovo
zelo bogato ustvarjalno bero okrog 60 najra-

znovrstnejših del, njihovo kakovost in umetnika kot neupogljivega človeka.
Vaščani Suhadol so se slavnemu rojaku za
vse, kar je naredil, ob njegovem visokem življenjskem jubileju simbolno oddolžili z listino, ki ga bo spominjala, od kod je izšel, izročil
pa mu jo je Ferdinand Lah.
Kaj mu pomenijo Suhadole, je iz njih in od
njih odnesel v širni svet, kateri vaščani so se
mu še posebej zapisali v spomin, je slavljenec
povedal ob koncu kulturnega programa. Poudaril je, da mu je ena od najdražjih knjig tista z
naslovom Suhadole, ki jo je napisal s posebnim
čutom dolžnosti do vsega, kar je prejel od domačih, sovaščanov in vasi same.
Iz hvaležnosti do brata Avguština, vse prezgodaj na tujem umrlega duhovnika, je nastala
njemu posvečena knjiga. Tudi pravkar natisnjena knjiga Začudene oči otroštva se je v
njem porodila ob spominih na Suhadole, bo
trajni dar in spomin vaščanom te vasi. Francetu
Piberniku še posebej dobra starša Jernej in
Cecilija, ob katerih so ga, ko se ju je spominjal,
premagale solze. Kulturni večer se je sklenil s
prijateljskim druženjem pisateljevih sorodnikov, prijateljev in sovaščanov pri pogostitvi
pred cerkvijo.
Jože Pavlič

Pevci v Slovenj Gradcu

Nastop Mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Komenda v Slovenj Gradcu
Slovenj Gradec je bil 27. septembra mestogostitelj že 25. tradicionalnega srečanja pevskih zborov mest z usnjarsko tradicijo. In kako
je naša občina prišla do udeležbe na tem srečanju? Že leta 2003 je bil na pobudo predsednika
Pevskega zbora DU Celje g. Zanoškarja, ki se
je udeležil vseslovenskega srečanja pevskih
zborov DU v Komendi, naš pevski zbor povabljen v Celje na to srečanje. Tako je MePZ DU
Komenda sodeloval že na srečanjih v Celju,

Tržiču in letos v Slovenj Gradcu. Prihodnje
leto bo tako srečanju v Mirnu pri Novi Gorici,
že leta 2010 pa bo gostitelj tega srečanja Komenda. Organizacijska priprava udeležbe je
bila v rokah Janeza Kimovca.
Da pa vez članov DU, ki bivajo v Domu
starejših občanov v Kamniku, ne bo pretrgana,
bo naš pevski zbor poskrbel 11. novembra z
gostovanjem v tem domu.
-vc

Aplenca

POLITIKA

Brezmejno sovraštvo
pokojnega Haiderja

Sam sem v 80 letih pr.st. sodeloval pri razvoju slovenskega atletskega
kluba - SAK Celovec. Občutil in doživel sem neizmerno in globoko
sovraštvo koroških Avstrijcev do slovenske manjšine. Na športnih igriščih, na slovenskih proslavah, so nas zmerjali s čuši in na nas metali
kamenje. Mnogokrat nas je bila primorana, čeprav nerada, na različnih
prireditvah varovati policija. Tisti, ki tovrstnega sovražnega odnosa ni
občutil, ga težko razume. Avstrijskih Korošcev ne sovražim, cenim jih
pa ne, kajti še vedno se večina, in to ne glede na politično stranko, do
slovenske manjšine vede kot do podljudi; še posebej člani Haiderjeve
stranke. Prepričan sem, da če bi se razmere poslabšale in bi na dan izbruhnili šovinizmi in nacionalizmi, bi pokojni Haider do Slovencev
ravnal kot drugi Hitler. Menim, da njegov naslednik v odnosu do Slovencev ne bo ravnal nič drugače. Žal, Slovenija kot matična domovina,
je vsem zamejskim Slovencem prej mačeha kot pa dobra mati. Zunanji
izraz te pišmeuhovske politike je ne nakup edinega slovenskega doma
na Dunaju, uničenje slovenske banke v Trstu kot tudi popolno pozabljenje Porabskih Slovencev. Zato je toliko bolj žalostno, da se naši uradni
predstavniki (npr. Rupel) ob vsaki priložnosti udinjajo avstrijskim velikašem, tako tudi pokojnemu Haiderju. Čas je že, da Slovenija, kljub
raznim Haiderjem, dejansko zaščiti svoje rojake v zamejstvu. Naj jim,
za začetek, avtomatično podeli slovensko državljanstvo, avstrijska država pa, vsaj sedaj po Haiderju, končno izpolni 4. člen državne pogodbe.
mag. Bogo Šest
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Uspeh na volitvah in
sramota naše lokalne
demokracije

Zaradi zbiranja podpisov za svetovalni referendum skoraj nismo imeli
časa za predvolilno kampanjo. Zato nas je nadpovprečno visok rezultat
podpore naši stranki še toliko bolj prijetno presenetil. Po vsej verjetnosti
so občani nagradili naš trud za uveljavitev skupnih lokalnih interesov.
Iskreno se vam zahvaljujemo za dane glasove in čestitamo vsem tistim,
ki so si poleg svojih vsakdanjih obveznosti vzeli še čas, da so dali svoj
podpis na Upravni enoti.
Vedno več občanov nas je zaskrbljenih in se sprašujemo, kam tako
brezglavo drvimo. Zato se je pojavila močna želja, da svoj pogled na
razvoj prostora, v katerem živimo, izrazimo na svetovalnem referendumu. Na kraj pameti nam ni prišlo, da bi nam to temeljno, z ustavo zagotovljeno pravico hotel kdorkoli kratiti, še posebej ne svetniki, ki so od
nas izvoljeni predstavniki v občinskem svetu in bi se morali še posebej
ozirati na naše želje in potrebe.
Vendar, prav to se je zgodilo na izredni seji občinskega sveta
25.9.2008, kjer so svetniki zavrnili svetovalni referendum z argumentom, da enostavno ni potreben in da je zanj škoda denarja. Ali je res tako
škoda denarja, da izveš, kaj si želimo mi občani? Švica je dežela referendumov pa je ena od najbogatejših držav sveta. Očitno ji referendumi
ne škodujejo, saj skoraj vse večje odločitve sprejemajo na ta način. Pri
nas pa se je še enkrat izkazalo, da je večina svetnikov interesno preveč
povezana z županom in podžupanom in da jih
na žalost kaj malo ali nič ne zanima mnenje
njihovih volivcev.
Pavel Šmid, predsednik OO SDS Komenda

Sodelovanje pri
Hvala za zaupanje –
odločitvah
začenjamo znova!
Na seji Liste TRN smo člani tokrat razpravljali predvsem o točkah Volitve so za nami in želim se Vam zahvaliti za vašo izdatno podporo.
dnevnega reda seje občinskega sveta, ki je bila 11. septembra 2008.
Za predstavnika v Svet Zavoda OŠ 27. julij Kamnik, katere soustanovitelj je tudi občina Komenda, smo izbrali članico Jožico Uršič, ki je
bila nato na občinskem svetu tudi potrjena. Naj pripomnim, da je v občinskih delovnih telesih in v zunanjih institucijah kar nekaj članov z
naše liste in smo s tem lahko zadovoljni.
Najdaljša razprava se je nanašala na Predlog strategije za pripravo
programa varnosti cestnega prometa v občini Komenda. Pri tem smo si
bili enotni, da strategija ni dovolj, saj potem ostane le pri besedah, podobno kot imamo že kup občinskih odlokov, ki jih niče ne izvaja ali
upošteva. Menili smo, da je treba izdelani program tudi udejaniti. V
razpravi smo že ugotovili nekaj problemov, ki bi jih program lahko zajel,
našli pa smo tudi rešitev zanje. Med prvim bi lahko z majhnimi stroški
uredili varno šolsko pot skozi novo naselje v Komendi, po kateri bi šolarji s Potoka, s Klanca, z Brega in Nasovč varno prehodili ali prevozili
precejšen del poti do šole.
Pomenili smo se tudi o Predlogu sklepa o uvedbi posebnega režima
okoli šolskih prostorov po 22. uri. Strinjali smo se, da so predlagane
omejitve resnično potrebne, nismo bili pa za dodaten predlog posebnega
statusa športne dvorane v Komendi, ker bi s tem zmanjšali pričakovani
uspeh. Menili pa smo, da je treba preveriti vse pravne osnove za uporabo
potrebnega nadzornega sistema. Škoda bi bilo vlagati finančna sredstva
v sistem, ki ga po naši zakonodaji ne bi mogli koristiti.

Moj rezultat je bil več kot dovolj za izvolitev v parlament, saj sem prehitel vse ministre NSi in dosegel najboljši rezultat na Gorenjskem. Na
žalost je bila za mojo izvolitev stranka prešibka na državni ravni. Kot
kaže visoka gospodarska rast, nizka brezposelnost, znižanje javne porabe, znižanje notarskih tarif, uvedba vinjet, brezplačen vrtec za drugega
otroka in topel obrok za srednješolce niso bili dovolj, da bi se Nova
Slovenija uvrstila v parlament.
Ne glede na vse, sem hvaležen vsakomur, ki je verjel vame in mi namenil svoj glas. Zagotavljam Vam, da niti en glas ni bil vržen stran, vaša
podpora je zame vzpodbuda in hkrati tudi zaveza, da nadaljujem s svojim delom. Skupaj s kolegi in prijatelji se bomo trudili, da bo Nova
Slovenija v občini Komenda še naprej na vaši strani, torej na strani razvoja občine Komenda po meri občank in občanov.
Kongres Nove Slovenije, ki nas čaka 15. novembra 2008, bo za nas
pomenil nov začetek in spodbudo za še bolj intenzivno delo za razvoj
občine Komenda. Poleg odgovornosti do občine pa nosimo tudi odgovornost do slovenske pomladi. Okrepitev Nove Slovenije in vrnitev v
parlament je edini garant, da bo slovenska pomlad v prihodnosti še kdaj
vodila slovensko vlado. Zgolj ena močna pomladna stranka, pomeni
stalni neuspeh slovenske pomladi, kajti za vodenje vlade je potrebno
zbrati 50%. Verjamemo, da se bomo s trdim in zavzetim delom okrepili
že prihodnje leto na evropskih volitvah. Srečno!
Matej Tonin, kandidat za poslanca NSi

Za Listo TRN, Baldomir Kremžar
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Zmagali smo za prihodnja štiri leta
21. septembra, dva dni pred začetkom jeseni,
smo na volitvah Zmagali. Zmagali, vsi, z veliko
začetnico. Tudi volivke in volivci v občini Komenda. Vrlina in vrednota demokracije namreč
je, da so v merjenju Za in Proti lahko vsi zmagovalci; tudi poraženci. Nenazadnje so predstavili svoj prav, svoj pogled, svoj izvor in izbor
tako prvi kot drugi. In oboji so tudi na svoj
prav, pogled, izvor, izbor dobili odgovor, kako
se primerno in odgovorno obljubam in ciljem
obnašati naprej. In kako naj se obnašajo, ali
obnašamo, vsi v prihodnjih štirih letih, ko se
bomo spet zbrali in opredeljevali v ocenjevanju

in oblikovanju z izhodišča demokracije?
Rezultat volivk in volivcev v občini Komenda
po 21. septembru se, kar zadeva vodstvo
stranke in števila poslancev, ni poistovetil z
državnim izidom. Če je bila v slovenskem prostoru prva SD (s 30,50%), je bila v volilni enoti
in v občini Komenda na vseh treh voliščih SD
na drugem mestu (29,79 v volilni enoti, 24.18 v
občini). SDS je bila v državi z 29,29% druga,
prva pa v volilni enoti (31,58) in v občini
39,31%. Prepričljivo tretji je bil v vseh primerjavah (država 9,39%, volilna enota 8,81%,
občina 8,45%) Zares. Prav tako prepričljivo

četrti je bil DeSUS (7,47%, 6,70%, 6,56%).
Prepričljivo na petem mestu oziroma šestem s
5,72 % sta bili v občini SNS in NSI, SLS+SMS
sedma (z nedoseženim pragom) 3,41% in osma
LDS prav tako z nedoseženim pragom 3,30% v
občini.
Tako smo torej odločali in odločili za prihodnja štiri leta. In če sklenemo z začetkom:
Zmagali smo; eni za izpolnjevanje predvolilnih
obljub, drugi za potreben premislek za pot do
cilja čez štiri leta.

VAŠA PISMA

in še kakšen proračun. Čeprav je bilo zbranih
dovolj podpisov podpore razpisu referenduma,
bi ta lahko omejil razpolaganje z zemljišči in
pomenil tudi simbolično podelitev nezaupnice, zato je večina v svetu raje uporabila diskrecijsko pravico in tako pokazala svojo politično
(ne)kulturo in (ne)spoštljivost do volje ljudi,
verjetno celo istih, ki so jih izvolili. Njihovi
dokazi za pravilnost odločitve: nepotrebni
stroški, utečeni postopki sprejema prostorskih
aktov, nejasno referendumsko vprašanje, odgovornost demokratično izvoljenih. Sedaj
pride del, ki bo nekaterim težje razumljiv.
Stroški so nepotrebni šele takrat, ko se v
argumentirani razpravi najprej ugotovi, da
bi to bili – kot posledica, saj redne postopke
zapletenega procesa spremlja skromna udeležba apolitičnih ljudi z ozkimi interesi, nepoučenost, zaupljivost, kar omogoča manipulacijo.
Nasprotno bi razpisan in izglasovan referendum v določenih okoliščinah (npr. naših) le
demokratično dopolnjeval tako običajne formalne postopke, kot končni izid. Nekorektnost
vprašanja so utemeljevali strokovno nekompetentni politiki. So vsaj nezmotljivi? Morda,
dokler se ne spomnite podiranja ograje na Križu, »priključnine« na kanalizacijo, davka na
(ne)zazidana zemljišča, Drnovskega MBO-ja,..
Pravilnost urejanja prostora ne dokazujeta
izvolitev in finančna uspešnost vodenja občine
že sama po sebi. Oboje je lahko rezultat zavajanja in brezobzirnosti. Tudi prostorska zakonodaja ni slaba, problem so ljudje, ki manipulirajo z njo in javnim mnenjem.
Nenadzorovana zazidava, celo poplavnih področij, predstavlja vrh, kulminacijo problematičnega gospodarjenja s prostorom na Komendskem. Posledice so nepredstavljive.
Stane Močnik

likimi pričakovanji, saj sem računal, da bodo
gospodje predstavili nek trajnostni razvoj občine. Na svoje veliko razočaranje pa sem zopet
doživel le neke obljube v oblakih, katere berem
v Aplenci že nekaj let v stilu »to bi že naredili,
pa nas ovirajo: vlada, ministrstva, investitorji,
občani…«. Skratka, za vse neuspehe so krivi
drugi, samo gospodje, katerim smo zaupali
vodenje občine ter razvoj našega kraja, nič!
Ne morem pa preko sledečih dejstev, podanih na zboru krajanov:
- g. župan vehementno zagotavlja vsem udeležencem zbora, da občina ni najela niti evra
kredita, hkrati pa je iz finančnih podatkov občine za leto 2007 razvidno, da je občina najela
2 milijona evrov kredita za dobo sedmih let.
Zadeva je skrajno nehigienična, saj bo bodoči
župan podedoval stvari, ki si jih ni nakopal on,
temveč njegov predhodnik.
- glede vrtca naj bi bila kriva Agencija RS za
okolje, sektor za vode, ki ne da soglasja h gradnji le-tega, čeprav dobro vemo, da vsak pravi
gospodar zemljišče prej preveri, šele potem, ko
se izkaže, da je na njem možno graditi, ga tudi
kupi. Zaradi podobnih mahinacij stoji tudi
gradnja težko pričakovane trgovine ter začetih
dveh gradenj na bivših teniških igriščih, da ne
omenjamo hlevov v Komendi. Vse to kot davkoplačevalci plačujemo občani.
- zakaj g. župan stalno blati samo g. Šmida?
Saj je pobudnik referenduma celotni IO SDS
Komenda. Zakaj se ne sproži debata o prodaji
zemljišč v poslovni coni Žeje, ki so jih preprodajali sorodniki občinskih veljakov??
- višek zbora pa je bilo županovo norčevanje
iz vseh 266 podpisnikov za svetovalni referendum, ki so se potrudili in oddali svojo podporo
na Upravni enoti. Nekako v tem stilu »Pavel in
njegovi pomagači so zaman zbirali podpise«...
Ne, g. župan, ni bilo zaman, kajti vaša zavrnilna reakcija na našo pobudo je nas občane prepričala, da v zvezi s pozidavo v Komendi le ni
vse tako rožnato, kot bi vi radi prikazali.

Pogled stran od
problema!
Druga izredna seja Občinskega sveta Občine
Komenda 25. septembra je prinesla zavrnitev
svetovalnega referendumskega vprašanja.
Nekateri, kot, da ne razumejo, da s hitenjem
in nedomišljenostjo oblikujejo tak neestetski
konglomerat, kot se nam sedaj dogaja v Mostah. Očrnjeni Zeleni gozdiček je po moji oceni
vnesel v ta nehomogeni prostor še največ reda,
navkljub drugim pričakovanim neskladjem!
Zakonodaja na področju urejanja prostora se
spreminja. Občina sedaj s prostorsko politiko
lahko vpliva in nadzoruje faze oblikovanja
občine! K sreči je iz nepremičninske ponudbe
na trgu razbrati, da je drastično poskočila tudi
cena zemljišč, kar bo dodaten upočasnitveni
faktor hitrih nakupov in prodaj le-teh!
Zanemariti tak del polnoletne populacije
naše občine je zame boleče!
Menim, da je že en nezadovoljen občan
preveč! Smo pa s podpisi dali vsem vpletenim
jasen signal: »Vi, ki odločate, bolj DOMIŠLJENO PROSIMO!«
Sem podpisnik posvetovalnega referendumskega vprašanja in nisem proti, sem za bolj jasno vizijo in strategijo naše občine in za srečnega prav vsakega od nas!
Vesna Živadinov Štebe

Kdo se boji
referenduma?
Se vam ne zdi zanimivo naključje, da župan
začuti potrebo po sklicu zborov občanov ravno
v dnevih ob dnevu, ko občinski svet zavrne
referendumsko pobudo? Mogoče pa našim
politikom ni vseeno, kaj si mislimo o njihovem
početju? Le zakaj torej dvomim v njihove dobre namene? Naj poskusim razložiti.
V teh časih je trgovanje z nepremičninami
donosen posel. Posel, ki lahko polni občinski
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Zbor občanov v Komendi
ali »zavajanje-sprenevedanje«

Zbora občanov v Kulturnem domu v Komendi,
ki je potekal 26. 9. 2008, sem se udeležil z ve-

A. Žalar

Marinko Aleš, Gmajnica 27/a
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Turistično potepanje

Na obisku pri Kraševcih
urja se je ponujala tamkaj pri
Kraševcih in že ob odhodu iz
Komende je bilo kar nekam
hladno. Župana smo počakali;
mislil je, da je odhod uro kasneje. Vid Koritnik, predsednik
Turističnega društva, je bil odločen: »Vreme bo, če ne se
bomo pa v kleti greli.« Očitno
V Tomaju na 300 let stari kmetiji Škerl je vedel, kako bo, oziroma kako je na takšnih izletih, saj je
bil to že tretji v njegovi organizaciji. Prvi je bil v Belo krajino,
drugi v Prekmurje in tretji h
Kraševcem.
Glej ga zlomka, mi kapne,
povsod imajo ali zidanice oziroma vinske kleti.
Pa nas le-te niso prevzele.
Prevzela nas je v Tomaju turiSodi; vendar ne prazni
stična kmetija Škerl. Tri sto let
je stara, vodnjak in klet pa
okrog 200. Gospodinja je poskrbela za zajtrk, vodiča Maja
in Urša pa sta nas prepričevala,
da se lahko še tako trudimo,
vendar (mislim da terana) kapljice ne bo zmanjkalo. Še dobro, da smo imeli folkloriste,
da se je tudi že kakšen vrisk
Pri Srečku Kosovelu v Tomaju
pomešal mednje.
S spoštovanjem do pesnika
smo se poklonili Srečku Kosovelu, nadaljevali pa potem v
Vojaški muzej Lokve. Lastnik
Srečko Rože je imel v glavi
CD, ki ga je tako hitro vrtel,
kot da bo vsak hip zmanjkalo
toka. Me je pa prepričal, da
bom prihodnjič vzel s seboj
poleg fotoaparata še snemalno
napravo. Sicer pa, vsa čast ljubitelju–zbiratelju; res spoznaš
1. svetovno vojno. Med obiskom cerkve sv. Mihaela se mi
je posvetilo, da sem se sicer
izognil godu Sv. Mihaela v
Mengšu, stregel pa nam je zato
tembolj tekoče sv. Mihael, godovnik v Lokvah. Je bilo res
kar prav, da nismo imeli v
Vojaški muzej v Lokvah
programu še jamo Vilenico, saj
je že beseda jama na takšnem
potepanju »neokusna«.
Smo pa zato spoznali trgovske navade pred dobre pol
stoletja in več v Fabijanovi trgovini v Lokvah. Še en zanimiv
zbiratelj-samouk, ki ga velja
obiskati. In potem pršutarna;
mesa, pršuta, da dol padeš. In
potem Botanični park v Sežani;
Pršutarna; da dol padeš

mogočna drevesa; pa ne zaradi
obiska kleti.
Cilj je bil potem v Štanjelu
na kmetiji Grča, kje je bilo pozno kosilo ali pa zgodnja večerja. Pred odhodom v dva avtobusa (kar 77 nas je bilo) pa
so nam spet »priskočili na pomoč« Valterjevi oziroma Ki- Botanični park
movčevi folkloristi. Lahko šoferjema Integrala Zagorje, ki sta iz 3 dcl
kozarcev »žulila« bel sok. Nas in nekatere stalne večje sponzorje pa so
do Komende ob desetih zvečer uspeli razkaditi folkloristi.
Bilo je, da se bo težko odreči četrtemu izletu čez leto, saj ne dvomim,
da bo Vid takrat nedvomno poskrbel tudi za »kevder«.
Andrej Žalar

Za dva avtobusa

VABILO
Društvo upokojencev Komenda
Vas vabi na
Veselo
MARTINOVANJE
V ČETRTEK, 13. NOV. 2008,
Odhod: Komenda ob 6.30, Moste ob 6.35, Križ ob 6.40.
Cena izleta je 29 Eur in vključuje:
• Avtobusi prevoz
• Dopoldanska malica
• Ogled Varaždina: Pod strokovnim vodstvom njihovih turističnih vodičev so bomo ogledali:
Najlepše urejeno pokopališče v Evropi.
Mestno Katedralo, Grajski kompleks
Stari del srednjeveškega jedra Varaždina.
• Kosilo s sladico in kavo
• Krst vina
• Večerja s kavo
• V ceni je vključena vsa pijača, ki jo bomo popili od kosila do odhoda domov.
• Zabaval nas bo hišni ansambel.
VRAČALI SE BOMO OB 24. URI
Akontacijo 10 Eur sprejemajo poverjeniki po vaseh in se plača ob vpisu.
Rezervacije sprejema do zasedbe TREH avtobusov Marija Špehonja tel.: 031 405 303.
Informacije dobite na tel.: 051 688 704 Kimovec Janez – predsednik DU Komenda.
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Končana je pestra sezona 2008
Za nami je zanimiva sezona državnega prvenstva v avtokrosu. Najbolj zanimiva je bila divizija 3.
V najšibkejši diviziji 1A, kjer nastopajo s turističnimi vozili do 1400ccm in 2-kolesnim pogonom, je še tretjič zapored naslov najboljšega
osvojil član RT Mustang Litija Blaž Marn z
neuničljivo zastavo 128. Letos mu je uspel
prav neverjeten dosežek, saj je dobil vseh pet
dirk in premočno premagal konkurenco. Na
drugem mestu v skupni razvrstitvi je končal
Jože Kozlevčar (Z Yugo 1.3), tretji pa je bil
Klemen Albreht (Peugeot 205 1.3 rally).
V diviziji 1, kjer se tekmuje s turističnimi
vozili do 4000ccm z 2- ali 4-kolesnim pogo-

Rupa je zelo priljubljena tudi med Slovenci.
Na sliki so Dolinšek, Ravnikar in Grgič

vadi, tudi letos divizija 3. Pa ne samo zaradi
atraktivnih dirkalnikov, ampak tudi zaradi izredno izenačenega stanja v skupnem seštevku,
še posebej pred zadnjo dirko. Kar štirje tekmovalci so imeli praktično enakovredne možnosti
za osvojitev naslova! Med njimi je bil tudi naš
Marko Ravnikar.
Pregled sezone v Aplenci novembra.
Besedilo: Srečo Zupančič
Slike: Matjaž Sedušak
Gneča po startu prve tunjiške dirke priča o izenačenosti tekmovalcev
nom, je tudi Marnovemu klubskemu kolegu
Albinu Jerihi uspelo obraniti lanski naslov.
»Binč« pa si bo moral za prihodnjo sezono
omisliti drug dirkalnik ali pa bodo morali dosedanjemu Audiju RS4 2.2 quattro zamenjati
motor z manjšim, saj pravilnik za prihodnjo
sezono v D1 predvideva največjo dovoljeno
prostornino motorja do 2000ccm. Njegov sedanji avto je sicer že naprodaj na hrvaškem
avtokrosističnem forumu…
Najbolj zanimiva pa je bila, tako kot pona-

Ravnikar se je z ekipo, domačimi in navijači
veselil zmage na drugi tunjiški dirki

Reportaža

»Na kostanju« turistov in planincev
Zadnje čase, posebno pri vremenu, komendskim turistom, pa tudi planincem, uspeva kot
naročeno. Pravijo, da je veliko vredna pri tem
»pozitivna energija«. No, očitno jo predsedniku Turističnega društva Komenda Vidu Koritniku in predsedniku Planinskega društva Komenda Zoranu Sodniku ne manjka.
V soboto, 18. oktobra, je bilo pri planinskem
domu na Podborštu popoldne lepo, toplo, dišalo je po pečenem kostanju, vabili so z glasbo
Novi akordi in pilo se je pivo, mladi mošt, sok.
Ni kaj; bil je res pravi kostanjev piknik turističnega in planinskega društva. Po lanskem
pri Lončarju, ko ga je pripravilo Turistično
društvo, so ga tokrat že drugič; v tandemu turisti in planinci.
Blizu dve sto se jih je popoldne zbralo in
izmenjalo pri planinskem domu; tudi župan in
podžupan pa nekateri občinski svetniki med
številnimi drugimi. In 80 kilogramov kostanja
so pospravili in kar nekaj litrov piva, mošta in

soka tja do malo čez deveto uro zvečer.
Organizatorja sta dosegla namen, srečanje je
uspelo. Tisti, ki jim je bilo vse, kar se je dogajalo, namenjeno, pa niso imeli nič proti, da se
ob letu osorej nekaj podobnega ne bi spet
ponovilo.
»Smo za to?« »Smo!«
Torej, turisti in planinci; na vas je spet, da
pripravite – vreme .... in kostanj.
A. Žalar

Zahvala
Društvo upokojencev Komenda se
najlepše zahvaljuje Konjeniškemu
klubu Komenda za razumevanje in
dovoljenje organizacije srečolova na
jesenskem in spomladanskem kmetijskem sejmu. Zahvala velja tudi
Trgovskemu podjetju LIDL, Nemec
Valterju iz Suhadol ter vsem, ki so
prispevali darila za srečelov. Prav
lepa hvala tudi ekipi, ki je pripravila
srečelov ter prodajalkam srečk.
Dobiček od jesenskega in spomladanskega sejma, ki ga bomo pripravili naslednje leto je namenjen delovanju našega društva. Ob tem bi se
zahvalil tudi vsem našim občanom,
ki bodo darovali dobitke za srečelov.
Z vašo pomočjo bomo lahko tudi v
bodoče eno najbolj aktivnih društev
upokojencev v Sloveniji.
Predsednik DU Komenda
Janez Kimovec
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NAGRADNA KRIŽANKA
Zdravilni gaj Tunjice
Tunjice 12, 1241 Kamnik
Nagrade: 1. - obisk gaja in steklenica žive vode, 2.
– obisk gaja, 3. – steklenica žive vode
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo rešitev
kupona) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence,
Zajčeva 23, 1218 Komenda DO VKLJUČNO 10.
NOVEMBRA. Na kuverto napišite: ime, priimek,
naslov in pripišite Nagradna križanka. Srečnim izžrebancem bomo obvestila o nagradi poslali po
pošti.
Nagrajenci križanke Kmetija ZADRGAL, Glavarjeva cesta 50, 1218 Komenda v Aplenci, Glasilu
občine Komenda, številka 8-9/2008:
1. nagrada–pet vreč krompirja–Štefanija Janževec,
Glavarjeva cesta 19, 1218 Komenda
2. nagrada–tri vreče krompirja –Silva Hafner, Glavarjeva cesta 60, 1218 Komenda
3. nagrada–hleb domačega kruha–Štefka Oblak,
Podboršt pri Komendi 7 B, 1218 Komenda
Čestitamo! Potrdilo o nagradi bomo nagrajencem
poslali po pošti.
(Kmetiji Zadrgal se opravičujemo za objavo napačnega naslova v Nagradni križanki v Aplenci številka
8-9).

ČEBELA
IN OSAT
Oktober 2008

Na preži

S Turističnim društvom Komenda v Uredništvu Aplence nadaljujemo akcijo NA
PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT za mesec OKTOBER 2008.
ČEBELO podeljujemo za celo
leto s cvetjem lepo okrašene
balkone na Domu oziroma na
občinski stavbi v Komendi za
kar skrbi Ivanka Šinkovec.

OSAT pa je tokrat namenjen odgovornim oziroma krivcem za to,
da je že pred časom zastal takole
začeti »mozaik« na robu hipodroma v Komendi.

ČEBELE in OSATI so odraz podpore prizadevanjem: NAJ BO UREJENO
LEPO!
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Spoštovane in
spoštovani
Komendčani!

Franc Orešnik
Volitve so za nami, zato bom izkoristil nekaj
prostora, da se vam zahvalim za podporo, ki
ste mi jo namenili z vašim glasom. Predvsem
bi rad izrazil zahvalo občinskemu odboru in
predsedniku Vidu Koritniku, članom SLS in
vsem podpornikom in prijateljem v Komendi,
ki so se zelo potrudili pri pripravi predvolilnih
druženj in moji predstavitvi. Prav tako gre zahvala tudi dr. Marti Ciraj, ki me je podprla v
predvolilnem času in podporo zapisala v
Aplenci.
Slovenska ljudska stranka je pred novimi
izzivi. Na skupni listi s Stranko mladih Slovenije smo dobili pet mandatov, kar je manj kot
smo imeli do sedaj. Ali je to razočaranje ali kaj
drugega? Menim, da smo v danih okoliščinah,
ko so se dogajali napadi na našo stranko, vseeno dosegli uspeh, saj smo ostali parlamentarna
stranka, ki se bo v naslednjih letih okrepila.
Dokazali smo, da smo še vedno močni in
vztrajni in da smo edina stranka v novem parlamentu, ki bo še naprej dosledno zastopala
krščansko- ljudske vrednote. Hvala vsem!
Franci Orešnik, predsednik OO SLS Kamnik
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Ostanimo v akciji tudi naprej naš čas še prihaja!
Volivke in volivci so na letošnjih državnozborskih volitvah namenili glas političnim strankam, ki so jih prepričale, da so sposobni voditi
Slovenijo. Slovenska ljudska stranka je kljub
mnogim oviram dosegla soliden in pričakovan
rezultat. Narava volitev je pač takšna, da ljudje
ob koncu zmagovito ali poraženo prihajajo in
odhajajo, vprašanje je le, kakšen vtis in dosežke pustijo za sabo.
Doseženi rezultat in pretekli dosežki so za
SLS spodbuda za nadaljnje kvalitetno delo, ki
bo zaznamovalo slovenski in evropski politični
prostor. SLS je že od svojega zgodovinskega
nastanka stranka ljudi, ki s svojo pozitivno
naravnanostjo in trdim ter vztrajnim delom
tvorijo ljudsko jedro, ki je sposobno sprejeti
nove izzive, ki jih prinaša prihodnost. SLS je v
dobri delovni kondiciji, zato ohranja veter v
jadrih in pluje v pravi smeri zmernosti in napredka in verjame v človeka, njegovo svobodo,
varnost, pravičnost, odgovornost, solidarnost
in v družino kot najpomembnejšo osnovno
družbeno celico.
Ključnih izzivov bo za SLS v prihodnosti
veliko, zato bo opravljala dobro delo in ga
predstavljala na način, ki bo pomenil ugled in
zaupanje SLS. Tudi v prihodnje bo svojo
energijo usmerjala na področje decentralizacije

Vid Koritnik
Slovenije in v enakomeren razvoj, v moč naših
domačih podjetij, bank in zavarovalnic, vztrajala bo na ureditvi meje z republiko Hrvaško,
zavzemala se bo za ohranitev poseljenega in
obdelanega slovenskega podeželja in še naprej
skrbela za varno prihodnost slovenskega kmeta, ob tem pa ne bo pozabila na socialno vzdržnost gospodarskih reform. SLS se bo trudila,
da ostane trden in stabilen člen pri zagovarjanju enakih možnosti za vse državljane RS s
poudarkom na svobodi in pravici za vse, da si
uredijo varno življenje in sodelujejo pri kreiranju družbe.
Politična miselnost nas bo tudi v prihodnje
hranila in navdihovala, da delamo vse tisto, kar
je dobro za vso Slovenijo, saj verjamemo v
korekten odnos in zaupanje volivcev. Če verjameš v zmago je že to dovolj – korak naprej!
Vid Koritnik, predsednik OO SLS Komenda
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Odnosi v krizi(9): Čustvena
zloraba in otroci
Čustvena zloraba, v kateri zlorablja starš in je
zlorabljen otrok, je ena najpogostejših oblik
družinskih odnosov. Pomeni, da se čutenja, ki
jih odrasli ne zna kontrolirati, brzdati, zavedno
ali nezavedno prenašajo na otroka, pri čemer
imamo v mislih negativna čutenja, kot je jeza,
bes, gnus, sram, strah. Prenašajo pa se z valjenjem krivde na otroka, z izpadi jeze, besa; čutenja, ki ponavadi spadajo v nek drug sistem
(sistem partnerjev oziroma zakoncev) in katerih »naslovnik« in regulator je otrok.
Čemu starši čustveno zlorabljajo svoje otroke? Do zlorabe pride zaradi strahu pred intimo,
ki se pojavi med partnerjema, pa pred lastnimi
čutenji, potrebami, ki so bile v mladosti zavržene, zasramovane, prezrte in ki se v obstoječem odnosu med partnerjema le ponavljajo, še
vedno pa ostajajo zavržene, zasramovane… in
ker gre tukaj ponavadi za nezavedno delovanje
človekove duševnosti, odrasli svoja negativna
čutenja (sram, strah, jezo) pri sebi zanikajo in
usmerijo na otroka.
Na kakšne načine pa starši čustveno zlorabljajo svoje otroke? Eden takšnih načinov je,
da starši otroke napravijo za center njihovega
življenja in so glavni usmerjevalec in regulator
družine, čemur rečemo zamenjava vlog med
otroki in starši. Starš se npr. otroku tako podredi, da on odloča, kaj bodo določen dan počeli,
kakšna bodo hišna pravila. Čustvena zloraba
se stopnjuje do resnejših oblik, npr. ko oče

svojo jezo in bes zgrinja na hčerko, ki se nato
vedno počuti krivo za očetovo počutje in ne
more najti stika sama s seboj, ko hči postane
očetova »ljubica«, kateri posveča ves prosti
čas, le da mu ni treba soočiti z zakonskim
konfliktom, ki ga ima z ženo… tem oblikam
sledijo patološke oblike, ko npr. hči ali sin postane starš svojim staršem (npr. sin prične skrbeti za mamo, njene potrebe in želje, ker oče
pije) in s tem nezavedno omogoča mami, da se
ji ni treba spoprijeti z možem in z njunim nefunkcionalnim odnosom.
Najbolj boleč in konflikten način zlorabe pa
se ponavadi vzpostavi v družinah, kjer sta bila
partnerja kot otroka zlorabljena oziroma zanemarjena s strani svojih staršev. Ker sta njuni
samopodobi tako pohabljeni, negativni, imata
velike težave pri vzpostavljanju partnerskega
in starševskega odnosa. Pri njiju ostaja velika
nevarnost, da bosta zlorabo prenesla na svoje
otroke.
Takšna čustvena zloraba se nato kaže na
vseh področjih otrokovega razvoja: njihova
iniciativa, razvoj mišljenja, čutenja in inteligentnosti so prizadeti in se ne razvijejo tako,
kot bi se lahko sicer. Prav tako je otrok oropan
vsake možnosti za pristni stik s starši, svetom
in za zdrav razvoj dojemanja sebe in iskanja
stika s seboj, svojimi potrebami in željami. Tak
otrok se nato zateka k navideznim zadovoljitvam (npr. v razne vrste odvisnosti), pred no-

Figaro
Potrebujemo:
25 dkg sladkorja, 6 rumenjakov, 25 dkg
margarine, 30 dkg grobo narezanih orehov, 25
dkg sladkorja, 2 kos vafel oblati
Postopek:
Predhodno pripravi vse sestavine, ker je treba z delom zelo hiteti. Maso moramo čim bolj
toplo preliti preko oblatov in vse skupaj močno
obtežiti. Tako pustimo vsaj en dan da se dobro
ohladi. Razrežemo jo v poljubne velikosti in
oblike, najenostavneje je narezati kot napolitanke. Lepše pa je, če krajši krak odrežemo
diagonalno.
Penasto vmešaj sladkor in rumenjake. V
posodi z debelim dnom stopi margarino in v
njej kratko ocvri orehe. Istočasno v drugi teflon
posodi-ponvi stopi 25 dkg sladkorja in naj karamelizira. V ocvrte orehe vlij rumenjakovo
zmes in ponovno pristavi k ognju, da se zmes
segreje.
Ko je karamela v ponvi bistra, jo prilij v
ogreto zmes. Takoj prelij spodnjo plast vafla. Z
lopatko razravnaj po celi površini enakomerno

tranjo bolečino biti ranjen, zanemarjen, prezrt,
postaršen pa se bo zaščitil tako, da se bo napravil samega sebi zadostnega, nekoga, ki ne potrebuje nikogar in ki vse ve in zmore sam. In
vse to z namenom, da bi se ognil čustveni bolečini, ki jo je nekoč že doživel. Zato bo kasneje, ko odraste, iskal odnose, kjer bo bežal pred
bližino (npr. tako, da bo veliko delal) in ljudmi,
ki bi ga spominjali na to, da je odvisen od
drugih, da želi nekomu pripadati in da noče biti
sam sebi oče, mama, brat, sestra ter prijatelj.
Ana Zarnik, univ. dipl. psih.

Povabilo v Aplenco
Spoštovane bralke, cenjeni bralci
in vsi, ki vam je Aplenca dobrodošla vsak
mesec
Tokrat vas vabimo k sodelovanju. Če imate
morda vprašanje, če želite nasvet in odgovor, zakaj grmičevje ali rože na vašem vrtu
ne uspevajo tako, kot bi si želeli, če ne veste
kakšna tla so potrebna, kakšna lega, kakšne
rože sodijo v stanovanje in kam, skratka, če
vas karkoli zanima o urejanju zelenega in
cvetočega doma, pošljite nam vprašanje.
Poskrbeli bomo za odgovor strokovnjaka,
ki smo ga povabili k sodelovanju v Arboretumu v Volčjem Potoku.
Vprašanja oddajte na CD v tajništvu občine ali pošljite po pošti na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda,
ali na E-naslov: urednistvo.gok@komenda.
si
–
Osmrtnice in Zahvale prav tako pošljite po
pošti: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23,
1218 Komenda ali na E-nasl: urednistvo.
gok@komenda.si
–

in prekrij z drugo plastjo vafla. Z nožem popravi stranske robove in obreži z desko. Nanjo
naloži težke predmete.
Čez noč ohlajeno sladico razreži na poljubne
pravokotnike. Hrani jo na hladnem v zaprti
posodi. Sladica ostane uporabna dolgo, a je tako
dobra, da ni bojazni da bi morala biti trajna.
Želim Vam dober tek Katja Tabernik

Bližamo se koncu leta in morda boste čestitali, objavili tokrat (ali kadarkoli) oglas v
Aplenci. Aplenca bo letos izšla še 28. novembra in predvidoma 18. decembra. Za
informacije pokličite GSM 031-638-699.
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Tien Shan 2008

Aleš na vrhu
Alpinistični odsek pri Planinskem društvu Kamnik je odsek s tradicijo, s skrbno vzgojo
mladih alpinistov in ne nazadnje s svojimi
člani sega v sam vrh svetovnega alpinizma.
Člani odseka smo ponosni na to. Veselimo se
druženja, vedno novih idej in vzponov, in
srečnih povratkov z odprav iz gorstev s celega
sveta. Tak dan je bil tudi 19. avgust, povratek
devetčlanske odprave AO Kamnik iz pogorja
Tien Shan, ki v večini leži na Kirgizijski strani
meje z Kazahstanom.
Z vodjem odprave Alešem Holcem, ki živi s
svojo mlado družino na Klancu, sva po povratku poklepetala.
Kakšna je bila sploh prva ideja, ali mogoče pobuda za obisk tako oddaljenega in za
mnoge nepoznanega gorstva?
»Ideja za odpravo se je porodila na AO Kamnik že dobro leto nazaj, ko je bilo dejansko
70 let kamniškega alpinizma. V kamniškem
alpinističnem odseku je veliko dobrih alpinistov, ki pa se v velikih kamniških odpravah
praviloma ne združujejo skupaj. Verjetno je
bila letošnja najštevilčnejša po zasedbi.
Težko je ponuditi idejo in cilj, ki bi zadovoljil več ljudi. Potem sem sam prevzel pobudo
in predlagal nekaj ciljev. Osebno sem bil motiviran, da se odprava spelje, ker sem letos v
vsakem primeru načrtoval odpravo in ker sem
verjel, da lahko tudi več ljudi povežem v dobro
ekipo.
Tako smo izbrali Pamir, gorstvo v Tajikistanu. Razmere tam pa so po deset letni državljanski vojni še vedno zelo negotove. Zgodilo
se nam je to, da smo po osmih mesecih organizacije, mesec pred odhodom, ostali brez jasnih
zagotovil za helikopterske prevoze, ceno. Ker
smo imeli že plačan depozit za letalske karte,
se je bilo potrebno dober mesec pred odhodom
odločiti za drug cilj. Izbrali smo Tien Shan,
gorstvo, ki se razprostira v Kirgistanu in Kazahstanu. Razmere tam so veliko boljše in stvari
so potekale res gladko in tako kot sem se dogovoril prej.«
Slovo od družin in prijateljev se je zgodilo
22. julija na Brniškem letališču. Bilo je mnogo
pričakovanj, smeha in kaka solzica ob slovesu.
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Pot je »letela« preko Istambula v Almaty, vožnja v 300 km oddaljen Karkari, in naprej z
helikopterjem v Bazni tabor Engilchek, ki leži
na ledeniku na višini 4100 m nad morjem v
pogorju Tien Shan, pod goro Troglav / 5.504 m
/
Ime gore TROGLAV? Je to Ruska gora,
ki nosi tako ime? Seveda me zanima, če je
tudi tako lepih oblik in tako veličasten kot
naš TRIGLAV? Razlika v višini pa je
očitna!
»To je gora na zahodni strani katere je stal
naš bazni tabor. Sestavljajo jo trije snežni vrhovi, vzhodni ima tudi lepo steno. Ker je blizu,
je zelo primerna za aklimatizacijske vzpone.
Sam sem bi na njej dvakrat v prvem tednu; prvič do 4600m in drugič do višine 5000m, obakrat me je z različnimi soplezalci iz nje pregnala
snežna nevihta.
Sicer so z gore tudi že smučali Slovenci, letos pa je bilo snega premalo, prevladoval je črn
led. Gora se po kulturnozgodovinski pomembnosti nikakor ne more primerjati z našim Triglavom, ki ima pri Slovencih zelo pomembno
mesto.
Naslednje dni so fantje pridno delali na
aklimatizaciji.«
Kaj pravzaprav pomeni dobra aklim atizacija?
»Dobra aklimatizacija pomeni, da se do te
mere privadimo na višino, da telo lahko za
krajši čas funkcionira na višini brez znakov
višinske bolezni. Najhujši in pogosti obliki sta
možganski in pljučni edem, oba sta ob netakojšnem sestopanju na nižjo višino in zdravniški
oskrbi lahko smrtna. Aklimatizacija je torej
zelo pomembna.
Ker smo se v bazni tabor pripeljali s helikopterjem, smo morali biti zelo previdni in
natančni pri aklimatizaciji. Nekateri posamezniki se bolje in hitreje aklimatizirajo. Verjetno
gre pri tem za dedno predispozicijo-danost.
Pomemben dejavnik so tudi izkušnje z višino,
poznavanje lastnega telesa. So pa ljudje, ki se
sploh ne morejo aklimatizirati. Do osemdeset
procentov aklimatizacije na visoki in zelo visoki višini se doseže v sedmih do desetih dneh.
Dokončna aklimatizacija, do 90% pa se doseže
v treh tednih do enega meseca.«
Do katerih višin pa tam leži sneg in do
katerih nadmorskih višin tam stalno živijo
ljudje?
»V kratki poletni sezoni, ki traja v Tien
Shanu od maja do septembra, se sneg praviloma umakne nad višino 4000m, čeprav so snežne padavine tudi v tem času možne tudi nižje,
podobno kot pri nas. V našem baznem taboru
na višini 4100m, smo imeli vsaj 10 dni od našega bivanja od 10-30cm snega. Je pa v tem
času sonce tako visoko, da se sneg potem ob
lepem vremenu hitro stopi. Ledeniki, Južni
Enilček na zgornji tretjini katerega smo bivali

mi, je 65km dolg in tretji najdaljši nepolarni
ledenik na svetu, se spuščajo nekje do višine
3500m. Od tam naprej se pričnejo travniki in
prvo gozdno rastje. Od tod nižje se nahajajo
tudi prve jurte (indijanskemu bivališču podobni šotori, v katerih živijo kazaška nomadska
ljudstva) in pastirski stanovi. V glavnem pasejo
ovce, konji, krave in koze.
Naslednje dni vreme ni bilo naklonjeno, pogoste so bile so nevihte in celo dež, na višini
4200m so se temperature dvignile na 2st.C.
Vseeno je del ekipe uspel priti na Troglavu do
višine 4.600m, naslednji dan pa spet do višine
5.000m in sestop je bil v hudem snežnem
neurju.
Dalje so se vzpeli po ledeniku Zvyozdochka
pod S steno Pika Parashutny, ki je visok
5360m.
V njegovi severni steni so 27. julija Aleš
Holc, Matej Smrkolj in Tadej Krišelj preplezali
novo 1000-metrsko ledno smer in jo imenovali
»Slovenska rojstnodnevna zabava«.«
Te strmine so zelo nevarne. Človek, ki to
ne počne, bi mislil, da je 90st, pravi kot in da
ste plezali popolnoma navpično, ali pač ne?
»Večji del smeri ima med 60-70 stopinjami.
Tam smo plezali tudi nenavezani, res je tudi to
strmo. V zgornjem delu pa je bil naklon do 90
stopinj. Bolj kot strmina so nas ovirale slabe
snežne in ledne razmere v zgornjem delu stene,
nepredelan sneg, porozen led. Zadnji težki
raztežaj preden smo prišli na greben sem si
moral dobesedno izkopati pot na greben v veliki strmini, saj nisem dobil zadostne opore za
cepin. Žal je potem to vse dobil na glavo
Smrkolj…«
Kaj pa sestop? Mene je njih najbolj
strah.
»Sestopili smo verjetno tudi po novi smeri,
ki pa je bila večinoma ozebnik do 60 stopinj.
Razen iz grebena, kjer smo opravili en 60m
spust po vrvi, smo vseskozi plezali navzdol.
Tik pred mrakom smo dosegli ledenik, kjer sta
nas čakala Petek in Rezar.«
Je odločitev, da 150m pod vrhom obrneš,
težka? In če nisi na vrhu, je tudi smer za
sestop samo ena?
»Ko smo prišli na greben, smo bili že dobesedno izven severne stene. Dalje smo nadaljevali še dva raztežaja po grebenu in tam 150m
pod vrhom dosegli možnost za sestop po zahodni steni. Do vrha nas je ločilo le 45st. snežišča,
ki pa je bilo v tistem trenutku prenevarno. Ker
je zapadlo vsaj 30cm novega snega in velika
nevarnost plazu, je bila prava odločitev le ena,
takojšen sestop.«
Vital in Uroš sta pod goro Dorbaza Tau iskala možnosti za turno smuko. Žal nista imela
pogojev za smučanje, temperature so bile previsoke. Dež pa le ni onemogočil slovenske
rojstnodnevne zabave.
Kako pa izgleda baza na taki višini? So
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Vabilo na dobrodelni
Miklavžev koncert

Smer Pik Parashutni
postavljeni stalni šotori, ali pa morda kakšne skromne hiške?
»Baza je sestavljena iz šotorov – spalnica za
dve osebi, in večjega šotora, v katerem so jedilnica, kuhinja, tudi WC je v nekakšnem šotoru. Pod šotori je bila celo nekakšna paleta, kar
je zelo dobrodošlo, saj je baza naposredno na
ledeniku.«
Velikega udobja verjetno ni.
»Vsak, ki rad tabori, ve, da je to hotel s tisoč
zvezdicami…«
Kako ste se prehranjevali?
»V bazi je bila kuharica, gospodinja, šef baze
in pomočnik. Hrana je bila odlična, morda količinsko včasih nezadostna, sicer pa okusna.
Seveda smo ljudje različno izbirčni, eni manj,
drugi bolj, za tiste so to težki časi. V naši ekipi
sta bila dva mlada alpinista 19 in 22 let, katerih
tek je večkrat po večdnevni aktivnosti presegal
razumevanje kuharice…Na gori si kuhamo
sami. Največkrat juhe, veliko pijemo, hitro
pripravljene jedi, čim več ogljikohidratne
hrane.«
Ni pa šlo vse brez težav. Poškodba gležnja,
vneto grlo, glavoboli zaradi višin. A že naslednje dni vsi, razen Franceta z bolečim gležnjem, ob 3. uri zjutraj odidejo proti 7010m
visokemu Khan Tengriju. Preko delikatnih
prehodov do višine 5300m na T2. Smučarja
sta v upanju na smuko vlekla za seboj smuči, a
snega je bilo manj kot prejšnja leta. Poteza se
pokaže kot mučno izčrpavanje. Takoj ko je
posijalo sonce, je bilo vroče kot v kotlu-na
5300m. Postavili so tri šotore in se povzpeli še
do 5500m. Naslednji dan se Kladnik in Krišelj
vrneta v bazo, Holc, Petek, Smrkolj, Rezar,
Cerar in Vek pa na T3, na višini 5800m.
Malo pred 21. uro se na sosednje tri šotore
podre serak. Po čudežu ni bil nihče poškodovan. Naši fantje so ocenili, da je prostor prenevaren, v 15 minutah so se že v temi spuščali do
višine 5500m.

Nadaljevanje v prihodnji številki

Spoštovane sokrajanke, spoštovani sokrajani!
Učenci devetih razredov Osnovne šole Komenda Moste vas vabimo na Dobrodelni Miklavžev koncert, ki bo potekal v kulturnem
domu Komenda v nedeljo, 2. decembra, ob 18.
uri.
Pripravili smo pester program z zanimivimi
gosti. Ker pa smo bili celo leto pridni in smo
naredili kar 1000 novoletnih voščilnic, ki jih
bo mogoče po koncu koncerta tudi kupiti, pričakujemo, da nas bo obiskal celo sam Miklavž.
Vstopnice bodo na voljo pred vhodom v
dvorano.
Zbrana sredstva bomo namenili za končni
izlet devetošolcev in za likovni material pri
izbirnem predmetu likovno snovanje.
Vabljeni!
Učenci 9. a in b
Osnovne šole Komenda Moste

Ekskurzija v Avstrijo
V soboto, 20. septembra, smo se učenci izbirnega predmeta likovno snovanje odpravili v
Avstrijo, natančneje v Styaressic park. Šli smo
po avtocesti do meje s sosednjo Avstrijo in
nadaljevali pot proti Gradcu. Med potjo nam je
vodička veliko povedala o vsem, kar smo zanimivega videli ob cesti. Takih stvari pa je bilo
zelo veliko. Ko smo prispeli v Styaressic park,
nas je vodička popeljala po parku in nam opisala posamezne dinozavre (v tem parku so namreč dinozavri!). Imeli smo eno uro prostega
časa, izkopavali pa smo tudi okostje nekega
dinozavra. Vodička nam je zelo dobro predstavila dinozavre, saj smo se naučili veliko
novega.
Po končanem ogledu smo se spet odpravili
na naš avtobus in se odpeljali proti Sloveniji.
Okoli pete ure smo že stali pred šolo v Komendi. Ta ekskurzija se mi bo gotovo dobro vtisnila
v spomin, saj je bilo res zanimivo in še kdaj bi
šel rad na tako ekskurzijo.
Gašper Erce, 8.b
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pripeljal avtobus in pripravljeni smo bili za
odhod.
Po dolgi vožnji smo prispeli na naš cilj. To je
bil CŠOD Seča pri Portorožu. Tam smo se namenili ostati tri dni. Potem, ko smo izstopili iz
avtobusa, so sledila navodila. Razdelili smo se
v štiri skupine. Tri skupine so dobile hišice,
ena pa apartma. Tako smo vsi dobili svoje
mesto. Učitelji so nam dali še nekaj navodil,
nato pa smo odšli v sobe pospravit svojo prtljago. Čas smo imeli do večerje, zato smo kmalu
že vsi sedeli v jedilnici. Ko smo pojedli, je
sledilo še nekaj informacij, nato pa smo lahko
počeli kar smo želeli – igrali nogomet ali pa
ostali v sobah. Tako je bilo vse do takrat, ko so
učitelji začeli hoditi okrog. Ugašali so luči ter
preverjali, če že spimo. Seveda še zdaleč ni
bilo tako – bedeli smo vse do polnoči. Nekateri
manj utrujeni pa še dlje.
Kot bi mignil, je prišlo jutro in z njim učitelji, ki so nas navsezgodaj budili, saj je bil čas
za zajtrk. Po njem so nam naročili, naj se v čim
krajšem času pripravimo, saj bomo odšli plavat. A ne v morje, temveč v bazen. Seveda smo
bili vsi takoj pripravljeni. A dobili smo zahtevno nalogo – 15 minut plavanja, ne da bi se dotaknili tal. Bilo je težko, a vsi smo uspeli. Zatem
smo še kakšno uro veselo čofotali v vodi.
Kmalu po plavanju je sledilo kosilo, izvedeli
pa smo, da nas čaka še ena naloga. Po kosilu
smo imeli manjši izlet – tako so ga imenovali
učitelji. Bil je pohod od Portoroža do Pirana.
Sicer pa sploh ni bilo tako slabo. Pravzaprav je
kar hitro minilo, vmes pa smo se ustavili še v
kakšni trgovinici ali pa na sladoledu, tako da
smo se kar zabavali. V dom smo se vrnili ravno
ob večerji, potem pa je vse potekalo kot prejšnji večer – prosti čas, priprava na spanje in
nato spanje. Ta večer pa smo resnično hitro
zaspali, saj nas je izlet zelo utrudil. Zjutraj pa
nas je spet čakalo neprijetno opravilo – vstajanje. To jutro smo vstali še težje, saj je bila nedelja. Dan odhoda domov. A dan je potekal po
načrtih. Najprej zajtrk, po njem pa plavanje v
bazenu. Ker pa naj bi že po kosilu po nas prišel
avtobus, smo morali pohiteti. Spakirati smo
morali vse svoje stvari. Kar nekaj časa je trajalo, da smo pospravili vse svoje stvari, zato je
kosilo prišlo še prehitro. In res, avtobus nas je
kmalu že čakal. Čez nekaj trenutkov smo že
sedeli na njem in se poslavljali od morja, saj
smo se vozili proti domu.
Tabor je minil hitro, morda celo prehitro, a
vseeno smo se imeli imenitno in če bi imeli
možnost, bi vse skupaj še enkrat ponovili.
Pia Prezelj, 8.a

Letna šola v naravi
Tabor ob morju – šport
za sprostitev
V petek, 26. septembra, smo se učenci 7., 8. in
9. razredov, ki smo si izbrali izbirni predmet
šport za sprostitev, zbrali pred šolo. Kmalu je

Peti razredi naše šole smo šli v šolo v naravi v
Špadiče. Tam smo se vsak dan kopali in se
igrali v mivki. Naučili smo se plavati. Spat pa
smo hodili ob 22.uri. Vstajali smo ob 7. uri in
šli teč, igrali smo odbojko, mi in učitelji. Peljali
smo se tudi z ladjo. Vsak dan je bilo zelo dobro
kosilo. Zadnji dan smo spakirali, pojedli zajtrk
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in odšli. Vozili smo se pet ur. To je bilo tri ure
več, kot pa smo potovali v Špadiče.
Žan Koncilija, 5.c
V četrtek, 11. septembra, smo s sošolci odšli na
ladjico. Ladji je bilo ime Kristina. Takoj ko
sem izvedela, da gremo, sem imela sama pri
sebi zelo veliko vprašanj. Na primer, kakšno
bo vreme, koliko časa se bomo vozili, kam
bomo odpluli in še in še. No končno smo lahko
sedli v lepo, malo manjšo ladjo. In že smo odšli
do mesta Vrsar. Med vožnjo smo videli velike
ribe, meduze, tudi mečarico, ko je skočila iz
vode, lepo dno, tudi školjke in valove, ki so
škropili na vse strani. In že smo bili v Vrsarju.
Nekaj časa smo hodili, lizali sladoled, odšli do
cerkve sv. Martina in nakupovali po stojnicah.
Prišel je čas, ko smo se morali vrniti na ladjico.
Bilo je zabavno, saj smo peli, si pokazali, kaj
vse smo kupili in sijalo je močno sonce. Kmalu
smo bili v Poreču in vrnili smo se v dom.
Bilo mi je zelo všeč, saj smo imeli ves dan
lepo vreme.
Polona Zotler, 5.b

V šoli v naravi mi je bilo najbolj všeč bliskanje.
Naj razložim. Zvečer so nas učitelji spravljali
spat. Eva, Monika in jaz nismo bile tisti večer
prav nič zaspane. Odločile smo se, da malo
ponagajamo učiteljem. Monika je imela s seboj
svetilko, ki je svetila belo. Me pa smo se z
lučko igrale tako, da smo jo prižigale in ugašale. Kar naenkrat pride v sobo učitelj Damjan.
Rekel nam je, da nam bo lučko vzel, če ne nehamo. Pa smo nehale in zaspale. Všeč mi je
bilo.
Adrijana Stele, 5.a

Na obisku pri županu
občine
Zjutraj, ko smo prišli v šolo, smo pisali test za
matematiko. Drugo uro pa je učiteljica rekla,
da gremo na pogovor z županom. Tiho smo se
oblekli in obuli.
Zunaj je bilo zelo mrzlo. Odpravili smo se
po šolski poti proti hipodromu. Tam smo
prečkali prehod za pešce in zagledali občinsko
hišo. Nad balkonom je na veliko pisalo DOM.
Vstopili smo skozi velika vrata. V notranjosti
je veliko slik cerkva. Med njimi je bila tudi
letalska fotografija Ljutomera. Slike smo si
podrobno ogledali. Nato smo odkorakali po
visokih stopnicah. Na vrhu stopnic smo videli
dvoje vrat. Na enih je pisalo PRIVAT, na drugih
pa SEDEŽ OBČINE. Skozi ta vrata smo vstopili. Odprla nam je tajnica. Odpeljala nas je
proti vratom na koncu hodnika. Prostori so mi
bili zelo všeč. Potrkali smo na vrata, na katerih
je pisalo Tomaž Drolec ter v spodnji vrsti ŽUPAN. Ko je odprl vrata, se je vsakemu predstavil. Sedli smo za veliko mizo. Na njej je bilo
veliko dobrot. Pogovor smo začeli tako, da je
župan povedal, za kaj vse mora poskrbeti občina. Nato smo mu zastavljali vprašanja, ki smo
jih prej sestavili v šoli. Ko smo nehali spraševati, se je župan pošalil in rekel: »Dokler ne
pojeste vseh dobrot na mizi, vas ne spustim
nazaj v šolo!«
Nato smo jedli in jedli. Najboljše poslastice
so bile palčke z makom. Na koncu nam je tajnica pokazala vse delovne prostore. Po šolski
poti smo se vrnili v šolo. Ta dan mi je bil zelo
všeč!
Jošt Mandič, 5.a
V ponedeljek, 29. septembra, smo šli na občino. Podžupan nas je lepo sprejel. Posedli smo
se okrog velike mize in tajnica nam je postregla
sadje.
Župan je prišel z majhno zamudo. Lepo se
nam je opravičil in pričel pripovedovati. Povedal nam je, da bodo naredili in uredili kanalizacijo do vsake hiše v občini. Pokazal nam je
tudi ostale prostore na občini, predstavil zaposlene in njihovo delo.
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Župan je nato odšel po svojih opravkih, mi
pa smo se varno vrnili v šolo.
Rok Kobal, 5.c
Včeraj, 29. septembra, smo obiskali občino.
Sprejel nas je podžupan občine Komenda, potem je prišel še župan. Izvedeli smo veliko
stvari: da gre delček mamine in očkove plače v
državno blagajno, župan nam je povedal, da
načrtujejo gradnjo bazena in da bomo dobili v
šoli videonadzor.
Občino sestavlja štirinajst svetnikov in župan. Župan ima na predstavitvah zlato verigo
okrog vratu. Prav tako jo ima tudi takrat, ko
poroči mlade pare.
Tajnica nam je prinesla sadje in za konec
smo si ogledali prostore na občini.
Zelo nam je bilo všeč.
Manca Kepic, 5.c

3. a na plavalnem tečaju
v Kranju
Skačemo v vodo in plavamo v globoki vodi.
Igramo se v nizki vodi. Všeč mi je, ko počivamo na ležalnikih.
Eva Osredkar
Veliko se naučimo. Imamo se lepo. Bazeni so
veliki. Najbolj všeč mi je, ko skačemo.
Boštjan Dobnikar
Vsak dan se igramo. Všeč mi je, kadar skačemo
v vodo.
Ajda Dacar
Vsak dan se z avtobusom odpeljemo na bazen
v Kranj. Tam se učimo plavati hrbtno, prsno,
vojačka in vetrnico. Učimo se tudi skakati na
glavo, bombo in svinčnik. Potem se lahko
igramo tudi v malem bazenčku. Posušimo se in
gremo v šolo.
Klara Uršič
Na plavanju mi je najbolj všeč vojaček. Pogosto plavam žabico ali raketo.
Sara Kralj

Aplenca

STARODOBNIKI

Glasilo občine Komenda 10/2008

Društvo »Stari traktor« spet na Grossglocknerju
Priprave za svetovno prvenstvo traktorjev –
starodobnikov so se začele že davno pred samo
prireditvijo. Za organizacijo udeležbe na tem
srečanju, ki se vsako leto v septembru odvija
na strminah severne strani visokogorske ceste
preko Grossglocknerja, je potrebno veliko priprav. Od prijave, ki mora biti pravočasna, če
hoče društvo dobiti povabilo, in odobreno število vozil za udeležbo na tem prestižnem srečanju, do dogovora med člani o udeležbi in
vseh potrebnih tehničnih podrobnostih, mine
skoraj pol leta. Zanemarljiv tudi ni napor za
sponzorska sredstva, saj stroški za takšno srečanje presegajo zmožnosti društva.
Vse je steklo gladko. Vse je bilo pripravljeno
za natovarjanje traktorjev, ki so se letos povzpeli na to goro. V četrtek, 11. septembra, je
krenila na pot karavana tovornjakov, ki je pozno popoldne pripeljala v mesto Bruck dvanajst
slovenskih traktorjev. Poudariti velja, da je
društvo »Stari traktor« iz Most edino, ki zastopa Slovenijo na zboru in srečanju teh ostarelih
(pa še vedno živahnih) pomočnikov težkega
kmečkega dela.
V petek, 12. septembra, so bili vsi prispeli
traktorji razloženi in sledil je obvezen tehnični
pregled, ki je zagotavljal, da so vsa vozila tehnično brezhibna in sposobna premagati 20 km
strmin zahtevne proge. Tudi štartne številke so
bile razdeljene po opravljenem pregledu. Ker
seveda niso vsi prišli takoj na vrsto, so čas do
pregleda izkoristili na stojnicah s kulinaričnimi
dobrotami in za srečanja s starimi znanci in
prijatelji s predhodnih srečanj. Popoldne so
ubrali pot do mesteca Fusch, kjer so »Oldiji« tako starodobnike ljubkovalno imenuje Nemci
– prenočili, člani ekip pa so se udeležili slovesnega uradnega odprtja tega srečanja, čigar
vsakoletni organizator sta mesti Bruck in Fusch, oziroma njihova Turistična društva. Skoraj
»obvezna« je bila udeležba na družabnem

srečanju.
V soboto pa je šlo zares. Vsi naši udeleženci
so uspešno prestali tehnični preizkus in na pot
so se ob 8.30 podali:
Marjan Koncilja, Vinko
Koželj, Aleš Jenčič, Andrej Plevel, Anton Golob, Boštjan Rebol, Simon Koželj, Alojz
Gašperlin,
Zdravko
Spruk, Matjaž Resnik,
Boris Jerin in Jože Horvat. Ekipno so zasedli
osemindvajseto mesto.
Tekmovalna proga je
bila dolga 20 km, višinska razlika pa je kar
spodobnih 1.598 m. Do cilja, ki je bil pri gostišču Fuschertoerl, kjer je tudi spominsko obeležje graditelju te ceste ing. Walacku in enajstim sodelavcem, ki so izgubili življenje pri
tem velikem projektu, so prispeli vsi naši vozniki. Prav na tem mestu pa so jih čakali sorodniki, prijatelji in znanci, ki so sem pripotovali
kot izletniki z avtobusom. Postanek in nato
vožnja navzdol po neštetih ovinkih in serpentinah. Vreme se je bolj kislo držalo že na štartu,
tako da vozniki niso mogli v vsej lepoti občudovati mogočne gorske pokrajine okoli sebe.
Le tu in tam so se oblaki raztrgali, kot bi nekoliko sramežljivo hoteli pokazati, kaj skrivajo
pod seboj. Skoraj vse okoliške vrhove so pokrivali oblaki, tako da celo znamenite »stene
tančic«, kjer nešteti drobni slapovi padajo izpod gora globoko v dolino, niso mogli občudovati. Pri vožnji v dolino pa je voznike neusmiljeno pral dež, kot da bi narava hotela pokazati,
kdo je gospodar. Pa to ni zmotilo nobenega, da
ne bi po končani vožnji skupaj z domačimi
obiskovalci zavil v prireditvene šotore. Zaradi

slabega vremena so odpadle vsakoletne zabavne prireditve, kot so merjenje moči posameznih
traktorjev z vleko na vrvi in podobno. Žal je
slabo vreme nekoliko prikrajšalo za zabavne
prireditve turistične obiskovalce iz domovine.
Ob 19. uri je bila v prireditvenem šotoru v
Brucku zaključna slovesnost, kjer so podelili
nagrade najboljšim, priznanja vsem udeleženim društvom in uradno zaključili prireditev.
Pa potem? Zabava, ples in dobra volja do poznih nočnih ur. Prireditelj in gostitelj zaključka
tega svetovnega prvenstva je bila Občina in
Turistično društvo Bruck.
Prireditve so se udeležile: Avstrija, Nemčija,
Nizozemska, Slovenija, Italija in Belgija. Najstarejši med »nastopajočimi« je prišel iz Italije.
»Rodil« se je davnega leta 1911 v tovarni Buick. Skupaj je bilo prijavljenih osemintrideset
ekip s 463 vozniki.
Lahko smo ponosni na naše člane društva.
Slovenska zastava na štartu in cilju, na prireditvenih prostorih. Da so tekmovalci iz občine
Komenda, so kazale tudi zastave in zastavice
na vozilih, pa seveda dobra volja in sproščenost, kot se za Slovence spodobi.
Poleg udeležbe na Grossglocknerju so člani
Društva Stari traktor« Moste sodelovali še na
razstavi starodobnikov na GR v Ljubljani, v
Slovenskih goricah, na Kmetijskem sejmu v
Komendi (2 x letno) in v Jabljah. Ni kaj – pestra in mnogotera dejavnost, ki zasluži več
pozornosti tudi pri dodeljevanju občinskih
sredstev. Saj s svojim delom predstavljajo našo
občino v tujini in doma ter širijo zavest o vrednosti tehnične dediščine.
In čisto na koncu malo znana zanimivost: na
3.797 m visoki vrh Grossglocknerja je prvi
stopil naš narodni buditelj, prosvetitelj, pesnik,
alpinist in župnik Valentin Stanič, leta 1802.
Pa naj kdo reče, da Slovenci nimamo zaslug za
razvoj planinstva v srednji Evropi, saj je Stanič
poleg Grossglocknerja bil tudi prvopristopnik
na Watzmannu, Hochstaufnu in na drugih vrhovih Salzburških gora.
Tone Ogorevc
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Jesensko-zimski problemi
Ob prebiranju poročila o dogodkih, ki so se
dogajali na območju Policijske postaje Kamnik, sem bil zgrožen, kako malo nam je mar
za sočloveka, kaj se dogaja s sosedom, s človekom, ki ga srečujemo vsak dan, a nam ne pride
na misel, da bi mu posvetili malo pozornosti.
Tako se je zgodilo, da je sosed opozoril policiste, da že nekaj časa ni opazil soseda. Kriminalista sta s pomočjo gasilcev vstopila v stanovanje, kjer sta našla mrtvega moškega. Zdravnica
ni našla sledi ali znakov nasilja. V drugem
primeru je zdravnik obvestil Policijo, da je v
stanovanju umrl moški. Umrl je zaradi odpovedi srca. Pet dni pozneje so bili policisti poslani v stanovanje v Kamniku, kjer se občan ni
oglašal na telefonske klice. Našli so mrtvega
moškega. Tuja krivda je izključena. Niso pa
izključena načela etike in dobrososedskih odnosov. Ni izključena odtujenost ljudi med seboj! Smo si postavili res tako visoke ograje
med seboj, da ne vidimo stiske ali potrebe sočloveka? Nas življenje okrog nas res tako malo
zanima, ali pa je brezskrbnost vzrok za opuščeno dobro besedo, za prijetne odnose med
ljudmi, za vsaj malo človeške topline? Premislimo o tem, ko bomo srečevali soljudi, sosede!
Na splošno pa zaenkrat ni posebne skrbi za
varnost v naši občini. Policisti so imeli z nami
malo dela. Nekaj pa je tudi izjem. Najprej nekoliko zapoznela vest. 24. julija je še neugotovljen voznik imel bližnje srečanje s škarpo pri

Neustavljivo se bližajo prazniki –
dan spominov na mrtve (vsi sveti),
ko že nekaj dni pred prazniki obiskujemo grobove svojih dragih –
sorodnikov in prijateljev. Posebno
na dan praznika so okolice pokopališč polne avtomobilov.
Kot že velikokrat, ponovno opozarjamo, da dosledno zaklepajte avtomobile, z vidnih površin pa na varno
pospravite torbice, telefone in druge
predmete, ki bi pritegnili pozornost.

občini. Avto BMW, vzrok nesreče: neprilagojena hitrost. Na delu so kriminalisti. Bilo je 17.
avgusta, ko so prsti zasrbeli nepridiprava, ki je
na parkirnem prostoru pri cerkvi v Komendi
razbil steklo na parkiranem avtomobilu in si
prisvojil mobilni telefon in žensko torbico z
vso vsebino. Materialne škode je za 400 EUR.
Da imamo ribiče in »ribiče posebne vrste«, so
dokazali zaenkrat še neznani storilci, ki so ponoči, 24. avgusta, odstranili nekaj letev in vlomili v ribiško kočo na kriškem bajerju. Pobrali
so ribiške karte in nekaj denarja. Pa si ja ne mislijo za ta denar kupiti še ribiškega pribora?
Upajmo, da bodo te »ribe« polovili tisti, ki so za
to pristojni. Skoraj mesec dni je bil mir. Nato pa
se je nekomu najbrž pokvaril bager in si je na
gradbišču na Mlaki omislil zastonj rezervni del.
Ukraden je bil del bagra pa še prometni znaki.
Namerava kdo odpreti novo gradbišče in ga
predpisano zavarovati? Krivca bodo gotovo našli in sledila bo ovadba na pristojno tožilstvo.
Pred nami je 15. november. Ste svojemu jeklenemu konjičku že zamenjali letno obuvalo
za predpisane zimske gume? Če tega še niste
storili, je zdaj že skrajni čas!
Tone Ogorevc
Zaprle so se tvoje utrujene oči,
zdaj naj se spočije tvoje izmučeno srce,
zdaj naj se spočijejo tvoje zdelane roke.
Bila si kot dobra vila,
z optimizmom in radostjo si nas vedno
napolnila,
za sabo pustila mnogo si sledi in po njih
hodimo zdaj mi,
ljubezen tvoja pa nas bo grela do konca
naših dni.
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V spomin
Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.
20. oktobra je minilo štiri leta, od kar nas
je vse prezgodaj zapustil dragi
sin, oči, brat in stric

ROK HROVAT
Z vso ljubeznijo se ga spominjamo vsi
njegovi.
Komenda, oktober 2008
Kar je zapisano
globoko v srcu,
se s smrtjo
ne more izgubiti.
Mnogo prezgodaj je za vedno prenehalo
biti dobro srce našega ljubljenega očeta,
moža, tasta, brata in strica,

ZAHVALA
V poznem poletju, na pragu jeseni, se je v
84. letu od nas tiho poslovila
žena, mama, babica in prababica

Odšli so
MARIJA ŠPRUK, Komenda, Glavarjeva
cesta 32, rojena 31.8.1929, umrla 30.6.2008.
(Za napako v priimku v Aplenci 8-9 se
svojcem opravičujemo).
MARIJA JEROVŠEK, roj. 8. 2. 1930,
Gmajnica 10, stara 78 let
VIDA ZMRZLIKAR, roj. 4. 9. 1920, Breg
pri Komendi 5, stara 88 let
MARIJANA HANČIČ, 2. 9. 1919, Moste
106, stara 89 let
MIHA ŽNIDAR, roj 12. 1 1947, Klanec 1,
star 61 let
JANEZ STELE, roj. 22. 10. 1926, Mlaka
34, star 81 let
MAKSIMILIJAN SMOLNIKAR, roj 8. 2.
1930, Gmajnica 10, star 78 let
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ANGELA JUHANT, roj. HACIN.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam v težkih
trenutkih stali ob strani, hvala za podarjeno
cvetje, sveče in izrečena sožalja. Hvala
vsem, ki ste jo spoštovali, ki ste se od nje
poslovili na njeni zadnji zemeljski poti in
hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem
spominu.
Vsi njeni
Mlaka, Dol pri Ljubljani

Hvala sorodnikom, prijateljem in znancem,
ki ste nam v trenutkih slovesa stali ob strani,
izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče.
Posebno zahvalo izrekamo sosedom Čebuljeve ulice, predvsem Ramovšem, Martinjašem, Velkavrhom in Petkom, ki ste ga v
letih dolge bolezni obiskovali. Hvala šahovskim kolegom in prijateljem, posebej Jožetu Zidariču in Igorju Juhantu za obiske,
klepete in partije šaha. Hvala tudi dr. Sedlaku in župniku.
Hvala vsem in vsakemu posebej.
Vsi njegovi
Komenda, 10.10.2008
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ZAHVALE

V spomin
Poti se končajo,
dela ostanejo,
a spomini so večni

LUKANEC FRANCU
iz Križa
Mineva 3. leto dni odkar je prenehalo biti
tvoje srce. Čeprav je ostala velika praznina
za teboj, smo hvaležni za vse lepe trenutke,
ki smo jih delili s teboj.
Hvala vsem, ki ohranjate spomin nanj.
Vsi njegovi
Kogar imaš rad,
Nikoli ne umre,
le neskončno daleč je.
ZAHVALA
V njegovem 79. letu smo se z žalostjo v srcih
v sončem nedeljskem dnevu na komendskem
pokopališču poslovili od dragega moža,
očeta, dedka, brata, strica in tasta
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Vsako jutro si prehitel sonce,
tega jutra pa te ni bilo.
Ko pa sonce je vzšlo,
ti navček je zapel v slovo.
ZAHVALA
V 82. letu se je od nas za vedno poslovil
mož, oče, dedek in pradedek

Usoda z udarci nam ne prizanaša,
brez milosti dragim življenja ugaša.
Globoke nam rane zasaja v srce,
brezčutno se ozira na naše gorje.
ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je po kratki in težki
bolezni zapustila

JANEZ STELE – Fračov ata z Mlake
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, posebno še Rojčevim, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, darovane
sveče, cvetje in darove za sv. Maše.
Iskrena hvala g. župniku Zdravku Žagarju za lep pogrebni obred in lep nagovor ob
slovesu našega očeta. Hvala g. Štefanu
Steletu za somaševanje in sodelovanje.
Zahvala g Jeriču, pevcem, nosačem in
Društvu upokojencev.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste ga
pospremili k večnemu počitku.
Vsi njegovi

MARIJA JEROVŠEK, roj. IPAVEC
iz Nasovč (1954-2008)
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje,
darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki
ste nam stali ob strani in jo z nami pospremili na zadnji poti.
Posebej še zahvala vsem župniku za
opravljeno mašno daritev in pogrebni
obred, pevcem in nosačem, ki so jo položili
k zadnjemu počitku.
Vsi njeni.

ZAHVALA
V 89. letu nas je zapustila naša draga mama
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena
sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete
maše in spremstvo na njeni zadnji poti
k večnemu počitku. Hvala tudi osebju
Doma starejših občanov Kamnik za
njihov trud, g. župniku Zdravku Žagarju
za opravljen pogrebni obred, pogrebniku g. Jeriču, pevcem in nosačem.

MAKSA SMOLNIKARJA
iz Komende
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem, za podarjene sveče, cvetje in tolažilne besede, praporščakom, narodnim nošam, gasilcem, upokojencem ter Zvezi borcev Komenda za tako
številno spremstvo na njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala g. župniku Žagarju za
lepo opravljen obred, pevcem za ganljive
pesmi, ge. Žerovnik za izrečene poslovilne
besede, trobentaču Tišine in pogrebni službi
Jerič.
Še enkrat iskrena hvala vsem, tudi tistim,
ki jih nismo imenovali.
Žalujoči: vsi njegovi

VIDA ZMRZLIKAR
– Bančeva mama z Brega

Vsi njeni!
Nasovče, Breg, oktober 2008

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila
občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, E-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Marta Jerebič (N.SI), Peter Cviren (SD), Anton Pogačar (SLS), Marija Špehonja (LNO), Katja Tabernik
(TRN), Bojan Tavčar (SDS) in Vesna Živadinov Štebe (LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Baldomir
Kremžar, Sabina Küzmič, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr. Marko Žerovnik,... Priprava za tisk: Egist Zagoričnik, BOLD – Tisk: BOLD. Naklada: 1750 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa
gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplačno.
Aplenca-Glasilo občine Komenda,
Oglase, zahvale
Leto 17, številka 11 bo izšla
oddajte na disketi v tajništvu na občini
Aplenca na spletu:
28. novembra 2008
ali pošljite po e-pošti na naslov:
www.komenda.si
Gradivo za objavo oddajte
urednistvo.gok@komenda.si
do 10. novembra 2008
Informacije tudi na GSM 031-638-699
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Namenite del
dohodnine
gasilcem
Dragi Občani Komende, krajanke, krajani vasi Križ in vsi prijatelji gasilstva!
Jesen je letni čas, ko povsod pobiramo pridelke, s katerimi smo se trudili skozi vse leto.
Vendar čedalje bolj nepredvidljiva narava nam
včasih tudi uniči ves trud in ne moremo uživati
sadov našega truda. Tudi letošnje poletje je v
nekaterih delih naše dežele to storilo in namesto obiralcev in pobiralcev pridelkov smo tam
bili gasilci.
Društva v javnem interesu, h katerim spadamo tudi gasilska društva, lahko rečemo da ste
mnogi že sledili spremembi predpisa o deležu
dohodnine in nam poklonili odstotke dohodnine ki bi sicer romal v državni proračun.
Vsem, ki ste prispevali svoj delež, se vam
prisrčno zahvaljujemo, vabimo pa tudi
preostale, da se jim pridružite, saj bo tako
gasilsko društvo lahko še bolj dejavno.
S spremenjenim predpisom lahko davčni
zavezanci sami odločamo, komu bomo name-

S kolesom
na Vršič
Kolesarji Športnega društva Suhadole smo
tudi letos pridno vrteli pedale in nabirali
kondicijo za avgustovski kolesarski maraton
s ciljem na najvišjem slovenskem prelazu
Vršič. Po nočnem in dopoldanskem deževju
so se na nebu začeli trgati oblaki, zato smo
kljub začetnemu obotavljanju z optimizmom
odšli na pot. Kmalu nas je pozdravilo toplo
sonce in razgled na Julijske Alpe je bil res
čudovit. Vseskozi rahlo vzpenjajoča cesta do
Zgornjesavske doline je kar precej naporna,
zato je bilo vmes potrebno nekaj postankov
za počitek. Del ekipe utrujenih maratoncev je
sklenil etapo v Kranjski Gori, kondicijsko
bolje pripravljeni kolesarji pa smo malo zajeli
sapo in se podali proti serpentinam, ki jih je
do vrha kar precej. Zmagovalni občutek na
vrhu prelaza Vršič je po kar precej prevoženih
kilometrih hitro pregnal utrujenost. Sledil je
adrenalinski spust v dolino, kjer nas je čakala
večerja in prenočišče. Na družabnem večeru
smo polni lepih doživetij že delali načrte za
povratek in naslednje kolesarske ture. Kolesarska pot od med Ratečami in Mojstrano je
res lepo urejena, zato smo srečevali veliko
kolesarjev. V Suhadole smo se vrnili brez večjih problemov in brez nezgod in bogatejši za
lepo izkušnjo.
Peter Pibernik
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nili del dohodnine od naših osebnih prejemkov.
Prvič se je to zgodilo pri obračunu dohodnine
za leto 2007.
Do 0,5 % dohodnine lahko namenimo v
različne namene, med drugim tudi društvom,
ki delujejo v javnem interesu.
Med te spada tudi naše gasilsko društvo.
Kot skrbni gospodarji imamo tudi za preostanek leta in naslednje leto, ko bomo z vami
praznovali 55-letnico aktivnega gasilskega
delovanja v vasi Križ, veliko načrtov glede
obnove gasilske stavbe in nabave gasilskega
orodja.
Dobrodošla nam bodo vsa dodatna sredstva,
zato vas prosimo, da v obrazec Napoved za
odmero dohodnine za leto 2008 v posebni rubriki: »Zahteva za namenitev dela dohodnine
vpišete našo davčno številko 39046931 ter
odstotek v višini 0,5% «
Lahko pa se zglasite tudi na davčni izpostavi
Upravne enote in tam izrazite željo o namenu
deleža dohodnine.
V kolikor boste ta del rubrike pustili prazno, se
bodo vaša sredstva stekala v Državni proračun.
Sporočamo vam tudi, da svojo odločitev o
namenu dohodnine za naslednja leta lahko
spre-menite. Za vašo donacijo se vam
zahvaljujemo!
Prostovoljno gasilsko društvo Križ

Mesec požarne
varnosti
V oktobru, mesecu požarne varnosti, je
vsako leto veliko aktivnosti. Tudi letos
smo z aktivnostmi delovali predvsem preventivno, če zagori, da vsak občan ve, kako
ravnati v prvih trenutkih.
Letošnji temi sta »požar v naravi« in
»vžigalice niso igrača«. Gasilska Zveza
Slovenije je založila plakate in zloženke,
ki smo jih izobesili, dali šoli in vrtcu. Gasilni aparat - gasilnik mora biti v vsaki hiši,
pregledan pa najmanj vsaki dve leti. Z njim
pa moramo tudi znati ravnati. Vsem, ki bi
radi preizkusili, kako se ravna z gasilnikom, bomo radi pokazali.
Gasilci ta mesec delamo inventuro. Pregledamo orodje in hidrantno omrežje. Slednje smo pregledali prvo soboto v oktobru
s tremi ekipami, drugi vikend pa smo sodelovali na kmetijskem sejmu. Mentorji
mladine smo aktivni celo leto. 17. oktobra
smo skupaj z GZ Kamnik imeli občinski
kviz v Kamniku, 25. oktobra pa regijskega
v Mengšu. 23. oktobra so nas v gasilskem
domu v Komendi obiskali otroci iz vrtca.
V soboto, 25. oktobra, pa je bila na hlevih
v gradnji v Komendi občinska gasilska
vaja v organizaciji PGD Komenda. Na
pomoč!
- Mihaela Poglajen
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Ekipni kolesarski
kronometer
Športi na prostem so lahko velik užitek že zaradi občutka svobode. Vremenski pogoji so
zelo različni in dostikrat nepredvidljivi, zato je
potrebno tudi veliko prilagodljivosti. Letošnji,
osmi po vrsti, mešani ekipni kolesarski kronometer v Suhadolah je minil prav v takem stilu.
Prilagoditi se je bilo potrebno tako hladnemu
in vetrovnemu vremenu, kot tudi spremenjeni
progi zaradi gradbenih del na južnem koncu
vasi. Po pričakovanjih je bilo nastopajočih
precej manj, kljub temu pa se je bil ogorčen
boj za najvišjo stopničko.
Zlato je osvojila ekipa Cvekarji (Vida Jenko,
Luka Pibernik, Tomaž Pibernik, Igor Jenko)
pred ekipo Čehunčki&ostali (Katja Čehun,
Srečo Čehun, Pavel Ocepek, Bojan Starovašnik). Nekoliko več zaostanka je imela ekipa
Žabarja (Zdenka Lah, Tomaž Pibernik), ki se je
morala zadovoljiti s tretjim mestom. Posebno
pohvalo pa si zasluži ekipa Polžki (Sonja Groznik, Svit Groznik, Urh Groznik, Jan Zupan,
Franci Groznik) z daleč najmanjšo povprečno
starostjo. Letošnji kronometer je bil zanje že
drugi po vrsti in izkušnje bodo s pridom izkoristili na prihodnjih nastopih. Športni delavci
načrtujejo še eno tradicionalno kolesarsko prireditev »Mlinčki race« z gorskimi kolesi, ki bo
v nedeljo, 23. novembra. Če želite poleg domačih »bykerjev« videti tudi nekaj odličnih
slovenskih gorskih kolesarjev, tega dogodka
prav gotovo ne boste zamudili.
Peter Pibernik

Jasinu za las ušla
šestdeseta
Iz dirke v dirko, že nekaj mesecev Jasin GL
Tomaža Laha lovi svojo šestdeseto zmago.
Tudi na spominski dirki Franca Seršena 21.
septembra v Komendi mu je ušla »za las«.
Zmagal je Her own child (DK) Milana Žana.
– A. Ž.
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Jesenski sejem v Komendi

Drugi največji v Sloveniji
V petek, 10. oktobra, so na hipodromu odprli
že drugo tridnevno sejemsko prireditev letos v
Komendi. Tokrat je Konjeniški klub Komenda
s predsednikom Alojzom Lahom, ki je že trinajsto leto organizator sejemskih prireditev v
Komendi, pripravil jesenski sejem kmetijske,
gozdarske in gradbene mehanizacije. Na 17 tisoč kvadratnih metrih se je tokrat predstavilo
obiskovalcem prek 300 razstavljavcev.
Sejem so spremljale tudi nekatere prireditve.
Za kmetovalce je bilo prvi dan zanimivo predavanje o krompirju in talnih škodljivcih. Časopisno založniška družba Kmečki glas je prvi

Sprehod po odprtju sejma

dan izbirala na zanimivi prireditvi sejmu letošnjega gospodarja leta, v nedeljo popoldne, ko
so sejem zvečer zaprli, pa so se na tekmovanju
pomerili kosci in kosice na tekmovanju Zveze
koscev in kosic Slovenije.
Sejem, ki si ga je v treh dneh ogledalo več
deset tisoč obiskovalcev (samo v nedeljo prek
trideset tisoč) iz cele Slovenije in tudi iz tujine,
so v petek opoldne odprli Branko Ravnik, generalni direktor Direktorata za kmetijstvo na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije, Ciril Smrkolj, predsednik
Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije in
Tomaž Drolec župan občine Komenda in Alojz
Lah, predsednik Konjeniškega kluba.
Jesensko sejemsko prireditev v Komendi so
tokrat še posebej hvalili tako razstavljavci,
obiskovalci in tudi vodstvo prireditve je potrdilo, da je sejem postal pomembna slovenska
in letos tudi mednarodna prireditev. Stalni
razstavljavci, ki že nekaj let sodelujejo na sejmu, so menili, da je bil sejem v Komendi celo
zanimivejši in organizacijsko kvalitetnejši od
sejma v Gornji Radgoni.
– A. Žalar

Prek tristo razstavljavcev kmetijske, gozdarske
in gradbene mehanizacije ter izdelkov za široko potrošnjo je bilo tokrat na sejmu v
Komendi.

Posebnost ob odprtju sejma je bila tokrat tudi
čestitka Alojzu Lahu, predsedniku KK Komenda in častnemu občanu občine Komenda, za
70. rojstni dan, ki ga je praznoval poleti.

Pop Festival
Moste '79
Odločitev, da pripravimo razstavo o POP festivalu Moste '79, se je
porodila lansko leto, ob 30-letnici punka na slovenskem. Omenjeno
obletnico smo na lokalni Tv+ obeležili že lansko jesen, ko smo v
oddaji Klepetalnica gostili frontmana Pankrtov Petra Lovšina in
enega od organizatorjev Rafka Laha.
LDS Komenda je v petek, 12. septembra, slovesno odprla razstavo v sodelovanju Mladinskega društva Komenda z Gregom Krmavnarjem in Suzano Zgonec iz Mravljišča. Svoj delež pa je prispevala
tudi Tv+, ki je dogajanje zabeležila s kamero.
Ker časa ne moremo zavrteti nazaj, smo na otvoritvi obujali spomine. Pisalo se je leto 1979. Nekaterih od nas takrat sploh še ni bilo
na svetu, drugi so imeli veliko manj sivih las, tretji pa so imeli veliko
več las kot danes… In ravno frizure so že od nekdaj pomenile znak
protesta. Menda so mladci med vojno z daljšimi lasmi dražili naciste, ki so imeli »arijsko« pristrižene lase. Z različnimi oblikami frizur in s tem tudi »imidžem«, pa so povezane tudi različne podkulture.
Pri nas pa so se poleg rockarjev pojavili tudi hipiji in punkerji.
No in prav v tem obdobju, se pravi leta 1979, se je na ljubljanskem
podeželju v Mostah pri Komendi zgodil POP Festival Moste '79.
Organizatorji, med njimi že omenjeni Rafko Lah in drugi, so zadevo pripravili izredno prizadevno in ambiciozno. V toplem majskem popoldnevu, ki se je prevesil v večer je dogajanje v suhadolski
jami doseglo vrhunec.
Danes te jame ni več, no vsaj v takšni obliki ne. V njej so namreč
zgradili bloke, ki so odraz urbanizacije in če potegnemo vzporednico, je rock'n'roll urbana glasba, saj je za slovensko kmečko podeželje
bolj znana harmonika.
In prav to, urbana kultura in urbana arhitektura, dajeta simbolni
pomnik potrošništvu v suhadolski jami.
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Dan spomina – Občinska slovesnost ob spominu na mrtve je bila 24.
oktobra dopoldne pri Vodnjaku-spomeniku NOB v Mostah. Nagovor
ob kulturnem programu je imel predsednik KO ZB za vrednote NOB
Filip Železnik. – A. Ž.

Mesec požarne varnosti – V soboto, 25. oktobra, je bila na hlevih v
gradnji v Komendi občinska gasilska vaja v organizaciji PGD Komenda.
Blizu 70 gasilcev treh občinskih PGD je preverjalo usposobljenost pri
gašenju. – A. Ž.

Spoštovanje imena in tradicije – Ustanova Petra Pavla Glavarja s
predsednico dr. Marto Ciraj ostaja verna nosilka imena. V obnovljeni
dvorani šole v Mostah je ustanova 24. oktobra pripravila že sedmi
koncert z domačimi talenti. – A. Ž.

Rojeni 1938 v fari Komenda – Prvič so se zbrali za 50 let, potem za
55 in nato za 60 let. Sedaj pa se dobivajo vsako leto. Na začetku jih je
bilo 58, sedaj jih je še 36. Letos, za 70 let starosti, so se dobili pri
Slavki v Podgorju. – A. Ž.

Prvič v Komendi – Oktoberfest po oktoberfestu v Komendi. Gamsi,
Galop, Atomik harmonik, Špica, godba, mažoretke, folklora, lovec,
prikaz domače obrti in tekmovanje v pitju piva. Bilo je več kot polno tri
dni. Se bo prijelo? – A. Ž.

Po prvem večeru – Bil je očitno Fejstoktober prvi večer. Trije zabojniki
z ekološkega otoka v Komendi so ponoči pristali v grabnu. Očitno
omagani »ekološki čistilci« pa jih naslednji večer niso spravili iz grabna
nazaj. – A. Ž.
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