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Aplenca
»Boži~ek bo na dom potrkal
in ljubezen daroval.

Mravlji{~e je za`ivelo

Malho svojo bo napolnil

Mladinski center Komenda je `e pred uradnim odprtjem za~el delati.

ter jo pod dreve{~ek dal.«

Za~eli so v jesenskih po~itnicah, {e prej pa so morali preurediti prostore.
Kako prijetni so sedaj prostori, bo najbolje, da si ogledate sami 8. decembra
od 15. ure dalje, ko bo uradna otvoritev prostorov.

VSE PRED[OLSKE OTROKE
IZ OB^INE KOMENDA
VABIMO,
DA SE SRE^AJO Z BOŽI^KOM,

Vsi mentorji in animatorji delajo prostovoljno in dragi star{i, ~e podrobno
pregledate njihov program, se za vsakega
mladostnika kaj najde. Zato nikar ne glejte
va{ega otroka, kako se doma dolgo~asi,
ampak ga napotite v Mravlji{~e. Tako so
se namre~ poimenovali in velikokrat tudi
izgledajo kot mravlji{~e. Vabljeni ste tudi
vsi tisti, ki bi se radi pridru`ili mentorjem
in bi kak{no uro svojega ~asa namenili
ustvarjanju in dru`enju v Mravlji{~u. Geslo
mladinskega centra je NAJ BO MLADOST
ZDRAVA NOROST.

KI JIH BO S SVOJIMI JELEN^KI
PRI^AKAL
V SREDO, 19. decembra 2007, ob 17. uri,
ZA [PORTNO DVORANO KOMENDA.
Prireditev so omogo~ili:
Turisti~no dru{tvo Komenda,
Ob~ina Komenda, Vrtec Mehur~ki,
Kulturno dru{tvo Komenda.

Med prvimi izdelki Dru{tva za mladinsko
dejavnost so novoletne vo{~ilnice

Dru{tvo za mladinsko dejavnost
MRAVLJI[^E

Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda, gsm:
031 297 712, mravljiscegmail.com
vabi na otvoritveno prireditev

MRAVLJE OKUPIRAJO KOMENDO
v soboto, 8. decembra 2007
ob 15.00 – uradna otvoritev Mravlji{~a
– Mladinskega centra Komenda,
od 15.30 do 18.30 - predprazni~ne
ustvarjalne delavnice za otroke in
odrasle, od 19.00 do 23.00 - glasbeno
zabavni ve~er za mladino od 16 let naprej, fotografska razstava v Art koti~ku.
NAJ BO MLADOST ZDRAVA NOROST!
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Skoraj vsak dan se nekaj dogaja. Ob torkih
in ~etrtkih se lahko razmigamo v {portni
dvorani v Komendi. Ob torkih z mentorjem Toma`em Horvatom, ob ~etrtkih pa z
Mihaelo Poglajen in Damjano Bricelj. Vabljeni od starosti 10 let naprej. Igrali bomo
ko{arko, nogomet, odbojko, badminton
ali pa {e kaj drugega. Ob sredah potekajo
med 16. in 20. uro tematske delavnice za
osnovno{olce od 8 let naprej. V likovno
umetnost vas bo usmerjala Suzana Zgonc,
pod mentorstvom Heli Drolc se boste
spro{~eno u~ili nem{kega jezika, kulture
in obi~ajev. Medijsko delavnico vodita Jure
Debeljak in Gregor Krmavnar. Tisti starej{i
od 12 let se lahko seznanijo z delom snemalca, monta`erja, tehnika, televizijskega
voditelja, radio voditelja, piso~ega novi-

narja. V na~rtu imajo, da pripravijo lastno
mese~no TV oddajo, pisanje ~lankov v
ob~insko glasilo in druga glasila, uredijo
spletne strani Mravlji{~a in {e mnogo
drugega. Delavnice ustvarjalne urice pod
mentorstvom Tja{e Kova~ bodo potekale
ob petkih popoldan in so namenjene tistim, ki radi ro~no ustvarjajo in oblikujejo iz
raznovrstnih materialov. Sobotno popoldne
od 16. ure do 17.30 z nazivom ^IRE ^ARE,
je namenjeno najmlaj{im od 4 do 7 let.
Mentorice Suzana, Heli, Jelka, Tja{a in
Anja, poskrbijo, da otroci no~ejo domov.
Prebirajo jim zgodbice, z njimi pojejo,
ple{ejo, pa tudi ri{ejo in ustvarjajo. Sobotni ve~eri so namenjeni tistim starej{im
od 12 let. Vsakih {tirinajst dni bo na vrsti
filmoteka. Prvi film si boste lahko ogledali
15. decembra. V klepetalnici, ki jo bosta vodila Ana Zarnik in Toma` Horvat, pa boste
lahko sodelovali 8. decembra na temo »ni
dobrega `ura brez alkohola in drog« Želijo
si tudi organizirati u~no pomo~ otrokom, ki
jo potrebujejo, vendar jim manjkajo mentorji, zato vabljeni tisti, ki menite, da svoje
znanje lahko posredujete naprej.

Njihovo gostoljubnost je izkoristila tudi
gasilska mladina PGD Komenda, ki je v
Mravlji{~u izdelovala novoletne vo{~ilnice,
ki jih na{e dru{tvo in Gasilska zveza Komenda po{ilja ob novem letu.
Mihaela Poglajen
Delavnice
ustavjalne urice pod
mentorstvom Tja{e
Kova~ so namenjene
tistim, ki radi ro~no
ustvarjajo in oblikujejo iz raznovrstnih
materialov

Aplenca

@UPANOVA BESEDA
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Mesec pomembnih odlo~itev
Tik pred njegovo izvolitvijo smo novega predsednika seznanili s programom
Medgeneracijskega so`itja.
– Krvav{ki vodovodni sistem kot rezervni vodni vir.- Ali sve~e res odslikavajo
mo~ spomina in zakaj razkopavanje po Glavarjevi?
– Prednosti v prora~unu.

Zadnji mesec med dvema izidoma
Aplence je bil precej `ivahen. Volili smo
predsednika dr`ave, bila je izredna seja
ob~inskega sveta, na Glavarjevi cesti so
gradbeni posegi in nenazadnje so se
`e za~ele tudi priprave na prora~un za
prihodnje leto.

»Pravzaprav je nerazumljivo, da danes mo~
spomina in `alovanja za svojci primerjamo,
in kar je {e bolj `alostno, dokazujemo, s
{tevilom pri`ganih sve~ na grobovih. Nikjer
drugje na svetu nisem videl tega. Tudi pri
nas bi se lahko zamislili nad tonami in tonami plastike in voska, ki ju zasipamo v na{o
{kodo in v {kodo zanamcem. Prepri~an

V ob~inskem svetu se za~enja oblikovanje prora~una za prihodnje leto.
Kak{na so izhodi{~a in izgledi?

»Res je, dobili smo novega predsednika
dr`ave. Vesel sem, da se je dr. Danilo
Türk prav pred drugim krogom volitev na
lastno `eljo oglasil v ob~ini in se podrobno
seznanil z na{im programom Medgeneracijskega so`itja in na~rtovano gradnjo
doma in centra za starej{e. Njegov obisk
ter izra`eno zadovoljstvo nad na{im programom sta odmevala po vsej Sloveniji.«

»Prora~un je v izhodi{~ih zelo razvojno
naravnan. V njem so vsi programi, ki so
lani izpadli, ker ni bilo na~rtovanih prihodkov na podlagi razvoja poslovne cone II.
Rezerviran pa bo tudi denar za popla~ilo
zemlji{~ lastnikom v poslovni coni II do
sredine aprila prihodnje leto.

Zakaj pa je bil potreben sklic izredne seje
ob~inskega sveta?
»Izredno sejo sem sklical, ker smo se
morali odlo~iti, ~e {e ostanemo povezani
na krvav{ki vodovodni sistem. Odlo~itev
je bila pomembna, ker bi izstop iz sistema
kasneje lahko ob`alovali, saj nekaj desetletij ne bi imeli ve~ mo`nosti, da se spet
pove`emo nanj. Ocenili smo, da izstop
ne bi bil moder. V ob~ini namre~ ob sedanjem razvoju v naslednjih desetih letih
pri~akujemo dva tiso~ novih prebivalcev.
Ta cilj, usmeritve v prostorskem planu in
strategija razvoja nam ka`ejo, da bo na{a
ob~ina imela takrat okrog {est do sedem
tiso~ prebivalcev. Za tak{no {tevilo prebivalcev in s tako veliko poslovno cono bi bila
odlo~itev, da ostanemo le pri kamni{kem
viru, preveliko tveganje. Tako imenovani
rezervni vir pa zahteva tudi dr`ava. V
primerjavi z ob~ino Menge{ mi nimamo
rezervne variante v globinskem vrtanju.
Meng{ani imajo pod dolomiti zelo dobro
vodo in se bodo z njo oskrbovali iz lastnih
vrtin, zato se je ob~ina Menge{ odlo~ila,
da bo izstopila iz krvav{kega sistema. Mi
pa bomo ostali na tem sistemu, prispevali
bomo potrebni del k sanaciji in si tako
skupaj z ob~ino Vodice zagotovili vsak
po 14 sekundnih litrov vode iz krvav{kega
vodovoda, kar je pribli`na trenutna poraba
v na{i ob~ini. Ob 40 litrih na sekundo,
kolikor imamo zagotovljenih iz Kamnika,
problemov z vodo ne bi smeli imeti. Za
obnovo krvav{kega sistema bomo skupaj z
drugimi zainteresiranimi ob~inami poskusili
pridobiti tudi nepovratna sredstva.«
Sledil je 1. november in spet odprl razmi{ljanja o ekolo{kem onesna`evanju.

imamo gradbeno dovoljenje in se bo za~el
graditi po novem letu. Hkrati pa na Glavarjevi cesti med {olo in ob~ino polagajo
kanalizacije za telekomunikacijski opti~ni
kabel. Tako bomo dobili plo~nik z novo
asfaltno prevleko, s kablom pa kvalitetnej{o
telekomunikacijsko, internetno in televizijsko ponudbo.«

Odpadne sve~e in plastika v in ob kontejnerju
sem, da ne bi `alovanja in ohranjanje
spomina izrazili ni~ manj osiroma{eno,
~e bi recimo na pokopali{~u namestili
nekaj stojal, kjer bi vsak lahko v spomin za
svojci pri`gal sve~ko. Denar, ki bi ga tako
prihranili, pa bi lahko namenili za ureditev
pokopali{~a. Skratka, mislim, da bi bilo
tako veliko bolje in lep{e.«

Velika prora~unska postavka bo izgradnja
komunalne infrastrukture oziroma vodovodnega sistema. Na~rtujemo polo`itev
nove, dva kilometra dolge vodovodne cevi
iz Podbor{ta na Komendsko Dobravo.
Gradnja je predvidena prihodnje leto in leta
2009, ko naj bi tudi na Komendski Dobravi
imeli vodo iz Iverja. Za to povezavo smo se
odlo~ili po nasvetu Komunalnega podjetja
Kamnik, ker bi bila povezava na tunji{ki
vodovod precej zahtevnej{a.

Kaj pa svetlobno onesna`evanje neba
z javno razsvetljavo? O tem in morebitni druga~ni razsvetljavi v ob~ini je
bilo precej govora na zadnji redni seji
ob~inskega sveta.
»S tem v zvezi je bil septembra letos
sprejet pravilnik, ki ob~inam nalaga nove
obveznosti. Gre predvsem za mejne vrednosti mo~i svetil, osvetljenosti povr{in ter
za omejevanje sevanja svetlobe proti nebu.
Pravilnik postavlja tudi roke, obstoje~e
svetilke javne razsvetljave je na primer
treba prilagodit do leta 2017.
Lahko ugotovim, da imamo v ob~ini Komenda v primerjavi z marsikatero ob~ino v
Sloveniji var~no javno razsvetljavo (imamo
var~ne 18 do 25-vatne `arnice), pravilnik pa
bomo prou~ili in po potrebi javno razsvetljavo prilagodili novim predpisom.«
Kaj pa pomeni kopanje na Glavarjevi
cesti?
»Nasproti {ole pripravljamo dostop za
gradnjo mostu ~ez P{ato, za katerega `e

Med pomembnej{imi projekti so v letu 2008
{e most ~ez P{ato nasproti {ole v Komendi,
gradnja konjskih hlevov, nakup stanovanj,
priprava projektne dokumentacije za kanalizacijsko povezavo Brega, Nasov~, Potoka,
Klanca do ~istilne naprave, gradila pa se bo
tudi kanalizacija z Gmajnice in Podbor{ta
do centra Komende ter povezava Komende
do glavnega kanalizacijskega kolektorja v
Mostah. ^e bodo denar, bo v programu
tudi obnova doma.«
Andrej @alar
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Predsedni{ke volitve 2007
V Sloveniji smo 11. novembra volili novega predsednika Republike Slovenije. Prepri~ljivo smo izvolili dr. Danila Turka in
tudi v ob~ini Komenda je na vseh treh voli{~ih dobil ve~ glasov kot protikandidat Lojze Peterle. Za mnenje, ~emu bi lahko
pripisali tako prepri~ljiv volilni izid, smo vpra{ali Romana Dobnikarja, predsednika OO SD Komenda in vodjo volilnega {taba
dr. Danila Turka v Komendi.
V Sloveniji smo 11. novembra volili
novega predsednika Republike Slovenije. Prepri~ljivo smo izvolili dr. Danila
Turka in tudi v ob~ini Komenda je na
vseh treh voli{~ih dobil ve~ glasov kot
protikandidat Lojze Peterle. Za mnenje,
~emu bi lahko pripisali tako prepri~ljiv
volilni izid, smo vpra{ali Romana Dobnikarja, predsednika OO SD Komenda
in vodjo volilnega {taba dr. Danila Turka
v Komendi.
»Naj povem, da sem bil med kampanjo s
kolegi iz Komende, Most in Kri`a zadol`en
za volilna opravila v Ob~ini Komenda, vodja
volilnega {taba Ob~inske organizacije
Kamnik-Komenda pa je bila mag. Julijana
Bizjak Mlakar, sicer predsednica Obmo~ne
organizacije SD Kamnik-Komenda.
No, za~elo se je pred dobrim letom, ko
smo ~lani ve~insko prepri~evali na{ega
predsednika Boruta Pahorja, naj ostane na{ predsednik in nas popelje na
dr`avnozborske volitve v letu 2008. ^eprav
smo vsi vedeli in ~utili, da bi bil Borut
tudi odli~en predsednik dr`ave, smo se
hkrati zavedali, da ga potrebujemo v
Sloveniji leta 2008, ko lahko zmagamo na
dr`avnozborskih volitvah. Je namre~ dovolj
{irok in zna zaupati ve~ini. Zato bi bil lahko
dober mandatar.
Da je Borut Pahor res pravi strateg in da
ima rad Slovenijo, je dokazal, ko nam je
rekel: »Ni res, da funkcija predsednika
dr`ave ni pomembna. Meni se zdi tako
zelo pomembna, da ne bom kandidiral le v
tistem primeru, ko in, ~e najdemo drugega
kandidata, ki bo lahko z veliko zanesljivostjo zmagal in postal nov predsednik Republike Slovenije. V Sloveniji bodo namre~
predsedni{ke volitve `e nakazale, kam
na{a dr`ava v prihodnje pluje.«
V kandidaturo je bil torej potem povabljen dr. Danilo Turk. Vendar ve~ini v
Sloveniji ni bil ravno najbolj poznan. Zato
je bil to nedvomno velik izziv tako za SD
kot za kandidata?
»V vseh ob~inskih in obmo~nih organizacijah SD, ki so sestavljale volilne {tabe dr.
Turka na terenu, smo vedeli, da bomo
med kampanjo delali za novega predsednika. Prevladalo je prepri~anje, da je dr.
Danilo Turk preprosto povedano »ta pravi
za predsednika vseh dr`avljanov«. Vedeli
pa smo tudi, da je na{ kandidat tako {irok
~lovek, da mora imeti druga~no volilno
geslo, kot so ga imeli protikandidati. Je
namre~ ~lovek, ki mu preprosto lahko
zaupate. Dr. Danilo Turk je namre~ ~lovek,
ki raje dvakrat premisli, preden kaj re~e, in
trikrat premisli, preden stori nepopravljivo.
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To so njegove vrline redkih.«
Kako ste se v stranki lotili kampanje?
»Kampanja je bila operativno razdeljena
na tri dele. Na za~etku smo morali dobesedno prepotovati Slovenijo, saj je bil
dr. Turk dober kandidat, ki pa ni bil dovolj
poznan. Je namre~ profesor, veliko ~asa pa
je pre`ivel v tujini, kot visok predstavnik v
Organizaciji zdru`enih narodov (OZN). Da
je korekten, {irok in strokoven kandidat, ki
bo zastopal in zdru`eval vse ljudi, smo na
za~etku vedeli le nekateri. Zato je bila prva
faza kampanje namenjena predvsem bolj{i
prepoznavnosti kandidata! V {tabih smo
se namre~ zavedali, da sta Mitja Gaspari
in Lojze Peterle celo bolj poznana in tudi
dobra kandidata.«
Kaj pa v drugem delu kampanje?
»V drugem delu kampanje, ko so bili v
igri {e vsi kandidati, so se bolj intenzivno
za~ela predstavljanja na televiziji. Takrat
smo {tabi sledili navodilom in odgovarjali
na {tevilna vpra{anja ljudi in enostavno
trdo delali na tem, da na{ega kandidata

predstavimo tak{nega, kot v resnici je.
Bilo je veliko obiskov na terenu; v Ob~ini
Komenda je bil dr. Danilo Turk dvakrat;
prvi~ na Sre~anju gorenjskih in ljubljanskih
upokojencev, drugi~ je pri{el poslu{at bolj
vsebinske usmeritve. Zavzel se je, da bo
idejo o Medgeneracijskem sodelovanju
{iril tudi v druge kraje po Sloveniji. ^lovek,
ki je videl tujino, dobro ve, da bo staranje
prebivalstva in s tem povezane te`ave vseh
(mladih, srednje starih in starej{ih) ena od
klju~nih stvari, ki nas ~akajo v prihodnje.
Pomembno je tudi, da smo bili trdno
odlo~eni, da o protikandidatih ne govorimo
in se tako imenovane negativne kampanje
ne bomo {li. Nenazadnje tega sploh ne
znamo. Poudarjali smo, da se na nas »lahko zanesete«. In volilni {tabi po Sloveniji
so bili zelo skrbno izbrani, saj morajo volivci zaupati tudi njim. [lo je torej za tako
imenovano »prvo fronto«, kjer je imel dr.
Danilo Turk iskreno in gore~o podporo.«
Zdi se, da je bil drugi del kampanje za
terenske {tabe la`ji?

Volitve 2007 v dveh krogih

Prvi~ Peterle pred Gasparijem, v
drugem krogu za Türkom
28. oktobra in 11. novembra smo volili predsednika dr`ave.
Po drugem krogu 11. novembra je bil na
voli{~ih po Sloveniji za predsednika dr`ave
z veliko ve~ino izvoljen dr. Danilo Türk. Na
treh voli{~ih v ob~ini Komenda pa so se
rezultati v prvem in drugem krogu deloma
razlikovali od skupnih v Sloveniji.
V prvem krogu 28. oktobra je najve~ glasov
dobil na vseh treh voli{~ih (Kri`, Komenda,
Moste) v ob~ini Lojze Peterle (38,83
odstotka), pred Mitjo Gasparijem (22,10
odstotka) in dr. Danilom Türkom (19,54
odstotka). ^etrti je bil zmago Jelin~i~ Plemeniti (13,36 odstotka), peti Darko Krajnc

(1,95 odstotka), {esta Elena Pe~ari~ (0,77
odstotka) in osma Monika Piberl (0,45
odstotka).
Na voli{~u na Kri`u je v I. krogu Lojze
Peterle dobil 35,82 odstotka glasov, drugi
je bil Zmago Jelin~i~ Plemeniti z 22,22
odstotka, tretji z 19,26 odstotka dr. Danilo
Türk, ~etrti s 17,78 odstotka Mitja Gaspari,
peti Darko Krajnc (1,68 odstotka), {esta
Monika Piberl (0,74 odstotka) in {esta
Elena Pe~ari~ (0,37 odstotka).
V Mostah je v I. krogu Lojze Peterle dobil
39,11 odstotka, za njim je bil s 23,13
odstotka Mitja Gaspari, tretji z 20,22
odstotka dr. Danilo
Türk, ~etrti Zmago
Jelin~i~ Plemeniti
(14,97 odstotka), peti
Darko Krajnc (1,68
odstotka), {esto in
sedmo mesto pa sta
si z 0,45 odstotka
delili Elena Pe~ari~
in Monika Piberl.
Tudi v Komendi je
najve~ glasov v I.

DOGAJANJA

Aplenca
»Res je. Drugi del kampanje je bil za terenske {tabe la`ji. Prepri~ani smo namre~
bili, da bo dr. Danilo Turk proti Lojzetu
Peterletu enostavno zanesljivo zmagal,
ker je bolj{i. Je pa res, da je v tem delu
kampanje kandidat sam imel glavno delo.
Lahko smo mu le svetovali. In prav vsi smo
ga bodrili takrat, ko se je zna{el pod plazom
ne~ednih obsodb in v ognju silovitih napadov. Odlo~ili smo se, da ne bomo napadali
nazaj. Sam pa se je tudi odlo~il, da bo dr`al
obljubo in se bo dr`avljanom predstavljal
za tak{nega, kot v resnici je. ^e ne zna
igrati in{trumenta, ga pa~ ne zna. Lahko
pa je iskren, {irok, moder in sprejemljiv za
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vse Slovence. In zmagal je ~astno!«
In va{a osebna izku{nja?
»Vesel sem, da sem lahko sodeloval pri
izvolitvi novega predsednika. Veliko sem
se nau~il, hkrati pa ponovno spoznal,
da brez ljudi, ki ti pomagajo, pa~ ne gre.
Zahvaljujem se Julijani Bizjak Mlakar, ki je
vodila {tab Kamnik Komenda, in vsem mojim ~lanom ({e posebej Aleksandri, Petru,
Vesni, Alfonzu, mojemu o~etu Francu in
bratu Marku ter Igorju, Bo{tjanu, Janezu
in {e mnogim drugim), ki so mi iskreno in
gore~e pomagali.
Naj pa tudi poudarim, da se dr. Danilo Turk
vsem ob~anom v Ob~ini Komenda iskreno
zahvaljuje, saj je na vseh treh voli{~ih dobili
ve~ino glasov.«
A. Žalar

Poplavljena podjetja
^lani Obmo~ne obrtne zbornice Kamnik
so imeli ponekod precej {kode.

Na referendumskem glasovanju pa jih
bilo proti zakonu 64,02 odstotka, za 35,98
odstotka glasov, neveljavnih pa je bilo 4,67
odstotka glasovnic.

V mesecu septembru je neurje prizadelo
tudi podjetnike, ~lane Obmo~ne obrtne
zbornice Kamnik. Velike vode so poplavile obratovalnice in tudi stanovanjske
dele objektov. Treba je bilo hitro ukrepa.
Krovna organizacija, Obrtna zbornica Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za
gospodarstvo dosegla dogovor o pomo~i.
Slovenski podjetni{ki sklad je konec meseca septembra objavil razpis o pomo~i
podjetjem, ki so utrpela {kodo zaradi
naravne nesre~e. Okvirna vi{ina sredstev
za pomo~ zna{a 20.000.000 EUR.
Najve~ posledic naravne nesre~e so podjetniki ob~utili v Ob~ini Komenda in tudi v
Ob~ini Kamnik. [koda je bila na opremi,
objektih, strojih, napravah, zalogah materiala ter izpadu prihodka. Marsikateri
obrtnik je v obupu razmi{ljal o zaklju~ku
poslovanja. Presene~eni so ugotavljali, da
niso bila zavarovanja sklenjena za naravne nesre~e – poplave, ampak le za izliv
vode iz cevi. Izgubljeni so bili pomembni
podatki, ra~uni, bilance, dobavnice …
potrebno je bilo razre{iti vpra{anje, kaj z
zaposlenimi…
^lani komisije OOZ Kamnik so obiskali
nekatere podjetnike, ki so imeli najve~
{kode. Vsem je bila skupna misel »~e ne
vidi{, skoraj ne more{ verjeti«. Ponekod
je blato zalilo obratovalnice in potrebno
je bilo strojno ~i{~enje.
Obmo~na obrtna zbornica Kamnik je
odprla poseben ra~un pri NLB d.d. za
pomo~ stanovskim ~lanom (TRR 023120256756487). Odpisovala je ~lanarino,
poenostavila je poslovanje za doniranje
sredstev najbolj ogro`enim. Na seznamu
je bilo 15 podjetnikov, ~lanov zbornice, s
katerimi je bila redno vzpostavljena zveza
za solidarnostno pomo~i. Saniranje {e ni
kon~ano in postopno ugotavljajo {kodo
zaradi poplav.

A. Ž.

Irena Tonin, sekretarka OOZ Kamnik

Roman Dobnikar
....nadaljevanje s prej{nje strani
krogu dobil Peterle (38,83 odstotka). Mitja
Gaspari se je z 22,29 odstotka glasov
uvrstil na drugo mesto, na tretje z 19,12
odstotka dr. Danilo Türk, na ~etrto s 16,10
odstotka Zmago Jelin~i~ Plemeniti, peti
je bil Darko Krajnc (2,32 odstotka), {esta
Elena Pe~ari~ (1,08 odstotka), in sedma
Monika Piberl (0,39 odstotka).
Glasovalo je na vseh treh voli{~ih v prvem
krogu 2470 volivcev oziroma 64,71
odstotka, neveljavnih glasovnic pa je bilo
13 oziroma 0,34 odstotka.
V II. krogu volitev 11. novembra je na vseh
treh voli{~ih v ob~ini zmagal dr. Danilo Türk
s 53,87 odstotka glasov pred Lojzetom
Peterletom (46,13 odstotka).
Na voli{~u je na Kri`u je dr. Danilo Türk
dobil 51,20 odstotka, Lojze Peterle 48,80
odstotka. V Mostah je dr. Danilo Türk dobil
54,20, Lojze Peterle pa 45,80 odstotka glasov. Na voli{~u v Komendi pa je dr. Danilo
Türk dobil 54,17 odstotka, Lojze Peterle pa
45,83 odstotka glasov.
Glasovalo je 2450 volivcev oz. 62,13
odstotka vseh vpisanih volivcev v ob~ini,
neveljavnih glasovnic pa je bilo 24 oz. 0,98
odstotka.

Krvav{ki biser
O krvav{kem biseru sem v lokalnem
glasilu pisal `e nekajkrat. V devetdesetih
letih sem sodeloval v projektni skupini,
ki je pripravljala in pripravila {tudijo o
alternativni povezavi vodovodov lokalnih
skupnosti, ki pitno vodo zagotavljajo iz
Krvavca, Iverij in iz podtalnice (Menge{,
Dom`ale, Vodice). Omenjeni projekt je
skorajda dobil kon~no obliko. Skorajda
za to, ker so lokalni politiki obstali na
svojih malih vrti~kih in niso zmogli dogovora v prid javnega interesa, v prid
zagotavljanja kvalitetne pitne vode.
Ob~ine v teh mesecih kar tekmujejo v
idejah o zagotavljanju javnega dobra,
pripravljajo vloge in prijave za pridobitev evropskih sredstev iz kohezijskih
skladov. Pri tem je na{a sosednja ob~ina
Cerklje na Gorenjskem {e posebej
podjetna, tako pri na~rtovanju zagotavljanja sredstev za vodovod pa tudi za
kanalizacijo.
Zagotavljanje pitne vode iz Krvavca
pa ima napako, ki jo vloga za evropska sredstva ne opravlja in je ne more
sanirati. Zamenjava salonitnih cevi, ki
so dotrajane, kjer je velika izguba pitne
vode, je ve~ kot smiselna. Nesmiselna pa
je obnova za pitno vodo iz drena`nega
zajetja iz Krvavca. O tem pa ne Kranj~ani,
ne Cerkljani no~ejo ni~ sli{ati. Leta in
leta saniramo drena`no zajetje, smo pri
tem vsaki~ neuspe{ni, vendar smo VZTRAJNI. Boj z naravo je vedno izgubljen,
o tem je vedel povedati tudi literarni
Don Kihot. Brez odprave vzroka, brez
opustitve drena`nega zajetja, so vse investicije v krvav{ki vodovod nesmiselno,
negospodarno dejanje.
Pri drena`nem zajetju se pri~ne
in kon~a politika razmetavanja
davkopla~evalskega denarja. Prav
je, da se je ob~inski svet odlo~il, da
pristopi k zagotavljanju pitne vode iz
alternativnega vodovodnega omre`ja
iz krvav{kega vodovoda. Prav je, da
imamo poleg kvalitetne pitne vode iz
Iverij alternativno mo`nost v krvav{ki
vodi. Prav bi bilo, da bi Komenda nekaj
tak{nega dogovorila tudi z Dom`alami
(Prodnik d.o.o.) oziroma Meng{em, ki
nam je v preteklih letih zagotavljal, ko
ni bilo zagotovljene vode iz krvav{kega
vodovoda, pitno vodo iz podtalnice, iz vrtin. Moste so v tak{nih primerih dobivale
vodo iz bli`nje sose{~ine.
Lokalna oblast naj zatorej opusti temeljito
sanacijo drena`nega zajetja na Krvavcu
in naj sredstva vlo`i v raziskave za pitno
vodo iz vrtin na Krvavcu. Kvaliteta vode
iz krvav{kih vrtin ne more biti druga~na,
kot je pitna voda iz Iverij.
mag. Stanislav Zarnik
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ŽIVIMO ZDRAVO

Vedno ve~ obiskovalcev
Na Zavodu za zdravstveno varstvo Ljubljana
(ZZV Ljubljana) so se v sodelovanju z ob~ino
Komenda odlo~ili na izvedbo programa Živimo
zdravo. Program je namenjen predstavitvi
zdravega `ivljenja med odraslimi prebivalci
in poteka na tako
imenovanih delavnicah.
Po prvi delavnici bele`imo vse ve~ji obisk, je
pred tednom povedala
koordinatorka sre~anj
Bernarda Karni~nik.
In kako so zadovoljni
udele`enci delavnic?
Marjan Rozman z Brega: »Prvi~ sem
na predavanju. Vaje smo imeli in prikaz
obvladovanja stresa. Zelo mi je v{e~ in bom
{e pri{el.«

Vinko Petek
Tiho je pred dnevi sklenil svojo `ivljenjsko zgodbo. Ko me je sporo~ilo, da
se je poslovil Vinko Petek, Bognar~kov
s Kri`a, doseglo, sem se spomnil na
najino prvo sre~anje pred kak{nima
dvema desetletjema. Na~rte za kanalizacijo so takrat pripravljali na Kri`u in
Vinko je bil predsednik krajevne skupnosti. No, sedaj kanalizacijo Kri` ima,
pa vodovod, pa urejeno infrastrukturo.
Vse, o ~emer so takrat razmi{ljali.
Krajani Kri`a so ga poznali kot zavzetega
gasilca. Mlade pri gasilcih je prevzel ob
koncu {estdesetih let minulega stoletja.
Takrat so organizirali veliko kulturnih
prireditev in iger. Potem so v dru{tvu
dobili prvo motorno brizgalno in gasilski
kombi. Tej pridobitvi je sledila pobuda
za izgradnjo ko{arkarskega igri{~a in
potem pa je pri{el na vrsto {e kulturni
dom. Vinka Petka so poznali kot mo`a
idej z izumiteljsko `ilico. Ko pa je bil
zgrajen plo~nik s kolesarsko stezo
od Kri`a proti Mostam, je bil z `eno
Marinko boter slovesnemu odprtju.
Lani, ob ob~inskem prazniku, ko je dobil
srebrno priznanje ob~ine Komenda, so
mu predlagatelji med drugim zapisali:
Ves ~as delaven gasilec z razli~nimi
dol`nostmi in ~astni ~lan gasilskega
dru{tva Kri` je bil Vinko Petek tudi med
ustanovitelji Gasilske zveze Komenda
pa tudi eden od {estih ustanoviteljev
Ustanove Petra Pavla Glavarja.
Njegova zgodba, zgodba Vinka Petka
je kon~ana, {tevilni trenutki, dogodki,
razvojne spremembe v ~asovni kronologiji Kri`a in ob~ine Komenda pa
bodo spominjali nanj.
A. Žalar
Svojci se zahvaljujemo Ob~ini Komenda

DOGAJANJA
Franc Grilc z Gmajnice:
»Pravzaprav sem bolj
naklju~no pri{el na
predavanje; `eno sem
pripeljal. Sedaj pa vidim,
da je zelo zanimivo in
pou~no. Mislim, da bom
{e ve~krat pri{el.«
Tja{a Jerman, predavateljica - Zavod za
zdravstveno varstvo Ljubljana: »Presene~ena
sem nad izredno udele`bo. Doslej sem
bila na parih tovrstnih
delavnicah v Sloveniji,
vendar je zanimanje v
Komendi presenetljivo.
Proti koncu programa
bom {e enkrat tukaj.
Vsem udele`encem
`elim prijetno delo.«
A. Žalar

Gasilski kviz 2007
Najpomembnej{e tekmovanje za mladino
je prav gotovo KVIZ, na katerem se poleg
teorije tekmuje tudi v prakti~nem delu. Iz
na{e zveze se je ob~inskega tekmovanja
udele`ila le PGD Komenda. Prvi izbor
smo morali narediti `e v dru{tvu, saj se na
ob~insko tekmovanje lahko uvrstita le dve
ekipi iz vsake kategorije. Po dobrih rezultatih na ob~inskem tekmovanju, so se vse
{tiri ekipe uvrstile na regijsko tekmovanje
v kvizu, ki je potekalo v [martnem pri
Litiji. Na{a mladinska ekipa v sestavi Ana
Bricelj, Patricija Kerna in
Barbara Pavlini~ je osvojila prvo mesto in se
tako uvrstila na dr`avno
prvenstvo, ki je bilo letos
na Osnovni {oli Mirana
Jarca v ^rnomlju.
V soboto, 24. novembra,
se je v ^rnomlju zbrala
gasilska mladina iz vse
Slovenije. Na tekmovanju
je sodelovalo 84 ekip v
treh kategorijah. Pri pionirjih je prvo mesto osvojilo PGD Studenec. Pri
starej{ih pionirjih so prvo
mesto osvojili PGD Gradnik. Na{a ekipa je med 28
ekipami zasedla odli~no
14. mesto, saj so bile razlike med uvrstitvami zelo
majhne. Na kvizu so sodelovali tudi mladinci (16-18
let), kjer so prvo mesto
zasedli PGD Morav~e.
Že uvrstitev na dr`avno
prvenstvo je za na{e
PGD zelo pomembno in
upamo, da se ga nismo
udele`ili zadnji~.
Mihaela Poglajen
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Gasilski nogomet
Zaradi slabega vremena je bilo letos tradicionalno gasilko tekmovanje v malem nogometu
v {portni dvorani v Kamniku. 17. novembra ga
je organiziralo PGD
Nevlje. Tekmovanja
se je udele`ilo 40
ekip v {tirih kategorijah. Po lanskoletni
ekipni zmagi smo
morali letos priznati
premo~ ekipi PGD
Motnik. PGD Komenda je namre~
zasedla z dvema
srebrnima medaljama in eno bronasto drugo mesto. Zopet so
se izkazala dekleta, kot dobre nogometa{inje.
Spet pa so se iz na{e Gasilske zveze tekmovanja udele`ili le pionirji in pionirke ter
mladinci in mladinke PGD Komenda.
Mihaela Poglajen

Aplenca

DOGAJANJA

Obisk dr. Danila Turka v Komendi
Zdaj `e predsednik dr`ave, takrat {e kot
kandidat za predsednika, sicer s skoraj
70-odstotno podporo po javno mnenjskih
raziskavah, si je `elel kaj ve~ izvedeti o
medgeneracijskih programih za kakovostno starost in so`itje generacij. Prvo
informacijo o na{em delovanju je dobil na
Sre~anju upokojencev Gorenjske, potem
pa je na njegovo iniciativo predsednik
komendskih socialnih demokratov Roman
Dobnikar organiziral sestanek, kjer smo mu
iz~rpno predstavili dosedanje delovanje

projekta in na~rte za prihodnost.
Bil je presene~en in navdu{en, da se tako
pomembnega in isto~asno zahtevnega
projekta, glede na demografsko situacijo v
Sloveniji in v Evropi, polotevamo v majhni
ob~ini, saj kaj podobnega ob obiskih po
Sloveniji {e ni videl. Povedali smo mu, da
brez sodelovanja znanstveno raziskovalne
in{titucije In{tituta Antona Trstenjaka in
njegovega predstojnika prof. dr. Jo`eta
Ramov{a,ne bi {lo, saj je na{e delo implementacija dognanj in izsledkov in{tituta.
Na koncu sre~anja je predsednik poudaril,
da postaja medgeneracijska solidarnost vedno
bolj pomembna tema, ki
pa je zelo {iroka in zato
v~asih za ljudi precej abstraktna. Zato je v primeru
izvolitve za predsednika
ponudil svojo pomo~ pri
osve{~anju javnosti o tej
problematiki. Izpostavil
je, da bi Medgeneracijsko
sredi{~e v Komendi lahko postalo primer dobre
prakse na podro~ju medgeneracijskega so`itja za
kakovostno starost ter
vzor~ni model, po katerem
bi se lahko zgledovale tudi
ostale ob~ine v Sloveniji in po svetu.
»Umirajo~i bolnik v dru`ini in `alovanje
za pokojnim« je naslov predavanja Metke
Klevi{ar, ustanoviteljica slovenskega
dru{tva hospic, v okviru »Kluba svojcev«.

Za sprejemanje `ivljenja in za ~im bolj normalen odnos do bolezni se Metki Klevi{ar
zdi bistveni odnos do smrti.
»^e mi pomeni smrt del `ivljenja, ki me ne
navdaja z grozo, ampak je nov izziv, me
neizbe`nost smrti ne obremenjuje. Nasprotno, omogo~a mi, da dam `ivljenju, ki
ga `ivim tu in sedaj, ve~ vsebine, da ga bolj
cenim in se ga veselim, hkrati pa tudi z neko
radovednostjo pri~akujem nadaljevanje
tega `ivljenja po smrti.
O smrti sem veliko premi{ljevala in
prav od temeljnega
odnosa do smrti je
odvisna kvaliteta
`ivljenja. Tudi na
podro~ju zdravstva
in {e marsikje bi bilo
druga~e, mnogo
la`e, ~e bi imeli
ljudje ta odnos bolj
raz~i{~en.«
Tako spregovori o
smrti Metka Klevi{ar v knjigi
»Moja ~etrta kariera«. To
je zgodba njene bolezni,
multiple skleroze, ki jo je
doletela pri devetnajstih letih in jo je v letih
`ivljenja zaznamovala, v~asih v slabem,
v~asih v dobrem smislu. Spregovori o svoji
~etrti karieri, ki jo za~enja in za katero ne
ve, kak{na bo. Bolezen postaja vedno bolj
stvarnost in problem, s katerim se mora
spoprijeti. 40 let se je pripravljala na to
kariero in upa, da ji bo kos.
Naj nam bo za zgled.
Sre~anje »Zveze medgeneracijskih dru{tev
Slovenije za kakovostno starost« na Debelem rti~u.
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Sre~anje 60-letnikov
V piceriji Hram Gorjan so se 19. oktobra
zbrali 60 let stari ob~ani iz komendske
fare. Tako so tudi letos veselo dobrovoljni
potrdili tradicijo in si segli v roke. Zapisali
so, da je bil ve~er od klepetu, dobri hrani
in pija~i kar prekratek. Pa tudi 60 let je hitro
minilo, so ugotavljali. [e posebno prijetni
so bili pogovori o mladostnih spominih.
Nazadnje so si za`eleli, da bi se zdravi in v
~imve~jem {tevilu {e mnogokrat sre~ali.
Njihovim `eljam se pridru`ujemo tudi v
Uredni{tvu Aplence.
A. Ž.

Živimo zdravo
Delavnice so v Osnovni {oli Komenda
vsak torek ob 18. uri.
4. decembra: Telesna dejavnost in
zdravje
11. decembra: Telesna te`a – kako
obdr`ati in dose~i primerno telesno te`o
18. decembra: Osnove zdrave
prehrane
Delavnice bodo trajale do dve uri.
Prijetno se bomo dru`ili, izvedeli,
kako naj zdravo `ivimoin kaj ogro`a
na{e zdravje.

Vsako leto enkrat se dru{tva, ki smo
k sebi, ampak predvsem k drugemu, ki ji je
poleg svoje blaginje pomembna tudi blaginja drugih; ne samo materialna blaginja,
ampak predvsem socialna; sprejemanje in
razumevanje drugih, kakr{nikoli `e so.
Na{e delo je te`ko in lepo; v skupnost
{irimo ideje, na~in razmi{ljanja, ki se nam
zdi na nek na~in enostaven, za katerega
skoraj vsi menimo, da ga obvladamo. Pa
vendar temu ni tako.
Dober oseben pogovor, so~utje, solidarnost moramo zavestno gojiti v sebi. Za to
se moramo vsak dan posebej odlo~iti in
potruditi.

vklju~ena v Zvezo medgeneracijskih
dru{tev Slovenije, sre~amo, vsaki~ v drugem kraju. Lani je bilo tovrstno sre~anje v
Komendi, letos pa na Debelem rti~u.
Smo kot velika dru`ina, ki ni obrnjena samo

In v na{ih medgeneracijskih dru{tvih za
kakovostno starost to in {e mnogo drugega
gojimo, negujemo in {irimo med ljudi. In
vedno ve~ nas je. Tudi vi se nam lahko
pridru`ite.
Pripravila koordinatorka mre`e
medgeneracijskih programov
Viki Drolec
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Predsedniku dr`ave
na pot

Kako naprej v na{i
Ob~ini?

Izvolili smo novega predsednika dr`ave.
Kaj lahko povemo o novem predsedniku, kar {e ni bilo povedanega. Zmerjali in hvalili so ga v tem
predvolilnem obdobju mnogi. Toda nekaj je potrebno izpostaviti.
Za razliko od mnogih, sam menim, da smo dr. Danila Türka
izvolili zato, ker na predsedni{kem mestu no~emo imeti klovna,
arogantne`a ali netilca zgodovinskih sporov in ne zaradi delitve
na »va{i – na{i«. Izvolili smo ga zaradi njegovih sposobnosti. Izvolili smo predsednika, ki nas bo pokon~no zastopal v tujini kot
vrhunski diplomat, uveljavljen profesor, mednarodni pravnik in
znan zagovornik pravic manj{in.

Zdi se nam, da dogodki v na{i Ob~ini ne
te~ejo tako kot so si nekateri `eleli. Vsi se zavedamo dejstva, da je
bilo mnogo projektov odvisnih od dovoljenj, ki se ti~ejo Poslovne
cone Komenda II.faza. Žal je to zaenkrat edini ve~ji vir prihodkov za
na{o Ob~ino od katerega so odvisne tudi nadaljnje investicije.

In za kaj lahko, novega predsednika poleg dela, ki ga bo opravljal,
zadol`imo? Zadol`imo ga lahko za dokon~no izpolnitev moralne
obveze Slovenije do vseh zamejskih Slovencev. Pri vladah Italije,
Mad`arske in Avstrije naj dokon~no dose`e ureditev njihovega
statusa, da bodo kon~no polnopravni dr`avljani dr`av kjer `ivijo.
Za uveljavitev takega ustavnega statusa kot ga imajo Italijani in
Mad`ari v Sloveniji. Da bodo lahko govorili v slovenskem jeziku,
ne da bi zato pristali v zaporu. So~asni korak s strani Slovenije je
odprava najve~je sramote in poni`anja zamejcev, ko jim ni podelila
slovenskega dr`avljanstva. Slovenija je brez te`av velikodu{no
podelila dr`avljanstvo vsem ~ezmorskim Slovencem (ekonomskim
in politi~nim izseljencem). Zaradi doma~ih politi~nih kup~kanj in
podrepni{kega prilizovanja omenjenim tujim vladam pa zavrgla
tiste, ki so najve~ pretrpeli pod tujo oblastjo, pretrpeli zato, ker
so vztrajali in obstali kot Slovenci. Toda ponosa jim kljub vsemu
ni vzela.
~as je za popravo te v nebo vpijo~e krivice. Da nas v prihodnosti,
pred zanamci, ne bo sram.
mag. Bogo [est

Najbolj{i kandidat
in naj-predsednik
Drage ob~anke in spo{tovani ob~ani!
Na predsedni{ki torti v restavraciji Gla`uta je v nedeljo zve~er po
volitvah pisalo: »v Sloveniji se je zDanilo«. In lahko si predstavljate,
da so torto pripravili `e prej, preden je bil izvoljen na{ kandidat za
predsednika dr. Danilo Turk!
Moj ~lanek v glasilu Aplenca, daljnega dne 30. septembra sem
zaklju~il takole: »Za predsednika dr`ave smo podprli dr. Danila
Turka. Kandidat bo znal s svojo zmernostjo, odprtostjo, svetovljanstvom in inteligenco zastopati vse dr`avljane...«. Na ta stavek
sem zelo ponosen zato, ker sem tako zelo verjel v na{ega kandidata, da sem se celo odlo~il, da naslednji ~lanek (pred volitvami)
namerno izpustim.
Dr. Turka sem osebno spoznal, zato sem vedel, da bo suvereno
zmagal. To je za~utila velika ve~ina Slovencev in celo ve~ kot pol
ob~anov Komende. V Komendi pa so ljudje taki, da v~asih raje
malo po~akamo kam Slovenija gre, potem pa nam je tako ali tako
vsem `e od nekdaj jasno, da je to edina prava pot. Zato Komendi
napovedujem {e lepe ~ase!
Hkrati nisem ~isto ni~ presene~en, ~e je protikandidat zagrenjen,
~e dobi toliko glasov, kolikor si jih pa~ o~itno v Sloveniji zaslu`i.
Vendar pa se mi zdi zelo nenavadno to, da nekateri gore~i »podporniki« delajo skorajda izredne razmere. Brez skrbi, vse je vredu
in {e na bolje nam gre...
Roman Dobnikar,
predsednik Ob~inske Organizacije SD Komenda
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So pa investicije, ki bi jih morala ob~inska uprava s `upanom
postaviti na prvo mesto. Kot smo `e nekajkrat opozorili, se bo z
intenzivno gradnjo novih stanovanjskih objektov v zadnjem ~asu
pove~alo tudi {tevilo prebivalcev. Gradnja centra Komende s vsemi
poslovnimi objekti bi morala `e zdavnaj ste~i, saj je trenutno stanje
»katastrofalno«. Le ta je nujno potreben za delovanje skupnosti in
hkrati tudi za dru`enje prebivalcev. Mo~no upamo, da nam tega
centra skupaj s tako `eleno trgovino ne bodo prinesle {ele nove
volitve v Ob~inske svete!
Hkrati bi radi opozorili na problem, ki se nam zdi {e kako velik.
Lokacija za nov vrtec v Mostah se nam zdi popolnoma neprimerna
in si `elimo, da bi se {e enkrat preverile mo`nosti selitve lokacije
v naravi bolj prijazno okolje. Navsezadnje v ob~ini tako radi ponavljamo So`itje generacij. Projekti za Medgeneracijski dom so v
pridobivanju, mi pa z izbiro lokacije le to ravnovesje popolnoma
poru{imo. Govorimo eno, delamo pa drugo? Zakaj lo~iti mlade
od starej{ih? Tudi besede, da fluktuacija prebivalcev gravitira
proti Ljubljani, ne more biti glavni razlog za izbiro lokacije. Ni~
koliko ljudi je pripravljeno narediti kar nekaj vo`nje, le da lahko
njihov otrok varno in zdravo pre`ivlja ~as medtem ko oni delajo.
Postaviti mal~ke med hrup in smog je zelo neeti~no in hkrati
neodgovorno dejanje.
Razmislite, da lahko pravo~asno popravimo napake, `e v preteklosti jih je bilo storjeno mnogo preve~.
Jurij Kern, vodja liste LNO

Sodelovanje prina{a
dobre rezultate
Stanje dobra dva meseca nazaj, ko so
bili ponekod, predvsem pa v Železnikih,
zaradi vremenske ujme brez pitne vode, je
pospe{ilo razmi{ljanje, da so potrebni tudi dodatni viri napajanja
vodovodnih sistemov in to iz zajetij in vrtin, ki ne ležijo blizu skupaj.
Že nekaj ~asa na~rtovana rekonstrukcija krvav{kega zajetja je kot
nala{~ padla v to obdobje, saj je vpra{anje, kako bi se sicer na{a
ob~ina odzvala na povabilo iz Cerkelj k soinvestiranju, ko smo
zadnja leta toliko vložili v kamni{ki izvir Iverje, ki smo ga z delitvijo
velike ob~ine tako reko~ podedovali.
Na{ preklop na Iverje pa za krvav{ki izvir ni bil brez posledic, saj
smo poleg na{e ob~ine odklopili od njega {e delno napajanje
menge{ke in vodi{ke ob~ine, Kamnik pa drugim ob~inam razen
na{i ni pripravljen dajati vode. Izolacija na{ega vodovodnega
sistema od cevovodov, ki vodijo v ob~ini Menge{ in Vodice, bi
bila pa izredno draga.
Svétnika Liste TRN sva na Izredni seji ob~inskega sveta 29. oktobra in v njenem nadaljevanju 6. novembra aktivno in u~inkovito
sodelovala v diskusiji, ki je privedla do za vse zadovoljivega rezultata – na{a ob~ina si je zagotovila od krvav{kega zajetja trajen
odvzem vode 14 litrov na sekundo, kar bi v sili lahko zadovoljilo
na{e potrebe.
Da pa bo tudi zahodnemu delu ob~ine, ki se sedaj napaja iz
razvejanega glavnega voda proti Vodicam, zagotovljena pitna
voda iz izvira Iverje, bo za na{o ob~ino najcenej{a varianta soinvetiranje v direktni glavni vod Zalog – Vodice, ki ne bo potekal
prek na{ega ozemlja.
Za Listo TRN, Baldomir Kremžar

Aplenca

POLITIKA - RAZPIS

Strasti politike
Prizadevanje za ~loveka vredno obna{anje
v politi~nem `ivljenju namesto objestnega
razpu{~anja strasti je nikoli kon~ano delo.
To velja tako za navadne dr`avljane kot za tiste, ki opravljajo neko
vodilno javno slu`bo na kakr{nikoli ravni. Predvolilno obdobje je
obdobje, kjer je vsak dr`avljan tako ali druga~e politi~no dejaven. Skoraj vsak pa ~etudi se zdi, da se ne zanima za politiko, si
ob tako intenzivnih trenutkih politi~nega `ivljenja skupnosti, kot
so volitve, vendarle oblikuje neko mnenje o dolo~enem vidiku
skupnega `ivljenja pa ~etudi je to izraz obi~ajne nevednosti ali
nekih nesoo~enih strahov. Skoraj vsak to tudi na svoj na~in izrazi
pa naj bo to v klepetu ob kavici ali ob izmenjavi obi~ajne ljudske
kritike z naklju~nim sopotnikom na avtobusni postaji.
Obstajajo pa tudi posamezniki, za katere predvolilno obdobje
predstavlja neobvladljivo sku{njavo za izra`anje svojega gneva
nad politi~no druga~e usmerjenimi sodr`avljani. V NSi bele`imo,
da je bilo pred drugim krogom predsedni{kih volitev v na{i
ob~ini uni~enih ali potrganih ve~ kot 20 plakatov s podobo
predsedni{kega kandidata Lojzeta Peterleta, prav tako pa so neznano kam izginili 4 panoji za plakate. Ni~ posebnega! Pred nekaj
meseci je nekdo posprejal spomenik nasproti PCK in povzro~il
{e veliko ve~ {kode. Pa vendar je ob takih izgredih treba vedno
znova opozoriti, da so med nami ljudje, nesposobni normalnega
soo~anja s politi~nimi strastmi. To pa v lu~i enega prej{njih prispevkov, v katerem smo razmi{ljali, da ljudje praviloma volimo take
predstavnike, kakr{ni smo tudi sami po svoji moralni in osebnostni
strukturi, nenadoma postane pomembna tema.
Za OO NSi zapisal Peter Jerebi~

Po kongresu {e
enotnej{i
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Brezobzirno
juri{anje opozicije
na oblast
Za dosego tega cilja ne izbirajo sredstev.
Nobena la` ni zanje prevelika, saj nam je vsem znana resnica,
da {e tako veliko la` ljudje nazadnje sprejmejo za resnico, ~e
jo dovolj ~esto sli{ijo. Celo predsedni{ke volitve so izkoristili za
napadanje vlade. Spet se je pokazalo, da stare naveze iz biv{ega
re`ima {e kako delujejo in to organizirano, kakor v vojski.
Tudi na volitve pridejo skoraj stoodstotno. @al se je ta
organiziranost v slabi lu~i pokazala tudi v na{i ob~ini. Povsod
so namre~ mno`i~no trgali in ~e~kali po Peterletovih plakatih.
Ponekod so jih odnesli celo s panoji vred. Skrajno nekulturno
in `alostno! [e bolj pa se lahko zgra`amo nad blatenjem na{e
domovine v tujini pa {e tik pred za~etkom predsedovanja
Slovenije v EU. Nezasli{ano! Vendar v maniri »Cilj posve~uje
sredstva«.
Zanimivo je bilo po volitvah poslu{ati komentarje, da so rezultati
pravzaprav pokazali vsesplo{no nezaupanje vladi. Kot majhni
razvajeni otroci so cepetali in zahtevali spremembe.
Kaj rabijo taki razvajenci? Hladen tu{! In so ga tudi kmalu
dobili z izjavo predsednika vlade o mo`nem odstopu. Naenkrat
so utihnili. Ko se jim je ponudila mo`nost, da prevzamejo
oblast, so se ustra{ili. Raj{i bi {e po~akali kak{no leto, da jim
zdaj{nja gara{ka vlada opravi predsedovanje in ve~ino te`kih
in nehvale`nih tranzicijskih poslov. Zavedajo se, da vladanje
v trenutnih razmerah ni samo hoja po manekenskih stezah in
lepore~enje, ampak je trdo delo. To pa jim smrdi. Veliko raj{i bi
pri{li na postlano.
Pavel [mid, predsednik OO SDS Komenda
Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) Komenda v skladu s
Pravilnikom o dodeljevanju pomo~i ostarelim in drugim pomo~i
potrebnim ob~anom ob~ine Komenda (Uradne objave Glasila
ob~ine Komenda, {t. 4/2000) objavlja

V soboto, 17. novembra, smo se delegati
SLS zbrali na rednem volilnem kongresu SLS. Atmosfera je bila
polna pozitivne energije in odlo~nosti, da SLS {e enotnej{a in
mo~nej{a poka`e, da je konstruktiven in zanesljiv sooblikovalec
slovenskega politi~nega prostora.
Samo {tevilo kandidatov za pomembne funkcije znotraj stranke
so pokazale, da je med ~lanstvom veliko ljudi, ki so pripravljeni
prevzeti odgovornost ter prispevati svoj del k uspe{nemu delu
Slovenske ljudske stranke.
Kongres je ponovno pozdravil odlo~itev dosedanjega predsednika
Janeza Podobnika, da mesto prepusti Bojanu [rotu, s ~emer je
bil postavljen nov mejnik v delu in razvoju stranke. Uspe{nosti in
delavnosti dosedanjega predsednika Janeza Podobnika se lahko
zahvalimo, da je SLS prebrodila ~ase neenotnosti in je dosegla
visoko raven notranje demokrati~nosti in je pripravljena na nove
izzive.
V osebi novega predsednika Bojana [rota smo dobili ~loveka,
ki je kot `upan MO Celje pisal zgodbo o uspehu in je garant za
napredek in razvoj Slovenije.
V OO Komenda smo dosedanjemu predsedniku Janezu Podobniku hvale`ni za njegovo delo in vodenje stranke ter izjemno naklonjenost Komendi v njenih prizadevanjih za razvoj ter ga iskreno
podpiramo v njegovem nadaljnjem delu tako na mestu ministra za
okolje in prostor in podpredsednika SLS, Bojana [rota pa bomo
odlo~no podprli pri njegovem vodenju stranke in prizadevanjih
za blaginjo Slovenije.
Verjamemo, da smo v SLS s svojo pozitivno energijo vredni zaupanja in da bomo {e naprej delovali za blaginjo vseh prebivalk in
prebivalcev Slovenije.
Vid Koritnik, OO SLS Komenda

JAVNI RAZPIS ZA
DODELITEV SOCIALNE POMO^I UPRAVI^ENCEM IN
UPRAVI^ENKAM NA OBMO^JU OB^INE KOMENDA
Prosilci oziroma predlagatelji oseb, ki so po njihovem mnenju
upravi~eni do pomo~i, naj pro{nji za pomo~ prilo`ijo:
1. Dokazilo o stalnem bivali{~u v ob~ini Komenda (kopijo veljavnega osebnega dokumenta).
2. Potrdilo o neto dohodkih v zadnjih treh mesecih.
3. Potrdilo o morebitnem katastrskem dohodku.
4. Potrdilo Urada za delo o prijavi kot iskalec/ka zaposlitve.
5. Potrdilo o skupnem gospodinjstvu.
6. Obrazlo`itev pro{nje za pomo~.
^e bo za sprejem pomo~i dolo~enega ob~ana ali ob~anko predlagal predlagatelj (posameznik, ~lovekoljubna organizacija …),
morajo predlo`iti tudi ustrezno priporo~ilo in obrazlo`itev.
Prosilci oziroma predlagatelji naj le popolne vloge naslovijo na
naslov:
Ustanova Petra Pavla Glavarja Komenda,
Odbor za dodeljevanje socialne pomo~i,
Zaj~eva cesta 23, 1218 Komenda,
S pripisom ZA SOCIALNO POMO^.
Rok oddaje pro{enj in predlogov je do 15. novembra 2007.
V primeru velikega {tevila prijav bo Odbor za dodeljevanje socialne
pomo~i UPPG Komenda Upravi UPPG Komenda za dodelitev
pomo~i predlagal tiste ob~ane in ob~anke v gmotni stiski, ki imajo
ni`ji osebni dogodek na dru`inskega ~lana oziroma so se zna{li
v zares hudi trenutni ali trajnej{i stiski.
Dr. Marta Ciraj
Predsednica Uprave UPPG Komenda
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Me{ani pevski zbor Dru{tva upokojencev Komenda
Stari rek pravi, da so trije Slovenci `e zbor.
Seveda ob pesmi in prijetnem razpolo`enju.
^e pa skupaj prepeva enajstkrat ve~ pevcev
in pevk, je to MePZ DU Komenda s prepoznavnim repertoarjem in kvaliteto,kakr{no
izvabljajo iz svojih grl {e vedno mladostni
glasovi. Zbor `e {esto leto vodi Ignac Gorjanc,
izku{eni pevovodja in glasbeni pedagog, ki
se je pogumno spopadel z za~etimi te`avami
zbora; v njem so od za~etka bili le trije ali {tirje
pevci z dalj{o pevsko »kilometrino«, ostali
pa so bili vsekakor veliki ljubitelji petja in so
za~utili, da jim bo dru`enje v zboru prineslo
ne samo pevsko znanje in povzdignilo osebnostne kvalitete `ivljenja, ampak jim bo tudi
dopolnilo energijo,da bodo la`je kos spremembam, ki jih prina{a upokojitev.
Pravijo, da je ~love{ki glas najdragocenej{i
in{trument, ki je podarjen ~loveku. ^e pa je

Dru{tvo upokojencev Komenda
in Kamnik
Osnovna {ola Komenda- Moste

VABIJO
na prireditev
» NOVOLETNI POZDRAV PRAZNIKOM«
v petek, 21. decembra 2007, ob 19. uri.
Dvorana DOMA Komenda
Program so pripravili
>U~enci O[ Komenda Moste »Novoletne
po~itnice« (ske~) Mentorica Barbara
Jane`i~ Bizant
>Me{ani pevski zbor DU Kamnik: Zborovodkinja Karla Urh
>Novoletno vo{~ilo: Recitacija Marija Kern
>Folklorna skupina DU Komenda. Splet
gorenjskih plesov. Strokovni vodja Valter
Horvat
>Mladinski pevski zbor O[ Komenda Moste:
»Ven~ek Bo`i~no-novoletnih pesmi«. Zborovodkinja: Alenka Dr~ar.
>Folklorna skupina DU Kamnik: Strokovni
vodja Franci Poljan{ek
>Me{ani pevski zbor DU Komenda: Narodne in Bo`i~ne pesmi: Zborovodja Ignac
Gorjanc
>Pozdrav prazniku:Recitacija Ivica Ogorevc
Najava prihodnjih prireditev
Petek, 25. januarja 2008, ob 19. uri. Dvorana
kulturnega DOMA Komenda
»SKUPAJ SE IMAMO FLETNO«
Kulturno zabavna prireditev, ki jo organizirajo
upokojenci Ob~in Cerklje, Komende in Vodic
V ~asu oktober 2007 – marec 2008 bo imela
folklorna skupina DU Komenda preko 20 javnih
nastopov v razli~nih krajih Slovenije, Me{ani
pevski zbor pa preko 10 javnih nastopov.
S to aktivnostjo `elijo ~lani DU Komenda
najbolj{e predstaviti na{o Ob~ino.
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ta glas {e prijeten za uho, dobro voden in
vzgojen, je intimna izpoved pojo~ega in svojevrsten dar, ki ga ~lovek lahko da svoji okolici
in poslu{alcem. Sega v najbolj skrite koti~ke
du{e, odkriva vse, kar je v ~loveku dobrega
in plemenitega in plemeniti osebno kulturo
do`ivljanja `ivljenja in ~asa. Vse to pa nam je
{e kako potrebno v ~asu raz~love~enja medsebojnih odnosov in dojemanja so~loveka.

zboru, kjer predstavlja obogatitev basovskega
dela. Tih in miren s svojim pevskim znanjem
daje zgled in mo~ ostalim pevcem. Ja, pa {e
to, ni na{ ob~an, k sorodnikom v na{o ob~ino
prihaja po `ivljenjski optimizem in voljo do
`ivljenja, pri nas pa poje, ker je spoznal vrednost in vrednote zbora, ki se mu je pridru`il.
S petjem si kraj{a ~as in postavlja `ivljenje v
la`je okvirje.

Nace, kot mu ljubkovalno pravijo pevci, je
pravi ~lovek, ki zna s strokovnimi prijemi spodbuditi glas, ga usmerjati in voditi do kvalitete
glasbenega izraza, ki ga zbor kljub spo{tljivi
starosti pevcev pripelje
do popolne primerljivosti z ostalimi zbori tega
ranga, in ga s sve`imi
in zvene~imi glasovi ter
glasovno zdravimi pevci
marsikdaj tudi presega.
Vse to seveda ni zraslo
~ez no~, niti v enem letu.
Po {estih letih delovanja Ignac Gorjanc
pa je zbor sposoben interpretativno povsem
zadostiti zahtevam skladatelja in seveda
publike. Potrebno je le nekoliko ve~ dela in
potrpljenja pevovodje in predvsem pevk in
pevcev, da se pesem »ule`e« in zazveni v
vsej lepoti harmonije, da je zbor »upet« in da
polno zveni.

Helena Grintal je tudi `e »stara« pevka. Poje,
odkar pomni. Je doma iz dru`ine, ki ji je
petje predstavljajo vsakodnevno razvedrilo,
kraj{anje ve~erov in ji izostrilo »posluh« za
vse lepe stvari. Že s 15 leti je za~ela peti pri
cerkvenem zboru in pri zboru Prosvetnega
dru{tva Radomlje, kjer je nabirala izku{nje in
srkala lepoto pesmi celih osemnajst let. Nato
je za nekaj ~asa prenehala aktivno peti, dokler
ni bil ustanovljen MePZ
v Mostah, kjer je prepevala tako dolgo, dokler
je zbor deloval. Zboru
DU se je pridru`ila `e ob
samem za~etku. Je vsestranski estet in je pela
v operetah, igrala pri
dramski sekciji, pridno
pa je s sestro zbirala Helena Grintal
besedila starih ljudskih pesmi. Zapisanih ima
kar nekaj takih, predvsem epskih, ki danes
niso ve~ znane. Pozna pa prete`no vse
melodije, na katere se je te pesmi pelo, nekaj
besedil pa ima, kot pravi, {e v »glavi« in jih
bo treba {e spraviti na papir. Vse to izhaja {e
iz ~asov, ko je doma , predvsem z mamo in
o~etom, pa bratom in sestro vesela prepevala.
Življenje ni vedno praznik, v~asih zaide med
ute~ene ritme tudi kaj mote~ega. Pa je to v
njenem vsakodnevnem `ivljenju ne vr`e iz tira.
Sebi in vsem vedno sporo~a:«Veselje krepi
zdravje in podalj{uje `ivljenje«!

Dejstvo je, da se je Nace od za~etka zelo
te`ko odlo~il za stalno sodelovanje z zborom.
Potrebno je bilo za~eti od za~etka z najbolj
preprostimi pesmimi in enostavnim, enoglasnim petjem. Ko pa je spoznal, da imajo
pevke in pevci dober glasovni »material«,
predvsem pa, da so zvesti in to~ni na vajah,
dojemljivi, in hvale`ni za vsak izpiljen akord, da
so pripravljeni hoditi na vaje ob vsakem ~asu,
odlo~itev ni bila te`ka. Ostal je na{.
Delajo skoraj vse leto (razen med po~itnicami)
in imajo pripravljenih dvaintrideset pesmi, ki jih
za nobeno prilo`nost ne zmanjka.
[est let vaj, ~ez {estdeset nastopov (pa jih
letos ~akajo {e {tirje), je {tevilo, ki ga ste`ka
dose`ejo primerljivi zbori.
Skoraj nemogo~e bi bilo predstaviti vsako
~lanico in ~lana zbora, ~eprav si za svoje
delo to nedvomno zaslu`ijo, pa sem »po
posluhu« izbral dva, ki
morda zaradi posebnosti izstopata iz kroga
zaslu`nih.
Na nastopih zbora je
skoraj nemogo~e prezreti basista Zvonimirja
Skalarja. Poje z du{o in
Zvonimir Skalar
notranjim ob~utkom, ki
ga razdaja med publiko. Pa saj je lahko tak
pevec, svoj {e vedno `ametni bas razdaja
zboru KUD »Tine Ro`anc« v Ljubljani `e polnih
devetinpetdeset let, sedemnajst let poje tudi v
zboru »Dr. Bogdan Der~« na Pediatri~ni kliniki
Ljubljana, tri leta pa sodeluje tudi v na{em

Naj bo ta misel tudi nasvet ~lanicam in ~lanom
zbora. Nasvet in priporo~ilo, da bi nam {e
dolgo prepevali!
Tone Ogorevc

VABILO
Vabimo vas na Zbor uporabnikov CaTV, KKS
KOMOK, ki bo
v torek, 4. decembra, ob 18. uri v Kulturnem
Domu v Komendi.
DEVNI RED:
1. Ugotovitev sklep~nosti in dolo~itev delovnega predsedstva, Zapisnikarja
2. Poro~ilo o delu za preteklo {tiriletno obdobje
- predsednik sveta
- direktor zavoda
3. Volitve sedmih (7) predstavnikov uporabnikov v svet Zavoda KKS KOMOK
4. Razno
Prosim, da se seje udele`ite.
Vid Koritnik, predsednik Zavoda KKS KOMOK

NASVETI

Aplenca
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Dr. Angelca Žerovnik

Stres in dru`insko `ivljenje (4)
Stresne dejavnike radi povezujemo z
delovnimi obremenitvami in odnosi na
delovnem mestu, kar je povsem pravilno.
Vendar so lahko tudi v dru`inskem `ivljenju neugodni stresni dejavniki celo
najmo~nej{i. Seveda gre v tem primeru za
poru{ene dobre medosebne odnose.
V dru`ini smo si ljudje blizu, med
dru`inskimi ~lani so mo~ne ~ustvene vezi.
Kadar se bli`ina in ~ustvene vezi pretrgajo
oziroma pride do odtujenosti in posledi~no
do konfliktov, temu tudi sledi ~ustveni in
socialni pretres ali stres. Tu ne gre le za
partnerski odnos (mo` – `ena), tu so tudi
medgeneracijske povezave (mati – o~e
– h~i – sin – brat – sestra - ta{~a – tast…)
in sorodstvene vezi. Nikjer drugje ni mo~
ustvariti toliko lepega v med~love{kih
odnosih in tudi toliko hudega in bole~ega,
kot je to v dru`inski interakciji (medsebojni vpliv). Tako kot smo si v dru`ini lahko
blizu, smo si lahko tudi dale~.
Pojmovne kategorije nasprotij, kot je
ljubezen – sovra{tvo, spo{tovanje –
nespo{tovanje, strpnost – nestrpnost,
ne`nost – grobost, prizanesljivost – obsojanje…, se lahko v dru`inah pojavijo v
najizrazitej{i obliki. In proti temu je ~lovek
najmanj odporen.

V dru`inskem `ivljenju vsak upravi~eno
pri~akuje popolnej{i odnos, kot so ga
navajeni v drugih `ivljenjskih skupnostih.
Pri~akovanja, pravila, zahteve za dobro
dru`insko klimo so `e gensko vcepljena
v ~loveka: vsako odstopanje od tega
prina{a razo~aranja, preob~utljivost in
ob~utek ogro`enosti.
V za~etku dru`inskega `ivljenja, ki nastajajo v ~asu zaljubljenosti, predpostavljajo
vrednote, kot so ljubezen, zvestoba, sprejetost (tudi v te`avah in bolezni) toleranca
in za{~itenost. Vendar so prav te vrednote
velikokrat odsotne v o`jem in {ir{em
dru`inskem `ivljenju, kar ustvarja mo~ne
negativne stresne dejavnike.
V partnerskem odnosu pogosto ~akamo,
kaj bo drugi storil za nas in ne kaj bomo
mi storili za drugega. Tudi pri odnosu
star{i otroci se kmalu izoblikuje tak{no
pri~akovanje. Prav v tem pa je temeljna
te`ava pozitivne interakcije v dejavnem
odnosu.
Nekatere dru`ine funkcionirajo na principih
daj-dam, kar je tudi nevarno, ravnote`je se
tu lahko sorazmerno hitro poru{i. Dobro
izhodi{~e za harmoni~no dru`insko `ivljenje je v Pavlovi definiciji, ker iz nje lahko
izpeljemo: potrpe`ljivost, dobrotljivost,

Pi{koti s ko{~ki ~okolade
Pred nami so prazniki, za katere bo kak{en
nov recept za pi{kote zagotovo pri{el prav.
Predlagam recept, ki ga lahko spreminjamo
glede na svoje okuse (kokos, rozine, le{niki,
suho sadje...).
Za pribli`no 25 pi{kotov potrebujemo:
- 175 g moke
- 1 `li~ko pecilnega pra{ka
- 90 g trsnega (rjavega) sladkorja
- 10–15 g belega sladkorja
- 125 g masla ali margarine
- 1 vanili sladkor
- 1 jajce
- 125 g jedilne ~okolade
Vse sestavine (razen ~okolade) damo v
posodo in jih dobro zme{amo. Margarino
oziroma maslo nekaj ur pustimo na sobni

temperaturi, da se zmeh~a in ga potem
zlahka zme{amo z ostalimi sestavinami.
^okolado nare`emo na drobne ko{~ke in jih
masi prime{amo na koncu. Lahko pa kupimo
tudi tako imenovane ~okoladne solzice. Oblikujemo kroglice (premer naj bo pribli`no 3
cm) in jih nato splo{~imo. Pi{kote polagamo
na namazan peka~ ali na peki papir tako,
da so med seboj precej razmaknjeni, saj se
med peko razlezejo in narastejo. Pe~emo v
predhodno segreti pe~ici na 190 stopinj C,
pribli`no 10–12 minut oziroma dokler pi{koti
ne dobijo lepo zlato rumeno-rjavo barvo. ^e
so pi{koti {e mehki, to ne pomeni, da {e niso
pe~eni. Ko jih vzamemo iz pe~ice, jih pustimo,
da se ohladijo (cca. 10 minut) in postanejo
trdi. Zato je tudi najbolje, da uporabimo peki
papir, saj se nam druga~e lahko primejo na
peka~, ~eprav smo ga prej dobro namazali.
Razli~ice: namesto jedilne ~okolade lahko
uporabimo mle~no ali belo ~okolado. Za
pi{kote s ~okolado in kokosom dodamo 25
g kokosove moke. Za pi{kote s ~okolado in
rozinami sestavinam dodamo 40 g rozin, za
pi{kote z le{niki pa 40 g mletih le{nikov. ^e
`elimo mo~nej{i okus po ~okoladi, dodamo
40 g ~okolade v prahu. Za pi{kote z belo
~okolado pa namesto jedilne ~okolade uporabimo le belo ~okolado.
Pa dober tek,
Vam `eli Marta Jerebi~

zmo`nost, da vse opravi~imo, verjamemo
v dru`inske ~lane, vse odpu{~amo, vse
prenesemo, brezmejno upamo. V taki
naravnanosti se ne pustimo razdra`iti,
ne mislimo hudega, pa tudi ne i{~emo
svojega. Res je, da vsak dan ne moremo
funkcionirati po teh principih, vendar, ~e se
zanje odlo~imo, je v dru`inskem `ivljenju
ve~ pravih vrednot, s ~imer prepre~imo
{tevilne stresne dejavnike.
Dve dru`inski situaciji pa sta na vrhu lestvice stresnih dejavnikov: to sta lo~itev in
smrt dru`inskega ~lana.
Da pride do lo~itve, so pred tem `e
dolgotrajno odtujevanje, poru{eni dobri
odnosi; tu govorimo o tako imenovanih
mrtvih zakonih. Temu sledijo pomanjkanje spo{tovanja, zani~evanje, besedne
in fizi~ne grobosti, izdaja s prevaro in
podobno.
Tudi smrt bli`njega dru`inskega ~lana
vnese trajno do`ivljanje izgube, samoto,
osamljenost in do`ivljanje zapu{~enosti.
Sledi:
Kako postanemo `ivljenjsko odporni

Vabilo
Letos, maja in junija, sva prehodila znano
romarsko pot k svetemu Jakobu
po severni [paniji. Imenuje se Camino
Frances in je dolga kak{nih 800 kilometrov. Za~ela sva v severozahodni Franciji
in potem vso pot do Santiaga de Compostela prehodila v dobrem mesecu.
Kaj vse sva na tej dolgi poti videla in do`ivela,
bi vam rada predstavila v na{i
knji`nici v Komendi v torek, 11. decembra
2007, ob 18. uri.

Vabljeni skupaj z nama na zanimivo pot,
~e pa tudi sami na~rtujete kaj podobnega,
vam bova po svojih mo~eh rada odgovorila
na vpra{anja in iz izku{enj svetovala kako
in kaj.
Marinka in Jo`e Boro{a, Suhadole
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Geolo{ka dedi{~ina na Komendskem in okolici
Od 16. do 18. novembra je bila v Osnovni {oli Komenda zanimiva razstava mineralov in fosilov,
ki jo je pripravilo Turisti~no dru{tvo Komenda
z Edom Grm{kom, ~lanom Dru{tva prijateljev
mineralov in fosilov Slovenije s sede`em
v Tr`i~u. Razstavo je skupaj s predsednikom
TD Komenda
Vidom Koritnikom odprl
namestnik
direktorice
Prirodoslovnega
muzeja dr.
Mitja Jer{ek.
Zanimivo uvodno predavanje pa je imel ~lan
dru{tva prijateljev mineralov in fosilov Jure
Žalohar.
Edo Grm{ek je k predstavitvi razstave zapisal:
»Ali vemo, da je bilo pred slabimi {estimi milijoni leti {e morje? Komenda le`i na ju`nem
delu Tunji{kega gri~evja, ki je geolo{ko izredno bogato z `ivalskimi in rastlinskimi fosili.
Tu je `e pred mnogimi leti iskal in zbiral fosile
`upnik in velik naravoslovec Simon Robi~
(1824-1897), ki je slu`boval na [entur{ki gori.
Že takrat je na{el v teh krajih mnogo novih vrst
{koljk in pol`ev. Po grapah, potokih, cestnih
usekih…lahko najdemo mnoge okamnele
{koljke, pol`e, rastlinske ostanke, pa tudi

bli`ini Komende.

zobje morskih
psov se najdejo
tu pa tam. Zelo
redke pa so
najdbe morskih
je`kov. Morda
je najlep{ega
na{el prav ~lan
na{ega kro`ka!!?
Pri raziskovanju tukaj{nje geolo{ke dedi{~ine
sta zelo veliko delo pred leti opravila mlada
raziskovalca Jaka Zevnik in Jure Žalohar, v
novej{em ~asu pa z novimi odkritji Toma`
Hitij, Jure Žalohar in Matija Kri`nar. Te zadnje najdbe so pomembne tudi v svetovnem
merilu.
Poleg okamnin pa je v tunji{kem gri~evju
mo~ najti tudi kristale pirita in markazita. Zanimivi so piritizirani ostanki
mehku`cev,
najdeni v potoku Tunj{~ica
(najdba in
zbirka Edo
Grm{ek). Nekaj je tudi ve~jih ali manj{ih nahajali{~ premoga, ki pa je zelo razli~ne kvalitete. Ostanke
dnevnega kopa premoga smo odkrili v sami

Na Kri`u je bilo veselo
Na tradicionalni prireditvi Doma~ih talentov, ki jo prireja Ustanova Petra Pavla
Glavarja, je dvorana prekipevala od smeha in rado`ivosti.
V organizaciji Igorja Grosa iz Most, ki je
uspel zbrati mlade in malo manj mlade
ob~ane, ki so se preizkusili na odru in
nam pokazali svoje raznovrstne talente, je
prireditev Doma~ih talentov letos potekala
precej druga~e kot prej{nja leta. Gledalcev
je bilo kar precej in po njihovem odzivu
sode~ so u`ivali od prvega do zadnjega
trenutka. Ljudje so `eljni smeha in sprostitve. Poleg nastopajo~ih, ki so oder suvereno obvladali in nam navrgli posko~nih
vi`, da so nas pete srbele, sta ob~instvo
zabavali na{i ob~anki Greta in Milka. Lika
smo povzeli iz tovrstnih narodnozabavnih
televizijskih oddaj, kjer ju igrata Jure Godler
in Marjan [arec, in lahko re~emo, da na{i
dve povezovalki nista prav ni~ zaostajali za

njima. V `anru, ki je zna~ilen za te prireditve,
sta improvizirali od za~etka do konca,
nagovarjali nastopajo~e, vmes {e sami
izvedli glasbeno to~ko in to brez vsakr{ne
poprej{nje vaje in priprave. Ta `anr sicer
ni v skladu s poslanstvom Ustanove Petra
Pavla Glavarja, kot je po prireditvi izrazila
predsednica Uprave Ustanove Petra Pavla
Glavarja dr. Marta Ciraj, ki je edina sedela
v prvi vrsti, rezervirani za pomembne
~lane na{e skupnosti; a sede`i so ostali
prazni. Spontanosti so se nalezli tudi vsi
nastopajo~i: od harmonikarjev, narodno
zabavnih ansamblov, plesalk show plesa,
izvajalcev resne glasbe in ve~no mladih
muzikantov iz dru{tva upokojencev. Vsi so
se na koncu zdru`ili v izvedbi Avsenikove
Golice, ljudje pa so jo ves ~as spremljali s ploskanjem. Za ozvo~enje
sta poskrbela brata Dobnikar iz
Komende, prireditev je povezovala
Simona Gros.
Prireditev je imela humanitaren
namen in z zbranimi sredstvi, bilo
jih je 325 EUR, ki bodo pomagala
{tipendistom in pomo~i potrebnim ob~anom, je bil na{ trud
- nastopajo~ih in organizatorjev
popla~an.
Simona Gros

12

Ne smemo pa pozabiti {e eno, za Komendo
najbolj pomembno nahajali{~e na skrajnem
jugu ob~ine Komenda. To je bilo neko~ zelo
bogato nahajali{~e gline. Zaradi bli`ine te
surovine je Komenda z okoli{kimi naselji
postala pravo lon~arsko sredi{~e z izdelki,
ki so ponesli
ime o dobrih
lon~arjih iz
Komende celo
preko meja
Slovenije. Tudi
samo glino so
kot surovino
prodajali dale~ naokoli.
Zdi se mi kar nerazumljivo, da se ta »komendski rudnik« nikoli ne omenja, ko se
pi{e o naravni dedi{~ini (naravno-tehni~na
dedi{~ina) v ob~ini Komenda.
Edo Grm{ek

^EBELA IN OSAT
November 2007
S Turisti~nim dru{tvom Komenda v Uredni{tvu
Aplence podeljujemo ^EBELO IN OSAT za
mesec NOVEMBER 2007.
^EBELO podeljujemo Rajku Globo~niku iz
Suhadol 33,
po doma~e
pri Sr{enu, za
lepo parkovno
urejen prostor
in obnovljeno
Marijino znamenje v njem.
Za obnovo se
je odlo~il, ker
letos mineva
80 let, ko je
bilo znamenje
postavljeno.
^EBELA November 2007

OSAT November 2007
OSAT pa si je tokrat prislu`il lastnik prostora
z ostankom nekdanjega avtomobila na
Klancu.
^EBELE in OSATE bomo podelili na zaklju~ni
kulturno zabavni prireditvi TD Komenda in
Uredni{tva. Datum pa bomo objavili, ko bo
znan Koledar prireditev v Ob~ini Komenda
v letu 2008.
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NAGRADNA KRI@ANKA - ZANIMIVOSTI

NAGRADNA KRIŽANKA
GA[PERLIN Vrtni center, Moste pri Komendi
Vsak delovnik od 9. ure do 18.30, sobota od 8. do15. ure
1. nagrada – Adventni ven~ek
2. nagrada – Bo`i~na zvezda – 2 krat
3. nagrada – Bo`i~na zvezda
4. nagrada – Bo`i~na zvezda

Glasilo ob~ine Komenda 11/2007

Planinski dom
Iz Planinskega dru{tva Komenda sporo~ajo, da bodo prostori v
planinskem domu na Podbor{tu od 1. decembra navoljo skupinam
za družabna sre~anja. Interesenti se za ogled in informacije lahko
obrnejo na Maksa Koritnika, telefon 041-564-199.

Re{eno kri`anko (lahko napi{ete tudi samo re{itev gesla) po{ljite
na naslov: Uredni{tvo Aplence Glasilo ob~ine Komenda,
Zaj~eva 23, 1218 Komenda do vklju~no 10. decembra
Na kuverto ali dopisnico napi{ite: ime, priimek in naslov; na kuverto
pa tudi pripi{ite: Nagradna kri`anka
Re{itev gesla nagradne kri`anke: LESNINA KRANJ
Nagrade LESNINE Kranj dobijo:
1. nagrada – 7-odstotni popust pri nakupu v Lesnini – IVANA
GA[PERLIN, URHOVA ULICA 8, 1218 KOMENDA
2. nagrada – 5-odstotni popust pri nakupu v Lesnini – SIMONA
DROLC, LJUBLJANSKA CESTA 4 B, 1241 KAMNIK
3. nagrada – 3-odstotni popust pri nakupu v Lesnini – JOŽICA
ZORMAN, ZADRUŽNA ULICA 7, 1218 KOMENDA
4. nagrada – CD predvajalnik – RENATA FLIS, MOSTE 137,
1218 KOMENDA
^estitamo! Potrdila, kje dobijo nagrade, bomo nagrajencem
poslali po po{ti!

Kosec, Jerov{ek, Žan,
KK Komenda
Da so komendski kasa~i med najbolj{imi potrjujejo dose`ki. Ivan
Kosec je na prvenstvu 2-letnih konj 14. 10. v Ljubljani osvojil 2.
mesto. Roman Jerov{ek je bil na mednarodni kasa{ki dirki v Zagrebu 1., Milan Žan pa 2. Med 14. slovenskimi klubi je Konjeni{ki
klub Komenda na 3. mestu; za Ljutomerom in Ljubljano.

13

Aplenca

OGLEDALO

Glasilo ob~ine Komenda 11/2007

Raz{irjenost in vrste nasilja na O[ Komenda Moste
V okviru projekta Vzgoja za nenasilje smo
januarja 2007 na {oli izvedli anketo o
nasilju. Z njo smo ugotavljali oblike, pogostost nasilja in prostor, kjer se nasilje v {oli
najve~krat pojavlja. S pomo~jo teh rezultatov bomo v ve~ji meri in bolj kakovostno
vplivali na prepre~evanje in zmanj{evanje
nasilja.

NA^IN UGOTAVLJANJA NASILJA
Anketa je bila anonimna in je potekala s
soglasjem star{ev. U~enci so jo re{evali
pri razrednih urah. Anketo je izpolnilo
125 u~encev 1. triade in 265 u~encev 2.
in 3. triade – skupaj 390 od 449 u~encev.
Odgovore smo nato podrobno analizirali.
Celotna analiza ankete in ra~unalni{ko obdelani rezultati so objavljeni tudi na {olski
spletni strani.

UGOTOVITVE ANKETE
Nasilja je precej
Kar 72,8 % u~encev v 2. in 3. triadi in 93 %
v 1. triadi je `e do`ivelo nasilje. V 1. triadi
je na vpra{anje, ali so nasilje do`iveli enkrat, dvakrat ali ve~krat, slednje (ve~krat)
navedlo kar 50,9 %, isto je v 2. ali 3.
triadi odgovorilo 44,6 % u~encev. Nasilje
v razli~nih oblikah je izvajalo v 1. triadi
56,8 % u~encev, v 2. in 3. triadi pa 64,1 %
u~encev.
Najpogostej{e je psihi~no nasilje
Najpogostej{e nasilje je psihi~no: zafrkavanje, poni`evanje, izklju~evanje, dajanje
vzdevkov, izsiljevanje, gro`nje, pljuvanje.
Fizi~no nasilje (tepe`, brcanje) u~enci
ve~krat navajajo v 1. kot pa v 2. in 3. triadi.
Ekonomsko in spolno nasilje imata v vseh
treh triadah le majhen dele`.
64,1 % u~encev, ki so priznali, da so
izvajali nasilje v 2. in 3. triadi, je svoje
`rtve najve~krat (navedeno po odstotkih
od najvi{jih proti najni`jim): zafrkavalo,
jim dajalo vzdevke, jih zmerjalo, teplo,
brcalo itd. V 1. triadi pa je 56,8 % u~encev
priznalo, da so bili nasilni: svoje `rtve so
brcali, tepli, jih poni`evali in zmerjali, jim
dajali vzdevke itd.
Najve~ nasilja v u~ilnicah
Anketa ni pokazala kak{nih posebej
problemati~nih prostorov v {oli, kjer bi
bilo nasilja zaradi same specifike prostora
(nepreglednost, oddaljenost, slaba svetloba itd.) ve~ kot drugje. Izjema je pot v
{olo in iz nje, kjer je nasilje do`ivelo 5,3 %
u~encev 1. triade ter 14,9 % u~encev 2. in
3. triade, kar ka`e na neko stalno, `e znano
problematiko.

KAKO ZMANJ[ATI OZ.
PREPRE^ITI NASILJE
Ozave{~anje o nasilju
Na {oli je nasilje {e kako prisotno. Najve~
je psihi~nega, pri ~emer je verjetno, da
se veliko u~encev, ki ga izvaja, sploh ne
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zaveda, da so nasilni. Ozave{~enost o
nasilju, njegovih oblikah, posledicah za
`rtve je {e premajhna. Zato je nujno, da
se u~enci, star{i in u~itelji izobra`ujemo
o vrstah, oblikah nasilja, saj bomo le tako
nasilje sploh prepoznali.

zato izrednega pomena za zmanj{evanje
nasilja in za opremljanje u~encev s poglavitnimi znanji za `ivljenje. Raziskave so
namre~ pokazale, da je za uspeh otroka
odlo~ujo~ega pomena ~ustvena inteligenca in ne inteligen~ni kvocient.

Pomembna je reakcija na nasilje

Kaj lahko storite star{i?

Pomembno je, da na nasilje odreagiramo.
Anketa je pokazala, da u~itelji in ostali
zaposleni ve~inoma reagirajo, ~e so pri~a
nasilju med u~enci. Najve~krat nasilje
ustavijo in se z u~enci o tem pogovorijo.
Pomembno je, da u~enci vedo, da nasilje
ni primerno vedenje, da ga {ola (in star{i!)
ne odobrava in da se bodo u~itelji nanj
odzvali.

Poleg `e vsega omenjenega, je s stali{~a
preventive nasilja pomembna tudi vsakodnevna komunikacija z otrokom o
dogajanju v {oli, ki jo star{i lahko spodbudijo z razli~nimi vpra{anji (npr. Kaj ti je
bilo najbolj{e, najbolj zanimivo danes v
{oli? Kako si se v {oli po~util? Si imel v {oli
kak{ne te`ave? Kako si jih re{eval?).

Reakcija na nasilje vedno vklju~uje tudi
primerno pomo~ `rtvi in nasilne`u. Tu je
anketa pokazala, da na {oli pomo~ `rtvam
in nasilne`em lahko {e izbolj{amo. Kar 27,5
% u~encev v 2. in 3. triadi o nasilju namre~
ni spregovorilo z nikomer. Kot razlog za to
so najve~krat navajali, da se jim ni zdelo
pomembno, okrog 18 % jih je menilo, da
to ne bi ni~ pomagalo, 5,4 % pa se jih je
balo, ker so jim grozili.
Ravnanje ob nasilju
Pogovor z u~enci (tako u~iteljev kot
star{ev) na temo Kako odreagiram ob
nasilju lahko znatno prispeva k temu, da
otroci vedo, da je o nasilju vedno dobro
spregovoriti in katere strategije naj uporabijo, ko se z njim sre~ajo. Pomembno
je, da {ola `rtve nasilja za{~iti, jim nudi
podporo in mo`nosti, da se u~ijo socialnih
ve{~in (npr. postaviti se zase). [ola mora
pomagati tudi u~encem, ki so nasilni. To
stori s tem, da njihovo nasilno vedenje
negativno ovrednoti oziroma sankcionira,
po drugi strani pa jim mora pomagati, da se
u~ijo nenasilnih na~inov re{evanja konfliktov in komunikacije, da razvijajo empatijo
… Sistem reagiranja {olskega osebja ob
nasilnem vedenju mora biti vnaprej znan
tako u~iteljem kot u~encem in star{em.
U~enje socialnih ve{~in in razvijanje ~ustvene inteligence
Anketa je {e okrepila na{e zaznavanje, da
je otroke potrebno u~iti socialnih ve{~in,
kot so pridobivanje prijateljev, kako se
vklju~iti v igro, kako kaj zanimivega povedati, znati poslu{ati, re~i ne ... Iz ankete je
razvidno, da se 12,2 % u~encev v 1. in 9,5
% u~encev v 2. in 3. triadi med so{olci ne
po~uti dobro. U~itelji lahko veliko storimo z
na~rtno skrbjo za dobro razredno klimo.
Najpogostej{a odgovora na vpra{anje
Zakaj si bil nasilen? sta bila: s svojim vedenjem mi je {el na `ivce in hitro se razjezim.
U~enje ve{~in, kot so: nenasilno re{evanje
konfliktov, kako re~i ne, kako prepoznavati
~ustva drugih in se v njih v`iveti; kako
ravnati s svojimi ~ustvi, kako se spro{~ati
ob zunanjih obremenitvah, pritiskih, je

Star{i lahko tudi doma u~ijo otroke nenasilnega re{evanja konfliktov ter izra`anja in
prepoznavanja ~ustev ter drugih socialnih
ve{~in.

PROGRAM VZN V LETO[NJEM
[OLSKEM LETU
U~enje ~ustvene inteligence (ki vklju~uje
tudi socialne ve{~ine) je tudi ena izmed
temeljnih prvin programa Razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov, ki smo ga za~eli izvajati na na{i {oli.
Verjamemo, da bo program poleg drugih
dejavnosti v projektu Vzgoja za nenasilje
bistveno pripomogel k zmanj{evanju
nasilja na na{i {oli. Poleg tega se bomo
pri razrednih urah in na delavnicah posebej
posvetili {e:
• u~enju ravnanja in strategij ob sre~anju
z nasiljem,
• prepoznavanju nasilja in njegovih oblik,
• u~enju nenasilne komunikacije in
re{evanja konfliktov ter
• izdelavi {olske resolucije o nenasilju.
Ponovno bomo preverili tudi na~ine
odzivanja {olskega osebja ob nasilju in
izdelali nove strategije, ki bodo u~inkovito
pomagale tako `rtvam kot nasilne`em.

NENASILJE KOT VREDNOTA
Ljudje delujemo v skladu s svojimi vrednotami in prepri~anji. Teh se v~asih zavedamo, drugi~ pa ne. Lahko se zgodi celo,
da so na{a globlja prepri~anja povsem
druga~na od tistih, ki se jih zavedamo.
Sprememba na{ega zaznavanja in obravnavanja nasilja zato vedno vklju~uje
tudi na{e vrednote. Zato je pomembno,
da razmislimo o nenasilju kot vrednoti, ki
lahko prispeva h kvalitetnej{emu `ivljenju
in bolj{i prihodnosti. ^e ve~ina ~lanov
{olske skupnosti prepozna to vrednoto
kot pozitivno, jo lahko {ola izpostavi kot
eno svojih temeljnih vrednot in jo vklju~i
tudi v vzgojni na~rt {ole. Upamo, da bomo
ob podpori star{ev to uspeli realizirati tudi
na na{i {oli.
Za projektno skupino
Vzgoja za nenasilje: Andreja Burja ^erin

S [OLSKIH KLOPI
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V TRUBARJEVEM
ROJSTNEM KRAJU
Z avtobusom smo se odpeljali proti Ra{ici
pri Velikih La{~ah. Pot nas je naprej vodila k
spomeniku tega pomembnega Slovenca. Potem smo vstopili v njegovo rojstno hi{o, kjer
so nas lepo sprejeli. Po kon~ani predstavitvi,
v kateri nam je vodi~ predstavil Trubarjevo
`ivljenje, smo izpolnili delovni list, ki nam
ga je dala u~iteljica. Ogledali smo si okolico
hi{e, kamor sodi tudi mlin. V delavnici smo si
izdelali vsak svojo miniaturno knji`ico, ki smo
jo lahko odnesli domov. Trubarjevo `ivljenje
se mi zdi zelo zanimivo, saj je polno prigod
in nezgod. V tem dnevu sem si zapomnil, da
je Primo` Trubar pomemben pisec in velik
slovenski mo`.
Ga{per Erce, 7. b

LETO[NJI PRVI
[OLSKI PLES
Pri{el je dooolgopri~akovani petek. Z bratom
in so{olko smo se odpravili na {olski ples. Že
ob vhodu je bilo napeto vzdu{je. V garderobi
smo odlo`ili bunde in puloverje, da smo ostali v kratkih majicah, saj je bilo zelo vro~e.
V dvorani so zavrteli glasbo in po~asi smo
za~eli plesati. Bilo je fantasti~no! Izbirali smo
mis in mistra plesa. A ker ni bilo mikrofonov,
smo to kar nekako spregledali. Ples se je
nadaljeval, na koncu pa je sledilo {e `rebanje
vstopnic. Žal tega nisem do~akala, ker sem
morala `e prej oditi. Vtisi so {e danes krasni
in ni mi `al, da sem {la na ples.
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MED JESENSKIMI
PO^ITNICAMI

veliko strojev. Videli smo, kako je krava pila.
Li~kali smo koruzo.

Jesenske po~itnice sem skoraj v celoti
pre`ivel doma. Le v soboto, 3. novembra,
smo {li z dru`ino za en dan na morje. Ko
smo prispeli v Lucijo, smo se odpravili v
Portoro`. Med potjo smo se pogovarjali
in opazovali morje, jadrnice, ladje in
pokrajino. V Portoro`u smo videli zelo velik
model ladje. Podobne zbiram tudi sam,
le da so velike kot en zvezek, tista pa je
bila za pol odraslega ~loveka. Iz Portoro`a
smo pot nadaljevali proti Piranu. Tisti
dan smo kar veliko prehodili. [li smo tudi
mimo tovarne soli. To je zelo stara in velika
stavba. V Piranu smo kosili, nato pa smo
se vrnili proti avtu. V tem dnevu sem zelo
u`ival.

V sredo smo {li na obisk k Urbanu na kmetijo.
Tam smo videli teli~ke in krave. Pili smo
mleko. Bilo je zelo dobro. Videli smo traktor
in razli~ne pluge. Ta dan mi je bil super.

Ne`a Dolmovi~, 2. a

Doroteja Petek, 2. b
Kdor je hotel, je pil mleko. Videli smo krave in
teli~ka. Zraven traktorja smo se slikali. Bo`ali
smo psa Reksa.
[pela Plevel, 2. b

Domen Rek, 5. b

DRUGO[OLCI V SUHADOLAH

NA KMETIJI
Videli smo krave in teli~ke. [li smo v mlekarno
in pili mleko. Videli smo priklju~ke za traktor,
senik, bu~e in koruzo. Bo`ali smo psa. Dobili
smo koruzo in bu~o.

Na kmetiji smo videli krave in teli~ke. Videli smo tudi psa. Zraven traktorja smo se
slikali.

Klara Ur{i~, 2. a
Bili smo v mlekarni. Tam smo pili mleko.
Li~kali smo koruzo in jo odnesli domov.
Nazadnje smo dobili {e bu~e.

Gledat smo {li krave. Pili smo kravje mleko.
Krave smo lahko tudi pobo`ali. Na kmetiji
imajo tudi psa, ki smo ga tudi bo`ali. Na
koncu smo vzeli {e bu~e.

Maj Ekart, 2. a

Tia Skok, 2. b

Ur{ka Komatar, 2. b

Mateja Erce, 8. b

NASTOP OB DNEVU
REFORMACIJE
V petek, 26. oktobra, smo imeli v {portni
dvorani prireditev ob dnevu reformacije.
U~enci smo pripravili kratek kulturni program.
Recitirali smo pesmi, govorili o knjigah in
zaigrali odlomek iz `ivljenja Primo`a Trubarja.
Nastop je bil zelo zanimiv in duhovit. U~enci
in u~itelji so bili nad prireditvijo navdu{eni,
nastopajo~i pa smo ob aplavzu dobili veliko
spodbude. Posebej se moramo zahvaliti
knji`ni~arki Jo`ici Plevel.
Klara Novak in Lara Kova~, 5.a

KOMEMORACIJA
Prav tako v petek, 26. oktobra, smo se nekateri u~enci in ~lani {olskega pevskega zbora
odpravili proti spomeniku vojnim `rtvam v
Komendi. Tam nas je `e ~akalo nekaj ljudi.
Na prireditvi so sodelovali odrasli pevski
zbor, {olski pevski zbor, pet u~encev na{e
{ole, ki so recitirali pesmi, in dva govornika.
Župan in nekateri prisotni so polo`ili vence
k spomeniku. Na koncu smo spomin na
mrtve po~astili z minuto molka. V podobnem
vzdu{ju smo se po~asi vrnili v {olo.
Lucija Sotlar, 5. b

Na kmetiji smo videli krave in teli~ke. [li smo
v mlekarno. Videli smo razli~ne stroje. Dobili
smo koruzo in bu~e.
Eva Osredkar, 2. a
Videli smo stroje, mlekarno, teli~ke in krave.
Domov smo vzeli tudi koruzo in bu~e.
Martina Smolnikar, 2. a

JESEN
Jesen je pri{la med nas,
prinesla nam je mraz.
Veter zapihal je mo~no
in prehladil nas zelo.
Aljo{a Poga~ar in Janez Klemen~i~, 4. c

NORI PLES
Zebe, zebe do kosti,
hudi veter pridrvi.
Listje pada `e z dreves,
narava ple{e nori ples.
Na kmetiji smo dobili koruzo in okrasno
bu~ko. [li smo v mlekarno. Spoznali smo

Monika Mr{i~ in Anja Grintal, 4. c
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Lep skavtski pozdrav!
Ustanovitelj skavtov Robert Baden Powel nam
je med drugim zapustil tudi zanimivo misel:
»Vzemite `ivljenje kot igro in svet kot igri{~e!«
Kako smo se skavti igrali na na{ih igri{~ih v
preteklem mesecu, pa si lahko pogledate na
tej strani.
Primo` Poga~ar, Skrbni sokol

Prvo sre~anje ~ete
V soboto smo se sre~ali pred cerkvijo in to

`e kar ob 8. zjutraj. Po tem, ko smo se zbrali,
smo krstili novince v prave skavte v ~eti. Nato
je vsak iz voda moral peljati novinca po dolgi
poti… Pot ni bila takooo zelo dolga, le skorajda
grozljiva je bila, ker so imeli novinke in novinci
zavezane o~i. Po tem smo imeli tekmovanje v
postavljanju in seveda smo ~ebele zmagale.
Za nagrado smo dobile 2 hrenovki za ves vod.
»Vornk malca«, ~e se izrazim po doma~e. Nato
smo imeli {e igre, pri katerih smo se seveda zelo
zabavali. Sledilo je {e fotografiranje vsakega
voda posebej, potem pa se je prvo sre~anje
~ete v leto{njem letu kon~alo.
Ana Jagodic

Romanje v Novo
[tifto
V soboto, 27. oktobra, smo se Komendski
skavti skupaj z na{imi star{i, prijatelji in znanci
podali na romanje v Novo [tifto. Zjutraj smo
se zbrali na Gori, kjer smo za~eli na{o pot. Po
pribli`no petih urah hoje so se nam pridru`ili
{e na{i vol~i~i, za katere bi bila celotna pot kar
malce preve~ naporna. Skupaj z vol~i~i pa nas
je pri~akalo tudi sonce. Pot je zato minevala
hitreje in prijetneje, tako da smo okrog pol
treh `e zagledali dva zvonika cerkve v Novi
[tifti. Tam smo imeli ma{o v zahvalo za lansko skavtsko leto ter v pripro{njo za leto{nje.
Pozdravil pa nas je tudi tamkaj{nji `upnik. Po
kon~ani ma{i pa smo se z avtobusom odpeljali
domov in si zagotovili, da ta o`ivljena tradicija
ne bo zamrla.

Advent
Prvo in drugo nedeljo v adventu bomo skavti po
sobotni in po obeh nedeljskih ma{ah prodajali
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SKAVTI
adventne ven~ke, ki jih bomo sami izdelali. Prav
tako bomo v decembru po Komendi razna{ali
lu~ miru. Sve~e bo mo`no tudi kupiti, del sredstev pa bo {el v dobrodelne namene. Lepo pa
ste povabljeni tudi na ~etrto adventno soboto,
da si po ve~erni ma{i ogledate kraj{i program,
ki ga bomo pripravili.

Rde~ kav~ je moj
ali kako so {li Farov{ki zajci na bli`nji
hrib
Bil je mrzel petkov ve~er (mislim, da je bil 9. november) ko
smo se Farov{ki zajci in noviciat (ki nima imena) odpravili
na manj{i izlet. Pravzaprav je
bil kar precej dolg, a lahko bi
bil {e dalj{i. Pot smo za~eli pri
na{i skavtski sobi. Bilo je okrog
pete ure. Zmolili smo, na{teli
vseh deset skavtskih zakonov
in se odpravili proti Kri`u. Prva
vzpetina. A vrli skavti nismo
bili prav ni~ upehani. ^eprav
je bril mo~an veter, se nismo
vdali. Da bi se la`je premikali, smo na nekem dvori{~u
nabrali vsak pet kamnov. To
se pravi…hmm… 5 kamnov x
15 skavtov = 75 kamnov
Ker pa se nam je zahotelo kamen~ke menjavati,
smo se {li eno ~isto posebno igrico. Torej,
izmisli{ si 3 trditve, ki zate dr`ijo ali ne dr`ijo.
Nato uganko zastavi{ sosedu. ^e jo pravilno
re{i, dobi kamen~ek, v nasprotnem primeru (~e
pravilno odgovori) mu da{ kamen~ek ti.
In tako lahko pot hitro mine. Kot bi mignil,
smo `e stali ob vzno`ju hriba, gri~ka, kuclja ali
kakorkoli ga `e imenujete. Na Homcu seveda.
In na gri~ku je cerkvica in ob cerkvici hi{ica,
v hi{ici pa prijetna skavtska soba Hom{kih
son~kov. V njej je mehak rde~ kav~ ter {e
kak{en kav~ ve~. V sobici smo ob petju, hrani
in improligi pre`iveli lep ve~er, {e bolj sladka
pa je bila no~. Dopoldne je bilo zelo dru`abno:
jungle speed, ~lovek ne jezi se, twister, mikado,
{tiri v vrsto; saj poznate.
Aja, pa {e to. Ko smo se vra~ali domov, sta Tja{a
in Vida skakali po lu`ah ;) Bili sta mokri prav do
pasu. Le malo
manj pa smo
bili mokri tisti,
ki smo bili le ni~
hudega slute~i
mimoido~i.
Za konec pa le
{e vzklik: hip
hip hura. Hip
hip hura. Hip
hip hura!!! In
ponosen vzdih:
»Vedno pripravljen!«
Tamara Lah
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Pesem o vodu volkov
V ~eti so vodi pripravili kraj{e predstavitve.
Tu si lahko preberete najbolj izvirno od voda
volkov, ostale pa si lahko ogledate na na{i
internetni strani.
Rok, stara kripa,
se na sestanke primaje,
te`i, se dere,
ampak koristne informacije daje.
Florjan v dru`bi dekleta:
Julija: O Flórjan, zakaj si Flórjan?
Romeo (Florjan): Saj nisem Flórjan,
jaz sem Florján!!!
Domen, matemati~ni prvak,
ne premaga ga vsak,
on zna {teti: en, dva, tri,
a kaj ko se po{tevanke ne nau~i.
Sa{o mojster je za vse,
na kitaro rad zaigra,
je kot Mozart na kitari,
ampak peti prav ne zna.
Mitja, fuzbaler na kvadrat,
spada med Slavijske navija~e,
izgleda ~ist normalen,
pozimi pa v kratkih hla~ah ska~e.
Bla` je velik psihopat,
v omari ima veliko dolgih gat,
da pozimi ga ne zebe,
glede na njegove velike potrebe.
David, do`ivljenski ministrant,
ki rad postal bi muzikant,
energije ima za tri,
zato svoj dan na kav~u pre`ivi.
Žiga Reven, cela mrga,
{e verigo ti pretrga,
je najve~ji med volkovi,
pri njem obilni so ulovi.
Žiga Kern d.o.o.,
zadnje ~ase bolj slabo,
rad krompir bi nasadil,
a {e njive ni dobil,
si teli~ka je nabavil,
svojga bika je zadavil,
svoj voz si je naredil,
a ker bika ve~ ni,
Žiga njegovo delo dobi.

Aplenca

POTOPIS

Matterhorn in nesre~no poletje 1977
(Nadaljevanje iz prej{nje {tevilke)
Spet plezamo in i{~emo prehode vsak po svoje
in ob sedmih zve~er smo skupaj na sne`i{~u
nad ko~o Hoernli, sre~no iz objema gore. S
posebnimi ob~utki stojimo tam in ve~erno
sonce nam polzi po licih…Zaskrbljen starej{i
mo` spra{uje po navezi, ki se {e ni vrnila…
Japonca nas v zahvalo pogostita s pija~o.
V trdi temi pridemo do na{ega {otora na
planoti ^rnega jezerca in zaspimo kot ubiti…
Zvon~kljanje ov~jega tropa nas je prebudilo v
nedeljsko jutro. Spet se je obetal ble{~e~ dan,
dan zaslu`enega po~itka. Matterhorn je kot dragulj sijal na modrem nebu, zdaj smo ga gledali
z novimi o~mi… Sredi dopoldneva blizu na{ega
{otora pristane helikopter gorske re{evalne
slu`be, na na{e presene~enje iz njega stopi
duhovnik. Potem je ma{a v kapelici Marije
Sne`ne na robu jezerca… Krvavo rde~ rododendron se ziba v opoldanskem vetri~u…
Prav tedaj so Cene, Janez in Du{an plezali prve
metre v vertikali Druja v gorovju Mont Blanca.
Modra svetloba se je vsipala na Mer de Glace in
v zraku je bilo spokojno in mirno, kot da so vsa
de`evja in nevihte preteklih dni od{la nekam na
dopust… Dobro jim je {lo…
Na Schwarzseeju pa se je tiste nedelje popoldne nabralo precej turistov in na terasi hotela je
bilo `ivahno. Ob velikem daljnogledu, usmerjenem v Matterhorn, se je trlo ljudi. [e mi smo se
od {otora premaknili tja. Nekateri iz hotelskega
osebja so bili jugoslovanski rojaki in hitro smo

vzpostavili dialog. Ko je zadnja gondola odpeljala ljudi v dolino, je na planoti spet zavladala
samota. Ker smo `e naslednji dan nameravali
»nasko~iti« Breithorn, ki smo ga gledali onstran
ledenika, smo zve~er pri »rojakih« v hotelu
poslu{ali vremensko napoved, ki pa nas je globoko razo~arala… [e ve~, ~e bo vse res, kar se
`e za naslednji dan obeta, sneg nad dva tiso~
itd, in {vicarske napovedi so kot njihove ure
to~ne, je najbolje, da {e tisti ve~er poberemo

svoje stvari in zginemo v dolino…Ko smo se
vra~ali v {otor, je bilo na nebu {e polno zvezd,
toda veter, ki je proti jutru vse mo~neje butal v
na{ platneni dom, je potrjeval napovedi. Med
pospravljanjem nam je sproti odna{alo stvari po
planoti in kakor hitro se je dalo smo pobegnili v
dolino. V Zermattu nas ujame de`, nato v Brigu
do treh pono~i ~akamo na Simplon-Expres, ki
nas odpelje proti domu. Malo nam je `al, da
smo morali skraj{ati na~rt, toda vse, kar se je
poslej dogajalo, je na{o odlo~itev postavilo v
druga~no lu~…
Ko se je neurje razbesnelo nad Mont Blancom,
v ~asopisih pozneje zapi{ejo, da tako hudega
vremena ne pomnijo `e sto let, so bili Cene,
Janez in Du{an v najte`jem delu
Drujevega kuloarja in verjetno bi
bila vrnitev prav tako tvegana in
te`ka kot pot proti vrhu… Cene,
prvi v navezi, med sne`enjem
zdrsne deset metrov, vendar,
kot je dejal prijateljema, naj bi
bilo z njim vse v redu. Mokri in
prezebli so vsak zase pre`iveli
no~ s ponedeljka na torek, ko
je prenehalo sne`iti, vendar se
je mo~no ohladilo in leden veter
je bi~al steno… Drama dobi nove razse`nosti,
ko Cene izgubi derezo in se mora z rokami in
s pomo~jo pri`em vzpenjati po vrvi za prvima
dvema. Odslej je {lo le {e za golo pre`ivetje,
za beg iz stene, a upanje ni trajalo dolgo.
Cenetu je izpilo {e zadnje mo~i, prijatelja sta mu
`elela pomagati, a rekel je, da je z njim konec
- in umrl… Dvesto metrov pod vrhom 3754 m
visoke Aiguille du Dru, deset dni po poroki, na
dan Svete Ane, 26. julija 1977, star 27 let.
Spodaj v Chamonixu ga je ~akala `ena Iva in
{e nekaj prijateljev, s katerimi je skupaj pripotoval. Zaskrbljeno so se ozirali med vrhove in
ko je te`ka novica pri{la do njih, niso vedeli,
kako povedati `eni, ona pa je slutila, da se je
nekaj hudega zgodilo… Tudi druga naveza
{tirih Kamni~anov, ki se je `elela povzpeti na
Mont Blanc po grebenu Brenva, je v tem neurju
skoraj usodno kon~ala, izgubljene v megli in
na pol `ive je vsakega posebej re{il helikopter
in jih prepeljal v bolnico, dva sta pla~ala hud
davek, zaradi ozeblin so jima morali odrezati
precej prstov… Prav tako je helikopter v sredo
najprej ob {estih zjutraj z vrha Druja odpeljal
Janeza A`mana in Du{ana Podbev{ka, ki sta
iz usodne smeri izplezala, nato pa je v steno
od{el {e po Ceneta…
12. avgusta 1977 smo v Tuhinjski dolini pokopavali Ceneta Kramarja. Poleg tuhinjskega
`upnika je cerkveni obred vodil tudi komendski
`upnik Niko Pavli~, ki je Ivo in Ceneta pred
manj kot mesecem dni v komenski cerkvi tudi
poro~il. Ob krsti je bil {opek o~nic s Kamni{kih
planin, vetri~ nad odprtim grobom pa je odna{al
besede iz duhovnikovih ust: »Cene, raziskoval
si skrivnosti gora, zdaj pa si od{el na goro, kjer
ni skrivnosti…«
Besedilo in fotografije France Stele
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Ker trebu{~ki rastejo

Menge{ka folklora
vpisuje nove ~lane
Denimo, da smo jasnovidni in da si domi{ljamo,
da imamo mo~ prerokovanja. Trdimo namre~,
da bo Folklorna skupina Svoboda Menge{
~ez kakih 15 do 20 let ena najbolj {tevil~nih
dale~ naokoli. A zakaj? Ker bodo takrat otroci,
ki jih ~lani in ~lanice skupine pri~akujejo v
naslednjih mesecih, ravno prav veliki, da bodo
postali aktiven podmladek. No, {alo na stran:
res je, da Folklorna skupina Svoboda Menge{
(deloma tudi zaradi zgornjega razloga) vpisuje
nove ~lane: plesalce, plesalke in godbenike.
Kot pravi Edo Reven, predsednik menge{ke

folklore, je njihovo glavno poslanstvo ohranjanje slovenskega plesnega izro~ila in
raz{irjanje kulturne dedi{~ine doma in v tujini.
»Za plesalce in plesalke menge{ke folklore
je bila ena izmed najlep{ih nagrad povabilo
mednarodne folklorne organizacije CIOFF
na mednarodni folklorni festival v Tur~ijo.
Posebno prijeten ob~utek je namre~, ko
skupina dobi priznanje na mednarodni ravni,«
poudarja Reven.
In kaj lahko pri~akujejo tisti, ki bi se želeli
pridružiti menge{ki folklori? »Pri~akujejo lahko
kakovostno preživljanje prostega ~asa, prijetno druženje, zabavo, smeh, sprostitev, pa
tudi rekreacijo. Vse to bodo dobili prek u~enja
osmih spletov plesov: med gorenjskimi sta to
»ta potrkana« in »ples z majolko in poga~o«,
sledijo pa {e menge{ki plesi, primorski plesi,
prekmurski, {tajerski, belokranjski in poljanski
plesi,« je povedal mentor Zoran Jagodi~.
Vaje so vsak torek med 20.30 in 22. uro.
Vabljeni prav vsi, ne glede na starost
ali spol! Prijave sprejemajo na naslovu
folklorakds-menges.si ali na tel. 031 393
161 (Edo), ali pa preprosto pridite v prostore [tudentskega servisa nad Menge{ko
knjižnico. Lahko že ta torek!

Folklora v {tevilkah
33 let delovanja
33 plesalcev in plesalk
4 godbeniki
8 spletov slovenskih plesov
1 do 2 letna koncerta
1 gostovanje letno na mednarodnih
folklornih festivalih
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Globine na{e komendske zemlje imajo zdravilno mo~
Pogovor z Janezom Ferjucom
Janeza Ferjuca iz Gmajnice pri Komendi
pozna mnogo Komend~anov in kar veliko
jih ve, da gospod koplje in razva`a glino
in jo dostavlja ljudem, ki jo potrebujejo
za svoje dejavnosti. Veliko ljudi pa ne ve,
da se je gospod Ferjuc za~el z glino {e
bolj ukvarjati pred desetimi leti, ko je tako
reko~ ~ude`no hitro okreval od hude oblike klopnega meningoencefalitisa. Takrat
tudi zdravnik ni mogel verjeti kako se je
lahko ~lovek od te bolezni tako hitro in tako
brez posledic pozdravil. Od tega dogodka
izvira resnej{e ukvarjanje gospoda Ferjuca
z glino.

in okolici. Gotovo se spomnijo, da so
na cesti pogosto sre~evali ljudi, ki so na
prikolicah vozili izkopano glino, ki so jo
lon~arjem peljali v obdelavo. Leta 2007
ob~ina Komenda `al premore le {e tri
lon~arje, katerim vsi `elimo veliko mo~i in
uspeha pri vztrajanju v svojem cenjenem
poklicu, ter enega ~loveka, Janeza Ferjuca,
ki glino koplje in jo pripravlja za uporabo.
Veselje do gline je podedoval od svojega
o~eta, ki je v svojem rodu za~el s kopanjem
gline in je bil v svojem ~asu eden mnogih, ki
so se s kopanjem gline v Komendi ukvarjali,
saj je bilo povpra{evanje po njej s strani
lon~arjev in pe~arjev veliko. Žal v Komendi
izkopana doma~a glina sedaj ne najde
vedno prostora pri lon~arjih, ker na trgu
obstajajo la`je uporabne in cenej{e gline,
ki jih ve~ina lon~arjev sedaj uporablja. V
Komendi in okolici izkopano glino gospod
Ferjuc sedaj pripravlja predvsem za 70
vrtcev in {ol, kjer otroci glino oblikujejo,
velik del gline, t.j. 12 ton, pa dostavlja podjetjem, ki jo v razli~nih oblikah prodajajo kot
pripomo~ek pri zdravljenju.

doma~i lekarni, kot na primer tudi v pisanju
priznanega patra A{i~a. Pred tridesetimi
leti je pater A{i~ hodil po Sloveniji in iskal primerno glino, ki bi jo pripravljal kot
pripomo~ek pri zdravljenju. Najbolj{o
glino je na{el ravno v Komendi pri Janezu
Ferjucu in njegovemu o~etu. Tako je bil
gospod Ferjuc dele`en neposrednega
u~enja iz ust patra A{i~a. Povedal mu je,
katera barva ter globina gline je najbolj{a
in katere primesi v glini so najbolj{e, da
je potem glina uporabna za obloge, za
pitje, za maziva in drugo. Pater A{i~ mu je
govoril, kako je treba glino za te namene
pripraviti: po tem, ko se glino izkoplje, se je
z rokami na smemo ve~ dotikati in ne sme
priti v stik s kovino. Za obdelavo je treba uporabljati le lesene pripomo~ke.
Z obratnim ravnanjem namre~
glina izgublja zdravilne u~inke,
izgubi pozitivne lastnosti, ki jih
naj bi obdr`ala, da bi pomagala ozdraviti te`ave, ki jih ima
kon~ni uporabnik. Pater A{i~ se
je u~il tudi od ljudi, ki so hodili
v gozd in si delali obkladke iz
gline, posu{eno in zmleto v
prah so jo dajali tudi `ivalim
v hrano, da so se te bolje in
bolj zdravo razvijale. Pra{i~i so
bili menda bolj mirni in so se
primerno redili, konji pa so imeli
bolj{a kopita in lep{o dlako.
Ferju~ev u~itelj je povedal, da
mora glino za u`ivanje posu{iti
sonce, ki ji vzame nekaj, kar je {kodljivo,
poleg tega ji doda pozitivno energijo, ki jo
~lovek potem preko gline dobi. Ko je pater
A{i~ umrl, ga je v njegovem delu z zeli{~i
in doma~o lekarno zamenjal pater Dular, ki
je `elel pripravke po receptih patra A{i~a
spraviti na trg. Tako je pred dvajsetimi leti
ustanovil firmo Sitic, ki pripravlja dodatke
k zdravljenju, kot so kis, borovni~evec,
zeli{~a, ~aje in tudi glino, ki so jo ves
~as dobavljali iz Komende. G. Ferjuc je v
za~etku skrbno pripravljal 200-500 kg gline
v prahu na leto, oni pa so to glino oblikovali
in pripravljali za prodajo. Sedaj to podjetje,
ki pripravlja zdravilne pripravke po A{i~evih
receptih, vsako leto od Ferjuca naro~i 8 ton
gline v prahu. Pred 15. oziroma 12. leti sta
bili ustanovljeni {e podjetji Matik in Papaja,
ki tudi pripravljata komendsko glino za na
trg. Za zdravilne u~inke so sli{ali tudi na
Hrva{kem. Podjetje Brozina iz Rupe je
pred kratkim za~elo uva`ati glino v prahu
iz Komende, ki jo bodo v svojih izdelkih
razpr{ili po vsej Hrva{ki.

^eprav bi bilo o lon~arstvu v Komendi
povedati zelo veliko, bo ta ~lanek posve~en
zadnje omenjeni rabi gline - glini kot
pripomo~ek pri zdravljenju. O tem lahko
preberemo veliko v razli~nih knjigah o

Ljudje so sli{ali, da dobra glina prihaja iz
Komende in so za~eli hoditi neposredno
h gospodu Ferjucu in ga spra{evali, zakaj
ne morejo gline dobiti kar pri njem. Po tem,
ko je Ferjuc pred desetimi leti hudo zbolel

Starej{e generacije prebivalcev Komende
se {e spominjajo, kako je v~asih kar
mrgolelo kakovostnih lon~arjev v Komendi
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za klopnim meningoencefalitisom, mu
diagnoze niso kazale dobro. V bolni{nico
so ga pripeljali v komi, ~ez tri dni pa je bil
tako v formi, da dr. Cimperman kar ni mogel
verjeti. Nenavadno ozdravitev je pripisoval
temu, da gospod Ferjuc veliko dela v naravi,
da ima mo~an organizem in da nikoli ni pil,
ne kadil. Zadnje mu je Ferjuc sicer zanikal,
a mu ob pregledu organizma doktor ni
mogel verjeti. Po analizi svoje bolezni je
gospod Ferjuc pri{el do zaklju~ka, da mu
je k hitri ozdravitvi in prepre~itvi tako reko~
vseh posledic, ki jih sicer vedno prina{a
klopni meningoencefalitis, pomagalo
ukvarjanje z glino in bli`ina te naravne
snovi. Že pred tem ni dvomil o pozitivnih
u~inkih gline, a takrat ni ~util potrebe niti
interesa, da bi se z glino kaj ve~ ukvarjal,
kot da bi jo le izkopaval in dobavljal. Po
svoji lastni izku{nji ozdravitve in po tem, ko
so ga ljudje pogosto nestrpno spra{evali,
zakaj ne morejo gline dobiti neposredno
od njega, se je odlo~il, da se s svojo `eno
glini bolj posvetita, jo v kakovosti spravita
do vrhunca in to kakovost ohranjata. Ustanovila sta podjetje, v okviru katerega pripravljata glino za obkladke, za pitje, maziva
iz gline, po novem pa dajeta iz gline delati
tudi milo. O slednjem je pater A{i~ dejal,
da bi bilo izvrstno, ~e bi se ga dalo narediti,
vendar je bilo to po njegovem mnenju
nemogo~e. Sedaj, po tridesetih letih je
mogo~e: prijatelj kemik je na{el na~in, kako
po hladnem postopku izdelati popolnoma
naravno milo iz gline, kokosovega masla in
olivnega olja. Govorica o dobrih u~inkih in
pospe{enem zdravljenju razli~nih bolezni
s pomo~jo gline se hitro {iri od ust do ust
po Sloveniji, v Komendo pa pridejo tudi
ljudje iz Italije, Nem~ije, Francije, Avstrije,
Avstralije, ker sli{ijo, da lahko v Komendi v
Sloveniji dobijo tisto glino, ki jo bodo lahko
uporabljali kot pripomo~ek pri zdravljenju
najrazli~nej{ih te`av in bolezni.
In pri ~em vse je glina pomagala? Zgodb
je veliko. Gospod Ferjuc bi lahko o odzivih
ljudi, ki so vedno pozitivni, govoril ure in
ure.
Znan medijski ~lovek je zaradi stresnega
dela in o~itno slabih `ivcev postal vznemirjen, ni mogel ve~ normalno komunicirati
z ljudmi, ves ~as se je obra~al nazaj in
preverjal, da mu ne bo od zadaj kdo
storil kaj hudega. Posku{al je z razli~nimi
pomirjevali, ko pa je za~el u`ivati glino, je
postal drug ~lovek in zopet »za med ljudi«.
Poslovne` iz Koro{ke, ki je imel v svojem
podjetju zaposlenih 40 ljudi, nad katerimi
je izvajal razne koleri~ne izpade, je bil ves
~as tako `iv~en, da ni mogel ve~ niti voziti
avta. Po pitju gline je postal bolj umirjen in
se je lahko tudi spet usedel za volan.
se nadaljuje......
Anja Marija Ciraj
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Odpadki – tak{ni in druga~ni
Vsakodnevno `ivljenje nas prisiljuje, da
se dnevno sre~ujemo z vsakovrstnimi
odpadki, ki se doma nabirajo ob uporabi
izdelkov(ali pridelkov), ki so nujno potrebni
za prehrano ali vsakodnevne nakupe. Toliko jih je, da se ~loveku nehote vsiljuje
vpra{anje, ~e je res potrebno uporabljati
embala`o v taki obliki, ki je velikokrat ni
mogo~e predelati, ali pa tako, da bi se v
razmeroma kratkem ~asu razgradila na
odlagali{~ih. Vedno bolj se zaostrujejo
problemi z odlagali{~i odpadkov. Nih~e
jih no~e – »proizvajamo« pa jih vsi.
V novej{em ~asu ves svet skrbi segrevanje
ozra~ja – toplogredni plini so postali no~na
mora sveta in politikov, ki naj bi s svojim
delom, predlogi in zakoni onemogo~ili
nadaljnje pregrevanje ozra~ja in ohranili
svet vsaj tak{en, kot je sedaj, ~e ga `e
izbolj{ati ne znajo ali celo no~ejo. Kako
naj ~lovek razume dr`avnike, ki nimajo niti
toliko vesti, da bi vsaj podpisali sporazum
o omejevanju izpustov {kodljivih snovi v
ozra~je. Tudi nekaj takih je, ki sporazum
sicer podpi{ejo, v `epu pa »dr`ijo figo«. ~e
pustimo ob strani »visoko« naravovarstveno politiko in se ozremo okoli sebe
– samo po na{i ob~ini, lahko po besedah
Milana Seno`etnika, vodje Centra za
ravnanje z odpadki na Drnovem skoraj s
ponosom povemo, da v ob~ini skoraj ni
problemov. Ekolo{ki otoki, ki so postavljeni po obmo~ju na{e ob~ine se redno
praznijo in vsebujejo vedno samo tisto, za

kar so namenjeni. Morda ni odve~ le opozorilo, da se ob teh otokih ob~asno pojavljajo vre~ke, ki ne sodijo v to obmo~je.
To pa je v komendski ob~ini le izjema.
Podjetje zaklju~uje popis hi{nih posod
za smeti in zamenjavo starih dotrajanih
posod. Ponovno poudarja, da ob~anom
na{e ob~ine ne zara~unavajo odlaganja
smeti, ~e jih sami sortirane pripeljejo k
njim. Tudi postavitev novih ekolo{kih otokov ne bo problem. Bodo pa nedvomno
potrebni v novonastajajo~ih soseskah.
Tudi organiziran odvoz okolju nevarnih
snovi se je dobro prijel in se taki odpadki
ne pojavljajo ve~ v rednem odvozu.
Velik problem je odvoz snovi, ki jih industrija ne more predelati in jih je potrebno
voziti na odlagali{~e v Ljubljano in so
zaradi koli~ine breme tako za zbiranje
kot za samo odlagali{~e. Govora je o
velikih koli~inah dogorelih sve~, ki jih podjetje Publikus samo izpred pokopali{~a
odpelje letno 15 ton. Veliko? Kakor se
vzame. Nismo ve~ v ~asih, ko je ena
sama skromna sve~ka, kratka in drobna,
opominjala, da se pokojnikov spominjamo s hvale`nostjo v srcu in da je med
nami {e vedno `iv njihov spomin. ~asi se
spreminjajo in mi z njimi. To je resni~nost
zgodovine in na{e dobe. Pa je morda le
res, da se ~lovek spreminja bolj kot ~as,
v katerem `ivi. Spreminja svoje `ivljenje in
predvsem navade, ki so stoletja ~loveku
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nudile zavetje pred pozabo. Pa je ta
pozaba res tako ogro`ena, da jo moramo
o`ivljati tako, da uporabljamo za to na~in,
ki ni v ponos ne `ivemu spominu na ranjke,
niti nam samim.
Podobno kot v Publikusu o odpadkih in
napredku pri okoljevarstveni osve{~enosti
ob~anov razmi{lja tudi na{ `upan. Izpostavlja predvsem red in snago okolja, za
kar sta v veliki meri zaslu`na tudi oba na{a
delavca v Re`ijskem obratu. Razmi{lja
tudi o potrebi, da bi ob~ina postavila vsaj
tri kovinska stojala za male sve~ke in
sicer na pokopali{~u pri kri`u, pri mrli{kih
ve`icah in pri Ple~nikovem spomeniku, ki
nosi vseodre{ujo~o veliko misel »Molimo
za zdravo pamet«. Ocenjuje, da je veliko
storjenega pri osve{~anju ob~anov o nujnosti ~istega okolja, saj je divjih odlagali{~
vedno manj. Na eno najbolj vidnih, na
Drnovem, 600 metrov od zbirnega centra
za odpadke, bo ob~ina poslala ustreznega
in{pektorja, ~e je mogo~e ugotoviti izvor
materiala. Vsekakor ga bo sanirala. ~e bo
povzro~itelj ugotovljen, seveda na njegove
stro{ke.
N a n i z a l s e m n e k a j d e j s t e v, n e k a j
razmi{ljanj. Vse napisano pa je samo
spodbuda za zdrav na~in `ivljenja in
zavedanje, da svet ni samo na{. V uporabo smo ga prejeli od prednikov, na{a
dol`nost pa je, da ga vsaj tak{nega, ~e ne
bolj{ega, zapustimo na{im potomcem. To
je obveza posameznika, ~e vsaj nekoliko
`ivi tako, da bo ostal v dobrem spominu
potomcev.
-vc

Dolo~ila ob~inskega odloka o snegu, ledu,...
Pribli`ujejo se zimske nev{e~nosti sneg, plundra poledica... O teh zimskih te`avah in na{ih obveznostih smo vpra{ali
vodjo Re`ijskega obrata ob~ine Komenda Slavka Poglajna.
»V ob~ini imamo Odlok o ureditvi zimske slu`be in Odlok o ob~inskih cestah.
Slednji {e posebej govori o tem, kako se
morajo lastniki zemlji{~, stanovanjskih
hi{, stanovanj in poslovnih prostorov ali
njihovi najemniki, v ve~ stanovanjskih
objektih pa upravniki, ~e je upravljanje
hi{e preneseno s pogodbo na upravnika,
ravnati pozimi.

jskih ali poslovnih objektov morajo pred 7.
uro zjutraj odstraniti novozapadli sneg s
plo~nikov, dohodov in parkiri{~. Sneg pa
morajo redno odstranjevati tudi ~ez dan,
~e ga zapade 10 centimetrov. Opozorim
naj {e posebej, da je sneg in led treba
redno in pravo~asno odstraniti s povr{in,
ki omogo~ajo intervencijsko ukrepanje in
po`arno varovanje.«

Tako je potrebno poskrbeti, da s streh in
`lebov ob cestah ne visijo ledene sve~e.
Kadar zmrzuje, je treba steze za pe{ce
oziroma plo~nike posipati s soljo ali
peskom, ne pa s pepelom, `aganjem ali
smetmi. [e posebno pomembno pa je
pozimi vzdr`evanje odtokov meteornih
voda pri vseh objektih ob cestah.«

»Tak{no »~i{~enje« pri odstranjevanju
snega s funkcionalnih in drugih povr{in
je seveda po odloku prepovedano, saj
se tem ogro`amo varnost na cestah,
plo~nikih ali parkiri{~ih. Res je sicer, da
morajo za prevoznost cest, ko zapade
10 centimetrov snega, poskrbeti izvajalci zimske slu`be, vendar pa moramo
tudi sami skrbeti za varnost. Nevzdr`no
pa je tudi, da naplu`en sneg s cest in
plo~nikov spet zme~emo nazaj na ceste
ali plo~nike.«
^eprav za vsa ta pravila ravnanja vemo,
nas v~asih prepri~ajo le kazni. Kak{ne
so?

Kaj pa plu`enje oziroma odstranjevanje
snega?
»Zelo pomembno je, da so na objektih
tako imenovani lovilci snega oziroma snegolovi, ki prepre~ujejo, da bi sneg zgrmel
na cesto ali plo~nik in ogro`al pe{ce ali
udele`ence v prometu. Lastniki stanovan-

Marsikdaj smo pozimi pri~a, da sneg
o~istimo z dvori{~a, name~emo pa ga
kar, recimo, na cesto.

»Res je. Za »red« na tem podro~ju skrbijo
oziroma so odgovorne in{pekcijske slu`be;
pri nas je to Medob~inski in{pektorat.
Globa pa zna{a od 80 do 1400 evrov.«
A. Žalar
Slavko Poglajen, vodja Re`ijskega obrata
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KRONIKA - ZANIMIVOSTI

ZIMA JE PRED PRAGOM
Lahko bi rekli, da je bil mesec oktober pri nas
sorazmerno miren in varen. So pa izjeme, ki
potrjujejo pravilo, da ni ni~ popolnega, da bi bilo
na{e varnostno osve{~anje in ravnanje tako,
da bo zagotavljalo miren spanec in po~utje
ob~anov.
No~ni ~as je ~as, ko se podajajo na pot ljudje, ki
jim ni popolnoma jasno, kaj je tuje in kaj pripada
njim. Tako je bilo v no~i 16. oktobra vlomljeno v
gostinski lokal v Komendi, kjer je doslej {e neznani vlomilec skozi vhodna vrata vstopil v lokal
in poskrbel za zalogo cigaret in tako povzro~il za
100 EUR materialne {kode. Kriminalisti zbirajo
potrebne podatke, da bodo zoper storilca lahko
podali kazensko ovadbo na sodi{~e. Že 20.
oktobra je bilo vlomljeno v objekt podjetja na
Glavarjevi ulici, kjer je vlomilec na vzvod odprl aluminijasta vrata, vendar ni ni~esar odnesel. ^eprav
je verjetno izbral napa~na vrata in od{el praznih
rok, je s svojim dejanjem le povzro~il materialno
{kodo, ki je ocenjena na 1.000 EUR. Po zbranih
obvestilih, ki jih zbirajo kriminalisti, bodo zoper
storilca podali kazensko ovadbo na sodi{~e.
Sicer pa so vlomi v na{i {ir{i okolici na obmo~ju
Policijske postaje Kamnik skoraj vsakodnevna
praksa. Vlamljajo v lokale, avtomobile, nekateri
si prisvajajo stvari, ki niso njihove. In to na razne
na~ine. Variant je ne{teto. K sre~i tudi policija
pozna metode, ki v ve~ini primerov pripeljejo do
storilca. Ob~asno tudi mamila raznih vrst najdejo
pot k odjemalcem v na{i okolici.
Ko to pi{em, poslu{am poro~ila o sne`nih ujmah
v sosednjih dr`avah. Zmeda in kaos na cestah in
tudi prometne nesre~e so zelo pogoste; morda
prav zato, ker so zimske razmere voznike presenetile nepripravljene na razmeroma zgodnje
obilne padavine.

O slab{i vidljivosti in ostalih pasteh zimske vo`nje
smo `e velikokrat opozarjali, zato samo nekaj
koristnih nasvetov Policije:
• ob slabih vremenskih razmerah se odpravimo
na pot, ~e je res nujno,
• upo{tevajmo vremenske napovedi in informacije o vremenskih razmerah,
• zmanj{ajmo hitrost vo`nje in jo prilagodimo
razmeram in stanju vozi{~a,
• pove~ajmo varnostno razdaljo,
• zavirajmo narahlo in postopno, z ve~kratnim
pritiskom na stopalko zavore,
• smeri vo`nje ne spreminjajmo sunkovito, saj to
lahko povzro~i zana{anje vozila.
Samo upamo lahko, da smo se nau~ili tehnike
vo`nje pri speljevanju v snegu ali na gladki
povr{ini, da v slabih voznih razmerah znamo
prera~unati ~as vo`nje na dalj{e razdobje in s
svojo strpnostjo in vozni{ko kulturo ne ogro`amo
sebe in drugih udele`encev v prometu.

Martinovanjski
duh Prlekije
Komendski upokojenci smo se v ~etrtek, 15.
novembra, z dvema avtobusoma popeljali v
Prlekijo in tako kot vedno, dru`abni del dneva
zdru`ili z ogledi kulturnih in zgodovinskih znamenitosti. Po jutranjem okrep~ilu v Cvetkovcih
je bil na{ prvi cilj Ormo`, staro sredi{~e ob
Dravi. V zgodovinskem in sodobno namensko
urejenem gradu smo se sre~ali s ~astitljivo
preteklostjo srednjeve{kih Gospodov Ptujskih,
z umetnostjo ~udovitih poslikav z anti~nimi in
bibli~nimi motivi, z najstarej{im krstilnikom pri
nas in ob vodenem sprehodu skozi prostore
preleteli dih stoletij do najnovej{ih dni, ki jih
obele`uje muzejski del osamosvojitve Slovenije. Za~utili smo duhovno,materialno in razvojno kontinuiteto Trubarjeve maksime: Stati
ino obstati. V `upnijski cerkvi svetega Jakoba
iz 14. stoletja, na temeljih romanike, gotike,
neogotike do baroka, domuje duh kri`arjev iz
bli`nje Velike Nedelje. Iz bogate dedi{~ine so
~rpali duhovni velikani Vraz,Me{ko, Cajnkar,
Miklo{i~, Trstenjak.
V Sredi{~u ob Dravi smo v oljarni oku{ali
bu~ne specialitete, ki so jih lastniki velikodu{no
ponudili za poku{ino skupno z brezpla~no
kolekcijo receptov. Po vinski cesti smo v vrtincu
burje, ki je prina{al prve sne`inke, u`ivali
prelestni pogled na idili~ne vinske gri~e, ki jih
`e objema spokojnost zimskega po~itka po
bogati letini. Na jeruzalemskem gru~u se je

Smo se pe{ci `e navadili na stalno uporabo odsevnikov v pogojih slab{e vidljivosti in
pono~i?

Zato bi radi opozorili vse voznike motornih vozil na
predpise Zakona o varnosti cestnega prometa, da
morajo biti vozila v ~asu od 15. novembra do 15.
marca ustrezno opremljena za vo`njo v zimskih
razmerah. Seveda bomo morali uporabo zimske
opreme podalj{ati v primeru, da zimske razmere
trajajo dlje, kot je to predpisano v zakonu. Vreme
se ne ravna po zakonskih predpisih, prilagoditi
se moramo mi.

Pa na{a vozila? Smo obiskali servis in opravili
pregled vozila za zimske razmere?

Osebni avtomobili in tovorni avtomobili do
skupne najve~je dovoljene mase 3.500 kg in
priklopa vozila, ki jih vle~ejo, morajo imeti na
vseh kolesih zimske pnevmatike (oznaka M+S),
pri katerih morajo biti kanali pnevmatik globoki
najmanj 3 mm.

Mizarstvo Mrhar Marjan se ukvarja z
izdelavo in monta`o pohi{tva.
Izdelamo vam omare, kuhinjo ali pa
balkonsko ograjo...

Vozila lahko uporabljajo tudi letne pnevmatike,
vendar je obvezno, da imajo s seboj ustrezne
sne`ne verige, ki jih morajo namestiti na vozilo
takoj, ko tekalna povr{ina ne pride v stik s
povr{ino vozi{~a. To, da morajo biti zimske pnevmatike enake velikosti, vrste (poletne ali zimske,
terenske) in zgradbe (radialne ali diagonalne),
na isti osi pa tudi enake nosilnosti, hitrostnega
razreda ter istega proizvajalca in dezena (vzorec
tekalne povr{ine), je predpisano z zakonom, pa
tudi lastno varnostno ravnanje nam narekuje, da
upo{tevamo te predpise zaradi lastne varnosti.
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Voznike, ki pozimi ali v zimskih razmerah nimajo
ustrezne zimske opreme, ~aka v skladu z zakonitimi predpisi globa v vi{ini 125,9 EUR, ~e pa zaradi
tega ovira ali celo onemogo~a promet, pa ~aka
kar upo{tevanja vredna globa, vredna premisleka: 417,29 EUR. Policist lahko izlo~i iz prometa
vozila, ki nimajo predpisane zimske opreme, ~e je
na njem led, sneg, voda ali druge snovi, ki bi lahko
vplivale na vozne lastnosti vozila, snovi, ki bi se z
njega raztresale ali zlivale na cesti{~e, ~e stekla
in vzvratna ogledala niso ~ista. Izlo~itev traja tako
dolgo, dokler napake niso odpravljene.
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[e vedno je ~as – ne pustimo se presenetiti!
(Dolo~be Zakona o varnosti v cestnem prometu
in njihovo uporabo smo povzeli po dopisu PP
Kamnik, prav tako prakti~ne nasvete).
Tone Ogorevc

Polo`imo laminat, stenske in talne obloge...
Skratka izdelujemo vse kar je iz lesa. Lahko pa
vam va{e kupljeno pohi{tvo zmontiramo.
Pokli~ite nas na tel.: 040/830-447

Vinska kraljica s spremstvom
potem do poznih ve~ernih ur odvijal na{ lastni
kulturnozabavni program, ki so ga oblikovali
dramska skupina, ansambel in vedno znova izvirna voditeljica Marija, ob vnetem sodelovanju
vseh udele`encev. Razvezale so se du{e in
sveti Martin bi nam bil gotovo privo{~ljivo
pome`iknil. Ob hvalnici `lahtni trti, ki simbolizira
~lovekov trud v potu svojega obraza in njegov
pogled v nebo, smo izbrali novo vinsko kraljico,
krstili vinsko novino in se spet zaobljubili zmernemu u`ivanju te »dvorezne« kapljice, v na{ih
letih potrebne predvsem za zdravje in bolj{o
prebavo. Ste kdaj pomisli, koliko jagod ima
lahko en sam grozd? Tudi do 125. Mi smo jih
za stavo pre{teli ob hvale`ni napitnici: Kolkor
kapljic, tolko let.
Bog nam daj na svet `ivet, kolikor nam bo
dano, v zadovoljstvu notranjega miru in obvladovanju vsakdanjosti.
Ivica Ogorevc

DOGAJANJA

Aplenca
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Nogometni klub Komenda

Za nami je uspe{en del sezone
V jesenskem
delu nogom e t n e t e kmovalne sezone smo z
uspehi na{ih
nogometa{ev
zelo zadovoljni, saj
smo izpolnili
za~rtane cilje,
tako da lahko z optimizmom zremo
v bodo~nost.
Tako je ~lanska ekipa v
konkurenci
^lanska ekipa NK Komenda ob predaji darila za jubilej 50 let vzdr`evalcu
tak{nih ekip
igri{~a Milanu Prelogu.
kot sta ekipi
Interblock B
iz Ljubljane (kjer v kombinirani ekipi
velikokrat igrajo profesionalni igralci iz
1. slovenske nogometne lige) in Krka B
iz Novega mesta (kjer v ekipi prav tako
V ~asu novoletnih praznikov bodo vse kombinirano igrajo tudi igralci iz 2. slov~lane DU Komenda obiskali na{i poverje- enske nogometne lige ) ter {e nekaterimi
niki in Vas seznanili z ugodnostmi, ki jih nam podobnimi ekipami osvojili odli~no
dru{tvo nudi svojim ~lanom.
2. mesto in imajo lepe pogoje za nadNa{e dru{tvo je naj{tevilnej{e v Ob~ini aljevanje v vi{ji nivo tekmovanja. Ob tem
Komenda. Po svoji dejavnosti pa se uvr{~a uspehu lahko s ponosom dodamo, da je
med najbolj aktivna dru{tva v Sloveniji. na lestvici strelcev 2. lige MNZ Ljubljana
^lani se lahko vklju~ijo v me{ani pevski vodilni na{ igralec Du{ko Stupar, nekaj
zbor, folklorno skupino, dramsko in recita- mest za njim pa mu sledi Elsad Muhvi~.
torsko skupino. Za {portnike smo zgradili ^estitamo tako igralcem kot trenerskemu
najsodobnej{e {tiristezno balini{~e na kadru in vsem pomo~nikom! ( Rajko Miti~,
Podbor{tu. Poskrbeli smo za organizirano Milan Prelog)
igranje {aha in za tekmovanje na{e ekipe Prav tako smo prvi~ uspe{no nastopali z
v {ahovski ligi. Kolesarji so organizirani novo formirano ekipo selekcije Kadetov
v rekreacijsko kolesarjenje, pohodniki (U-16), kjer smo se plasirali v sredino lestse udeležujejo organiziranih pohodov. vice, ~eprav v ekipi kombinirano nastopajo
Ustanovili smo tudi sekcijo za organizirane tudi nekateri igralci iz selekcije starej{ih
sprehode.
de~kov (U–14). Le-ti so prav tako uspe{no,
V dru{tvu poskrbimo za cenovno zelo vendar v~asih z nekaterimi te`avami zaradi
ugodne izlete. Dejavni smo tudi na social- nepopolnega mo{tva, zaklju~ili v sredini
nem podro~ju. Skrbimo za na{e starej{e lestvice. Vse pohvale zaslu`i trener obeh
ob dalj{i bolezni, spomnimo se jih ob selekcij Du{an Miti~, ki je poleg vseh
rojstnih dnevih ter ob novoletnih praznikih treningov velikokrat opravljal tudi prevoze
s skromnim darilom. Za starej{e od 70 let nogometa{ev tako na treninge in domov
pa enkrat letno organiziramo avtobusni in se mu za to {portni kolektiv ter star{i
izlet s spremstvom ter pla~amo stro{ke tudi zahvaljujemo.

Ugodnosti za
upokojence

Uradne ure so vsak petek od 9. do 11. ure
v Glavarjevi bolnici.

Zelo veliko napredka je pokazala tudi
ekipa mlaj{ih de~kov (U–12), ki je pod
vodstvom mentorja Damjana [kafarja
pokazala veliko napredka in odli~nih iger,
zato ima ta selekcija v klubu veliko podporo. Prav zato bo upravni odbor skupaj
z mentorjem in koordinatorjem dela z
mladimi uredil, da se {tevilo nogometa{ev
v tej selekciji pove~a!

Janez Kimovec,
predsednik DU Komenda

Kot je to vedno v navadi, moramo
biti posebno ponosni z uspehi na{ih

prevoza.
Vabimo upokojence, ki {e niste na{i
~lani, tiste, ki ste na ~akanju za upokojitev ter vse, ki to želite, da se v~lanite v
na{e dru{tvo. ^lanarina za leto 2007 je
6 evrov.

najmlaj{ih, ki so pod taktirko mentorjev Igorja Žini~a (U–10) in Rajka Miti~a ml. (U–8)
pokazali veliko napredka v svojem razvoju
in {portnih rezultatih, za kar sprejmejo vse
pohvale in ~estitke.
Za vsa prizadevanja pa se NK Komenda
zahvaljuje tudi ob~ini, vsem star{em,
pripadnikom in ljubiteljem nogometa in
seveda sponzorjem, ki s svojimi dejanji
veliko prispevajo k la`jemu delu tako
izvr{nemu odboru. Hvala tudi trenerjem
in vzdr`evalcu igri{~a! Lep {portni pozdrav!
IO NK Komenda,
predsednik Dare Bolari~

Blagoslovitev
konj na Kri`u
Na god sv. [tefana, 26. decembra 2007,
bo na Kri`u tradicionalni obred blagoslovitve konj. Ob 10. uri bo v podru`ni~ni
cerkvi Spreobrnjenja sv. Pavla slovesna
ma{a, po njej pa bo pred cerkvijo blagoslovitev konj.
Vabimo vse lastnike konj iz bli`nje in daljne
okolice ter konjenike iz Konjeni{kega
kluba Komenda, da se ob 11. uri zberejo
pri bifeju Megi na Kri`u (biv{i Lovski hram),
od koder bo krenil sprevod po vasi do
cerkve.
Konjenike bomo pogostili, prejeli bodo
spominska darila lon~arskega mojstra
Franca Krem`arja. Tudi za obiskovalce se
bo kaj na{lo za prigrizek.

Gospodinje bodo napekle in pripravile
sla{~ice, gospodarji pa bodo poskrbeli
za teko~ino proti mrazu. Ob prazni~nem
klepetu nam bo lepo minil drugi dan
bo`i~nega praznika.
Pripravljalni odbor
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OBVESTILA - ZAHVALE

Aplenca
Je ~as, ki da, je ~as, ki vzame,
pravijo, je ~as, ki celi rane.
In je ~as, ki nikdar ne mine,
ko zasanja{ se v spomine.

Utihnil je tvoj glas,
obstalo je tvoje srce,
ostala sta bole~ina
in topel spomin nate.
Kogar ima{ rad,
nikoli ne umre –
le dale~, dale~ je …

(Mila Ka~i~)

ZAHVALA
Ob prezgodnjem slovesu od
na{e drage

ZAHVALA
V 64. letu je za vedno od{el od nas
dragi mo`, o~e, ata, stric in tast

MARINKE RAD[EL
rojene @nidar

VINKO PETEK
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izre~ena so`alja, darovano
cvetje, sve~e in svete ma{e.

Hvale`ni smo vsem, ki ste jo pospremili
na njeni zadnji poti.
Vsi njeni
Suhadole, november 2007

Zahvaljujemo se gasilcem PGD Kri`,
gasilcem pobratenega gasilskega
dru{tva iz Dogo{, vsem gasilcem iz
drugih gasilskih dru{tev in zvez ter
vsem prapor{~akom.

Delo zajema tr`enje storitev Infocentra,
nove telefonske zbirke poslovnih
podatkov, ki so dosegljivi 24 ur, vse dni
v letu, na dveh telefonskih {tevilkah.
Infocenter 24 ur ponuja sve`e poslovne
podatke, asistenco uporabnikom in
storitve turisti~nega telefona. Prav tako
izvajamo tudi tr`ne analize in raziskave
o zadovoljstvu kupcev za ponudnike
blaga in storitev. Delo poteka po vsej
Sloveniji.
Georient d.o.o.
Pod gradom 4, 2380 Slovenj Gradec
Kontaktna oseba:
Mira Juhart, Tel.: 031-828 694

Do 10. decembra!
Prazni~ne ~estitke in oglase za Aplenco, ki bo
iz{la 18. decembra, sprejemamo do vklju~no
10. decembra na naslov: urednistvo.gok@
komenda.si ali aplenca@bavant.net.

Prav tako se zahvaljujemo ~lanom
Obrtne zbornice Kamnik in Obrtne
zbornice Ljubljana. Hvala g. `upniku
Zdravku @agarju za opravljen obred,
pevcem za so~utno petje, trobenta~u
za zaigrano Ti{ino, pogrebni slu`bi Jeri~
in vsem, ki ste ga v tako velikem {tevilu
pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi

ZAHVALA
V 85. letu je prenehalo biti
plemenito srce na{e sestre, tete,
sestri~ne in botre

s Podbor{ta 3
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in va{~anom Podbor{ta za izre~ena so`alja,
podarjeno cvetje, sve~e in sv. ma{e.
Hvala dr. Sedlaku za dolgoletno zdravljenje in dr. Ambro`i~evi za pomo~,
gasilcem PGD Komenda, pogrebni
slu`bi Jeri~, Dru{tvu upokojencev,
pevcem, prapor{~akom, trobenta~u
in g. `upniku Zdravku @agarju za
slovesen pogrebni obred. Posebno
se zahvaljujemo sestri~ni Jelki za
pomo~ in obiske med boleznijo.
Hvala vsem, ki ste na{o Jelko
pospremili k ve~nemu po~itku in
vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste
ohranili v lepem spominu.
Vsi njeni!
Komenda, 7. november 2007

Vozniki
tovornih
vozil

Od{li so …

Zaposlimo voznike vle~nih tovornih
vozil v mednarodnem prometu.

umrla 4.11.07 v 85. letu;

Kandidati morajo imeti veljaven izpit C in E
kategorije, delovne izku{nje so za`elene, a
niso pogoj. Pri~akujemo odgovorne, vestne
in zanesljive voznike. Nudimo možnost redne
zaposlitve, polni delavnik, urejene delovne
razmere in stimulativno pla~ilo po dogovoru.
Pro{nje po{ljite na na{ naslov:
Niko transport d.o.o., Moste 2f, 1218 Komenda,
ali nas pokli~ite na 01 834 53 10.

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

JELKE JUHANT

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izraze so`alja in darovano
cvetje ter sve~e. Hvala tudi gospodu
`upniku za pogrebni obred.

V mladem in inovativnem
podjetju Georient, d.o.o., i{~emo
ambiciozne in prodorne sodelavce.
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Umrli od 24. okt. do 24. nov. 2007
Gabrijela (Jelka) Juhant, Podbor{t 3,
Vincenc (Vinko) Petek, Kri` 24A,
umrl 18.11.07 v 64. letu

APLENCA
je tudi na spletu:

www.komenda.si
Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda,
Leto 16, {tevilka 12 (bo`i~na) bo iz{la

18. decembra 2007.

Gradivo za objavo oddajte do
10. decembra 2007
^lanske po{ljite po E-po{ti na naslov:
urednistvo.gok@komenda.si
ali jih oddajte na disketi v tajni{tvu na ob~ini.

Zaposlimo mizarja in NKV delavce v mizarski
proizvodnji. Za`eljene delovne izku{nje, znanje
uporabe vili~arja.
Leska d.o.o. @eje pri Komendi (Poslovna cona Komenda).

Informacije na GSM: 041 333-110.

Poslovna enota

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

Spalnic in vzmetnic

Modernih dnevnih sob
Sob za mlade

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

Možnost:
x
nakupa na obroke
x
brezplaþnega prevoza
x
brezplaþne montaže
x
raþunalniškega izrisa
x
strokovnega svetovanja
x
rednih in izrednih popustov

