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DOGAJANJA

Na spomladanskem področ-
nem tekmovanju pevskih 
zborov se  je zbor med go-
renjskimi zbori edini uvrstil 
za nastop na reviji enajstih 
področnih pevskih zborov 
društev upokojencev iz cele 
Slovenije 1. oktobra v Can-
karjevem domu. Med njimi 
je MePZ DU Komenda 
osvojil najvišje priznanje - 
zlato plaketo.

Polna Linhartova dvora-
na Cankarjevega doma je tisti četrtek, 1. oktobra, popoldne obnemela, 
ko je deveti po vrsti med enajstimi področnimi zbori prišel na oder 
Mešani pevski zbor DU Komenda. Pred njim in za njim so bili zbori, ki 
so se na odru kar nekako »zgubili«. Komendski je namreč dvorani pri-
merljivo zapolnil tudi velikost odra. 34 pevcev in pevk z zborovodjo 
Ignacem Gorjancem je potem prepričljivo z bogatim, polnim, zborovsko 
melodičnim zvokom mogočno poudarilo naslov skladbe Benjamina 
Ipavca Slovenska dežela in, kot pravimo za dušo in na dušo potrkano 
nežno, nostalgično skladbo Hvala ti Milčeta Steguja.

Bil je to nastop in mogočen zborovski pozdrav Sloveniji, tokrat zbora 
iz Komende. Dvorana potem ni varčevala z zahvalno pozdravnim 
aplavzom in balkon dvorane z županom Tomažem Drolcem, s predse-
dnikom DU Janezom Kimovcem ter prisotnimi občani Komende je bil 
na nogah. Komenda, 
občina Komenda, je še 
enkrat še z eno vsebino 
predstavila in potrdila 
svojo prepoznavnost 
Sloveniji in poznaval-
cem onkraj slovenskih 
meja. Tokrat je bila ob 
vzorno poudarjeni pro-
stovoljnosti pevk in 
pevcev zbora to hkrati 
največja zasluga in potr-
dilo vloženega truda ter 
zahtevanih kvalitet zbo-

Zborovski pozdrav Sloveniji iz Komende
Mešani pevski zbor Društva upokojencev Komenda pod vodstvom Ignaca Gorjanca je letos na po-
dročju zborovskega petja dosegel izreden uspeh. 

rovodje Ignaca Gorjanca. 
Ignac Gorjanc se je tako 
nedvomno vpisal v kro-
nologijo primerljivo za-
služnih imen Komende 
oziroma občine Komen-
da.

Strokovni spremljeva-
lec že devetega sloven-
skega srečanja zborov 
Mitja Gobec je o nastopu 
zapisal: »Vaš nastop je 
bil prepričljiv. Bili ste 
največji zbor na reviji, 
imeli ste najbolj poln zvok… Skladba Slovenska dežela je bila predsta-
vljena tako, kot si zasluži. Skladbo Hvala ti pa ste predstavili lepo, kul-
tivirano… Zatorej čestitke k nastopu!«

Močan vtis slovesnega uspeha in pripadnostnega ponosa nas je potem 
popeljal v lep večer v Planinski dom Milana Šinkovca na Podboršt, kjer 
sta se vidno ganjen  župan Tomaž Drolec in ponosen predsednik DU in 
hkrati častni občan Janez Kimovec zahvalila pevkam in pevcem ter 
vodji Nacetu Gorjancu. 

Še enkrat pevke, pevci, zborovodja Nace: Čestitke in iskrena hvala za 
vaš lep zborovski pozdrav Sloveniji v Cankarjevem domu iz Komen-
de. 

– Andrej Žalar     

Nace Gorjanc je bil presenečen ob županovi 
čestitki.

Priznanje zboru in zborovodji je v Cankarje-
vem domu prevzel vodja zbora Miha Ferjuc.

Linhartova dvorana med nastopom pevk in 
pevcev MePZ DU Komenda

Skupinski posnetek zbora z županom in predsednikom Društva upoko-
jencev Komenda na odru Linhartove dvorane v Cankarjevem domu 1. 
oktobra
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ŽUPANOVA BESEDA
Župan Tomaž Drolec

Gre za medijsko 
zmotni prikaz
Še vedno smo občina, ki ob primerni porabi ustvarja tudi po-
membna dodatna sredstva. – Imamo posojilo, ki ga lahko naen-
krat vrnemo. – Imeli smo spodbudne pogovore z DRSC, poznani 
pa smo tudi po kvalitetnih prireditvah. Pred nedavnim smo bili priča precejšnji 

medijski pozornosti o fi nančnem stanju slo-
venskih občin, kjer je bila izpostavljena tudi 
občina Komenda. Te objave so bile v občini 
dokaj odmevne in so sprožile kar nekaj za-
čudenj, polemik in vprašanj. Kako odgo-
varjate nanje?

»Članke na to temo smo lahko prebirali v 
časopisu Finance, Gorenjskem glasu in Dnev-
niku. Menim, da so članki napisani zelo spek-
takularno. Podatki o primanjkljaju občin ob 
prvem polletju (kjer je med občinami z največ 
primanjkljaja naša občina navedena med prvi-
mi desetimi) so vzeti iz bilance prihodkov in 
odhodkov. Vemo pa, da je proračun občine se-
stavljen iz treh bilanc; poleg navedene še iz 
računa fi nančnih terjatev in naložb (kjer so iz-
kazani nakupi in prodaja kapitalskih deležev) 
in iz računa fi nanciranja, ki izkazuje zadolže-
vanje in odplačila dolgov občine.

Polletni podatki, ki so navedeni v sloven-
skem tisku torej niso odraz dejanskega fi nanč-
nega stanja v občini. Proračun Občine Komen-
da, ki zajema vse tri bilance, je ob prvem 
polletju izkazoval 97 tisoč € sredstev na raču-
nu. 

Spomnimo se par let nazaj, ko smo beležili 
tudi 13 (trinajst), 14 (štirinajst), 15 (petnajst) 
milijonov evrov velik proračun. Škoda, da ta-
krat niso primerjali naših prihodkov in izdat-
kov, saj smo nekajkrat preskočili tiste prve na 
lestvici v Sloveniji. Res pa je, da nas je takrat 
taisti časopis Finance celo koval v zvezde. 
Proglasil nas je med občinami oziroma župana 
med občinami do deset tisoč prebivalcev za 
menagerje leta. Sami smo namreč prigospoda-
rili največ denarja in ga tudi največ na prebi-
valca vložili v infrastrukturo.«

Ima pa občina izpred nekaj let vseeno tudi 
neko posojilo? 

»Imamo posojilo iz leta 2007 v višini 2,15 
milijona evrov z odplačilom v sedmih letih. Na 
leto ga odplačujemo po 307.143 evrov. Doslej 
smo odplačali 537.495 evrov. Takrat, ob naje-
mu posojila, se nam je namreč iztekel rok za 
poplačilo lastnikom 950.000 kvadratnih me-
trov površin v tako imenovani poslovni coni II 
v skupni vrednosti skoraj 15 milijonov evrov. 
S plačilom 250 bivšim lastnikom, ki so proda-
jali svoja zemljišča v poslovni coni, po pogod-
bi nismo zamudili niti en dan. Poleg tega smo 
v tistih letih zgradili komunalno infrastrukturo 
za prvi del poslovne cone, naredili povezavo s 
čistilno napravo, obnavljali vodovodno omrež-

je s povezavo 
na kamniško 
vodo iz Iverja, 
gradili plinsko 
omrežje, kana-
lizacijo, urejali 
vas Križ, urejali 
Glavarjevo ce-
sto, šolske pro-
store s prizid-
kom v Komendi, 
urejali dodatne 
zmogljivosti za 
varstvo naj-
mlajših... 

Zato še enkrat 
poudarjam, da 
je prikazovanje 
zadolženosti z 
dvema iztrgani-
ma postavkama iz celote lahko medijsko zani-
miva in všečna ilustracija, vendar je v našem 
primeru neobjektivno pomanjkljiva in zavaju-
joča do bralcev. In to tem bolj, ker bomo letos 
iz poslovne cone dobili toliko dodatnih sred-
stev, da bi z njimi lahko naenkrat vrnili celotno 
še ne vrnjeno posojilo. Vendar tega ne bomo 
počeli, ker imamo dovolj velike izdatke za ka-
nalizacijo, vodo, za šolo, za vrtec…, kar pa bi 
pravzaprav država v sedanjih pogojih in raz-
merah lahko nenazadnje dolgoročno opredelila 
recimo na 20, 30 let.«

Pred dnevi ste imeli pogovore s predstav-
niki DRSC, ki so bili na obisku v občini. 
Nam lahko razkrijete, o čem je bila bese-
da?

»Šlo je za več vprašanj. Najprej za cesto 
Želodnik – Vodice in gradnjo prve etape skozi 
občino Komenda prihodnje leto. Rekel bi, da 
priprave potekajo po pričakovanjih. Prav tako 
smo ugotovili, da se lahko takoj začne gradnja 
tretjega zavijalnega pasu na Kranjsko cesto na 
cesti Moste – Brnik. Zemljišča so odkupljena, 
projekt je pripravljen. Obravnavali smo vgra-
dnjo kanalizacije pri Kralju v Mostah in se 
dogovorili tudi za postavitev prometne table za 
meritev hitrosti na začetku Most na cesti iz 
Podgorja. Ustrezne službe bodo še enkrat pre-
učile tudi možnost izgradnje krožnega križišča 
ob Poslovni coni I.« 

Za mesec oktober pa na koncu tokratnega 
pogovora lahko ugotoviva, da je bil za Ko-

mendo zaradi različnih prireditev pomemb-
no prepoznaven mesec.

»Društvena aktivnost v naši občini nasploh 
zelo presega aktivnosti društev, ki z njimi ne-
primerljivo uspešno izpostavljajo našo majhno 
občino napram drugim večjim daleč pred njih. 
Za to so zaslužni še kako posamezni mentorji. 
Mešani pevski zbor DU je na začetku meseca 
dosegel slovenski uspeh. Komendski sejem v 
organizaciji Konjeniškega kluba postaja vse 
bolj ne le slovenska, ampak že meddržavna 
prireditev. Dosežki gasilcev oziroma naše Ga-
silske zveze nas s prireditvijo kot je bilo regij-
sko tekmovanje starejših gasilk in gasilcev, ali 
pa zadnja vaja v Mostah, povsem zasluženo 
postavljajo ob bok usposobljenih varnostnikov 
in dobrih organizatorjev. Navdušila me je 
predstava in preizkusi pred dnevi v organizaci-
ji Sveta za preventivo pod naslovom Z glavo 
na zabavo in Čuki s kapitanom Pepetom, naši-
mi mažoretkami oziroma nastopajoči na tri-
dnevni prireditvi Oktoberfest. Upam, da prire-
ditelj tega druženja pri izvedbi ve tudi za 
ustrezne varovalke, ko gre za volan na cesti. In 
ko smo vse bliže zimi in mrazu, ali veste, da so 
ob različnih športnih aktivnostih mladih iz Ko-
mende tudi zelo uspešne in znane hokejistke?«

P.S.: Uspešni pa so bili zadnjo nedeljo na 
ljubljanskem maratonu tudi prenekateri iz ob-
čine Komenda skupaj z županom Drolcem. 
Čestitke veljajo! 

Andrej Žalar

Pogovori župana s sodelavci s predstavniki DRSC
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Knjižnica 
Komenda 
Podaljšanje obratovalnega ča-
sa 
V okviru Matične knjižnice Kamnik deluje v 
prizidku OŠ Komenda na Glavarjevi cesti 37 
krajevna knjižnica Komenda.

V sodobnem času in sodobni družbi dobiva 
knjižnica posebno vlogo. Z razvojem tehnolo-
gije, pretoka informacij in podatkov se je 
spremenilo tudi poslanstvo knjižnic. Tako 
knjižnica postaja kraj, kamor pridemo po in-
formacijo. V knjižnici prav tako kot knjigo, ki 
je še vedno pomemben informacijski vir, upo-
rabljamo računalnik in elektronske baze podat-
kov. Zaradi naše skrbi za omogočanje enako-
pravnega dostopa do kulturnih dobrin in za 
ohranjanje kulturne ravni naših občank in ob-
čanov ter skladno z njihovimi željami vam 
sporočamo, da bo od 1. novembra letos knji-
žnica v Komendi delovala s podaljšanim 
obratovalnim časom.

Do sedaj je bila knjižnica v Komendi odprta 
4 ure dnevno in 4 dni na teden (z izjemo četrtka 
in sobote, ko je bila zaprta). Od 1. novembra 
dalje bo s podaljšanim obratovalnim časom 
knjižnica odprta vse dni v tednu; tudi v soboto 
in sicer:

ponedeljek: 8:00 – 15.00
torek: 8:00 – 15:00
sreda: 13:00 - 19:00
četrtek: 13:00 – 19:00
petek: 13:00 - 19:00
sobota: 8:00 – 13:00
Ob četrtkih bodo v knjižnici pravljične ure 

za vrtec, za javnost so pravljične ure v sredo ob 
18. uri. Enkrat mesečno v knjižnici pripravljajo 
pogovore o dobrih knjigah, ki so jih poimeno-
vali Srečanja. 

Vabljeni vsi željni kulturnih užitkov! 

Kljub recesiji, ko so organizatorji pričakovali, 
da bo obisk razstavljavcev in zato tudi obisko-
valcev manjši, ker je jeseni že doslej bilo tako 
v primerjavi s spomladansko sejemsko priredi-
tvijo, se to ni zgodilo. Število razstavljavcev se 
je na letošnjem sejmu od 2. do 4. oktobra v 
Komendi povečalo, prostor na 20 tisoč kvadra-
tnih metrih pa se je zaradi utesnjenosti znašel v 
prostorskem primežu, ko je treba pospešeno 
iskati novo lokacijo.

Ob ogledu sejma se je o tem prepričal in 
strinjal tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano dr. Milan Pogačnik in pritrdil tako 
predsedniku Kmetijsko gozdarske zbornice 
Cirilu Smrkolju, še posebej pa ob razlagi in 
prepričevanju županu Tomažu Drolcu, da še 
tako velike morebitne prostorske ovire ne bi 
smele biti razlog, da se sejemska dejavnost v 
Komendi ne bi razvijala naprej.

Ob zanimivi in pestri ponudbi kmetijske 
mehanizacije in opreme je bil letošnji sejem 
tudi zelo širokopotrošniški; pa tudi priložnost 
za prijetno druženje ob kulturno zabavnem 
programu. Bil pa je tudi priložnost za predsta-
vljanje domačih društev in pestre domače 
podjetniške ponudbe, kar pa sedanji domači, 

Media TV 
je neresen 
partner
Na podlagi objave v septembrski številki 
Aplence o nezadovoljnih občanih, društvih, in 
vse pogostejših vprašanjih tudi na uredništvo 
Aplence, se je oglasil predsednik sveta zavoda 
Komok Vid Koritnik. Povedal je:

»Verjeli smo, da smo z Media TV sklenili 
dobro pogodbo za televizijsko predstavljanje 
dogajanj v občini občanom Komende. Žal pa 
se je izkazalo, da Media TV ni resen partner in 
ne spoštuje pogodbeno dogovorjenih obvezno-
sti. Zato se sedaj trudimo, da bomo razmere na 
področju televizijskega obveščanja občanov 
uredili.« 

- A. Ž.

»Če ne bo posebnih težav, bo vrtec ob seda-
njem zaživel z novo sprejetimi….,« je v 
Aplenci konec septembra napovedal oziroma 
ugotavljal vodja projekta v občinski upravi 
Ivan Kenda. No, pravzaprav bi bilo kar čudno, 
če jih ne bi bilo. Bile so, tiste formalne namreč 
iz postopka glede izbora dobavitelja in še ka-
kšna manjša. Sedaj je to mimo, čas pa se bo 
zato nekaj zavlekel v november. Starši malčk-

Sejmu zmanjkuje prostora
Po štirinajstih letih se je zgodilo, kar na začetku ni nihče pričako-
val: »Zaradi širitve se je sejem znašel v utesnjenem prostorskem 
primežu.«

tako imenovani gospodarski potencial morda 
še vedno ne koristi najbolje. V Komendo v  
treh dneh med sejmom pride na tisoče obisko-
valcev iz cele Slovenije in vse več jih je tudi iz 
tujine. Predstavitev na domačem »sejemskem 
dvorišču« obiskovalcem od drugod je zato ve-
lika priložnost, prednost in poslovno enaka 
oziroma nič manj široko zanimiva, kot na neki 
sejemski prireditvi drugje. Pa še veliko prome-
tno, časovno lažja in zato tudi cenovno ugo-

dnejša je od neke oddaljene 
poznane lokacije.

In še o nečem velja razmi-
sliti. Če bomo tridnevno se-
jemsko dogajanje dvakrat na 
leto v Komendi sprejeli za 
svoje, s prepričanjem, da 
nam v občini koristi (tako 
kot Celjanom Celjski sejem, 
Radgonski na severovzho-
dnem delu Slovenije, Lju-
bljani na Gospodarskem 
razstavišču,...), bomo morda 
lažje uspešni tudi pri bodoči 
čimprejšnji prostorski ume-
stitvi.  

– A. Žalar

V spremstvu predsednika Konjeniškega kluba 
Alojza Laha (prvi), župana Tomaža Drolca 
(drugi z leve) in še nekaterih predstavnikov 
občine je minister dr. Pogačnik (prvi z desne) 
odprl in si ogledal letošnji jesenski sejem.

Ščetkarstvo Žnidar (Žnidar starejši – prvi z desne - po rodu iz ob-
čine Komenda) je že kar ikona slovenskih sejemskih prireditev 
zadnjega pol stoletja.

Še zanimivo postavljanje in… 
vrtec

ov, ki čakajo na sprejem, so bili o tem že obve-
ščeni iz šole. 

Po napovedih bomo sedaj najprej priča zani-
mivim postavitvenim manevrom, notranjim 
zaključnim delom in nameščanju opreme. Po 
tehničnem pregledu pa bo uporabno dovoljenje 
tisto, ki bo odprlo vrata in povabilo najmlajše 
v vrtec. To pa bo kmalu. 

– A. Ž.
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V soboto, 14. novembra, bo v Srcu Slovenije 
potekalo tradicionalno popotovanje po Levsti-
kovi poti. Organizirano je v sodelovanju z ob-
činami Litija, Šmartno pri Litiji in Trebnje ter 
Centrom za razvoj Litija. 

Tudi letos bo prireditev potekala po severni 
in južni trasi, start bo med 6. in 9. uro na Val-

Ponedeljke običajno pričnem z delom v po-
slanski pisarni. Če me občani zaprosijo, se se-
stanem z njimi tudi izven poslanske pisarne. 
Vesela sem, kadar mi uspe občanom in občan-
kam pomagati. Nekatere težave se da rešiti hi-
tro, za druge je potrebno veliko truda. So pa 
tudi takšne težave, ki jih verjetno ne bom mo-
gla razrešiti. 

Minister za zdravje je z zamudo poslal v 
Državni zbor svoj odgovor na mojo avgusto-
vsko poslansko pobudo. Žal se je minister v 
dopisu izognil konkretnim odgovorom na moja 
vprašanja. Zato bom verjetno od njega zahte-
vala dopolnitev odgovora. V pobudi sem se 
zavzela za izpolnitev tistih predvolilnih obljub 
koalicijskih strank, ki lahko omogočijo vsem 
dostopno (univerzalno), kakovostno in učinko-
vito zdravstvo. 

V ponedeljek me je v moji poslanski pisarni 
v Kamniku presenetila ekipa Kanala A. Pove-
dali so mi, da bo minister Miklavčič odstopil z 
ministrskega mesta, jaz pa naj bi bila kandidat-
ka za ministrico. Novinar je želel vedeti, če bi 
sprejela ministrski položaj. Iz mojega odgovo-
ra je jasno, da ne bi želela sodelovati v ekipi, ki 
vidi prihodnost zdravstva v njegovi privatiza-

Knofl jica -  predmet, ki pripeto drži stvari na 
svojem mestu, je ime našega društva, ki zdru-
žuje ljudi, ki želijo živeti zdravo v telesu in 
duhu. Da poskrbijo zase in to skrb tudi vzdržu-
jejo. To  je tudi naš cilj in naše vodilo pri delu.

Kdo smo in s čim se ukvarjamo? 
Ana Zarnik Horvat: psihologinja in speci-

alistka zakonske in družinske terapije. »Moja 
naloga v društvu je pomagati ljudem, poskrbe-
ti za njihovo dušo in nuditi pomoč tistim, ki so 
se znašli v duševni stiski ter potrebujejo pomoč 
strokovnjaka. Prav tako delujem na področju 
preventive in sodelujem s šolami, vrtci in tera-
pevtskimi centri.«

Tomaž Horvat: atletski vaditelj in kondicij-
ski trener. »S svojim znanjem, atletskimi in 
trenerskimi izkušnjami poskrbim za pomoč pri 
ohranjanju ali izoblikovanju zdravega telesa 
rekreativnih in profesionalnih športnikov. Or-
ganiziram športne prireditve z namenom dru-
ženja in skrbi za zdravo telo.«

Jelena Kljajić: specialna pedagoginja in 
študentka magistrskega študija zakonske in 
družinske terapije. »V društvu se ukvarjam z 
otroki s posebnimi potrebami in tistimi, ki 
imajo primanjkljaje na specifi čnih področjih v 
razvoju. Prav tako pomagam tudi njihovim 
staršem.«

Naše dejavnosti: 
7. oktober 2009: pogovorni večer »To smo 

mi – družina z mladostnikom«;
14., 21. oktober, 4., 11., 18.  november 

2009: delavnice za mladostnike in starše v 
Mravljišču, Svetovanje občanom, občankam,  
ki so se znašli v duševni stiski, prav tako v 
Mravljišču;

December 2009: skupina za osamljene;
Januar 2010: dejavnosti za otroke, ki imajo 

težave s pozornostjo in nemirom (OŠ Komenda 
Moste);

Marec 2010: organizirana tedenska tekaška 
vadba, tek in nordijska hoja.

Kontakt: drustvoknofl jica@yahoo.com
Vsi, ki želite poskrbeti zase – tako telesno 

kot tudi duševno – vabljeni, da se včlanite v 
naše društvo.  

Ana Zarnik Horvat, Tomaž Horvat 
in Jelena Kljajić

Društvo knofljica
Društvo za zdravo dušo in telo

vazorjevem trgu v Litiji in pred kulturnim do-
mom v Šmartnem pri Litiji. Pridružite se nam 
na prijetni poti in podoživite Levstikovo pripo-
ved o lepotah krajev, o ljudeh in zanimivih 
doživljajih. Dodatne informacije so na voljo na 
uradnih straneh Levstikove poti na naslovu 
www.levstik.si.

Po Levstikovi poti
23. popotovanje po Levstikovi poti v Srcu Slovenije

Za večjo prepoznavnost in promocijo nevladnih 
organizacij so številna društva že izkoristila 
možnost postavitve brezplačne spletne strani, 
ki smo jih izdelali v okviru projekta Srce me 
povezuje in se tako lansirala na svetovni splet.

Konec septembra je potekalo prvo izobraže-
vanje za administratorje spletnih strani, na ka-
terem so se predstavniki društev naučili, kako 
spletno stran ažurirati, dodajati nove vsebine, 
slike, ustvarjati povezave in kreirati fotogaleri-
jo. 

Izobraževanje in izdelava spletnih strani so 
za nevladne organizacije iz Osrednjeslovenske 
regije brezplačne in so sofi nancirane od Evrop-
ske unije iz Evropskega socialnega sklada. 

Društva, zasebni zavodi, ustanove, torej vse 
nevladne organizacije so pravne osebe, ki mo-
rajo vsako leto poskrbeti za oddajo letnih poro-
čil na DURS in AJPES, torej za urejeno raču-
novodsko evidenco. Ker si v večini društev 
težko privoščijo drage računovodske servise se 
predvsem manjša društva v večini primerov 
zanesejo na znanje in zmožnosti svojih čla-
nov. 

Stičišče nevladnim organizacijam v okviru 
projekta, ki se sofi nancira iz Evropskega soci-
alnega sklada nudi brezplačna usposabljanja in 
svetovanja s področja računovodstva z name-
nom krepitve nevladnega sektorja in večje 
usposobljenosti nevladnih organizacij. 

Preko stičišča lahko začnete uporabljati 
spletni računovodski program miniMAX, ki za 

Prepoznavnost NVO

nevladne organizacije omogoča enostavno in 
poceni uporabo programa. Za vključitev v 
program potrebujete digitalno potrdilo in ne-
koga, ki se bo usposobil in bo zadolžen za 
njegovo uporabo. Do programa lahko dostopa-
te kjerkoli preko interneta. Z njim vam je olaj-
šan pregled poslovanja, saj lahko sproti vnaša-
te in pregledujete vse dokumente. Uporaba 
spletnega programa vam bo olajšala tudi vse 
potrebne oddaje letnih poročil. V sistem e-dav-
ki in ajpes se namreč dostopa kar preko raču-
novodskega programa, zato niso potrebni novi 
vnosi v te portale. 

Informacije na info@srce-me-povezuje.si 
ali po telefonu 040/786-939.

Poslanski kotiček
ciji in komercializaciji, kot je to trenutna vse-
bina predlogov zakonov ministra Miklavčiča. 
Ko se je informacija o ministrovem odstopu in 
o meni kot kandidatki pojavila v medijih, mi 
telefon kar ni prenehal zvoniti. Nekateri občani 
Kamnika in Komende so želeli, da jim zagoto-
vim, da bom ostala poslanka. Bila sem vesela, 
da me občani in občanke potrebujejo kot po-
slanko, saj ni dolgo, odkar sem začela opra-
vljati poslansko funkcijo.

Na novinarski konferenci sredi oktobra sva s 
poslancem SD Andrejem Magajno opozorila 
javnost na problem neplačevanja plač in social-
nih prispevkov delavcem. Neplačevanje plač in 
prispevkov ogroža socialno in zdravstveno var-
nost delavcev in tistih, ki jih preživljajo. Na vlado 
sva podala poslansko pobudo, katere realizacija 
bi v prihodnje preprečila zlorabe delavcev. 

V parlamentarni proceduri je kar nekaj do-
brih zakonov – npr. zeleno usmerjen zakon o 
motornih vozilih. V razpravi pa so tudi predlo-
gi, za katere upam, da bodo doživeli korenite 
spremembe, preden jih bomo dobili na poslan-
ske klopi v obliki zakonov. Med slednje sodijo 
npr. predlogi pokojninske reforme. 
Mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka DZ RS
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Vabimo vas, da namenite zakonsko določen del 
dohodnine (0,5%) Ustanovi Petra Pavla Gla-
varja. V celoti ga bo uporabila za štipendiranje 
in pomoč socialno šibkejšim v naši občini. Vsi 
sodelavci delujemo brezplačno in na svoje 
stroške, fi nančno poslovanje vodi Občina Ko-
menda. Poleg moralne zaveze in poštene drže 
naših članov, je tudi to zagotovilo, da je vsak 
cent zbranega denarja uporabljen racionalno in 
za namen, za katerega je bil darovan. Obrazec 
lahko natisnete tudi s spletne strani UPPG: 
http://www.uppg.si/dokumenti/zahteva-za-na-
menitev-dohodnine.pdf. Zahtevo za namenitev 
lahko oddate na sedežu UPPG, Zajčeva 23, 

Pogovorni 
večer 
To smo mi – Družina z mlado-
stnikom 

datum 
predavanja

naslov predavanja predava-
telj

opomba

6. november 
2009

gozd na območju Občine 
Komenda

Miha 
Zabret, 
revirni 
gozdar

poudarek tudi na zaščitenem delu 
gozda, območju Nature 2000, 
pomen tega gozda in posamičnih 
drevesnih vrst, kot je črna jelša 

13. november 
2009

- Materialni in nematerialni vidiki 
drevesne dediščine, 
- Naša drevesna dediščina - ali jo 
poznamo?
- Drevo kot naravna in kulturna 
dediščina

Mateja 
Šmid 
Hribar

sestavni del srečanja bo delavnica o 
komendskih lipah, med njimi je tudi 
Glavarjeva lipa

20. november 
2009

gozd v Sloveniji, njegova novejša 
zgodovina v 20. stol. in njegov 
pomen za današnji in prihodnji čas

prof. dr. 
Niko 
Torelli

predavatelj bo kot dolgoletni 
direktor Gozdarskega inštituta 
Slovenija predstavil svoje bogate 
izkušnje pri razvoju gozda in vizijo 
prihodnosti

27. november 
2009

gozd v Mehiki prof. dr. 
Niko 
Torelli

predavatelj bo predstavil svoje 
izkušnje 

4. december 
2009

Pomen gozda za naše bivanje Mag. 
Andrej 
Dobre

dolgoletni predavatelj na višjem, 
visokem  in podiplomskem študiju 
gozdarstva predmet                                             
»gozdne prometnice », z veliko 
praktičnih izkušenj iz operative

UPPG se zahvaljuje vsem, ki so sodelovali pri 
izvedbi predstavljanja Ustanove Petra Pavla 
Glavarja na sejmu od 2. do 4. oktobra 2009 v 
Komendi in tako pripomogli, da smo zbrali 
180,00 EUR sredstev za potrebe izvajanja na-
mena ustanove, ki je štipendiranje in pomoč 
ljudem v stiski. Posebno zahvalo izrekamo 
Konjeniškemu klubu Komenda za tudi tokrat 
brezplačen sejemski prostor za potrebe UPPG.

Tokrat nismo imeli srečelova, saj žal ni bilo 
dovolj dobitkov. Ponujali smo domače dobrote 
in nekatere izdelke, ki jih je darovalo 7 dobro-
tnic in dobrotnikov, ter izdelke naših štipendi-
stov. Posebej se želimo zahvaliti dobrotnici 
Anici Štebe z Gore, ki je spletla lepe otroške 
copatke. Pridobivali smo tudi nove darovalce 
zakonsko določene dohodnine, ki jo lahko 

Spoštovane občanke in občani in vsi, ki 
podpirate duha Petra Pavla Glavarja!

ŠOLA ZA VREDNOTE IN ŽIVLJENJE
Preteklo leto smo izvedli uspešno serijo predavanj z dr. Angelco Žerovnik z naslovom Stres in 
depresija. V letošnjem letu nadaljujemo s temo: Gozd in varovanje okolja. Predavanja bodo 
v sejni sobi Občine Komenda v Glavarjevi bolnici, na Glavarjevi 104, ob 19. uri do 
okvirno 20.30. Zbirali se bodo prostovoljni prispevki za UPPG. 

»Da smo »modeli«, nam ni treba piti alkohola; 
dobro se zabavamo tudi s pitjem vode. Da so 
pravi prijatelji tisti, ki nas ne silijo kaditi, piti 
ali nam grozijo, ampak se skupaj smejemo, 
preživimo čas in si zaupamo. Da  računalnik ne 
more nadomestiti šole in pravih pogovorov ter 
stikov z ljudmi. Da želimo, da starši vztrajate z 
nami, čeprav vas kdaj odklanjamo in se jezimo 
na vaša vprašanja o šoli, ocenah  in kje si 
hodil/a včeraj.« Besede, ki so nam jih na pogo-
vornem večeru zaupali mladostniki iz 8. in 9. 
razreda OŠ Komenda Moste. 

Pravzaprav sem ga organizirala in izvedla, 
da ob množičnih predavanjih o vzgoji otrok za 
starše slišimo tudi otroke oziroma mladostnike 
in njihove starše ter učitelja. Zato sem v goste 
povabila mladostnike, pripravljene govoriti o 
omenjeni temi: Laro, Emo, Jana, Urbana in 
Klemena, učitelja Roberta Horvata, mamico 
mladostnice Anito Kos in strokovnjaka s po-
dročja partnerskih in družinskih odnosov dr. 
Tomaža Erzarja, zakonskega in družinskega 
terapevta.

Gostje so govorili o razlikah v vzgoji mlado-
stnika od vzgoje otroka, o tem, kako je biti 
mladostnik in kako je biti starš mladostnika, 
kakšne težave imajo eden z drugim, o vlogi 
učitelja pri vzgoji mladostnikov in težavah, s 
katerimi se  srečuje. O sodobni tehniki, ki tek-
muje s šolo (Facebook, MySpace, MSN, ipod, 
iphone ...) – kaj je bolj zanimivo in zakaj, o 
pasteh le-tega in o (ne)védenju in (ne)nadzoru 
staršev, kaj njihov mladostnik počne na raču-
nalniku ter kako se na njegovih vsebinah pre-
zentira. Dotaknili smo se tudi nasilja v družini, 
še posebej telesnega kaznovanja. Učitelj je z 
nami delil svoje razredniške izkušnje in učin-
kovite vzgojne tehnike, mladostniki pa izkušnje 
medvrstniškega nasilja, načine zdrave zabave, 
druženja in preživljanja prostega časa ter cilje, 
ki jih želijo doseči v življenju. 

Kljub polni sobi povabljenih v Mravljišču 
smo pogrešali starše, učitelje in občinske 
funkcionarje. Morda pa se je prav tako izkaza-
lo, koliko so v primerjavi z novimi asfaltnimi 
zaplatami na cesti, cevmi in na novo položeni-
mi opekami v Komendi vredni medčloveški 
odnosi in odprt pogovor o njih.

Ana Zarnik Horvat 

vsak posameznik prispeva v dobrodelne name-
ne, v višini 0,5%. V to delo je bilo vključenih 
veliko ljudi, ki so prostovoljno poskrbeli za 
postavitev stojnice, prispevali darove, svoj 
dragoceni čas za delo na stojnici, predstavljali 
ustanovo, dajali informacije in opravljali šte-
vilna, na videz drobna, vendar zelo pomembna 
dela. Največ pa je vredno to, da so vsi brez iz-
jeme, darovali delček sebe. Bira je v denarju 
skromna, upamo pa, da se skozi darovano lju-
bezen dobrotnikov širi dobrota in zato bomo 
vztrajali. 

V imenu Ustanove Petra Pavla Glavarja is-
krena hvala vsem! Hvaležni smo za vsak, še 
tako skromen dar. Tudi na ta način se širi do-
brota. 

Uprava UPPG

ZAHVALA DOBROTNIKOM

Komenda (vržete jo lahko v nabiralnik Občine 
Komenda) ali kadar koli prek sistema eDavki 
na spletni strani http://edavki.durs.si, pisno ali 
ustno na zapisnik pri davčnem organu.
POMEMBNO: S tem, ko namenite 0,5% zakon-
sko odmerjene dohodnine v namen, ki ga sami 
izberete, določite o usodi vašega denarja, ki bi 
sicer ostal državi in bi ona razpolagala z njim. 
Država vam tako daje pravico, da del dajatev, 
ki jih morate plačati, namenite po svoji volji. 
Torej, Vas iskreno vabimo, da ta sredstva na-
menite Ustanovi Petra Pavla Glavarja, ki bo 
prihodnje leto praznovala že svojo 10-letnico 
vztrajnega izvajanja njenega poslanstva.  
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V Zvezi Medgeneracijskih društev Slovenije 
smo organizirali 15. in 16. oktobra strokovno 
ekskurzijo v Hildesheim in Bielefeld (Nemči-
ja), kjer smo si v prvem mestu ogledali dom za 
stare ljudi na podlagi gospodinjskih skupin, s 
programom, kot je načrtovan v našem medge-
neracijskem središču, v Bielefeldu pa program 
najemniških stanovanj s 24-urno socialno in 
zdravstveno oskrbo. 

Za ilustracijo doma za stare ljudi 4. genera-
cije, naj bo izkušnja dr. Božidarja Voljča, ki se 
je tudi udeležil ekskurzije: 

Pred časom je v nekem slovenskem domu 
obiskal svojo bivšo kolegico in ko je v domu 
iskal njeno sobo, je zašel na oddelek, kjer so 
bivali samo oskrbovanci z demenco in na tem 
oddelku prebil več kot dve uri.(?) Bil je zakle-
njen. Šele po dveh urah (!) je prišel nekdo od 
osebja in ga spustil ven. 

Ko smo se skupaj sprehodili skozi gospo-
dinjske skupnosti v Bielefeldu, bolje rečeno 

Festival je bil tudi letos opozorilo najširši jav-
nosti, politiki in stroki, da se moramo že danes 
aktivno pripravljati na razmere, ki jih prinaša 
večanje števila starejših predvsem v razvitih 
družbah; in tako tudi v Sloveniji. Program festi-
vala je bil vse dni izredno bogat in pester. Poleg 
tridnevne konference Vloga starejših v sodob-
ni slovenski družbi je bilo veliko prostora in 
časa namenjenega spremljevalnemu strokovne-
mu programu: krepitvi zdravja in zdravemu 
prehranjevanju, preživljanju prostega časa, 
spopadanju starejših s sodobnimi tehnologija-
mi. Pa tudi na bogat kulturni program, tudi na 
najmlajše, na otroke, festival ni pozabil. 

V okviru kulturnega programa 9. Srečanja 
pevskih zborov društev upokojencev Slovenije 
je namreč med enajstimi pevskimi zbori nasto-
pil tudi naš pevski zbor Društva upokojencev 
Komenda. Tisti, ki smo spremljali nastope 
vseh zborov v Linhartovi dvorani, smo bili nad 
izvajanjem naših pevcev navdušeni in ponosni, 
da prihajajo iz naše občine. Ne samo, da je 
imel naš zbor daleč največ pevcev, že sam pri-
hod na oder je bil neverjetno samozavesten, da 
o tem, kako dobro so se slišali po dvorani in 
kako ubrani so bili, sploh ne govorimo. Za nas 
so bili najboljši. Vsaj meni se je ob njihovem 
nastopu porodil občutek, ki ga verjetno doži-
vljajo narodi, ki so mnogo večji od nas Sloven-
cev. Velikost, veličina in kvaliteta, pač dobro 
dene. 

Zelo zanimiva je bila tudi konferenca, kjer 
je bila vsak dan poudarjena ena okvirna tema. 
Tako je bila prvi dan razprava o ekonomski 
vlogi starejših v sodobni družbi. Minister mag. 
Mitja Gaspari je največ govoril o novi pokoj-
ninski reformi, kjer si prizadevajo zagotoviti 
čim večjo vzdržnost pokojninskega sistema. S 
kolegico Mojco Šraj sva menili, da vladne 
službe vedo, kaj delajo, vendar je problematika 
tako obsežna in zahtevna, da brez širšega so-
glasja in razumevanja ne bo izvedljiva; da brez 
široke razprave vsaj v lokalnih skupnostih re-
forma ne bo uspešna. Mediji s svojim, že kar 
»obsedenim opozarjanjem« zaradi čim boljše 
prodaje, naredijo več škode kot koristi; vsaj pri 
sprejemanju tako pomembne zakonodaje, kot 
je pokojninska. Enostransko pisanje o podalj-
šanju delovne dobe, brez argumentirane razla-
ge, ne koristi nikomur; ne tistim, ki pripravljajo 
zakonodajo, še manj nam državljanom. Zato 
bomo v sredo, 18. novembra, ob 18. uri na 
Glavarjevi 104 gostili Anko Tominšek, veliko 
borko za pravice upokojencev, ki je v pogajal-
ski skupini za pripravo nove pokojninske re-
forme. Iz prve roke, kot pravimo, nam bo ra-
zložila in razjasnila tiste največje novosti, ki 
jih prinaša pokojninska reforma. To pa bo tudi 
priložnost, da bo prenesla v pogajalsko skupino 
naše predloge. Lepo povabljeni, da skupaj iz-

koristimo priložnost za naše mnenje.
Najbolj pomembno sporočilo prvega dne 

konference je bil poziv Petra Pogačarja, ki 
neposredno dela na novi pokojninski zako-
nodaji, da moramo mladim povrniti zaupa-
nje v javni pokojninski sistem.

Drugi dan konference je bila tema Solidar-
nost in prostovoljstvo med ljudmi v recesiji. 
Delež prostovoljnega dela v Sloveniji je izre-
dno velik. Že samo podatek, da je registriranih 
okrog 30.000 nevladnih organizacij, pove veli-
ko. Vendar še vedno nimamo zakona o prosto-
voljstvu, ki bi urejal delo organiziranih prosto-
voljcev, ki so presegli raven predanosti, tako 
da obseg njihovega dela vpliva na njihova ži-
vljenja, to je najmanj dve uri na mesec. V Mi-
nistrstvu za lokalno samoupravo obljubljajo, 
da bo zakon sprejet najkasneje do leta 2011, ko 
bo evropsko leto prostovoljstva.

Sporočilo drugega dne je bilo: Ko bo 
ustvarjen trikotnik med javnim sektorjem, 
zasebnim in civilnim, sredi tega trikotnika 
pa bo človek, bo družbena povezanosti veli-
ko večja.

Tretji, zadnji dan je bil namenjen solidar-
nemu medgeneracijskemu sožitju. Prof. dr. 
Gabi Čačinovič Vogrinčič je poudarila, da se 
moramo sožitja v današnjem svetu in času 
učiti, saj nobena generacija ne more sama zase 
osmisliti življenja. Spremembe so nujne, ven-
dar s pogledom vseh ljudi. Možnosti za spre-
membe moramo sami iskati. Poiskati moramo 
tisto, kar zmoremo in znamo. Družino, kot te-
meljno družbeno celico, glejmo kot delovno 
skupino, kar pomeni sodelovanje v delu. In v 

tem je veliko virov moči za vse nas, veliko vi-
rov za sodelovanje.

Janja Romih, predstavnica Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve pa je predsta-
vila merila za medgeneracijska središča. Po 
Nacionalni strategiji socialnega varstva starej-
ših za obdobje 2006-2010 naj bi v Sloveniji 
nastalo več kot deset medgeneracijskih središč. 
V zadnjem času se kar nekaj projektov posta-
vlja z imenom medgeneracijska središča. Zato 
se je ministrstvo odločilo za izoblikovanje 
meril za izpolnjevanje dejavnosti in pogojev, 
da se bodo projekti lahko poimenovali medge-
neracijska središča. 

Na prvem mestu je z dokumentom podprta 
odločitev lokalne skupnosti. Sledi kadrovsko 
zagotovilo občine in najmanj deset dejavnosti 
iz naslednjih področij: informiranje in ozave-
ščanje lokalnega prebivalstva o možnostih in 
potrebah kakovostnega staranja in solidarnega 
medgeneracijskega sožitja, izobraževanje in 
organiziranje predavanj s področja kakovo-
stnega staranja, izvajanje izobraževanja za 
mrežo prostovoljnega medgeneracijskega dru-
žabništva, dejavnosti in pomoč družinam, ki 
doma oskrbujejo starega človeka, medsebojne 
aktivnosti in dejavnosti, ki vodijo k čim večji 
povezanosti v lokalni skupnosti.

In zadnji dan? Prav nič samovšečno ni, 
vendar v aktivnostih so vsa merila Medge-
neracijskega društva za kakovostno starost 
Komenda, ki jih je pristojno ministrstvo 
opredelilo za medgeneracijska središča. 

Viktorija Drolec, predsednica 
Medgeneracijskega društva Komenda 

Festival za tretje življenjsko obdobje 
Organizacija združenih narodov je 1991. leta 1. oktober razglasila za svetovni dan starejših. Tako je 
bil od 30. septembra do 2. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani že devetič po vrsti tridnevni 
Festival za tretje življenjsko obdobje.

Je avto več vreden od človeka?
skozi skupne prostore skupin (manjše kuhinje, 
kjer je prijetno dišalo po kuhani hrani, jedilnice 
in dnevne sobe, ki jih ima vsaka skupina, v 
kateri je deset stanovalcev in vsak ima svojo 
sobo), je vprašal gospo, ki je sedela za jedilno 
mizo, kako se počuti. Samo prijazno se je na-
smehnila. Bila je namreč dementna, a je vseeno 
bila v skupini, kjer so bili stanovalci brez de-
mence in tudi nepokretni. Glavno vodilo ta-
kšnega koncepta je namreč normalizacija, kjer 
je način bivanja takšen, kot ga imamo doma, 
ne pa kakršen je v hotelih ali bolnišnicah. 

Velikokrat se slišijo pripombe posameznikov 
v naši občini, zakaj za Komendo ni dober ta-
kšen dom, kot so ga zgradili v Trzinu ali kje 
drugje. V odgovor primerjava: To je približno 
tako, kot da bi danes delali takšne nove avto-
mobile, kot so jih delali pred tridesetimi leti. 
Ker se ne bi prodajali, veliko denarja v avto-
mobilski industriji namenijo razvoju. Kaže, da 
pri skrbi za ljudi nismo tako zahtevni. 
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KULTURA

Kot je doslej znano, so 
pričeli izdelovati čipke 
v Italiji koncem 14. 
stoletja, kot okras 
oblačilom nastopajoče 
renesanse. S širitvijo 
oblačilne kulture so 
čipke začele osvajati 
vso Evropo, ki jo je 

zajela renesansa. Tako še danes čipke v grobem 
delimo na italijanski in nemški praizvor, ki se 
oba delita na različne podskupine.

In čipke ter čipkarstvo pri nas? Dejavnost 
čipkarstva se je v naših krajih pričela širiti 
predvsem v krajih, kjer so se kot strokovnjaki 
in delavci za posebna (predvsem rudarska) 
dela začeli naseljevati tujci, ki so prihajali iz 
dežel, kjer je bilo čipkarstvo že dobro razvito. 
Tako je prvotno čipkarstvo najprej zajelo ru-
darske kraje (Idrija, okolica Železnikov), šele 
krize vedno bolj obubožanega delavstva in 
propad kmetstva so to dejavnost širile pred-
vsem v alpskem in predalpskem svetu Sloveni-
je. V veliki meri je izdelovanje čipk služilo kot 
dodaten vir zaslužka za skromno preživljanje 
tako delavskih kot tudi kmečkih družin.

Ustanovljena je bila prva čipkarska šola v 

»Čebelica« in čipkarstvo
Idriji, nato v Železnikih, Poljanski dolini in 
tudi drugod.

Pravi razvoj te drobne umetnosti pa se je 
začel pri nas ob spoznanju, da izdelovanje čipk 
ni le rokodelstvo in krajšanje dolgih večerov, 
ampak je nekaj več. Da je umetnost v najple-
menitejšem pomenu te besede, ki bogati čut za 
lepoto in estetiko, ki s svojim minimalizmom 
spodbuja vedno nove vzorce in navdušuje vse, 
ki jim lepota pomeni smisel življenja.

Tako je čipkarstvo prevzela v svoj učni pro-
gram tudi Srednja šola za umetnostno obrt v 
Ljubljani, ki je dala ljudem širino, dodala tudi 
tehnična znanja in poglobila čut za lepoto 
oblikovanja.

Danes to šolanje nadaljujejo čipkarske šole 
v različnih krajih, tečaji in društva čipkaric(tudi 
moški niso izvzeti) ter krožki za ročna dela na 
posameznih šolah.

Klekljalo se je v naši občini verjetno že 
mnogo prej, pravi razmah pa se je začel, ko je 
absolventka na Srednji šoli za umetnostno obrt 
in učiteljica na Osnovni šoli Moste, Stana Pi-
bernik, pred osmimi leti začela na moščanski 
osnovni šoli učiti prvih korakov te drobne 
umetnosti učenke in učence, iz katerih je zrasel 
nov rod mentorjev in mentoric, ki uspešno na-
daljujejo svoje delo v društvu »Čebelica« v 
Mostah, ki ima svojo podružnico tudi v Ne-
vljah. Vodi jo Primož Kepic, ki je hkrati tudi 
uspešni predsednik društva. Poleg čipkarskega 
krožka nikakor ne moremo mimo njenega pri-
spevka k likovni kulturi učencev, saj je bila 
pobudnica evropsko odmevnih razstav otro-
škega ex librisa, umetniškega oblikovanja v 
lesu – forma viva – marsikatero delo iz teh ča-
sov še danes krasi domove in tudi javne pro-
store v naši občini.

 Ob ustanovitvi je društvo imelo 71 članic. 
Nekaterim je zmanjkalo volje in veselja do 
druženja, ob klekljarskih večerih pa se je števi-
lo zožilo na sedanjih 30 članic in tri člane. So 

Naravna nadarjenost, neizumetničena in pr-
vobitna v svojem nastajanju in zorenju je 
razmeroma redka. Pogosto klije v svojem 
okolju kot samotna, drobna rožica, ki nekoč 
dočaka svoje prebujenje, svojo potrditev 
vrednosti in vrednot, ki so občečloveške, če 
jih začuti avtor in jih po dolgem dozorevanju 
podari soljudem v dar in presojo. Ljudski ta-
lenti so skriti med nami. Velikokrat neza-
znavni in neznani vse dotlej, dokler s svojo 
neposrednostjo in predanostjo lepoti sobiva-
nja ne privrejo na dan. Kot neustavljiv stude-
nec misli in občutenja življenja in njegovih 
vrednot so. Avtorica spremne besede pesniške 
zbirke Skozi življenje ljudske pesnice Marije 
Koželj, Iva Ogorevc, piše: »Je mavrični lok 
bogatega življenja malega človeka, zraslega 
iz trdnih vrednot pridnosti, poštenja, zvesto-
be, predanosti in žrtve. Marija je naravno in-
teligentna lirična duša, ki po pristnem navdi-

Oživljene pesmi o življenju
hu, samodejno, literarno in teoretično 
neobremenjeno, zato pa toliko bolj prisrčno, z 
lastnim pesniškim izrazom, ki se naravno uja-
me v primeren ritem in obliko, v ljudskem ali 
svobodnem verzu. Njene misli so včasih igrive, 
drugič vzhičene impresije, poglobljeno sprašu-
joče o skrivnostih bivanja, topla sporočila 

svojim dragim, 
nagajive prigo-
dnice, pritajeni 
vzdih mineva-
nja in ujetosti v 
večni krog hre-
penenja in hva-
ležnosti za vse, 
kar ji življenje 
daje«.

Pesmi, ki so zagledale luč sveta v samoizda-
ji avtorice Marije Koželj, bi bilo težko bolje 
označiti in opredeliti. V posameznih vsebinskih 
razdelkih, kot so: Pesmi o naravi, Posvetila, 
Žalostinke, Pesmi o živalih, Praznične in 
obredne, Krajinske, Ljubezenske, Skozi življe-
nje in Druge pesmi, pesnica razkriva svoja ču-
stva, občutenja in naravni dar, postavi na ogled 
in presojo samo sebe in svoje življenje.

Knjigi in izboru pesmi je bila posvečena 
predstavitev, ki je bila 9. oktobra v Osnovni 
šoli v Komendi. Organizirala jo je avtorica ob 
vsestranski pomoči članov Medgeneracijskega 
društva za kakovost staranja. 

Scenarij, režija in duhovito poglobljen vezni 
tekst je delo Darka Mavsarja, ki je prireditev 
tudi povezoval. Izbrane pesmi so interpretirali: 
Jana Kosirnik, Anica Gladek, Iva Ogorevc, 
Jure Pogačar in Dušan Petrič. Za primerno 
vzdušje in, lahko bi rekli, za ilustracijo je z 
igranjem na citre poskrbela Špela Ravnikar, 
umetniške fotografi je, ki so, projecirane na 
veliko platno, bogato ilustrirale vsebino in 
vzdušje pesmi, je prispeval priznani umetniški 
fotograf France Stele. Za projekcijo je skrbel 
Boštjan Peršin. Eno svojih, še neobjavljenih 
pesmi, je povedala tudi avtorica. 

Preddverje šole je bilo skoraj premajhno za 
publiko, ki je bila nad prireditvijo navdušena, 
še bolj pa je bila navdušena nad tem, da v 
svoji sredi lahko pozdravi doslej še pesniško 
malo znano in priljubljeno občanko. Po koncu 
prireditve čestitk ni bilo konca. Vsi, ki so žele-
li Mariji stisniti roko ali »pritisniti« poljub, so 
morali v vrsto. Dolga je bila vrsta in iskrene so 
bile želje, da bi Mariji dozorelo še veliko pesmi 
in dobrih misli, ki bi jih objavila v svoji nasle-
dnji zbirki.

In na koncu? Je bil konec prireditve in priče-
lo se je veselo druženje s pesnico, ki je žarela v 
svoji skromnosti ob obvezni kapljici in dobrem, 
domačem pecivu. Sproščeni pogovori so se 
pletli še dolgo v večer, ki nas je obogatil z be-
sedo in občutjem intimnega sveta poezije. 

Tone Ogorevc

Stana Pibernik
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0BVESTILA
ODDAJA VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA ZA LETO 2010

OBVESTILO STARŠEM, KATERIH OTROCI SO VKLJUČENI V VRTEC
zjutraj, je plačilo zmanjšano za stroške prehra-
ne v deležu, v katerem starši sicer plačujejo 
program   vrtca.
Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz 

družine, starši za starejšega otroka plačujejo za 
en razred nižjo ceno, za mlajše pa so plačila 
oproščeni.

Občina lahko v izjemnih primerih pri dolo-
čitvi plačila upošteva tudi druga dejstva in 
okoliščine, ki odražajo dejanski socialni polo-
žaj družine.

Uveljavljanje znižanega plačila

Starši uveljavljajo znižano plačilo z oddajo 
vloge za znižano plačilo pri pristojnem občin-
skem organu (Občina Komenda, Zajčeva 
cesta 23, Komenda). Vlogo odda eden od 
staršev (vlagatelj) na obrazcu, ki ga določi 
minister, pristojen za predšolsko vzgojo. 
Obrazec ZVRT/1 je na voljo na spletni strani 
Občine Komenda (www.komenda.si), na dr-
žavnem spletnem portalu e-uprava, na spletni 
strani Ministrstva za šolstvo in šport in v knji-
garnah. 

Vlagatelj priloži vlogi:
odločbe davčnega urada o odmeri dohodnine • 
(informativni izračun dohodnine) za pred-
preteklo koledarsko leto (2008)  za vse dru-
žinske člane, ki so zavezanci za plačilo do-
hodnine v RS,
potrdilo o višini katastrskega dohodka zave-• 
zanca,
potrdilo o višini preživnine,• 
potrdilo o letnih zneskih prejetih pokojnin, • 
ki niso bile osnova za odmero dohodnine,
za polnoletne družinske člane, ki nimajo • 
dohodkov, vlagatelj priloži ustrezni doku-
ment o njihovem statusu.

Za podjetnike, ki se jim ugotavlja dobiček 
na podlagi poslovnih knjig, se le-ta ugotavlja 
na podlagi davčnega obračuna akontacije do-
hodnine od dohodka,doseženega z opravlja-
njem dejavnosti (za leto 2008), in potrdila o 
višini bruto zavarovalne osnove za predprete-
klo koledarsko leto (za leto 2008).

Če starši v koledarskem letu, za katerega se 
ugotavlja letni dohodek družine, niso bili v 
delovnem razmerju vseh 12 mesecev, se za 
določitev plačila upoštevajo vsi dohodki, ki 
izhajajo iz odločbe o dohodnini, razen plač in 
denarnih nadomestil za čas brezposelnosti. 
Tem dohodkom se prišteje povprečna letna 
plača staršev, izračunana na podlagi plač iz te-
kočega leta, znižana za odstotek rasti povpreč-
ne mesečne plače na zaposlenega v Republiki 
Sloveniji glede na preteklo koledarsko leto. V 
tem primeru se vlogi priloži potrdilo delodajal-
ca o bruto plači za obdobje zadnjih treh mese-
cev pred oddajo vloge za znižano plačilo vrt-

ca.

P O M E M B N O :
Skladno s 14.a členom Pravilnika o plačilih 

staršev za programe v vrtcih (Ur. list RS, št. 
129/06 in 79/08), ste za uveljavljanje znižane-
ga plačila vrtca v naslednjem koledarskem letu 
(2009), starši dolžni oddati novo vlogo za zni-
žano plačilo do 

15. novembra 2009.

Vlogi priložite informativne izračune do-
hodnine za leto 2008 in ostale, prej navede-
ne, priloge. 

Na podlagi vaših vlog vam bomo izdali 
odločbe o višini znižanega plačila za pro-
gram vrtca za leto 2010 (od 1.1. do 
31.12.2010)!

Starši, ki vloge ne oddajo, plačajo 80 % 
cene programa, kar je polno plačilo.

Če se med letom spremeni število družinskih 
članov ali če pride do zaposlitve ali izgube za-
poslitve enega izmed družinskih članov ali 
spremembe vrste virov dohodkov ali do name-
stitve otroka v rejniško družino ali drugo obliko 
institucionalnega varstva, se plačilo določi na 
novo. Spremembo mora vlagatelj sporočiti 
pristojnemu občinskemu organu v roku 15 dni 
ko je sprememba nastala. Sprememba se ugo-
tavlja na osnovi ustreznega dokumenta. Novo 
plačilo se uveljavi s prvim dnem naslednjega 
meseca, ko je vlagatelj sporočil spremembo, 
razen v primeru spremembe stalnega bivališča 
in zaposlitve, ki se uveljavi s prvim dnem na-
slednjega meseca po nastanku spremembe.  

Na podlagi odločbe o določitvi višine plači-
la,  vrtec (šola) vlagatelju izstavi račun za pre-
tekli mesec, ki ste ga starši dolžni poravnati v 
predpisanem 8 dnevnem roku, sicer vam vrtec 
(šola) zaračuna zakonite zamudne obresti.

Odgovornost za resničnost podatkov
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovo-

ren za resničnost podatkov, ki jih navede v 
vlogi. Če pristojni organ ugotovi neresničnost 
podatkov, določi polno plačilo vrtca za celotno 
obdobje od določitve plačila.

Janja Hudej, univ.dipl.soc.,ped.
Višja svetovalka III 

 Komenda, 08.10.2009

Cena programa

Osnova za plačilo vrtca  je cena programa, v 
katerega  je vključen otrok. 

Ceno programov predšolske vzgoje krijejo 
starši oz. zakoniti zastopniki otroka in občina.

Občina krije del cene programa za:
- otroke, katerih starši imajo na njenem obmo-
čju stalno prebivališče;
- otroke, ki imajo na njenem območju stalno 
prebivališče skupaj z enim od staršev;
- otroke tujcev, katerih vsaj eden od staršev 
ima na njenem območju začasno prebivališče 
in je zavezanec za dohodnino v Republiki 
Sloveniji.
Višina plačila staršev

Plačilo staršev določi občina na podlagi lestvi-
ce, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje 
mesečni bruto dohodek na družinskega člana 
in upoštevaje premoženje družine. V posame-
znem plačilnem razredu plačajo starši določen 
odstotek cene programa, kamor je otrok vklju-
čen.

Starši plačajo največ 80 % in najmanj 10 % 
cene programa.

Starši, ki prejemajo denarni dodatek po 
predpisih o socialnem varstvu, so plačila zača-
sno oproščeni.

Za dneve, ko otroka dejansko ni v vrtcu in 
starši odsotnost javijo vzgojiteljici do 8. ure 

pa zvesti svojemu čutu za druženje in ustvarja-
nje in navzoči na vseh mogočih srečanjih in 
razstavah.

Letošnja najodmevnejša njihova prireditev 
je bila udeležba na stojnici ob Dnevu narodnih 
noš v Kamniku, dveh razstavah v izložbenih 
oknih kamniških lokalov in velika razstava 
njihovih tematskih izdelkov na temo kamniških 
motivov in dediščine preteklosti – planšarstva 
na Veliki planini. S svojimi izdelki – trniči in 
pisavami jih je navdihnila in navdušila stara 
znanka Velike planine – planšarica Rezka Mali, 
ki se je odprtja razstave tudi udeležila. Vzorce, 
imenovane tudi papirci, so izrisale mojstrice 
Stana, Vida in Mimi.

Razstava v prostorih občine Kamnik, ki so 
jo odprli ob navzočnosti podžupana Braneta 
Goluboviča, načelnice oddelka za družbene 
dejavnosti Občine Kamnik Lili Juhart Masti-
kosa, predstavnic prijateljskih društev in skoraj 
80 obiskovalcev, bo odprta do 21. novembra. 
Manjkal je samo nekdo, ki bi moral ob takem 
dogodku biti vsekakor navzoč – predstavnik 
občine Komenda.

Citrarka Darinka Močnik in pevci Nika 
Berlic, Mateja Kališnik, Zdravko Berlic, Jože 
in Ambrož Krt ter Bogdan Svetek so slavno-
stnemu dogodku dodali potreben ton slovesno-
sti. 

Tone Ogorevc 

Večera s talenti ne bo

Načrtovanega koncerta s talenti letos ne bo, 
ker ni bilo dovolj prijav, so sporočili iz 
Uprave UPPG Komenda. Zato načrtujejo 
drugačno srečanje, o čemer bomo še pisali.

– A. Ž.
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NASVETI

Družina naj bi bila najbolj varna celica člove-
škega bivanja. Obdana z ljubeznijo, medseboj-
nim spoštovanjem in vrednotami, za katerimi 
družina stremi. Pa je temu res tako? Marsikdaj 
ne. Pravzaprav je za mnogo žensk in otrok 
družina in njeno okolje najbolj nevaren kraj, 
kjer se dogajajo najbolj krute stvari: nasilje, 
zlorabe, incesti. V 90 % nad ženskami, otroki, 
v 10 % nad moškimi. 

V Sloveniji ni nacionalne raziskave, ki bi 
razkrila, kolikšen odstotek žensk v družini 
utrpi nasilje. Obstaja ena, pridobljena po siste-
mu »od vrat do vrat« iz 90. letih prejšnjega 
stoletja, kjer so raziskovalke odkrile vzorec 
navajanja nasilja intervjuvanih oseb: »V naši 
vasi nasilja ni, ampak v sosednji vasi, tam, tam 
se pa ravsajo«. Tako so ugotovile, da v Slove-
niji vsaka peta ženska utrpi fi zično nasilje 
svojega partnerja in vsaka sedma posilstvo. O 
tem se v javnosti še danes zelo malo govori 
(čeprav več kot nekoč, ko je nasilje bilo, pa ga 
je država prezirala, kot da ne obstaja). Mnogo-
krat in mnogokje še vedno velja mišljenje, da 
mora ženska v družini, ob možu potrpeti, da je 
sama kriva, da jih je »fasala«, da je za udarce 

Odnosi v krizi: Nasilje v družini
»prosila«, da je neubogljiva, nemarna, slaba 
gospodinja in da potrebuje udarce, da se »spa-
metuje«. 

Nasilju podaja roko alkoholizem, še en zelo 
prisoten destruktivni faktor v slovenskih druži-
nah. Ta vzpodbudi nasilna dejanja partnerja, ga 
opogumi in začasno prekrije razdiralna čutenja 
v njem, kot so nevrednost, neljubljenost, osa-
mljenost, potrtost in jih s pomočjo nasilja psi-
hično nezavedno prenese v partnerko v času 
nasilnega dejanja z namenom, da se tudi ona, 
preko fi zičnega nasilja, počuti tako, kot se v 
svoji globini počuti on: nevredno, neljubljeno, 
potrto... Njemu sicer odleže, počuti se bolje, 
vendar ne za dolgo; vse dokler razdiralne vse-
bine o nevrednosti, neljubljenosti zopet ne 
privrejo na dan in jih je potrebno utišati, naj-
lažje z alkoholom. Ona pa se »obklada« s tola-
žilnimi mislimi, stavki, kot so: »Sem morala že 
kaj takega storiti, kar ga je razjezilo. Saj s tepe-
žem ni mislil nič slabega, samo ne zna drugače 
povedati, kot s silo. V bistvu je pa čisto dober 
človek, oče, mož. Včasih mu pač prekipi in s 
tem moramo vsi potrpeti. Pa saj smo že nava-
jeni.«     

Paradoks v Sloveniji  je, da je alkohol v bi-
stvu olajševalna okoliščina za storilca kaznive-
ga dejanja; se pravi nasilja. Povedano z drugimi 
besedami: kazen se storilcu zmanjša, ker je bil 
v času nasilnega dejanja pijan. Zanimivo je 
tudi, da pri nasilju v družini žrtve tiste, ki mo-
rajo zapustiti dom in ne obratno. Se pravi mati 
in otroci. Gredo v varne hiše, krizne centre, k 
prijateljicam, svojim družinam (k svoji mami, 
očetu). V neko novo, neznano okolje. In storil-
ci? Ti povečini ostajajo doma, v njunih (njego-
vih in partnerkinih) stanovanjih, hišah, na var-
nem, kot da se nič ni zgodilo. Če pa že morajo 
iti, gredo pa k svojim mamam.

Nobeno, ampak čisto nobeno bitje ne sme 
biti deležno fi zičnega in psihičnega nasilja. Za 
nasilje ni opravičila. Nasilje je nesprejemljivo! 
Rani telo, še mnogo bolj pa rani duha; njegovo 
dostojanstvo, podobo o sebi, čustva.

Za kakršno koli vprašanje v zvezi s partner-
skimi in družinskimi odnosi lahko pišete na 
naslov društva Knofl jica: drustvoknofl jica@
yahoo.com.

Ana Zarnik Horvat, spec. zakonske in 
družinske terapije

ZDRAVJE 

Imunska odpornost in gripa
Prihajajo hladni in turobni novembrski dnevi, z njimi pa tudi več 

možnosti za širjenje gripe, vključno z novo gripo, ki jo povzroča virus 
tipa A podvrste H1N1. Po predvidevanjih stroke naj bi se z njo okužilo 

20% do 30% prebivalcev. Virus se prenaša kapljično in se kaže s podob-
nimi znaki in simptomi kot običajna, sezonska gripa: pojavijo se mraze-
nje, povišana telesna temperatura, izčrpanost, glavobol, bolečine v mi-
šicah in kosteh, bolečine v žrelu, suh kašelj, zamašen nos ali izcedek iz 
nosu, lahko tudi pljučnica.

Zakaj lahko v stiku z mikroorganizmi zbolimo? 
Za bolezen niso krivi mikroorganizmi, ampak mi zaradi načina življenja. 
Mikrobi namreč nimajo radi notranje čistih, vitalnih teles, saj tam ni 
pogojev za njihovo življenje. Če pa dan za dnem,  leto za letom v telo 
vnašamo mrtvo (prekuhano) hrano, »obogateno« s konzervansi, pestici-
di in drugimi toksini, obremenjujemo naše telo, zlasti pa črevesje in 
limfo. Naš imunski sistem se tako ves čas spopada s toksini, ki jih vna-
šamo v telo. Zato je oslabljen za uničevanje patogenih mikrobov, ko je 
to potrebno. 

Kako se lahko upremo gripi in prehladnim obolenjem?
Izvajajmo aktivnosti, ki bodo okrepile naš imunski sistem: uživajmo 
veliko svežega sadja in zelenjave, ne obremenjujmo telesa z izdelki iz 
belega sladkorja in bele moke, omejimo uživanje mesa, zlasti svinjine, 
poskrbimo za gibanje na svežem zraku in pozitivno razmišljajmo o ži-
vljenju.
Če smo nagnjeni k prehladnim obolenjem ali nimamo možnosti za 

zdravo, uravnoteženo in kakovostno prehrano, si pomagajmo s prehran-
skimi dopolnili v obliki vitaminov in mineralov naravnega organskega 
izvora ter sredstvi za krepitev naravne odpornosti. 

Lahko pa si pomagamo tudi s preventivnimi programi za krepitev in 
izboljšanje imunskega sistema. S pomočjo bioresonančne terapije 
lahko na hiter in enostaven način brez stranskih učinkov okrepimo 
imunsko odpornost, tako da pomagamo pri sanaciji črevesja (okoli 70% 
vseh celic imunskega sistema se nahaja ravno v področju črevesja), ak-
tiviramo žleze z notranjim izločanjem, limfo in izločanje toksinov preko 
jeter, ledvic ter damo podporo dihalom. Tako lahko preprečimo ali pa 
vsaj bistveno omilimo potek bolezni. Terapija je uspešna tudi, če se v 
telesu že nahajajo povzročitelji bolezni, saj jih z nasprotnimi frekvenca-
mi uničujemo in pomagamo izločiti iz telesa. Za več informacij pokliči-
te na 041 625 366.

Bernarda Valenčič, mag.farm., dipl. svetovalka naravnega zdravja
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OGLASNO SPOROČILO

Pred pričetkom nove kurilne sezone je prime-
ren čas za razmislek o morebitni  izbiri novega 
energenta. Energetski strokovnjaki vam bodo 
sicer svetovali prehod na obnovljive vire 
energije (OVE), ampak njihova uporaba je za-
enkrat še  dokaj omejena, kar še posebej velja 
za urbana oziroma večstanovanjska naselja. 
Tudi zaradi promocije uporabe OVE, se vse 
premalo gospodinjstev odloča za zemeljski 
plin, ne glede na razvejanost in dostopnost 
plinovodnega omrežja, ki sega skorajda že do 
vsakega gospodinjstva.   

Eden izmed ključnih razlogov, da je v Slove-
niji premalo prehodov na zemeljski plin je za-
gotovo bojazen, da bi se ponovila ukrajinsko-
ruska kriza, ki je letos januarja po nepotrebnem 
povzročila prepričanje, da zemeljski plin ni 
zanesljiv vir energije. 

Zanesljiva dobava zemeljskega plina
V Sloveniji je strah pred negotovostjo oskrbe 

z zemeljskim plinom popolnoma odveč, saj 
obstaja cela vrsta instrumentov za zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe. Med najpomembnejšimi 
je Uredba o zanesljivosti dobave, ki predpisuje 
zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega 
plina v primerih, če bi prišlo do motnje z oskr-
bo. Za tako imenovane zaščitene odjemalce, 
med katere sodijo tudi gospodinjstva, zemelj-
skega plina nikoli ne sme zmanjkati.

Dobavitelji in sistemski operaterji poleg 
Uredbe o zanesljivosti dobave zemeljskega 
plina zagotavljajo zanesljivo dobavo zaščite-
nim odjemalcem tudi z ostalimi instrumenti, 
kot so na primer: razpršitev dobavnih virov (en 
vir lahko predstavlja zgolj 70%), skladišča ze-
meljskega plina, čezmejne zmogljivosti in in-

Bliža se jesenska akcija zbiranja kosovnih od-
padkov iz gospodinjstev. 

Občane Komende naprošamo, da pripravijo 
odpadni kosovni material pred svojimi zgrad-
bami le 1 dan pred napovedanim terminom 
odvoza, na dan odvoza pa do 6. ure zjutraj. 
V primeru odlaganja izven organiziranega ter-
mina bomo povzročiteljem zaradi dodatnega 
čiščenja izstavili račun!

Med kosovne odpadke, ki so nastali v go-
spodinjstvu, sodijo: bela tehnika, pohištvo, 
vzmetnice, peči, kolesa, kopalniška oprema 
– školjke, umivalniki, kadi, ipd. V okviru 
akcije bomo zbirali tudi odslužene avtomobil-
ske gume. Odlagajte sortirano! 

Odpadkov, ki ne sodijo med kosovne odpad-
ke, kot so: avtomobilski deli, gradbeni material, 
izolacijski materiali, tekstil in mešani komu-

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV V OBČINI
nalni odpadki, podjetje v okviru akcije zbiranja 
kosovnih odpadkov ne bo odpeljalo! 

Zbrane kosovne odpadke bomo v največji 
možni meri presortirali in s tem omogočili, da 
bodo le-ti koristno uporabljeni kot sekundarne 
surovine in tako ne bodo obremenjevali odla-
gališča in okolja. 

Občina Datum Naselje oz. krajevna 
skupnost

Komenda čet.  
5.11.

Komenda, Breg, 
Gmajnica, Gora, 
Klanec, Nasovče, 
Mlaka, Podboršt, 
Potok, Komendska 
Dobrava

 pon. 
9.11.

Moste, Križ, Suhadole 
in Žeje

Izven organiziranih odvozov lahko občani 
Komende in Kamnika kosovne odpadke brez-

plačno pripeljete v Zbirni center Suhadole.
Delovni čas:    
Poletni urnik: 1. marec - 30. september
- ponedeljek - petek od 6.00 do 19.00
- sobota od 8.00 do 13.00
 Zimski urnik: 1. oktober - 28. februar
- ponedeljek - petek od 6.00 do 16.00
- sobota od 8.00 do 13.00
V skladu z Odlokom o načinu opravljanja 

obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Ka-
mnik (Uradni list RS, št. 34/09) bomo v letu 
2010 uvedli prevzemanje kosovnih odpad-
kov na poziv uporabnikov. Vsako gospodinj-
stvo bo lahko dvakrat v koledarskem letu 
brezplačno naročilo odvoz kosovnih odpadkov, 
o samem načinu prevzemanja pa vas bomo 
obvestili naknadno. 

Zemeljski plin za gospodinjstva 
Slovenija bi morala povečati število uporabnikov zemeljskega plina. Zemeljski plin je med fosilnimi 
gorivi okolju najbolj prijazen in cenovno konkurenčen energent. Pri gospodinjstvih je vsak strah 
pred negotovostjo oskrbe z zemeljskim plinom popolnoma odveč.  

frastrukturna prilagodljivost sistema, sodelo-
vanje med operaterji, nadomestna goriva ter 
dolgoročne in fl eksibilne nabavne pogodbe. 
Slovenija ima dostop do različnih virov ze-
meljskega plina v Severni Afriki, Rusiji in dr-
žavah Evropske unije. Za zadovoljevanje po-
večane porabe zemeljskega plina v zimskih 
mesecih pa distributerji uporabljajo tudi zaku-
pljene kapacitete v podzemnih skladiščih ze-
meljskega plina v Avstriji in na Hrvaškem.

Zemeljski plin je prijazen do okolja
Prof. dr. Vincenc Butala iz Strojne fakultete 

je v začetku septembra na posvetu o uporabi 
zemeljskega plina v Ljubljani izpostavil pred-
vsem njegove okoljske vidike in visoko učin-
kovitost ter poudaril, da je v Sloveniji trenutno 
okoli 160.000 kotlov z ekstra lahkim kurilnim 
oljem (ELKO). Pri zamenjavi starejših kotlov 
na kurilno olje z novimi kondenzacijskimi kotli 
na zemeljski plin bi se poraba energije pri po-
sameznemu odjemalcu zmanjšala za 30 odstot-
kov, prihranek goriva bi pri tej skupini gospo-
dinjstev znašal 9 odstotkov. 

V času, ko se vedno bolj soočamo s posledi-
cami podnebnih sprememb, je razmislek o 
prehodu na zemeljski plin še posebej utemeljen 
in okoljsko odgovoren. V primerjavi s premo-
gom in nafto zemeljski plin vsebuje zanemar-
ljivo malo žvepla, precej nižje so tudi ostale 
vrednosti škodljivih snovi, ki se sproščajo pri 
gorenju, kot so CO2, ogljikov monoksid, duši-
kovi oksidi. Poleg tega praktično ni prašnih 
delcev, ki so hud onesnaževalec urbanih nase-
lij. Pri zgorevanju zemeljskega plina se v zrak 
sprošča kar za tretjino manj CO2 kot pri zgore-
vanju premoga ali kurilnega olja, ki je eden od 

glavnih povzročiteljev učinka tople grede in 
segrevanja ozračja.

Cenovna ugodnost zemeljskega plina
Zemeljski plin je cenovno konkurenčni 

energent tako glede same investicije kot konč-
ne porabe v gospodinjstvih. Končna cena ze-
meljskega plina se je v zadnjem letu znižala za 
približno 30 odstotkov. V prihajajoči zimi se 
sicer lahko pričakuje minimalen dvig cen ze-
meljskega plina, toda po izračunih GIZ-DZP 
se ta naj ne bi povišala v povprečju za več kot 
2,9 centa na Sm3 porabljenega plina oziroma 
3,5 centa z vključenim davkom, kar znese pri-
bližno 6 odstotkov.

Ekonomičnost odločitev za prehod na ze-
meljski plin podpirajo sodobne tehnologije 
plinskih kotlov, dolgoročna konkurenčnost 
končne cene, nižji stroški vzdrževanja in tudi 
prihranek prostora na objektu, ker zanj ne po-
trebujemo skladiščnih prostorov. 

Prednost zemeljskega plina je tudi raznoli-
kost in vsestranskost uporabe zemeljskega pli-
na: od kuhanja, priprave tople sanitarne vode, 
do ogrevanja in hlajenja prostorov. Med fosil-
nimi gorivi najmanj obremenjuje okolje in je 
cenovno konkurenčen vir energije tako glede 
investicije kot same uporabe. Zemeljski plin je 
poleg tega zanesljiv energent, saj ima Sloveni-
ja razpoložljiv dostop do različnih virov ze-
meljskega plina in zakupljene skladiščne pro-
store, gospodinjski odjemalci v Sloveniji pa 
zagotovljeno neprekinjeno dobavo zemeljske-
ga plina. 

GIZ DZP (Gospodarsko interesno združenje 
za distribucijo zemeljskega plina)
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POLITIKA - PISMA

Z velikim zanimanjem sem v zadnji številki Aplence prebral prispevka 
na tretji strani (besedo župana Tomaža Drolca o nadaljnjih delih v naši 
občini) in na šesti strani (namero družbe Triglav, Zdravstvena dejavnost 
d.o.o., da podpre zidavo Medgeneracijskega središča Komenda). Tudi po 
»službeni dolžnosti«, saj sem v Svetu Zavoda Medgeneracijsko središče 
Komenda predstavnik uporabnikov oziroma tako imenovane »zaintere-
sirane javnosti«; se pravi občanov naše občine, ki podpirajo ta projekt. 
Razveselil sem se županovega zagotovila, da je »rešen program uresni-
čitve projekta Medgeneracijskega središča«, in da je družba Triglav, 
Zdravstvena dejavnost d.o.o. (vodja Gregor Strmčnik) z Občino Komen-
da in Zavodom Medgeneracijsko središče Komenda podpisala pismo o 
nameri. Trdno odločitev, da bo projekt uresničen, ga bo denarno podprla. 
To zvemo tudi iz celostranskega prispevka odgovornega urednika našega 
občinskega glasila in županove besede. Začudilo pa me je, ko naš župan 
pravi, da se bo na naši občini »sprostil denar, ki smo ga programsko na-
črtovali za Medgeneracijsko središče«. In da bodo ta denar »lahko razpo-
redili drugam«. Kam, pove v naslednjem stavku: »V mislih imam pred-
vsem izgradnjo športnega centra in še kaj bomo lahko dodali.« 

Kako to, sem se začudil, saj doslej še ni bil položen niti temeljni kamen 
za Medgeneracijsko središče Komenda, se še ni niti začelo z zidavo, pa 
ima naš župan ta projekt že za »rešen«? Mogoče je s tem mislil »pro-
gram« projekta, ne pa njegovo izvedbo, kajti res je, da je program dela 
Medgeneracijskega središča Komenda v bistvu že začrtan, prav tako so 
narejeni načrti za njegov postavitev, je že določena lokacija, se že izvaja 
strokovna pomoč na domu bolnim in ostarelim občanom, je bilo že veli-
ko napisanega v občinskem glasilu, strokovno povedanega in predsta-
vljenega našim občanom. Vse to je hvalevredno in mora biti, vendar bi, 
končno, res rad vedel, kdaj bo položen temeljni kamen Medgeneracijske-
ga središča Komenda, se bo začelo s samo izgradnjo, se bodo v stavbo 
lahko vselili prvi stanovalci? Tega iz obeh objavljenih prispevkov v ob-
činskem glasilu ne zvem, rad pa bi in bi tudi moral vedeti, če me bodo o 
tem povpraševali občani. Tudi, kako bo z denarjem. Ta naj bi, kot lahko 
razberemo iz prispevka na šesti strani občinskega glasila, prišel s strani 
Triglava, Zdravstvene dejavnosti d.o.o., kajti Občina Komenda bo sedaj 
namensko hranjena sredstva, kot izjavlja naš župan, namesto za postavi-
tev Medgeneracijskega središča Komenda preusmerila v izgradnjo 
športnega centra v Komendi; sam Zavod Medgeneracijsko središče Ko-
menda pa tudi ne more razpolagati z ne vem kako velikim denarjem, če 
je komajda dobro začel delovati; ga kvečjemu potrebuje.

Jože Pavlič 

VAŠA PISMA

Psi pa kar sami
Ne bi dolgovezila, ker je bilo že precej napisanega o perečem problemu 
v občini.  Predvsem v Suhadolah opazujem, kako se kar nekaj psov 
(običajno vedno istih) samih sprehaja po vasi, po polju in travnikih. 

Sama imam slabo izkušnjo s »potepuškim« psom. Opozorila sem la-
stnike na neustrezno ravnanje s svojim psom, ki ni pod nikogaršnjim 
nadzorom. Povedali so kup izgovorov: »Saj ni napadalen. Ni še nikomur 
nič naredil...« 

Je potrebno čakati, da nekomu bo nekaj naredil? Psa še vedno vidim 
tavati po vasi!? V nevarnosti so tako otroci kot odrasli ter druge živali, 
pešci, kolesarji in druga prevozna sredstva. Ravnanje lastnikov takšnih 
psov je skrajno neodgovorno do drugih in navsezadnje tudi do svoje 
živali.             Damjana Trobec

VAŠA PISMA

Kdaj pričetek zidave? 

Radovednost 
pa taka

Uspeh lokalne politike se načeloma meri po drugih kriterijih kot uspe-
šnost le-te na državni ravni. Merljivost je na veliko manjšem področju 
in  zato bolj opazna. Prav tako pa lokalne politike ocenjujemo ljudje, ki 
se zelo dobro poznamo že mnoga leta, smo odrasli skupaj in pripadamo 
istemu kulturnemu in naravnemu okolju.

Pogosto se sprašujemo, zakaj in po čem nas sodijo sokrajani, kje 
lahko postavimo svoje »meje«, koliko svojih osebnih stvari lahko odkri-
jemo prijateljem, znancem, sosedom.

V zadnjih letih življenje hiti mimo nas in velikokrat si ne znamo 
predstavljati življenja brez tistih malih »pomočnikov«, ki nam ga navi-
dezno olajšajo: mobilniki, računalniki, internet, elektronski časopisi, 
televizija, radio. Prav zaradi hitrih novic in seznanjanjem z vsemi po-
drobnostmi, smo ljudje postali pozorni na vse, na najmanjše malenkosti. 
Takšno je danes življenje. Hitro zvemo vse, pozabimo na malenkosti, 
vendar ne pozabimo laži, prevar, negativnih izkušenj.

Morda se nam prav zato zastavljajo... »všečna vprašanja«. 
Radovednost je porok napredka. Ostanimo radovedni in sprašujmo.

Vid Koritnik OO SLS Komenda

Huda gospodarska kriza, ki jo sedanja vlada ne prizna, se bo zajedla v vse 
pore družbenega življenja. Prihranki bodo pošli, ljudje se bodo znašli v 
številnih življenjskih stiskah. V čem je razvidno nepriznavanje krize? V 
trošenju, ki Vladi RS pomeni potrošništvo, vzpodbujanje potrošnje in v 
dvigu stroškov javnega sektorja ter hkratnemu nerazumnemu zadolževa-
nju. Podatek o proračunih je dovolj zgovoren. Proračun za leto 2008 je bil 
8,470 milijarde, proračun za leto 2009 naj bi bil 9,622 milijarde, predlog 
proračuna za leto 2010 je 10,481 milijarde €.

Podatki kažejo na »razvojno« naravnanje proračuna z veliko mero 
nerazumljivega potrošništva in razbrzdanega trošenja davkoplačeval-
skega denarja. Kako pa je v Komendi? Po pisanju Financ smo med de-
setimi najbolj zadolženimi občinami v RS (deveti, z več kot milijon € 
dolga). Podatek kaže, da smo močno razvojno naravnani in, da se je 
potrebno soočiti z realnostjo, da občina ne bo bankrotirala. To ne bi bilo 
za RS nič nenavadnega. Insolventnih občin je že kar nekaj, ukinjenih 
občin še ni. 

V prihodnjem letu je potrebno zgraditi tisti del medgeneracijskega 
centra, ki bo služil pridobljeni koncesiji. Do meseca julija. To je prva 
prioriteta občine. V LDS smo že večkrat opozorili na postopnost gradnje, 
vendar nas nihče ne sliši. Na veličastnost izgradnje in na velike stroške je 
opozoril eden od občanov ter  navedel, da svetnice in svetniki potrdijo 
prav vse. Zamislite se. V centru naj bi del prostora »mašili« z oddelki 
vrtca. Nenaravno. Mir, ki si ga želijo starejši in otroški vrisk na istem 
prostoru. So oblikovalci centra ostali brez idej, brez drugih socialnih 
programov, ki jih prav tako, kot otroško varstvo, zagotavlja občina 
(Rdeči križ, Karitas, delilnica hrane za »brezdomce«)?

mag. Stanislav Zarnik

Mir 
starejših in 
vrisk otrok

RAČUNOVODSKI
SERVIS

Z dolgoletnimi izkušnjami vam 
strokovno, ažurno in po ugodni ceni nudi 
računovodske storitve in svetovanje za vse vrste 
podjetij in samostojne podjetnike.

MARTER d.o.o., Krekova 17,
Komenda, tel.: 834-33-48
marter@siol.net
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REPORTAŽA

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

ČEBELA IN OSAT
oktober 2009

Na preži

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

ČEBELO Ignacu Gor-
jancu, vodji Mešanega 
pevskega zbora Društva 
upokojencev Komenda, 
za uspehe, ki jih zbor 
dosega doma in prek 
meja Slovenije.

OSAT Skupini aktivnih Klančanov – SAK za neurejenost in mo-
tenje pri brunarici.
Opomba uredništva: Že po zaključku redakcije smo izvedeli, da je 

Osat že zacvetel. Ak-
tivni Klančani so ob-
močje, kjer delujejo, 
že uredili. Če bo po-
slej, kot  pravimo, vse 
OK, so tako morda 
lahko čez čas kandi-
dati za eno od priho-
dnjih ČEBEL.

Najbolj zagreti (organizatorji) v 
ponedeljek zjutraj.

OKTOBERFEST KOMENDA 2009

Prireditev s prepoznavnostjo; in z željo
Tradicija poznanih bavarskih prireditev, 
ki že desetletje in več »burijo« in »dra-
žijo« prireditelje, takšne in drugačne, 
tudi to stran Alp, se pri nas kar  nekako 
ni in ni prijela. Dokler se lani niso vsega 
spomnili v Komendi. Lani prvič. Bil je 
bum, s poznano primerjavo, veliki met. 

Potem smo bili letos priča ugibanjem, 
celo podvajanjem, dokler se niso dogo-
vorili in naredili red in sta 2. Oktoberfest 
Komenda 2009 od 16. do 18. oktobra na 
hipodromu pod velikim šotorom spet 

organizirala Rodeo klub in Turi-
stično društvo Komenda.

Bila so ugibanja; bo obisk, ne 
bo; bo, ne bo? Bile so negotovo-
sti, pomešane z volanskimi po-

misleki na cesti, z nasveti, pri-
poročili... Bodimo pametni, 
trezni, veseli in če smo že preveč 
»splakovali«, pustimo volane 
zaklenjene in ne na cesto… 
Skratka, naj bo uspešna prire-

ditev, vendar… z željo, naj bo vse 
OK!

Pa se je zgodilo. Županovemu in 
povabilu obeh prirediteljev v trojčku 
na odru, ko so v petek zvečer odprli 
začetek, je sledil prvi večer prvi 
BUM, drugi večer potem še večji 
drugi BUM in tretji (že) popoldne, 

tretji otroški ŽIVŽAVBUM z do-
mačimi Mažoretami in Čuki.

In Čuki so potem zvečer z 
imeni, ki so »zmogla« največ, 
sklenili 2. Oktoberfest po Ok-
toberfestu. In tako je 2. Okto-
berfest po obisku presegel de-
set tisoč obiska, bolj kislih 
nasmehov organizatorja po 

izkupičku, brez podatkov o zvitih volan-
skih obročih, morda s kakšno pripombo, 
da nekateri pač niso abonirali spanje na 
nočni hrup in da so v ponedeljek ob 9. 
uri najbolj zagreti (tokrat organizatorji) 
že delali red v šotoru med smetmi. 

In prihodnje leto? Tiha želja se je le-
tos, kot kaže, uresničila. Če bo dovolj 
volje in moči, bomo videli ob letu osorej. 
    – A. Žalar
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Takole so prvi večer odprli začetek in 
po treh, štirih urah so že doživeli 
množični BUM.

Trije, ki so zmogli največ.

Živžavbum ali veselica s Čuki za najmlajše

Le kaj bi Čukov Jože Potrebuješ 
brez komendskih mažoret… 

… ali pa brez Kapitana Pepeta.
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Kako hitro je tu spet mesec, ki je za 
gasilce vsako leto delovno zelo razgi-
ban. Začeli smo ga slovesno, saj smo 
se udeležili gasilske maše v Mengšu.

3. oktobra so se mlajše pionirke in pionirji 
udeležili regijskega gasilskega tekmovanja v 
Moravčah, kjer so častno zastopali naše dru-
štvo, saj so pionirke osvojile 5. 
mesto.

Regijsko tekmovanje za sta-
rejše gasilce in gasilke je bilo 
letos v organizaciji GZ Komen-
da. Ne glede na dež, ki nas je ves 

Oktober

Mesec požarne varnosti 2009

čas tekmovanja močil, smo ga uspešno sklenili. 
Naši veterani so dokazali, da so korenine, ki ne 
pozebejo tako hitro.

Mladina se je pripravljala na občinski kviz, 
ki je bil 16. oktobra v Kamniku. Ekipi starejših 
pionirjev sta osvojili zlato in srebrno medaljo, 
mlajši pionirji PGD Križ pa so osvojili brona-
sto medaljo in so se skupaj z mlajšimi pionir-

kami, ki so bile v naši zvezi druge 
najboljše, uvrstili na regijsko tekmo-
vanje. Tudi mladinke so se odločile, 
da preverijo svoje znanje na regij-
skem tekmovanju. Vse ekipe so po-
kazale veliko znanja in prav na vse 
smo lahko ponosni.

Vaja Moste 2009
Z namenom, da preizkusimo orga-

niziranost in pripravljenost izvajalcev 
zaščite, reševanja in pomoči v Gasil-
ski zvezi Komenda ob morebitni ne-
sreči-požaru na visokih objektih, smo 
na območju stanovanjske soseske 
»Zeleni gozdiček« izvedli skupno medobčin-
sko gasilsko reševalno vajo v petek, 23. okto-
bra, ob 17. uri.

Bila je to sklepna vaja GZ Komenda ob 
mesecu požarne varnosti v občini Komenda in 
v počastitev 80 letnice PGD Moste ter prevze-

ma novega gasilskega vozila s cisterno GVC 
16/25 Mercedes Atego.

Na vaji so sodelovali PGD Topole-GZ Men-
geš, PGD Kamnik-GZ Kamnik ter društva GZ 
Komende-Moste, Križ in Komenda. Sodelova-
la je tudi Policijska postaja Kamnik, Zdra-

vstveni dom Kamnik in Heli-
kopterska enota Slovenske 
vojske. Skupaj vseh udeležen-
cev na vaji je bilo 97 in 12 
evakuiranih stanovalcev. 

Tako kot vsako leto smo tudi 
letos pregledali hidrantno 

omrežje, sodelovali pri varovanju je-
senskega kmetijskega sejma in Okto-
berfesta, na žalost pa smo se  poslovi-
li tudi od našega veterana Petra 
Juhanta.

Mihaela Poglajen 
in Roman Koncilija
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Tek kot osnovno, primarno človekovo gibanje 
(p)ostaja neizogiben del našega življenja, 
povprečnega tedna ali celo dneva. S to dejav-
nostjo povezujemo zdravje, mladost, prijetne 
trenutke; pa tudi tiste, ko v žaru borbe »gara-
mo« pri premagovanju zadnjih kilometrov.  

Marsikateremu tekaču se je ob novici, da je 
v Komendi  ustanovljeno tekaško društvo Šola 
športa, na obrazu zarisal nasmešek. Verjamem, 

Sliši se nenavadno, pa imajo te tri stvari le nekaj 
skupnega. Članom Društva stari traktor iz Most 
je skupno spoštovanje in ljubezen do izročila 
časov, ko stroji še niso bili vsakodnevnik na 
poljih, travnikih in gozdovih. Zato je ohranjanje 
tehnične dediščine še kako pomembno za tiste, 
ki želijo del tega častitljivega izročila ohranjati 
za poznejše rodove in s svojimi nastopi spod-
buditi spoštovanje do preteklosti. Za ohranjanje 
traktorjev in druge kmetijske mehanizacije pa 
ni potrebna samo nagnjenost in ljubezen, po-
trebno je veliko znanja, osebnega dela, pa tudi 
fi nančni vložki niso zanemarljivi. Če k vsemu 
temu prištejemo še ljubezen do narave in gora, 
pa nismo več daleč od tega, da lahko ugotovimo 
tesno povezanost društva z vsakoletnim sve-
tovnim srečanjem starodobnikov, ki se vsako 
leto odvija na severnih pobočjih Grossgloc-
knerja (Velikega Kleka). Letos je srečanje pote-
kalo od 18. do 20. septembra, udeleženci pa so 
prišli iz Avstrije, Nemčije, Italije, Belgije, Ni-

Športno društvo Šola športa že žanje prve uspehe!

Ljudje, stroji in gore

da to niso bili samo tekači, saj se v društvo 
včlanjamo vsi; začetniki, ki v življenju niso 
pretekli kaj več kot 600 m pri telovadbi, do 
resnih rekreativnih športnikov. Vadba poteka 
predvsem po komendskih kolovozih in pločni-
kih. V telovadnici imamo garderobo in fi tnes 
prostor. Treningi so trikrat na teden ob 18. uri, 
ob torkih in petkih za vse tekače, ob sredah pa 
je na sporedu intervalni trening za najhitrejše. 

Skupaj smo se udeležili že kar nekaj rekrea-
tivnih tekem in s tem krstili tako Šolo športa 
kot tudi naše drese, ob tem pa so naši člani že 
dosegali odlične rezultate. 

Nejc Zorman, ŠD Šola športa

zozemske, Švice in seveda naši iz Slovenije. 
Letos so bili na tem srečanju že petič.

Od organizatorjev tega srečanja je bila naše-
mu društvu določena kvota 12 traktorjev, ki so 
se lahko udeležili težavnega vzpona po cesti iz 
Fuscha do Edelweisspitze (2571 m). Srečanja 
se je udeležilo 700 starodobnikov, od  teh jih je 
na cilj pripeljalo 630, razvrščenih v 40 ekip. 
Pomembno je, da se je naša ekipa uvrstila na 
zelo solidno 9. mesto. Vsi, ki so šli na progo, 
so pripeljali na cilj. Med posamezniki je zase-
del prvo mesto Franc Kugelj, ki je svojemu 
»Buhrerju« pripel še zapravljivčka, ki seveda 
ni imel praznih sedežev. Ker so naši vozniki 
»stari mački« na tej progi, so kljub temu, da so 
morali paziti na tehniko vožnje navkreber in 
po neštetih ovinkih, lahko malo pogledali na 
letos izjemno čiste vrhove okolice Grossgloc-
knerja, saj je bilo vreme idealno za uživanje 
naravnih lepot. Čas tekmovalne vožnje na 22 
km dolgi progi je bil priporočen na hitrost 19 
km/h. Posebne pozornosti med tekmovalci je 
bil deležen traktor »Landini« - letnik 1954, ki 
ga je vozil in z njim grmel ob vžiganju na »le-
tlampo« podpredsednik našega društva Vinko 
Koželj.

Sobotna podelitev pokalov in priznanj je 
minila v veselem druženju, kot se ljudem dobre 
volje in prijateljstva pritiče.

Posebna in občudovanja pa je zgodba po-
vratka uspešnih voznikov, ki so poleg dobrih 
tekmovalnih rezultatov premogli še toliko vo-

lje, vzdržljivosti in veselja, da so jo proti domu 
mahnili kar na svojih starodobnikih. Pot so si 
razdelili na dve etapi. Prvi dan do Malnitza 
(del z avtovlakom), drugi dan pa so jo po de-
želnih cestah ubrali že ob 8. uri mimo Spitala, 
Beljaka, po dolini Roža do Ljubelja, pa tudi na 
slovenski strani so si znali poiskati primerne 
dovoljene ceste. Prevozili so 277 km, enkrat so 
prenočevali, drugi dan pa so si privoščili uro in 
pol počitka. Podvig, kakršnega ne zmore vsak. 
To pot so prevozili: Franc Kugelj, Andrej Ple-
vel, Drago Rebol, Matjaž Resnik, Marjan 
Koncilja, Zdravko Spruk in Franc Vrtačnik. 
Čestitamo vsem za vztrajnost in srečno vožnjo, 
ki se je končala v Mostah v nedeljo, 20. sep-
tembra.

Med zadnjim poročanjem o njihovem delu 
so se udeležili še srečanja starodobnikov v 
Benediktu v Slov. goricah. Posebej omembe 
vredna pa je udeležba na svetovnem prvenstvu 
v oranju, kjer so se na izvenkonkurenčnem 
delu prireditve zelo dobro uvrstili. Anton Go-
lob je bil 8., Vinko Koželj je v oranju z dvo-
brazdnim plugom zasedel 2. mesto, 3. mesto 
pa je v oranju z vlečnim konjskim plugom 
osvojil Franc Kugelj.

Ni kaj. Člani društva dosegajo odlične rezul-
tate in s svojim delovanjem izven občine, in 
celo države, nosijo velik del zaslug za prepo-
znavnost naše občine.

Srečno tudi v bodoče!
Tone Ogorevc

Vedno znova nas preseneti naša članica Nina, 
ki dosega odlične rezultate. Na EuroMaratho-
nu (21 km) je s časom 1.36 dosegla odlično 
prvo mesto v svoji kategoriji, na 1. Teku okoli 
Brda pa je osvojila prvo mesto med ženskami 
absolutno.

Špela je na 1. Teku okoli Brda dosegla odlično 
tretje mesto v svoji kategoriji. 

Nad rezultati je nedvomno navdušen tudi naš 
glavni pokrovitelj Adria Airways.

Sezona se za nas ne končuje. Še naprej bomo 
pridno trenirali in šteli nove tekaške kilometre, 
kar je dokaz tudi vsem tistim, ki mislijo, da se 
pozimi v dežju in slabem vremenu ne da dihati 
s polnimi pljuči! Vabljeni vsi novi in stari teka-
či!
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POMOČ: JIU: reka v Romuniji, AULIN: švedska filmska igralka, UDE: slovenski zgodovinar, Lojze,  
OSMERKA: dereza z osmimi prečkami, ROA: kubanski politik, Raul. 

Moste pri Komendi  
KMETIJA – AG d.o.o.  
Suhadole 100, 1218 Komenda

TERME SNOVIK - Kamnik d.o.o., Mol-
kova pot 5, 1241 Kamnik v Aplenci, glasilu 
občine Komenda, št. 8-9/2009:

1. nagrada – družinski paket Moja družina v 
Termah Snovik – NINA HAFNER, GLA-
VARJEVA 60, 1218 KOMENDA

2. nagrada – klasična ročna masaža (50 minut) 
– KATARINA ZARNIK, MOSTE 103, 1218 
KOMENDA 

3. nagrada – celodnevna karta za kopanje v 
Termah Snovik – SILVA HAFNER, GLA-
VARJEVA 60, 1218 KOMENDA 

Čestitamo. Nagrade prevzamejo nagrajenci 
na podlagi tega potrdila in osebnega dokumen-
ta v pisarni Režijskega obrata občine Komenda 
(Slavko Poglajen), Zajčeva 23 (vhod s parkiri-
šča).    

Vsi občani občine Komenda pa imajo pri 
nakupu prenosljive dveurne vstopnice za ko-
panje v Termah Snovik 15-odstotni popust.

NAGRADNA KRIŽANKA
Gašperlin vrtni center se je iz družinskega 
podjetja razvil v velik vrtni center, ki se raz-
prostira na 6.000 kvadratnih metrih novih po-
vršin, kjer lahko izbirate med lepimi in dišečimi 
artikli za popestritev vašega doma, vrta, balko-
na ali poslovnih prostorov.

Odprto: delavniki od 8. do 19. ure, sobota 
od 8. do 17. ure

Telefon:  01 83 43 587

1. nagrada – stebelna božična zvezda 
2. nagrada – 3 božične zvezde v lončkih
3. nagrada – 2 božični zvezdi v lončkih 

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

Nagrajenci križanke Login BV d.o.o., Suha-
dole 21, 1218 Komenda v Aplenci, glasilu ob-
čine Komenda, št. 7/2009:

Nagrajenci križanke Terme Snovik, eko-
svet termalnih užitkov -

Praznične čestitke in 
oglasi decembra

Čestitke in oglase za objavo v zadnji leto-
šnji, praznični, številki Aplence, ki bo izšla 
v petek, 18. decembra, bomo sprejemali 
do vključno do 2. decembra. Naročite 
oziroma rezervirate jih lahko po telefonu 
031-638-699 ali E-mailu: urednistvo.
gok@komenda.si oziroma andrej.za-
lar@siol.net   
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Narava, vremenske spremembe, jesen, posta-
nejo najslikovitejši in najmogočnejši slikar 
naše okolice. Le hoditi moramo z odprtimi 
očmi. Zlate, rumene, ognjene barve nam čarajo 
vsak dan drugačno paleto barv. Pojdimo na 
sprehod na Dolenjsko, ali na Štajersko ali na 
Primorsko, na Goriško med že obrane vinske 
trte, pod brajdami je res nekaj čarobnega. 
Vsaka sorta trte se nam obarva drugače. Med 
vsemi je teran s svojo škrlatno rdečo barvo 
najlepši. Pa Logarska dolina, pod oboki obar-
vanih macesnov bomo po cesti hodili v zlatem 
tunelu. Če nas pot zapelje v javorjev drevored, 
nam pod modrim nebom narava pričara vse 
mavrične barve. Je lahko kdo večji umetnik od 
narave...

Slovenci smo lahko srečni, da smo tu doma 
tudi zato, ker nam je narava dala tako lepo 
razgibano deželo. A v naših predgorjih je bi-
lo življenje trdo. Na skopi jasi, nad skalno str-
mino je ždela bajta, poleg pa leha krompirja, 
seno v rokah, koši so se nosili v breg, da so 
pokale kosti in roke so bile neme od oprtnic, to 
je bila mladost gorjanskega dekleta. Mladi so 
si želeli lažjega življenja, odšli so v dolino, v 
daljne kraje, na domačijah so vztrajali le »ta 
stari«. Koliko časa so zmogli ta bremena, in ali 
je bilo njihovo življenje lepše? Veliko bogastvo 
je sedeti na leseni pručki pred staro hiško in 
čutiti polno dušo z gledanjem »umetnika nara-
vo«. Na poti v dolino pa pod nogami šelesti 
suho listje, potka je mehka kot preproga, srce 
poje ob glasbi naravi, kaj bi tarnal ob spotika-
nje ob kamenje.

Lep jesenski sončen in vetroven dan sem 
pred leti doživela v Tunjicah, na travniku ob 
cerkvi. Tako čarobno je bilo, da sem se ulegla 
na strme trave, nad menoj pa je v vetru po-
plesavalo na tisoče zlatih lističev. Nepozab-
no.

Oktober je. Prva nedelja v mesecu je rožen-
venska, naslednja pa žegnanska. To je spomin 
na blagoslovitev farnih cerkva, in zopet najdejo 
družina in prijatelji motiv, da pridejo skupaj 
sorodniki in prijatelji.

In že je tu čas setve zimskih žit - pšence in 
rži. Sedaj dozori tudi ajda. Včasih so ajde seja-
li mnogo več, in ko smo se vozili mimo rožno 
obarvanih polj, je rahla žalost prekrila razmi-
šljanje »jesen je že tu.« Čas prehitro teče, če-
prav je jesen tako zelo lepa. Danes kmetje zopet 
sejejo več ajde, a žal rožnatih polj ni več veli-
ko, ajda je zopet postala dosti modna  žitarica, 
a žal se seje več bele ajde, ki je bolj rodovitna 
kot rdeča (črna ajda), ni pa toliko medonosna. 
In naše čebelice so tako ob kvalitetno jesensko 
pašo. Koko lepo bi bilo ob žetvi zopet posluša-
ti  pesem:

Po Koroškem, po Kranjskem
že ajda zori, že ajda zori,
eno dekle jo žanje, jo glavca boli,
tri dni jo že žanje, tri snopke ima,

Za kuhane ajdove štruklje potrebujemo: ½ 
litra dobre ajdove moke, 1,25 litra osoljene 
vode, belo pšenično moko za posip

Vodo zavremo, vanjo stresemo ajdovo moko 
in vmešano gladko testo. Testo ohladimo in 
stresemo na dobro pomokan prt. Sedaj upora-
bimo belo pšenično moko. Testo razvaljamo za 
debelino noža na debelo. Testo enakomerno 
namažemo z nadevom, rahlo zavijemo v prtič, 
povežemo z vrvico in počasi kuhamo v slanem 
kropu ½ do ¾ ure. Štrukelj naj gleda za dober 
prst na debelo iz vode, zato da ga sopara rahlja. 
Kuhan štrukelj dvignemo iz vode, položimo na 
pekač, malo ohladimo, nato odvijemo, nareže-
mo in na krožniku zabelimo.

Nadev:  ¼ litra dobro narezanih orehov, 1 
jajce, nekaj žlic smetane (sladke ali kisle ), 

Obujamo stare običaje
pa rokce pogleda vse žuljave  ima,   
vse žuljave...

Ja, kje so tisti trdi, a lepi časi. Ostala nam je 
le pesem, na poljih pa ropot traktorjev.

Snopke ali snopke ajde so potem obešali v 
kozolce, kjer se je osušila do mlačve. Te poljšči-
ne se je sejalo zelo veliko, saj je ajda zelo hran-
ljiva kultura. V preprosti kuhinji je ajda zelo 
uporabna, saj je odlična v vsakdanji kuhi in po-
sebno žlahtna v stari pripravi sladic in potic. 
Kdo bi se branil dobrih ajdovih štrukljev.

Oktober je tudi čas obiranja sadja. Hruške in 
slive so večina že pospravljene, marmelada je 
v kletnih policah, tu so še jabolka. Kjer so 
imeli veliko sadja, so ga namakali za žganje. 
Prešali so tudi mošt, ki je obvezna kombinacija 
s sladkim kuhanim ali pečenim kostanjem.

Redno so pripravljali tudi domači kis. Jabol-
ka so narezali v večji lonec (pisk'r), ga postavi-
li na peč ali pa na kotliček ob štedilnik, da se je 
pospešilo kisanje. Sadje se je veliko tudi sušilo 
za krhlje. V Žejah je bila sušilnica sadja –Ho-
čevarjeva, vaška je bila na Okornovem svetu. 
Zanjo je skrbela Gašp'rčeva Angelca. Komen-
dčani, ki so delali v tovarni Stol na Duplici, so 
pripovedovali, da so vsako jutro, ko so šli na 
šiht, peljali vrečo narezanega sadja, domov pa 
odšli s posušenimi krhlji. Drugi so sadje sušili 
doma na lesah nad pečjo.

Vsaka družina je za svojo porabo pridelala 
tudi zelje. »Posekali«, to so namreč delali s 
posebnimi skircami, so ga starega meseca, to 
pomeni da mora iti luna dol. Drugače zelje 
zvodeni. Družina si je pripravila zelje za zimo 
v velike kadi, saj je bil na mizi vsak dan in je 
moral zdržati vsaj do prve košnje. Med ljudmi 
je krožilo veliko smešnic, katere noge so bile 
najboljše za »zelje tlačit«. Tako naribano in 
potlačeno zelje je bilo potrebno pravilno osolit, 
da je dalo vodo »žuft«. To se je obtežilo z de-

skami in kamenjem. Podoben je postopek pri 
kisanju repe. Pomembno je tudi, da zelje in 
repo pri odvzemanju redno »pomivamo«.

Repa, pesa in korenje se je pospravljalo za 
krmo prašičev, konjev in nekaj tudi za krave. 
Zasipnice so se delalo kar na polju, včasih pa 
tudi doma.

Zima trka na vrata, in tu je tudi priprava drv 
za naslednjo zimo. Dobra drva so se morala 
čez leto že posušiti. Star pregovor pravi, da 
drva pogrejejo vsaj dvakrat ali trikrat. Ko jih 
pripravljaš, pospravljaš in ko z njimi zakuriš v 
domači peči ali štedilniku. Obvezno so se pri-
pravile tudi butare za krušno peč in za podkurit. 
Vemo, da je tudi hrana, kuhana na ognju, naj-
bolj okusna.

V vsaki družinski hiši je bila hiša. Tu je bil 
osrednji prostor družinskega življenja, s kmeč-
ko pečjo, tu je bilo zbirališče družine in sose-
dov, tu se je jedlo, pilo, pripovedovale so se 
zgodbe, družine so ob večerih prepevale, tu so 
se dogajala vsa zimska gospodinjska in gospo-
darska dela. Kmečka-krušna peč je bila vedno 
zakurjena, gospodinje so v njej vsaj enkrat te-
densko pekle kruh, po 7-9 hlebcev, odvisno od 
števila duš v družini in od velikosti družine. V 
peči se je kuhalo in peklo tudi druge preproste 
dobrote. In je ni bolj prijetne toplote kot od 
krušne peči. Na peči se je ob večerih tudi pole-
žavalo, babice in dedki so otrokom pripovedo-
vali pravljice življenja.

 Konec meseca se zemlja pripravi na počitek 
za zimsko spanje. Napravi se »praha«. Tako se 
zemlja lepo prezrači, nezaželena zel delno po-
mrzne, pomrznejo tudi nekateri zajedalci in 
živalce, ki v zemlji niso zaželene.

Ker sva danes z Maks'lnovo Cilko največ 
klepetali o ajdi, bova pridali še recept za ajdove 
štruklje. 

 Katja Tabernik

Ajdovi štruklji
l,5 žlice drobtin, cimet, klinčki

Sestavine rahlo vmešamo. Za nadev lahko 
uporabimo tudi le 2 jajčka, malo soli, ¼ zdro-
bljenega sirčka in nekaj žlic kruhovih drobtin. 

Še bolj enostavno pa lahko na razvaljano 
testo potresemo le dobre raztopljene domače 
ocvirke. Postopek kuhanja je enak.

Kuhan, na rezine zrezan štrukelj zabelimo s 
presnim maslom in ocvrtimi drobtinami. Po-
sladkamo jih po okusu.
Če želimo pripraviti posamezne porcije, 

moramo zavite štrukeljce kuhati le na sopa-
ri. Narežemo jih z ročajem lesene kuhalnice na 
želeno velikost. Tako kuhani bodo še posebno 
rahli.

Pa dober tek vam želim  Katja Tabernik

OBIČAJI



Aplenca Glasilo občine Komenda 10/2009

18

ROMANJE

Festival mladih, 20. po vrsti, ki sva se ga ude-
ležili z najmlajšo hčerko Vito Marto, je potekal 
pod geslom iz Kane Galilejske: »Storite vse, 
kar vam bo rekel!« Letošnjega festivala se je 
udeležilo več kot 50.000 mladih in tudi drugih 
iz več kot 70 držav. Somaševalo in spovedova-
lo pa je skupno prek 600 duhovnikov. Kot je 
rekla neka novinarka po radiu, ki sem ga slu-
čajno odprla: »To je treba videti in doživeti, z 
besedami dogajanja ni mogoče opisati.«

Na srečanju, ki je bilo omamno lepo, ni bilo 
niti enega najmanjšega incidenta, kar je pose-
bej na koncu poudaril tudi tamkajšnji župnik. 
Izjemno globoko doživljanje se je zrcalilo v 
veselih ljudeh, ki so imeli veliko iskric v 
očeh. 

Sama sem 2. avgusta 2009 prisostvovala tudi 
videnju, ki je potekalo na prostem pri »Plavem 
križu« pod slovito Crnico, kjer se je prvič pri-
kazala Marija. 

Sporočilo naše Gospe, kot ga je na kraju sa-
mem povedal duhovnik, ki je spremljal vidki-
njo Mirjano, je naslednje:  »Dragi otroci! Pri-
hajam, da vam z materinsko ljubeznijo pokažem 
pot, po kateri morate hoditi, da bi bili čim bolj 
podobni mojemu Sinu in s tem bližji in dražji 
Bogu. Ne zavračajte moje ljubezni. Ne odre-
kajte se odrešitve in večnega življenja zaradi 
začasnosti in praznine tega življenja. Med vami 
sem, da vas vodim in kakor mati opominjam. 
Pojdite z menoj.« 

Duhovnik je še povedal, da je Mirjana razlo-
žila, da je bila sončna svetloba ves čas za Go-
spo. Po Mirjaninem mnenju je ta svetloba 
znamenje Jezusa, ki nas je ves čas osvetljeval z 
vso Njegovo ljubeznijo. »Naša Gospa blago-
slavlja vse prisotne in vse predmete, ki so jih 
prinesli v blagoslovitev, je še dejala vidkinja 
Mirjana«. To jutro je bilo posebno lepo, sočna 

Osemindvajset let Marijinega prikazovanja
(prvo prikazovanje 24. junija 1981)

svetloba je prodirala skozi vejevje in toplo dr-
sela vse dlje in dlje po množici ljudi, dokler jih 
ni zaobjela vseh. Sonce je bilo videti izjemno 
veliko in brez težav smo opazovali mogočno 
svetlobo, ki se je širila v velik krog okoli nje-
ga. 

Doživeli smo tudi mašo v slovenščini, ki jo 
je daroval novomašnik Peter Nastran. Sloven-
cem, ki smo se udeležili maše, kasneje pa še 
vsem romarjem na odprtem, je podal zelo is-
kreno pričevanje, kako ga je Bog prek Medžu-
gorske Matere poklical v duhovniški poklic. 
Povedal nam je pretresljivo zgodbo, kako je 
našel vero. Bil je iz družine, ki ni prakticirala 
vere, niti ni bil krščen. Ko je bil star 9 let, je bil 
krščen skupaj z bratom, ker je brat »odkril«, 
da bodo vsi ostali šli k obhajilu, le on ne in je 
hotel biti krščen, pa so dali krstiti oba hkrati. 
Peter je študiral elektrotehniko, imel dekle in 
se nameraval poročiti. Na fakulteti so ga zače-
le zanimati knjige z duhovno vsebino, med 
njimi tudi sveto pismo. Pred 7 leti je za novo 
leto šel v Medžugorje in na videnju na Crnici 
začutil Marijino navzočnost. Takrat ga je pre-
svetlila svetloba, čutil je, da Marija živi. Ko se 
je vrnil, se je vse bolj poglabljal v sveto pismo 
in čedalje bolj mislil na Jezusa in Marijo. Ko 
je nekega dne vzel v roke sveto pismo, se mu 
je odprlo besedilo: »Kjer je tvoj zaklad, tam je 
tudi tvoje srce«.  Ponovno se je vrnil v Medžu-
gorje junija 2002. Zvečer mu je eden izmed 
soromarjev, ki ga ni poznal in je sedel nasproti 
njega, rekel: »Ti ne boš profesor na elektroteh-
niki«, kot si je želel, »ti boš duhovnik«. Potem 
je šel k spovedi v Medžugorju in ko je stal pred 
spovednico, je prosil Boga, da naj mu pove, 
kakšne načrte ima z njim, naj mu da jasen si-
gnal in naj ga pokliče, če misli, da je prav, da bi 
postal duhovnik. Ko je odprl vrata spovednice, 
je spovednik, s katerim sta se prvič srečala, 

preden sta rekla karkoli drugega, rekel: »Tebe 
pa Bog kliče!« Dokončno je spoznal, da sta 
njegov zaklad Jezus in Marija. Tako se je odlo-
čil in bil letos posvečen in je imel novo mašo v 
Ribnici na Dolenjskem, sicer je iz Stare Loke. 
V semenišču je bilo težko, a je premagal, še 
posebno je bilo težko, ker je bil starejši in manj 
prilagodljiv. Vera mu je pri tem pomagala. Se-
daj je srečen, da je zmogel in se je prišel zahva-
lit Mariji. Tako smo imeli priložnost, da je za 
nas imel ponovitev svoje nove maše in nam dal 
novomašni blagoslov. Sedaj je kaplan v Črnu-
čah in je bil zelo hvaležen novemu šefu, da mu 
je dal dva dni prosto za ta namen romanja v 
Medžugorje, kamor se je pripeljal z motorjem. 
Pred odhodom nas je 5. avgusta prišel pogledat 
in se poslovit od nas v naš penzion. Zapeli smo 
mu pesem po njegovi izbiri in sicer: »Jaz sem 
otrok Marijin«. Nato nas je še enkrat blagoslo-
vil. Blagoslovil pa je tudi podobo Marije, za 
kar ga je zaprosil Samo, zdravnik in duhovni 
vodja iz Ljubljane do Vinice in nazaj, sicer iz 
Dravelj1, kar sem mu zelo privoščila. Deloval 
je tako skromno in iskreno hvaležno. Pri slo-
venski maši je torej novomašnik prvič pričeval 
o tem, kako je bil poklican v duhovniški stan, 

1  Samo naju je z Vito Marto ob slovesu povabil, da 
se oglasiva na celonočnem čaščenju Sv. Rešnjega 
Telesa v Dravljah, ki bo 8. avgusta. Takrat sem se za 
povabilo zahvalila, nisem pa mislila, da bi se ga 
udeležila. Potem pa mi je sestra Franja pisala, kaj 
bomo naredili ob 3. obletnici smrti našega očeta in 
sem se v trenutku odločila, da bova z Vito Marto šli 
na to čaščenje. Prišli sva po delovnem dnevu okoli 
hiše in počitniškem uživanju ter precej molitve, ki jo 
sedaj pridno prakticirava, ravno v trenutku, ko je 
duhovnik držal v rokah sv. Rešnje Telo in ga potem 
izpostavil na oltarno mizo. Samo je kasneje prinesel 
tisto blagoslovljeno Marijino podobo. Imeli smo 
prekrasno čaščenje, nekako ob pol enih sem prebudi-
la Vito Marto, ki je zaspala in sva šli polni blagega 
duha domov. 

V množici pri maši je bilo videti tudi slovensko zastavo.

Znameniti kip Križanega, delo slovenskega 
kiparja A. Ajdiča
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Ob jutranjem soncu smo čakali na prihod Go-
spe, ki je podala sporočilo Mirjani.

Svetovno znano špansko božjepotno središče 
Santiago de Compostela (Kompostelo) je v 
prvi polovici letošnjega leta po eni izmed ro-
marskih pešpoti, ki vodijo vanj, imenujejo pa 
jih »Camino«,  obiskalo 48.949  romarjev. To 
je dvanajst odstotkov več kot lani. Če bo šlo 
tako naprej, bo do konca letošnjega leta po 
poteh k starodavni baziliki apostola sv. Jakoba 
st. romalo največ romarjev doslej – 140.000. 
Še več pa jih pričakujejo prihodnje leto, ko 
bodo v Komposteli praznovali »sveto Jakobo-
vo leto«. 

Julija se je kompostelskim romarjem pridru-
žil tudi Pavel Ipavec iz Komende. K temu so 
ga že pred leti nagovarjali prijatelji, vendar ga 
niso pridobili, da bi se skupaj podali na tako 
dolgo in zahtevno pot. Zanjo se je navdušil, ko 
je prebral knjigo Staše Lepej Camino, moja 
samotna pot. Še posebej ga je pritegnilo to, 
kako je avtorica duhovno doživljala romanje 
na grob apostola Jakoba. Odločil se je, da bo, 
kot  so že številni Slovenci, pa tudi nekateri 
naši občani, tudi sam prehodil »Camino«. 

780 kilometrov dolgo romarsko pot v Kom-
postelo je začel 1. julija v francoskem mestu 
Saint-Jean-Pied-de-Port  pod Pireneji, sklenil 
pa jo je 27. julija. Do izhodišča se je pripeljal z 
vlakom, na konec prehojene poti je ponj prišla 
z avtom žena Breda z najožjimi sorodniki. 
Nazaj grede so obiskali še Fatimo. 

Med potjo je Pavel pisal romarski dnevnik, 
naredil več kot tisoč fotografi j, se prek med-
mrežja »pogovarjal« s  sorodniki in drugimi, ki 
so ga spodbujali. Kaj vse je na poti doživljal, 
posnete fotografi je in drugo si lahko sami 
ogledate na njegovi spletni strani http://cami-
no. 2 pi.si. Naj zabeležim le nekaj njegovih 
vtisov, izkušenj, romarskih utrinkov in dožive-
tij.

Na pot je vzel pohodne čevlje in sandale ter 
okrog 12 kg najnujnejše romarske prtljage. To 
je pozneje zmanjšal na osem do devet kilogra-
mov. Tudi zaradi tega, ker ni imel težav glede 
preskrbe s pitno vodo, saj je bilo te dovolj ob 
poti. 

Vsak dan je prehodil okrog 
30 kilometrov. Začenjal je 
ob sedmih zjutraj, hodil je do 
treh popoldne. Do te ure, da 
je še lahko našel prostor v 
romarskih prenočiščih ob 
poti. Po prehojeni dnevni 
»etapi« je poskrbel za osebno 
higieno in prehrano, se malo 
spočil, nato pa je sedel za 
računalnik, da je na med-
mrežju pregledal in premislil 
romarski »odsek« za nasle-
dnji dan. 

Kot pravi romar je večino-
ma hodil sam. Dobra telesna 
kondicija mu je pomagala, 
da na poti ni imel težav, ni 
dobil kakega žulja. Med hojo 

Pavel Ipavec prehodil »Camino«
je veliko premišljeval in molil, opazoval ra-
znoliko pokrajino od goratih Pirenejev do ni-
žinske Baskije z razsežnimi pšeničnimi polji 
ter valovite gozdnate Galicije. V Pirenejih ga 
je »sprejela« megla, v Galiciji pa ga je tudi 
pošteno »namočilo«, sicer pa je imel v glavnem 
srečo z vremenom. 

Spotoma se je rad malo ustavil v mestih in 
vaseh, da si je ogledal stare hiše,  mogočne ar-
hitekturno zelo razgibane in bogato opremljene 
cerkve, značilna znamenja, raznovrstne spo-
menike. 

Proti cilju ga je vodil prepoznavni znak – 
školjka in rumena puščica. Če je kje zašel, so 
ga prijazni domačini usmerili nazaj na pravo 
pot. 

V vsakem od prenočišč je moral pokazati 
izkaznico – romarski potni list, v katerega so 
mu potem pritisnili pečat. Na cilju, v Kompo-
steli, je dobil posebno pisno potrdilo v latinšči-
ni, da je v resnici prehodil »Camino«. Tega je 
bil zelo vesel, zadovoljen, da je uresničil zada-
ni cilj. Zanj je žrtvoval dobršen del letnega 
dopusta.  

Tistemu, ki bi mu rad sledil, priporoča dobro 
telesno, še bolj pa psihično pripravljenost. 
»Nekaj te mora pritegniti,« ugotavlja.  Kaj, ve 
vsak sam, kot tudi koliko zmore. 

Spotoma je srečeval vse mogoče romarje: 
od otrok do starejših, vseh narodnosti in ver, 
celo budiste. Spal je v »albergih« na pogradih, 
kjer se je do večera nabralo od osem pa tudi do 
sto romarjev. Za hrano na poti je moral skrbeti 
sam. Enkrat dnevno si je privoščil »romarski 
meni« v restavraciji, ostalo hrano je kupoval v 
trgovinah. Na dan je potrošil okrog 30 evrov.

Poglavitno, kar je doživel na romarski poti, 
je bil preizkus lastne vzdržljivosti, velika moti-
viranost in dobro samoobvladovanje. Poleg 
duhovne razsežnosti, seveda, za katero pa naj-
bolje ve, jo izkusi, vsak »kompostelski romar« 
sam.   
Čestitamo!

Jože Pavlič

Pavel Ipavec na romarski poti v Kompostelo

isto sporočilo je potem podal tudi množici v 
popoldanskem pričevanju. Pri tej maši, ki jo je 
vodil novomašnik in je bila zelo prisrčna in 
smo vsi sodelovali, je bil prisoten tudi naš 
nekdanji diakon Marko Čižman, ki sva ga šli z 
Vito Marto pozdravit in jo je pohvalil, kako 
lepo je sodelovala pri maši (petje so vodili 
mladi in so ob tem sodelovali tudi z rokami, 
Vita je bila pri tem še posebej vešča, saj se je 
naučila pri cerkvenem pevskem zboru). Dekle-
ti izmed romarjev - Andreja in Marija sta zelo 
lepo zapeli psalm: »Glej prihajam, da izpolnim 
Tvojo voljo Gospod«. Med mašo so udeleženci 
spontano izrekali prošnje. Pri Očenašu smo se 
prijeli za roke, tako da je nastala živa veriga 
med vsemi, vključno z duhovniki. Posebej je 
bilo poudarjeno, da s tem, ko molimo Očenaš, 
izrečemo svojemu Očetu ljubezen, ker je On 
Ljubezen. Priporočilo je bilo dano, da v du-
hovnikih ne gledamo ljudi, temveč Boga v 
njih, kajti edino oni, čeprav so nekateri slabi, 
lahko opravljajo evharistijo in dosežejo, da se 
nebo spoji z zemljo in po njihovih (maziljenih) 
rokah nam je dana odveza od grehov in prek 
njih lahko pridemo v nebeško kraljestvo, le 
oni lahko nas mazilijo...Marko Čižman je po-
dal uvod v pozdrav miru. Povedal je, da je 
lahko biti miren v Medžugorju, v okoliščinah, 
kot so te, pravo, realno življenje pa se začne 
doma, ko je treba, ko je prizadeto naše dosto-
janstvo, ostati miren in izročiti tegobe in zame-
re Jezusu. Ko smo tako navdušeno prepevali in 
sodelovali pri maši, sem pomislila, kako je 
lahko ta naš narod enoten v dobrem, pa v izje-
mnih trenutkih tudi v hudem. Prešinilo me je, 
da si je verjetno tudi zato zaslužil Marijino 
varstvo, kot ga je imel v zadnji vojni za Slove-
nijo 1991, ko ga je Marija vzela pod svoj 
plašč. 

Romanje me je prevzelo, nepopisno lepo 
doživetje je to bilo. Toliko svetlobe in toliko 
milosti! To lepoto želim deliti z vami. 

Hkrati vas obveščam, da je bilo na priporo-
čilo Medžugorske Marije tudi v Sloveniji 
ustanovljenih več molitvenih skupin. Ena iz-
med njih je v Dravljah in se sestaja vsako drugo 
soboto v mesecu ob celonočnem čaščenju sv. 
Rešnjega telesa. Ustanovila jo je in jo pet let 
vodila mlada romarka, ki se sedaj pripravlja za 
večne zaobljube. Sedaj skupino vodi mlad 
zdravnik.    

dr. Marta Ciraj
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Ob 255-letnici smrti Petra Pavla Glavarja sta 
ga 16. in 17. oktobra v prostorih Zavoda GRM 
Novo mesto – Center biotehnike in turizma  
pripravila Čebelarska zveza Slovenije in zavod 
Grm Novo mesto. Predavatelji prof. dr. Jože 
Osterc, dr. Marko Marin, prof. dr. Andrej Šale-
har, Franc Šivic, prof. dr. Stane Granda so z 
različnih pogledov osvetlili delo Petra Pavla 
Glavarja. Komendo, rojstni kraj Petra Pavla 
Glavarja, pa je predstavljala dr. Marta Ciraj, ki 
je osvetlila njegovo dediščino v zdajšnjem ča-
su. Med tujimi predavatelji je bil posebej zani-
miv Renato Garibaldi, ki je predstavil predava-
nje z naslovom Peter Pavel Glavar, pobudnik 
novih življenjskih usmeritev v okviru čebe-
larstva.

Marta Ciraj je Glavarja orisala kot izjemnega 
človeka, čigar dediščino lahko gledamo kot 
materialno in nematerialno. K materialni pri-
števamo (ne)premičnine kot so Jelovškov oltar 
in tabernakelj, benefi cijsko hišo, Glavarjevo 
bolnico, cerkev sv. Ane v Tunjicah, njegov 
doprsni kip, zbirko knjig, relikvijo sv. Urbana, 
idr. Še močnejša pa je njegova duhovna dedi-
ščina, ki se skozi stoletja prenaša iz roda v rod. 
Njegov duh se je ohranil tako močno, da danes 
kar nekaj organizacij, oziroma prostovoljnih 
oblik druženja nosi njegovo ime ali pa je vse-
binsko povezano z njim. V teh združenjih de-
lujejo ljudje, ki želijo delovati v duhu Petra 
Pavla Glavarja. Omenila je naslednja: Glavar-

Mednarodni simpozij o Petru Pavlu Glavarju
jeva družba, d. o. o., Ko-
menda (11. februar 1991 do 
12. 6. 2001), danes obstaja 
na njeni podlagi Glavarjev 
klub, Ustanova Petra Pavla 
Glavarja (ustanovljena l. 
1999), Mešani cerkveni 
pevski zbor Peter Pavel 
Glavar, Čebelarsko društvo 
Peter Pavel Glavar (ime nosi 
od leta 1997), Zavod Med-
generacijsko središče Ko-
menda (ustanovljen leta 
2007), katerega eden izmed 
štirih soustanoviteljev je tudi 
Ustanova Petra Pavla Gla-
varja, poleg nje pa Občina Komenda, Medge-
neracijsko društvo in Društvo upokojencev. 

Franc Šivic je predstavil Glavarjevo pot, ki 
se prične v Komendi z ogledom vseh pomemb-
nih znamenitosti povezanih s Petrom Pavlom 
Glavarjem, se nadaljuje prek Tunjic do Čebe-
larskega centra na Brdu pri Lukovici in se 
konča na Lanšprežu. Marta Ciraj je podala 
idejo, da bi se k projektu pritegnilo župane in 
Turistična društva vseh občin, prek katerih 
poteka ta pot, da bi se zgradile kolesarske pro-
ge, ki bi po eni strani povezovale Glavarjeve 
postojanke, po drugi strani pa bi se vključevale 
v običajno vsakodnevno mobilnost občanov. S 
tem bi lahko pomembno pripomogli k zmanj-
šanju onesnaževanja okolja, povečali mobil-
nost ljudi in prispevali k njihovemu zdravju. S 
sodelovanjem turističnih društev pa bi lahko 
popestrili turistično ponudbo ob tej poti in s 
tem spodbudili številne dejavnosti.  

Renato Garibaldi praprapravnuk slovitega 
Giuseppeja Garibaldija (1807-1885), poklicni 
čebelar s 1500 panji, je predstavil svoje dobro-
delno delovanje, ki ga je v največji meri nav-
dihnil Peter Pavel Glavar. Njegov oče je bil 
uspešen kirurg v Furlaniji Julijski krajini. Ma-
terialno je bil Renato dobro situiran in se je po 
študiju gozdarstva posvetil čebelarstu na kme-

tiji v bližini manjšega kraja Cerciventa v neo-
krnjeni naravi. Ko je prek poznanstva s Fran-
cem Šivicem, podpredsednikom Čebelarskega 
društva Slovenije, slišal za Petra Pavla Glavar-
ja, ga je njegovo življenje tako pritegnilo, da je 
pričel iskati poti, kako bi mu sledil v njegovi 
dobroti. Sam je rekel, da je začutil, da je Peter 
Pavel Glavar svetnik, saj njegov duh govori 
še po več kot dvesto letih. Po dolgem iskanju 
je našel pot dobrodelnosti v pomoči duševnim 
bolnikom, ki so zboleli zaradi preizkušenj v 
življenju. Takih je čedalje več, v njegovem 
okolju jih je okoli 8% od vsega prebivalstva. 
Največje zadovoljstvo mu predstavljajo ozdra-
vljenci, ki so s pomočjo metode zdravljenja s 
pomočjo čebel, ki jo je razvil ob skrbi za svoje 
čebelje družine, ponovno v polnosti zaživeli.  
Glavni vir dohodkov mu predstavlja čebelarski 
turizem, za katerega je v Smreki Gornji grad 
nabavil lične lesene hiške, in je prepričan, da ta 
dejavnost predstavlja tržno nišo tudi za naše 
kmete. Sprejema pa tudi šolarje vseh stopenj, 
ki jim na nevsiljiv način z veliko ljubezni 
predstavlja etiko ravnanja z naravo, da bi jo 
ohranjali za prihodnje rodove. 

Simpozij so sklenili z ocenjevanjem medu 
in veliko slovesnostjo na Lanšprežu ob 100-le-
tnici Čebelarskega društva Trebnje.  

Marta Ciraj med predavanjem – Foto: Marko 
Borko

Čebelarski praznik ob 100-letnici Čebelarskega društva Trebnje 
na Lanšprežu – Foto: Marko Borko 

V nedeljo, 11. oktobra, so se najprej pri maši v 
župnijski cerkvi na Ponikvi, nato pa na akade-
miji pri nekdanji Slomškovi domačiji na Slo-
mu, že šestič zbrali kmetje iz vse Slovenije. 
Prišlo jih je več kot 2000, med njimi tudi iz 
naše občine. Dr. Marta Ciraj je sodelovala pri 
oblikovanju programa slovesnosti v Slomško-
vem letu. 

Nadškof dr. Anton Stres je v govoru med 
mašo v župnijski cerkvi sv. Martina na Ponikvi 
zbrane kmete v duhu gesla romarskega shoda, 
vzetega pri škofu blaženemu Antonu Martinu 
Slomšku Kdor svojo domovino ljubi, se bo 
vsega veselil, kar srečo domovine povišuje, 
povabil k zdravemu narodnemu in krščanske-
mu ponosu, notranji svobodi, izbiri prave poti 

Vseslovenski shod kmetov na Ponikvi in Slomu
v odločilnem življenjskem trenutku. Opozoril 
jih je, da so v življenju vrednejše stvari kot 
zgolj premoženje. Te so: zdravje, družinska 
sreča, dobro vzgojeni otroci, poštenje in mirna 
vest, prijateljski odnosi med soljudmi, dobrine 
in lepa doživetja, ki nam jih dajeta kultura in 
duhovnost, vernemu človeku še posebej vera. 
Akademik, trikratni doktor znanosti Jože Ma-
ček, pa je pri akademiji na Slomu predvsem 
povedal, kako je bilo v Slomškovem času s 
premoženjem Cerkve in slovenskega kmeta. 
Dejal je, da tedaj Cerkev »pri nas ni imela ve-
like zemljiške posesti«, za lavantinsko škofi jo, 
ki jo je upravljal škof Slomšek, preden je leta 
1859 prenesel njen sedež v Maribor, pa, da »je 
bila celo izredno revna«. 

Škof Slomšek je dobro vedel, da Cerkev sa-
ma od sebe ne more preživeti, se mora kot 
ustanova, predvsem pa zaradi svojih dejavnosti 
– v svoji škofi ji je ustanovil tudi veliko cerkve-
nih slovenskih šol – nekako vzdrževati. 

Zato je bila umestna ugotovitev mag. Ne-
venke Cmok iz Šentjurja v uvodu v mašo: če 
škofa Slomška ne bi bilo, bi verjetno nas Slo-
vencev danes ne bi bilo več. Še posebej to velja 
za območje sedanje mariborske nadškofi je. To 
misel je podkrepil tudi akademik Maček: »Da 
splošna germanizacija Spodnje Štajerske ni 
uspela, je nedvomno neminljiva zasluga škofa 
Antona Martina Slomška in v njegovem duhu 
vzgojenih duhovnikov.«

Jože Pavlič  



Aplenca Glasilo občine Komenda 10/2009

21

SKAVTI

Vsako leto se voditelji skavtov v Komendi tik 
pred začetkom skavtskega leta sestanemo za tri 
dni in skupaj načrtujemo namene, cilje, strate-
gijo ter si zastavimo projekte v prihajajočem 
letu. Tako v relativno kratkem času dorečemo 
zelo veliko stvari. Tem produktivnim dnem 
rečemo SKVO (skupnost voditeljev) vikend. 
Letošnji je od 2.10. do 4.10. potekal na Sv. 
Joštu nad Kranjem.

Načeloma se zaradi zaključevanja in nada-
ljevanja skavtskih poti posameznikov v tem 
vikendu nekoliko spremeni sestava voditeljev. 
Letos se je ta že prej ne majhna skupnost (10 
voditeljev) povečala za pet. Odšel je namreč 
stari maček, kot nas pogosto starejše skvojevce 
poimenujejo mlajši voditelji, Jure Pogačar, 
pridružili pa so se nam Andreja Grkman, Špela 
Hlade, Eva Karničnik, Katarina Pavlinič, Vida 
Pogačar in Benjamin Lah. S tem prihodom se 
je v komendskem skvoju po dolgih letih vsaj 
malo uravnovesila spolna sestava, ki je bila že 
kar nekaj let v močni moški prevladi, kar 
predvsem moškemu delu SKVO-ja ni bilo 
všeč. Poleg tega bomo letos očitno več peli, saj 
smo poleg lepih ženskih glasov pridobili tudi 
dobrega pevca in kitarista, ki s svojim petjem 
in igranjem to dokazuje tudi pozno v noč, ko 
mu to sicer že vsi dolgo verjamemo. 

Po zadnjem uradnem srečanju v lanskem 
skavtskem letu je nekoliko viselo v zraku, kdo 
bo vodil katero vejo. Kljub temu v petek ni 
bilo nobene dileme kdo kam spada, tako smo 
dobili naslednje voditelje: v najmlajši veji 
(VV) so se Primožu Pogačarju pridružile An-
dreja Grkman, Špela Hlade in Eva Karničnik, 
v četi (IV) Tamari Lah in Izidorju Bitencu Ka-

Če trava raste, mi jo pa pokosimo, raste naprej 
kajne? Tako je!
Če drevo raste, mi ga pa posekamo, raste naprej 

kajne? No ja. Recimo, da raste, ampak ne zraste.
Torej, ko boste hodili po Slovenski cesti in bo 

nič slabega misleč mimo pripeljal smrdeč avto-
bus na BIOgorivo, ga lahko mirno spotaknete, 
ker vas trgovci in prodajalci teh vozečih se 
smradov vlečejo za nos. Ampak priznam, vleče-
jo vas zares dobro. Raziskave so pokazale, da 
vam avtobus v 99,6% po 12 dneh ne bo več 
smrdel. Takrat se biogorivo namreč razgradi. Ja, 
napovedali so, da če bi takoj vsi začeli voziti 
avtomobile s takim izpuhom, bi se lahko global-
no stanje CO2 in toplogrednih plinov že v parih 
desetletjih izboljšalo. Vse lepo in prav, če…
Če drevo raste, pa ga mi posekamo, raste 

naprej kajne? Ne, ker tam namesto drevesa ra-
ste koruza, soja, sladkorni trs, črna repica, ne-
kaj pa se da dobiti tudi iz smeti. Tudi s tem v 
majhnih količinah ne bi bilo nič narobe, če ne 

Začeli smo 
skavtsko leto!
Medtem ko smo z mislimi že strogo v novem 
skavtskem letu, so spomini poletja še zelo živi. 
Dokler so še sveži, vam jih nekaj ponujamo iz 
nekomendskih taborov. Pred začetkom leta 
smo zasedali komendski voditelji, kar je med 
drugim prispevalo za kvaliteten uraden začetek 
skavtskega leta.

tarina Pavlinič ter Benjamin Lah, v letos novo 
ustanovljeni veji noviciata (NOPP, prehodna 
veja med četo in klanom, ki obstaja ob pogoju, 
da je dovolj 'prehodnikov') bodo kar trije, in 
sicer Nejc Jurkovič, Marko Pogačar in Vida 
Pogačar, v najstarejši veji klana (PP) pa se je 
moji malenkosti pridružil Jure Jerovšek. Naš 
duhovni asistent bo še naprej Gregor Lavrinec, 
ki sicer poučuje na Škofi jski klasični gimnaziji 
v Šentvidu.

V soboto smo kar nekaj časa usklajevali na-
men, ki pa nam je bil zato na koncu toliko bolj 
všeč. Namenili smo se naučiti skavte zaznavati 
potrebe v svojem okolju in nanje pravilno od-
govarjati. Ob tem bomo opozarjali sebe in 
druge na našo odvisnost od narave. V obliki 
šestih ciljev smo defi nirali, kako bomo ob 
koncu leta preverili, če nam je zadano uspelo. 
Duhovni navdih bomo iskali predvsem pri 
Slomšku, Baragi in pri Mariji.

Zadali smo si še konkretne cilje po vejah, v 
nedeljo pa določili kdo bo odgovoren za kateri 
projekt in kakšno nalogo bo imel posameznik v 
SKVO-ju. Le nekaj stvari je takih, ki bi lahko 
ostale več let nespremenjene, vendar stvari ve-
činoma nanesejo tako, da jih je treba po enem 
letu že temeljito spreminjati. Tako smo tudi na-
vajeni in to dobro funkcionira. Smo zelo močna 
mladinska skupina (okoli 80 aktivnih članov) in 
se zavedamo, da smo posebej za majhno vas 
pomembni, zato svojo nalogo jemljemo zelo 
resno in odgovorno. Naše zasedanje je bilo zelo 
uspešno, zato se nadejamo, da bo na takem ni-
voju potekalo tudi skavtsko leto. Mi smo za to 
leto pripravljeni, vi pa: »Bodite pripravljeni!« 

Veseli volk, Arnold Oton Ciraj 

Načrtovanje skavtskega leta 
2009/2010

Open Up – Islandija 
- Roverway
Poletja je konec in topli dnevi so že preteklost. 
Počasi prihaja zima. Sama sem jo okusila že 
sredi poletja, ko sem se skupaj z 82 skavti in 
nekaj manj taborniki odpravila na Islandijo. Na 
tem najbolj oddaljenem evropskem otoku je 
namreč od 16. do 30. julija potekal evropski ta-
bor popotnikov in popotnic (16-22 let), imeno-
van Roverway. Štirinajstdnevno druženje skoraj 
3000 skavtov iz vse Evrope je prineslo toliko 
dogodivščin, da je težko strniti misli. Prvi trije 
dnevi so bili bolj turistično obarvani (ogledali 
smo si geotermalne elektrarne, nacionalne par-
ke, gejzirje, slap Gulfos, glavno mesto Reykja-
vik). Naslednjih pet dni smo preživeli po manjših 
skupinah (po 50, različne narodnosti na različnih 
koncih Islandije), preostale dni pa smo bivali v 
skavtskem centru Althingi. Islandski skavti so 
za nas pripravili pester program, kjer smo se 
trudili odpreti naše misli, srce, se odpreti izzi-
vom, kulturi, ustvarjalnosti in okolju. V športni 
vasi smo plezali, se s kajaki vozili po jezeru, 
srfali; v ustvarjalni vasi se je pelo, plesalo, risalo 
tatuje, izdelovalo nakit. Imeli pa so tudi čisto 
pravo vikinško vas (Vikingi so namreč prvi na-
seljenci Islandije). Tam smo lahko na ognju su-
šili ribe, pekli ovco, rezbarili orodje, vlivali 
obeske, izdelovali izdelke iz usnja, …

Še in še je bilo zanimivega. Lahko razlagam 
kako je bilo, občutkov pa ne morem deliti. 
Mednarodni skavtski tabor moraš preprosto 
doživeti. Za konec naj vam povem le še to, 

da je razdalja med Ljubljano in Reykjavi-• 
kom 3005 kilometrov (mi smo jo preleteli 
z letalom Benetke – London - Reykjavik), 
da na Islandiji živi le okoli 300.000 prebi-• 
valcev, gostota naseljenosti pa je 2,7 prebi-
valca na kvadratni kilometer (od tega jih 
dve tretjini živi v glavnem mestu),
da je srednja mesečna temperatura v juliju • 
le 11,4 'C (mraaaaaz, piha veter, čez dan pa 
se lahko kar precej ogreje – zato moraš biti 
precej prilagodljiv),
da imajo na Islandiji v julijskem času po-• 
larni dan – to pomeni da sonce zahaja po-
zno zvečer in zgodaj zjutraj vzide – prav-
zaprav noči ni, mrak pa je le nekaj ur),
da lahko na čisto skrajnem severu Islandije • 
po naključju srečaš Komendčanko (ki že 
19 let živi na Islandiji).

Bodite pripravljeni!
 Ekspresna čebela

Uradni začetek skavtskega leta
bi bilo teh »rastlinc« 17 milijonov ton na leto 
(toliko pridela Evropa), večinoma pa so za to 
sekali gozdove ali uporabili slabšo zemljo. En 
hektar dreves bi med tem časom naredilo zraka 
za 100 ljudi.

Mimogrede, 10. oktobra smo začeli skavtsko 
leto. Že smo zakurili prvi ogenj in malo onesna-
žili ta naš zrak, a smo ga kmalu pogasili in se 
pridružili srečanju stega pred cerkvijo. Malo smo 
se zabavali, šli k maši, pogledali 250 slik iz lan-
skega leta in se domov odpeljali s… no, nekateri 
s kolesom, »ta bolj moderni« pa z avtom. Da ne 
bo vse tako črnogledo: ko sem prebiral po inter-
netu... neka majhna razlika v končnem izpustu 
biogoriva in navadne nafte (z vsemi posekanimi 
drevesi, stroški uvoza biogoriva in odpadkov,…) 
je, tako da vam dovolimo kupiti avto na biogori-
vo. Mogoče se bo v 725 letih že poznalo.

P.S.: Naslednjič otroke na skavte naženite s 
kolesom.

Domen Jurkovič, Neukrotljivi sokol
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S ŠOLSKIH KLOPI

Predšolski otroci vrtca Mehurčki in njihovi 
starejši vrstniki, ki že obiskujejo šolo, so tudi v 
letošnjem šolskem letu skupaj s svojimi vzgoji-
teljicami in učitelji vključeni v nacionalni pro-
jekt Ekošola kot način življenja. V četrtem letu 
sodelovanja je projekt za nas že postal to, kar 
omenja njegov naslov – način našega življenja. 
Z aktivnostmi, ki so med učenci že uveljavljene 
in večinoma dobro sprejete, skupaj gradimo 
vrednote za odgovoren način našega bivanja na 
tem planetu. Ker je temelj odgovornega odnosa 
do okolja izobraževanje, ki ob posredovanju 
znanja teži predvsem k dejavnemu spreminja-
nju navad, ekološke vsebine v vzgojno-izobra-
ževalno delo vključujemo v čimbolj aktivnih 
oblikah, med katerimi vsakdo lahko najde nekaj 
zase ter s tem krepi ekološko zavest.

V prihajajočih mesecih pouka si bomo v šoli 
in vrtcu preko ekološke bralne značke, urejanja 
igralnic in učilnic ter naše okolice, z zbiralnimi 
akcijami, ločevanjem posameznih vrst odpad-
kov, z izvedbo eko in drugih dnevov dejavnosti 
prizadevali, da bilo naše okolje in življenje v 
njem bolj zdravo, ravnanje z viri energije pa 
bolj učinkovito kot doslej in to tudi tedaj, ko nas 
nihče ne opazuje ter ocenjuje našega znanja.

Bojana Gomboc, ekokoordinatorka

V Pineti
V ponedeljek, 7. septembra, smo učenci 5. a 

in 5. b odšli za en teden v šolo v naravi. Odhod 
je bil zelo živahen. Ko smo prispeli v Pineto, 
smo si razdelili sobe, nato je bilo kosilo. Potem 
smo si malo odpočili in odšli na plažo. Nasle-
dnji dan smo imeli jutranjo telovadbo. Nada-
ljevali smo s poukom, šli na plažo, imeli športne 
igre. Podoben urnik je bil tudi v naslednjih 
dneh. V četrtek smo se peljali z ladjo v Poreč. 
Po ogledu mesta smo si lahko kupili tam tudi 
spominke. V petek zvečer smo imeli ples. Vsak 
si je izbral svoj plesni par. Plesali smo ves ve-
čer. To se je vsem vtisnilo v spomin. Imeli smo 
se zelo lepo. Šolo v naravi kar pogrešam.

Filip Lah, 5. b

V ponedeljek sem komaj čakal, da se odpravi-
mo v šolo v naravi.

Z avtobusom smo se odpeljali na morje. 
Tam smo pospravili stvari iz kovčkov ter 
oblekli postelje. Hodili smo na izlete ter se 
učili pri pouku, plavali smo, imeli pa smo tudi 
prosti čas. Dvakrat na dan smo se urili na teča-
ju plavanja. Šli smo tudi v Novigrad po razgle-
dnice. V Poreču smo si ogledali trg in cerkev. 
Potem smo lahko nakupovali. Šli smo še na 
sladoled. Naredili smo sliko iz školjk, ki smo 
jih nabrali na plaži. 

To je bila moja šola v naravi. Tam bi ostal še 
kar nekaj dni, ker mi je bilo tako zelo všeč.

Jan Smole, 5. a

Učenci obeh petih razredov smo odšli v Pineto, 
na morje na Hrvaško. Z nami so bile štiri učite-
ljice in trije učitelji.

Ekošola
Ko smo prispeli, smo najprej izvedeli, v kateri 

sobi je kdo. V sobi smo razpakirali svoje stvari v 
omare. Slišali smo zvonček in vsi smo se zbrali 
na hodniku, kjer smo naredili kolono. Izvedeli 
smo, kaj bomo počeli v tednu, ki je pred nami. 
Svoji sobi smo dali ime, ga zapisali na list, 
opremili z ilustracijo in list nalepili na vrata. 

Po preizkusu plavanja so nas učitelji razdeli-
li v plavalne skupine. Vsaka skupina je imela 
plavalne kapice svoje barve. Na koncu smo 
nekateri osvojili bronastega delfi nčka, drugi 
srebrnega, najboljši celo zlatega delfi nčka..

V petek smo imeli zaključni večer in smo 
plesali. V soboto smo se vrnili domov. 

Tadeja Hlade, 5. b

Na plavalnem tečaju 
Septembra smo bili na plavanju. Vsak dan smo 
se vozili na bazen v Kranj. Preden smo šli v 
bazen, smo se ogreli in oprhali. Potem smo šli 
v bazen. Učitelji plavanja so nas učili plavati 
žabico, raketo in vojačka na hrbtu. Bilo mi je 
zelo všeč. Veliko smo se naučili. Na koncu 
smo dobili diplome.

Nejc Zorman, 3. b

Na plavalnem tečaju sem se imela super. Nau-
čila sem se malo plavati. Mojemu učitelju je 
bilo ime Klemen. Najbolj všeč mi je bilo testi-
ranje. Plavati smo se učili v malem bazenu, šli 
pa smo tudi v olimpijski bazen. Zelo sem vese-
la, da sem se naučila malo plavati.

Patricija Lunar, 3. c

Na plavalnem tečaju smo plavali in skakali v 
vodo. Bila sem v najboljši skupini. Plavali smo 
hrbtno in pod vodo. Voda ni bila tako topla, kot 
sem mislila, da bo.

Zala Erent, 3. a

V zibelki knjige
Torek, 13. oktobra - Bilo je mrzlo jutro. 

Oblečena sem bila kot polh, pa me je še vedno 
zeblo. Kmalu so prišle učiteljice. 7. a na eno 
stran, 7. b pa na drugo. OOO, prav pogrela sem 
se v avtobusu, ampak kmalu, pri rojstni hiši 
Josipa Jurčiča, je bilo spet hladno. Tam smo si 
ogledali fi lm, nato smo malicali. Kasneje smo 
se razgledali po hiši. Grozno, v tej hiši ne bi 
nikoli živela. 

Potem smo se peljali še pol ure, do grada 
Turjaka. Najbolj strašna se mi je zdela nepo-
vratna ječa. Ko smo se ustavili pri Trubarjevi 
spominski hiši na Rašici, me je bilo malo manj 
strah. Spominska soba je bila čudovita, popisa-

na z zlatimi, pisanimi, slovenskimi črkami.
Dan je bil resda mrzel, vendar vseeno zaba-

ven. Veliko sem se naučila in upam, da mi bo 
to tudi koristilo. 

Laura Podgoršek, 7. b

Naravoslovni dan v Rakovem 
Škocjanu

V ponedeljek, 14. septembra, smo se učenci 
šestih razredov z avtobusom odpeljali v Rakov 
Škocjan, ki leži na Notranjskem. Ogledali smo 
si mali naravni most. Vas zanima, kako je na-
stal? Včasih (pred več milijoni let) je bila to 
jama, ki je bila iz apnenca. Apnenec se je dolgo 
raztapljal in strop se je zrušil. Tako je ostal sa-
mo obok, ki je danes mali naravni most. 

Šli smo tudi v eno izmed kraških jam. Notri 
smo se igrali dve igri. Prva je bila zelo poučna, 
v popolni temi smo poslušali, kako s stropa 
kaplja voda. Druga igrica pa je bila bolj zabav-
na. V njej smo bili komarji in netopirji.

Nato smo po naravoslovni učni poti prišli do 
mostu želja. Preden sem stopila na breg, sem si 
v mislih nekaj zaželela. Po bližnjici smo odšli 
še do velikega naravnega mostu, ki je visok 
trideset metrov. Ko smo stali pod njim, se mi 
sploh ni zdel tako visok, na vrhu pa se mi je od 
višine kar zvrtelo v glavi. 

V muzeju smo opazovali maketo Cerkniške-
ga jezera. Vodič je razlagal v notranjskem na-
rečju. Velikokrat je ponovil stavek: Jezero en-
krat je, drugič pa ga nej. Bilo je zelo smešno.

Ta dan mi je bil zelo všeč. Naučila sem se 
veliko novega. Upam, da se mi bo želja, ki sem 
si jo zaželela na mostu želja, izpolnila.

Monika Ravnikar, 6. a 

Na kraškem robu 
»Kje smo sedaj?« je nekdo vprašal z zadnje-

ga sedeža na avtobusu. »Sedaj smo na Primor-
skem,« je odvrnila učiteljica. Kmalu smo sto-
pili z avtobusa in že so nas čakali vodiči. 
Razdelili so nam učne liste in nam razložili, da 
bomo tekmovali v reševanju. Kdor bo najbolje 
reševal, bo dobil nagrado!

Učiteljica nas je razdelila v skupine, v kate-
rih smo morali reševati sklop učnih listov. 
Upala sem, da bom skupaj s svojo prijateljico 
Vanesso. Imela sem srečo. Skupaj sva bili, 
zraven pa še sošolka Karin in sošolec Jasmin. 
Upali smo, da bomo zmagali. Potrudili smo se 
po svojih najboljših močeh. Videli smo veliko 
novih stvari. Jame, razgled na obalo, jame na 
prostem, soline, klife … Za vsako 'novo' stvar 
smo dobili nekaj vprašanj. 

Končno je nastopil trenutek, ko so nam pre-
gledali liste. Srce mi je zaradi želje po zmagi 
močno razbijalo. In končno … »Zmagovalci so 
…« se je oglasil glas. Vsi smo pozorno poslu-
šali. »Larina skupina!« Preplavilo me je veselje. 
Dobili smo nagrado, vstopnico za brezplačni 
ogled jame Dimnice. Komaj čakam naslednjo 
sobot, ko bom šla v jamo. Izlet je bil super!

Lara Kos, 8. c  
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Po dolgem času so nam organizatorji ponovno 
ponudili zgolj enodnevni spektakel na najbolj 
poznani slovenski progi v Tunjicah. Po eni 
strani je to predvsem za gledalce pomenilo en 
dan manj užitkov ob vragolijah tekmovalcem, 
medtem ko smo se po drugi strani veselili 
krajših pavz med posameznimi vožnjami in 
posledično neprestanega dogajanja na progi.

Grgič viceprvak, Osredkar tretji
Potem ko se je evropska avtokrosistična sezona končala že konec septembra, smo prvi vikend ok-
tobra sklenili še letošnje državno prvenstvo.

boju za naslov prvaka v 
svoji diviziji prehitel 
Žigo Kraševca (ŠK 
Tornado, Z 128 1.3), ki 
je imel tokrat precej 
problemov s svojim 
dirkalnikom.

Med školjkarji si je 

brez večjih težav 
zmago privozil Knez, 
ki je s tem potrdil 
drugo mesto v skupni 
razvrstitvi divizije 1, 
štirideset točk za no-
vim prvakom Feštaj-
nom. Slednji bo imel, 
kot vse kaže, v priho-

dnji sezoni, ki jo bo Knez v celoti odpeljal z 
audijem, vse prej kot lahko delo za ubranitev 
letošnjega naslova.

Najbolj zanimivo pa je bilo po pričakovanjih 
spet v diviziji 3. Matija Rakovec (ASC Mu-
stang Domžale, Suzuki buggy 1.3, 4x4) si 
kljub že osvojenemu naslovu ni dopustil napa-
ke in je vodil od štarta do cilja. Podobno velja 
za drugouvrščenega Marcela Grgiča (AMK 
Tunjice, Tatra buggy 3.5 4x4), ki je prav na 
dan dirke dopolnil 24 let, medtem ko je Kern 
potegnil kot tretji. V nadaljevanju je imelo kar 
nekaj tekmovalcev težave s svojimi buggy-ji, 
med drugim je bil med osmoljenci spet tudi 
Kern. To je iz ozadja s pridom izkoristil Marko 
Ravnikar (AŠD Kamniška Bistrica, Škoda bu-
ggy 1.8 4x4), ki si je kljub kontaktu s Kernom 

uspel privoziti najnižjo sto-
pničko. Ker Ravnikar ni bil 
prijavljen v letošnje državno 
prvenstvo, je točke za 3. mesto 
osvojil sicer četrti Bojan 
Osredkar (AMK Feštajn, VW 
buggy 2.8 4x4), ki je s tem 
tudi prehitel Dejana Petriča 
(ASC Mustang Domžale, 
Opel buggy 2.0 4x4) v nepo-
srednem boju za 3. mesto v 
skupni razvrstitvi. Robert 
Kociper (AŠD Kamniška Bi-
strica, Peugeot buggy 3.0) je 
bil šesti, Kern pa sedmi. 

Rakovec je prvak postal že 

Grgič (na sredini) je bil tokrat najuspešnejši izmed petih tekmovalcev iz 
naše občine

Dopoldanski treningi so minili v znamenju 
neulovljivega Tomaža Potiska (RT Mustang 
Litija, VW Golf III 1.4), vedno nepopustljivega 
Metoda Kneza (ŠK Tornado, Audi 2.0 RS 4x4) 
in hitrega ter atraktivnega Igorja Kerna (ŠK 
Tornado, Yamaha buggy 2x1000 4x4).

Tudi potek kvalifi kacijskih voženj ni bil bi-
stveno drugačen. Potisek je zmagoval zelo su-
vereno, Knezu je nekaj preglavic povzročal le 
Samo Feštajn (AMK Feštajn, Subaru Impreza 
2.0 WRX STi 4x4), v dveh skupinah buggy-jev 
pa je bilo vendarle nekoliko bolj pestro, saj so 
se tekmovalci na vrhu in pod njim kar precej 
menjavali.

V fi nalu divizije 1A je kljub težavam na 
štartu pričakovano slavil Potisek in s tem v 

S konstantno dobrimi nastopi se je Osredkar letos prebil kar do 
tretjega mesta v diviziji 3

dirko pred koncem, skupaj pa je zbral kar 260 
točk. Drugo mesto v letošnjem prvenstvu pri-
pada tokratnemu slavljencu Grgiču (176), tretje 
pa kot že rečeno Osredkarju (164). Tudi ostali 
Komendčani so izboljšali svoje lanske uvrsti-
tve. Kern je s 133 točkami v borbi za peto mesto 
za pičlo točko ugnal Bokala, Kociper je osvojil 
osmo, Janez Zgonec (AŠD Kamniška Bistrica, 
Nissan buggy 2.0 4x4) pa deveto mesto. 

Vseeno pa se Kociper lahko pohvali tudi z 
naslovom prvaka, saj je osvojil pokalno prven-
stvo buggy-jev gnanih na en par koles (divizija 
3B). V prihodnji sezoni pa tega uspeha ne bo 
branil, saj se v njegovi delavnici že bohoti nov 
stroj s Volkswagnovim 1.6-litrskim motorjem 
in pogonom na vsa štiri kolesa.

Veliko število slovenskih tekmovalcev pa se 
je prijavilo tudi na dirko za nagrado Jelenja 
2009 v hrvaški Rupi, kjer sta se predstavila 
tudi dva vrhunska avtokrosista iz evropskega 
prvenstva, Čeh Jaromir Štetina in Slovak Igor 
Vlasaty. 

Zmag so se v svojih divizijah veselili Kraše-
vec, Feštajn in Rakovec, medtem ko komendski 
fantje tokrat niso imeli prav veliko sreče s sicer 
zelo priljubljeno progo med tako med dirkači, 
kot tudi med gledalci.

Še najbolje se je s četrtim mestom odrezal 
Osredkar, v svojem premiernem nastopu z no-
vim buggy-jem, pa je s petim mestom zadovo-
ljil Kociper. Grgič je zaradi okvare motorja 
odstopil že na treningih, Kern in Ravnikar pa si 
zaradi okvar svojih dirkalnikov nista uspela 
izboriti nastopa v fi nalni vožnji.

Nekatere tekmovalce v novembru čaka še 
zaključek prvenstva v relikrosu na logaškem 
Blagomix racing parku, drugi pa so na Rupi s 
tekmovalno sezono zaključili in se lahko v 
miru začnejo pripravljati na naslednjo 
sezono.a.

Srečo Zupančič, fotografi je: Matjaž Sedušak

Kociper je v svoji prvi sezoni osvojil pokalno prvenstvo dvopogoncev, 
naslednje leto pa se bo boril z vsemi najboljšimi
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Kolesarji DU uspešno sklenili sezono
povzpelo na enaintrideset. 
Pa tudi to je res, da brez 
prizadevanja vodje kole-
sarske sekcije Filipa Žele-
znika za kvalitetno izvedbo 
kolesarskih »izletov« šte-
vilo ne bi tako naraslo. Vse 
akcije vodijo naši upoko-
jenci skupaj z DU Kamnik, 
s katerimi jih vežejo večle-
tne vezi in sodelovanje.

Od letos načrtovanih 16 
voženj, so jih izvedli 14. Po 
številu opravljenih voženj 
so se uvrstili: na prvo mesto 
Jože Kern in Filip Železnik 

med moškimi, med ženskami pa so največkrat 
»brcale«: Angelca Hočevar, Slavka Lap in Da-
nica Štebe. Nesreč na vožnjah ni bilo, razen 
nepredvidljivih treh predrtih zračnic, a še zanje 
se je našel »zdravnik« na poti – Jože Baronik.

Naši kolesarji so bili tudi organizatorji sre-
čanja kolesarjev sosednjih društev DU: Cerkelj, 
Vodic in Komende, ki je bilo 11. junija. Udele-
žilo se ga je 61 udeležencev. Organizatorji so 

Kolesarji DU Komenda v novih dresih

ŠPORT

Za mešani ekipni kolesarski kronometer je ve-
dno težko napovedati, koliko ekip bo nastopilo. 
Po lanskem hladnem in vetrovnem vremenu je 
bilo na letošnjo drugo nedeljo v septembru 
prav prijetno poletno vreme. Ekipe so že več 
ali manj sestavljene že nekaj časa pred tekmo-
vanjem, zato ni bilo veliko taktiziranja pri se-
stavljanju ekip pred samim startom. Žal letos 
iz objektivnih vzrokov ni branila lanskoletne 
suverene zmage domača ekipa Čehunčki&ostali. 
Zlato je letos pobrala ekipa Štajerci (Frece 
Nandi, Frece Sara, Mitič Bojan, Rataj Amadej) 
iz Šentjurja, ki se je celo sezono intenzivno 
pripravljala. Domačo čast je ubranila ekipa 
Besni jelenčki (Igor 
Jenko, Andrej Jenko, 
Tine Jenko, Vida Jen-
ko, Peter Pibernik), ki 
je za 20 km dolgo 
progo potrebovala le 
dobro minuto in pol 
več časa. Tretje mesto 
si je priborila domača 
ekipa Skadole team 
(Luka Zarnik, Andrej 
Lah, Alenka Černigoj, 
Grega Tramte). Eki-
pno tekmovanje je za-
nimivo predvsem zato, 
ker mora ekipa sode-
lovati med seboj. Po-
trebno se je naučiti 

Kolesarski kronometer
V Suhadolah se je končala še ena kolesarska prireditev, ki tudi že 
ima bogato tradicijo, saj je bila že deveta po vrsti. 

tudi vožnje v zavetrju in na tak način hraniti 
moč in energijo. Rezultat odvisen od najšib-
kejšega člana ekipe. Pogoj za nastop je ekipe 
je, da mora biti v ekipi vsaj ena članica, zato 
je ekipo kar težko sestaviti. Prav vse ekipe so 
zadovoljne in predvsem brez nezgod prikole-
sarile do cilja. 

Po razglasitvi rezultatov je Andrej Lah po-
skrbel za promocijo nevsakdanje športne zvrsti. 
Med dve drevesi je razpel vrv, po kateri se je 
nekaj tekmovalcev trudilo z ravnotežjem. Vsi 
so bili edini, da je potrebno kar precej vaje in 
umirjenosti za obvladovanje takšne hoje.

Peter Pibernik

pripravili tekmovanje v spretnostni vožnji. 
Posamezna društva so se uvrstila: najbolj 
spretni so bili kolesarji iz Cerkelj, drugo mesto 
je pripadlo Vodicam, tako je našim članom 
ostalo »samo« tretje mesto. 

Še večji zalogaj pa si je kolesarska sekcija 
naložila z organizacijo srečanja kolesarjev DU 
z Gorenjske, ki ga je nadvse uspešno izvedla 2. 
julija. Udeležilo se ga je 134 kolesarjev, ki so 
uživali v  vožnji po znanih poteh in ob koncu 
vožnje še na šaljivo plat ubrani spretnostni 
vožnji. Kot se spodobi, so naši kolesarji poleg 
odlične organizacije srečanja, ki so ga ob po-
moči še petnajstih članov DU in podpredsedni-
ka društva Ivana Hladeta, v postavi: Jelka Žulič 
in Peter Jakomin, zasedli prvo mesto. Drugi so 
bili kolesarji DU Cerklje, tretje mesto pa so 
osvojili udeleženci iz Naklega. Ni treba pose-
bej poudariti, da so bili naši organizatorji po-
hvaljeni za izvedbo obeh srečanj.

Ne nazadnje med uspehe lahko prištejemo 
tudi nabavo enotnih kolesarskih dresov, ki jih 
je sekcija nabavila iz lastno ustvarjenih sred-
stev.

Tone Ogorevc

Znano je, da je kolesarjenje zdravo in podalj-
šuje kakovost življenja. To vedno bolj spozna-
vajo tudi upokojenci našega DU, ki vedno bolj 
pogumno sedajo na kolo in nabirajo zdravje in 
moč za blažitev vsakodnevnih tegob. Tako 
moramo pohvalno zapisati o vedno večjem 
številu kolesarjev upokojencev. Od lanskega 
leta, ko se je kolesarjenja udeleževalo vsega 
sedemnajst kolesarjev, se je letošnje število 

Četrta 
zaporedna 
zmaga 
V letošnji ligi DEBL kranjske hokejistke na 
začetku niso doživljale lanskih uspehov. V pr-
vih treh tekmah so, ko se pomerile na tujem in 
doma z Young Birds iz Kitzbühla ter doma z 
novinkami v ligi HK Celeia, uspele zabeležiti 
le točko. Obliž na začetni neuspeh je bilo po-
tem gostovanje na Dunaju, ko so Kranjčanke z 
odlično igro premagale ekipo Vienna Flyers s 
4 : 3. Potem so lanske prvakinje, hokejistke 
HK Triglav, na rednem ligaškem srečanju DE-
BL dosegle prvo letošnjo zmago na domačem 
ledu.

Na sobotni tekmi razširjene avstrijske lige 
DEBL so potem gostile moštvo Red Angels iz 
Innsbrucka. Z visokim rezultatom 10:1 so Tri-
glavanke ponovno pokazale, da jih prva tri 
težka srečanja in porazi niso »premagali« in da 
so strnile vrste. Četrta zaporedna zmaga, pred-
vsem pa rezultat 10:1 prepriča še največje pe-
simiste, da so Kranjčanke spet v starem ritmu.
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Tak je slogan, ki ga Policija polaga na srce in v 
vednost vsem prebivalcem naše države. Iz tega 
lahko sklepamo, da Policija pričakuje večje 
sodelovanje vseh dejavnikov, ki so vključeni v 
delovanje na področju splošne varnosti. Prav 
je tako – o tem bomo obširneje morda pisali v 
eni naslednjih številk in posredovali nekaj 
praktičnih nasvetov o samozaščitnem ravna-
nju.

O dogodkih, ki so krojili varnost v mesecu 
septembru pa naslednje:

Žejen osebni avto
Lastnik pa brez denarja. Kaže, da je bencin-

ski servis OMW na Potoku priljubljen pri »ti-
čih«, ki brez denarja (in vesti) brezplačno pol-
nijo svoje rezervoarje. To se je zgodilo 8. 
septembra na omenjenem servisu. Nepridiprav 
je napolnil svoj rezervoar s 148,57 litra goriva, 
ki bi poštenega plačnika stalo 169,67 EUR. 
Odpeljal je – upajmo, da ne brez povratka, ne 
da bi segel v denarnico. Vprašanje: kaj pa 
nadzorne kamere? Če so ga posnele, bo svoje 
dejanje najbrž plačal dražje, kot v primeru po-
štenega plačila.

Nekateri bi radi gradili kar tako..
Novo naselje na Gmajnici raste zelo hitro, 

pa tudi še nedokončanih gradenj je še veliko. 
To zapelje tiste, ki bi radi na cenejši način prišli 
do lastne hiše, pa si kake stvari »sposodijo« v  
slabo zavarovanih novih gradnjah. Tako so 2. 
oktobra nepridipravi vdrli kar v dve še nedo-
grajeni hiši in ukradli - pri prvi hiši hrastov 
parket in otroško kolo, pri drugem vlomu pa so 
»odšle, zaenkrat še neznano kam«, vpihovalne 
turbine, razvlažilec in lepenka. Nastala materi-
alna škoda še ni znana, znano pa je, da »udele-

Spoštovani!
Opozorili bi Vas radi na dejstvo, da je bilo v 

letu 2008 v obdobju od 1. 1. 2008 do 31. 12. 
2008 na regionalnih, lokalnih in drugih cestah, 
ki so v pristojnosti upravljanja občin, 149 mr-
tvih udeležencev v prometu, hudo telesno po-
škodovanih je bilo 870 udeležencev in 9321 
lahko telesno poškodovanih. Skupno število 
nesreč na omenjenih cestah je bilo 18679. Tudi 
v letošnjem letu v obdobju od 1. 1.2009 do 28. 
9. 2009 beležimo na teh cestah že 87 smrtnih 
žrtev, 586 hudo telesno poškodovanih ter 6276 
lahko telesno poškodovanih udeležencev v 
prometu.

Glede na vzrok in posledico prometne ne-
sreče so najpogostejši vzroki prometnih nesreč 
na cestah v naselju neprilagojena hitrost, ne-
pravilna stran/smer vožnje, neupoštevanje 

Želimo, da živite varno
žence« prepovedanih iger čaka kazenska 
ovadba, ko bodo kriminalisti opravili svoje 
delo. Kazen? Pravična in dejanju primerna. 
Vzgojna!

Poljubljanje na cesti je prepovedano
Ogroža javno moralo. Če pa se sredi ostrega 

ovinka »poljubita« dva osebna avtomobila je 
pa to stvar, ki jo bo raziskala Policija. Zgodilo 
se je 2. oktobra (pa sejem je bil takrat v Ko-
mendi), ko sta to nespodobno dejanje zagrešila 
javno na ovinku na Gmajnici. Prav nič nežno 
ni bilo videti, pa tudi pristojni organ zoper 
krivca najbrž ne bo prav nič nežen. Prav je tako 
– kaj pa se zaletavata, namesto da bi se prijazno 
in bolj od daleč samo spogledala.

Parkiranja kar tako 
Nevljudnim in nevzgojenim vse prav pride, 

pa čeprav parkirajo na javnih površinah, name-
njenih pešcem (pločniku) ali pa kar na sosedo-
vem travniku. Tudi tak primer se je zgodil 2. 
oktobra na Križu, pa še vsaj dvakrat se je po-
novil. Parkiranje ni bilo kratkotrajno in je 
močno oviralo pešce, predvsem mladino, ki se 
je vračala iz šole. Malo bolj obzirni pa bi le 
lahko bili in upoštevali zakonske predpise.

- Ob vsem naštetem iz naše občine pa Policija 
poroča o ponarejenih bankovcih (za 50 EUR), 
o vlomih v avtomobile (osebne in tovorne), o 
kaznivih dejanjih ogrožanja osebne varnosti – 
po domače o nasilju za domačimi zidovi. So 
taka dejanja tudi v zvezi z vse večjo recesijo in 
so nesoglasja v družinah toliko bolj pogosta? 
Morda – celo verjetno! Zanimivo je tudi, da so 
tudi ostali bencinski servisi OMV na območju 
Policijske postaje Kamnik podvrženi tatvinam 

goriva. Je pri tem podjetju popolnoma zatajil 
varnostni sistem?

- Po doslej znanih podatkih se je letos smrtno 
ponesrečilo 149 ljudi, 17 manj kot v istem ob-
dobju lani. Obstaja upanje o nadaljnjem upa-
danju smrtnih žrtev na naših cestah.

O osebni varnosti pa zaenkrat samo na 
kratko: 

Pazite, kje nosite denarnico, kako (predvsem 
ženske) nosite torbice, kako in ob katerem času 
dvigate gotovino na bančnih avtomatih, od 
koga kupujete »zlato« ali izdelke, ki so vse 
drugo kot zlati, kakšne »obiskovalce« puščate 
v stanovanja ali domove. Predvsem pa pazite, 
da v primeru kaznivih dejanj, ki so naperjena 
zoper vas osebno ali zoper premoženje, ki ga 
nosite s seboj, ne ogrožate lastne varnosti ali 
zdravja.

Droge postajajo v naši občini tudi problem. 
Pri preventivi poleg šole, ki temu posveča vso 
potrebno pozornost, priporočamo staršem, da s 
skrbnim opazovanjem vedenja in potrebnim 
nadzorom nad načinom življenja svoji mladini 
onemogočite, da bi prišli v stik z drogami ali 
sumljivimi osebami.

Pa še to – hitro se bliža 15. november, ko 
bo treba »preobuti« avtomobile v »zimske 
čevlje«. Ne odlašajte do zadnjega dne!

Tone Ogorevc

Pismo ministra za promet 
Minister za promet dr. Patrik Vlačič je 6. oktobra naslovil posebno pismo na občine, občinske svete 
in župane v Sloveniji. 

prednosti, nepravilno prehitevanje, nepravilni 
premiki z vozilom, kot tudi neustrezna varno-
stna razdalja, nepravilno ravnanje pešcev in 
drugi vzroki. V obdobju 1. 1. 2008 do 31. 12. 
2008 smo zabeležili 15396 nesreč, v letošnjem 
letu pa že 9539.

Ker se velik del vseh zgoraj naštetih nesreč 
dogaja prav na lokalnih cestah, ki so v Vaši 
pristojnosti, spoštovana županja, župan oz. di-
rektorica, direktor občinske uprave, Vas vlju-
dno naprošamo, da ob oblikovanju proračuna 
za leto 2010 in 2011, ki je verjetno ena glavnih 
tem v zadnjem kvartalu leta, prav v vsaki od 
210 občin v Sloveniji, pomislite tudi na zago-
tovitev sredstev v proračunu za preventivno 
varnost v cestnem prometu tako v fazi projek-
tiranja, izvajanja infrastrukturnih ukrepov ter 
vzdrževanja cest, kot seveda osveščanja udele-

žencev v prometu in preventivnih akcij na vseh 
področjih.

Naj bo Vaš proračun za prihodnje leto usmer-
jen razvojno tudi v smislu varnosti v cestnem 
prometu za vse generacije in preprečevanju 
najhujšega, čemur smo izpostavljeni vsi udele-
ženci v prometu; od najmlajših pa do starejših, 
tistih z gibalnimi ovirami in invalidov. 

Na državni ravni bomo v pomoč in podporo 
zagotovili na različnih področjih dodatna 
usposabljanja, gradiva in podporo za izvajanje 
ukrepov na lokalni ravni (usposabljanja za iz-
vajanje preventivnih akcij, usposabljanja na 
področju cestne infrastrukture, srečanja za 
ravnatelje šol, zdravstvene delavce...).

S spoštovanjem,
dr. Patrick Vlačič,

MINISTER
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Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar 
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Aplenca na spletu:
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Oglase, zahvale 
oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu 
na občini, ali pošljite po E-pošti na 
naslov: urednistvo.gok@komenda.si
Informacije tudi na GSM 031-638-699

Aplenca-Glasilo občine Komenda,
Leto 18, številka 11 bo izšla
27. novembra 2009
Gradivo za objavo oddajte 
do srede, 11. novembra 2009 

Če želite, da pri zahva-
li za pokojnika ob sliki 

objavimo tudi znak

to pripišite ali 
sporočite ob 

naročilu zahvale.
Uredniški odbor

Odšli so... 
Peter Juhant, rojen 27. 1. 1938, Gmajnica 
108, star 71 let

Priplul v pristan, 
v zavetje brez viharja,
kjer ni teme, 
je sama zarja.
 Gradnik

ZAHVALA

Ob smrti naše mame, babice, prababice

MATILDE URBANEC
po domače Jermanove Tilke,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni-
kom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče 
in maše ter tako številno spremstvo na 
njeni zadnji poti. Hvala vsem, ki ste jo 
skupaj z nami kropili in zanjo molili na 
našem domu v Mostah. Hvala dr. Dragoti-
nu Ahlinu za njegovo dolgoletno spre-
mljanje v bolezni. Hvala gospodu župniku 
Zdravku Žagarju za lepo mašo in pogreb 
ter pevcem Moškega pevskega zbora Ko-
menda za zelo lepo petje, prav tako po-
grebni službi Pogrebnik iz Dvorij pri 
Cerkljah za zelo lepo spremstvo ob za-
dnjem slovesu.

Mamo ohranimo v mašnem in molitvenem 
spominu!

Hčerke Justa, Slavka in Irena z družinami
Moste pri Komendi, septembra 2009   

Ostaja spomin in velika praznina nate.
Ostaja spomin na tvoja dobra dela.

V SPOMIN

Mineva leto žalosti, ko smo se poslovili od  
naše drage mame 

MANCE HANČIČ
iz Most 

Zahvala vsem, ki se je spominjate in na 
njenem grobu prižigate svečke.

Vsi njeni
Moste, oktober 2009 

Bil kratek čas si tu med nami,
Resnico to si bral na dlani,
A dela tvoja so pred nami.
Tisti dan nam sonce je utonilo,
Ujeto v vagonih se ti je srce zlomilo
 
Rajske duri so se Ti odprle
Oči so Tvoje trudne večno luč uzrle.
Ko od tam učiš ljubiti Božji meč,
U veri v večnost vi'dmo več.

V SPOMIN

20. oktobra je minilo pet let, odkar nas je 
vse prezgodaj zapustil dragi sin, oči, brat in 
stric

ROK HORVAT

Z vso ljubeznijo se ga spominjamo vsi nje-
govi.

Komenda, oktober 2009

NAPOVEDNIK
November

Z avtobusom na Martinovanje – Društvo 
upokojencev Komenda vabi v četrtek, 12. no-
vembra,  na Martinovanje v Prekmurje in v 
prijetno gostilno na Hrvaškem, zato ne pozabi-
te potni list ali osebno izkaznico. Prijave spre-
jema Marija Špehonja, tel.: 032 405 303. 

EL-TT Odbojkarska liga – Društvo prijate-
ljev športa organizira 7. in 21. novembra, oba-
krat z začetkom ob 15. uri v Športni dvorani v 
Komendi EL-TT Odbojkarsko ligo.

Občinsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu 
– Športno društvo Suhadole vabi 22. novembra 
na odprto občinsko prvenstvo v gorskem kole-
sarstvu za vse starostne kategorije; predšolski 
otroci na 600 metrov, drugi na 4,5 kilometra po 
gozdni poti do mlinčkov. Start bo ob 11.30 
pred cerkvijo v Suhadolah.

Desetletnica ŠD Suhadole – Športno društvo 
Suhadole bo v četrtek, 26. novembra, ob 19. 
uri v Osnovni šoli v Mostah proslavilo 10-le-
tnico delovanja. Lepo povabljeni!

Gašperjev Miklavž – Veliki koncert v živo bo 
v Športni dvorani v Komendi v soboto, 28. 
novembra, ob 19. uri. Nastopilo bo dvanajst 
ansamblov, po koncertu ples z ansamblom 
Kranjci (bivši Gašperji).

Izlet Turističnega društva – Turistično dru-
štvo Komenda v soboto, 21. novembra, organi-
zira izlet v Lanšprež, Blanco,…  
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XXXXXXXXXXX Poslovna enota 
KRANJ

Kuhinj in bele tehnike 

Modernih jedilnih garnitur 

Spalnic in vzmetnic 

Modernih dnevnih sob 

Lesnina Kranj vam nudi velik izbor: 

Sob za mlade 

ter še veliko, veliko ve� …. 

PE Lesnina Kranj 
C. Staneta Žagarja 67 

4000 Kranj 
Odprto vsak delovnik med 

9°° in 20°° uro 
Sobota 

9°° do 18°° ure 

Možnost:
�� nakupa na obroke 
�� brezpla�nega prevoza 
�� brezpla�ne montaže 
�� ra�unalniškega izrisa 
�� strokovnega svetovanja 
�� rednih in izrednih popustov 



Lep in prijazen oktober, čeprav je za 
kratek čas pokazal tudi kakšna je 
zima, je bil bogat raznovrstnih 
utrinkov.

• Jesenski sejemski utrip ni potr-
dil napovedi tistih, ki so menili, 
da bo letošnji sejem tokrat tudi 
ogledalo sedanje recesije. Po 
številu razstavljavcev in obisko-
valcev sodeč, bi lahko ugotovili: Če 
je to recesija, potem naj kar traja. 
Drugačna menja pa je bilo slišati 
med razstavljavci. 

• Z glavo na zabavo nas je »za-
del« dan kot strela z jasnega. Bilo je dobe-
sedno nepredstavljivo pozitivno in prepri-
čljivo, da se lahko izvrstno zabavamo brez 

alkohola, tobaka, prepovedanih 
drog. In Svet za preventivo je po 
dvoranskem dogajanju pred športno 
dvorano pripravil drugi del prese-
nečenja pod naslovom Vozimo 
pametno, in…. Zares, čestitka za 
ta Naravoslovni dan (Andreja Črtanec 
smo slišali, da je bila predvsem »kri-
va« zanj) za učence sedmih, osmih in 
devetih razredov.

• Radodaren je bil mesec tudi s 
predhodnico novembrske napovedi, 
kakšno je bilo leto. Običajno je 
Martin zadovoljen, če pravi kostanj 

iz ježic debelo kuka. In je, debelo in slad-
ko je pokukal, pri Bajerju na Križu. Turi-
stično društvo ni izneverilo ljubiteljev 

pečenega kostanja in mošta. Le pe-
ščica ribičev ob bajerju je ugota-
vljala, da so šli tudi krapi in druga 
ribja druščina v bajerju raje na veseli-
co k ribiški brunarici namesto, da bi 
poskušali vabljive ribiške vabe.

• Izneverili pa se niso tudi letošnji 
71-letniki, ki se sedaj, po lanskem 
70. letu redno dobivajo pri Slavki v 
Podgorju. Bodite enotni in čimbolj 
vztrajni pri srečanjih še naprej.

• Vztrajnost, trdno voljo in 
vnemo pa potrjujejo tudi v Od-
bojkarski EL-TT ligi vsakih štiri-

najst dni v športni dvorani v Komendi. 
Bodite prepričani, da bo tudi na koncu 

srečanj odbojkarska žoga še na-
prej okrogla.

• Po lanskem zboru pa smo bili 
spet skupaj s pevci, z mladimi, ob 
mislih in pesmih za dušo, za spo-
min, s preprosto povedanim, da ne 
pozabljamo, da nas včerajšnji čas 
zavezuje… Po lanskem, in vseh 
prejšnjih, smo se poklonili spomi-
nu umrlim. Ostanimo dobri in 
zvesti.

Andrej Žalar

Oktobrski utrinki

UPPP Komenda zvesta namenu in pomenu 

tudi na sejmu

Zakaj ne doma na sejem, če je takšen, ali še 

boljši kot drugod.

Vozimo pametno… 

Z glavo na zabavo, sicer se nam lahko… Kdor ne verja-

me, novembra v Aplenci…
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Kar debelo je pokukal iz ježic.
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Bodite enotni in čimbolj vztrajni še naprej.elell
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Bodite enotni in čimbolj vztrajni še naprej.

Tudi na koncu srečanj bo še naprej okrogla.
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ečanj bo še naprej okrogla.

Ostanimo dobri in zvesti. 


