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Dan dreves s pozdravi iz Makedonije
Tudi Komenda je med izbranimi
v akciji Republike Makedonije
za »zdravljenje zemlje« z drevesi.
Dan dreves v Makedoniji praznujejo še posebno spoštljivo. Ob vsakem praznovanju
imajo akcije za sajenje dreves. Odločili so se
namreč, da bodo posadili šest milijonov dreves
po Makedoniji in državah, kjer imajo svoja
predstavništva.
Tako so v sredo, 19. novembra, veleposlanik
Republike Makedonije v Sloveniji Samuel Jo-

Pozdrav Komendi iz Makedonije (z leve proti
desni): podžupan Mirko Kepic, župan Tomaž
Drolec, veleposlanik Samuel Josip Filipovski,
ravnateljica Mira Rek, svetovalec Blagojče
Krstanoski in sodelavec veleposlaništva Trajče
Nikoloski.

sip Filipovski, svetovalec Blagojče
Krstanoski in Trajče Nikoloski, s
Srednje vrtnarske šole v Celju, sicer pa sodelavec veleposlaništva v
Sloveniji, obiskali občino Komenda. Odločili so se namreč, da bodo
letos, tako kot lani v občini Lukovica, v občini Komenda posadili
tri drevesa.
Za ravnateljico Miro Rek, kot za
celoten šolski kolektiv z učenci in
občino z županom je bila ta odločitev nadvse prijetno presenečenje.
Tako se je tudi občina Komenda Program so z mentorico Darinko Marijo Dežman priprapridružila uresničevanju makedon- vili učenci šole
ske pobude za »zdravljenje zemlje«
z drevesi.
Predstavnikom R Makedonije v
Sloveniji so učenci z mentorico
Darinko Marijo Dežman in vodstvo
šole pripravili prisrčen kulturni
program, ki je navdušil goste, župan
in ravnateljica pa sta z njimi izmenjala spominska darila.
Po programu pa so na šolskem
vrtu v Komendi veleposlanik, svetovalec z vrtnarjem in župan, podžupan ter ravnateljica skupaj z učenci
posadili japonsko češnjo, jerebiko
in belo murvo.
Na koncu pa še posnetek učencev, ki so pripravili pro– A. Žalar
gram, z veleposlanikom.

VABILO na

NOVOLETNA JELKA
V soboto, 6. decembra, popoldne
lepo povabljeni pred Občino Komenda
- ob 14. uri bomo začeli postavljati novoletno jelko in
jo okrasili z lučkami,
- ob 17. uri bomo po kratkem kulturnem programu
prižgali lučke.
Postregli bomo s toplo pijačo in prigrizkom.
Turistično društvo Komenda

SREČANJE Z BOŽIČKOM
Vse PREDŠOLSKE otroke iz občine Komenda
vabimo na srečanje z Božičkom in z njegovimi jelenčki
v ponedeljek, 22. decembra, ob 17. uri
pred OBČINO KOMENDA.
Turistično društvo, Vrtec Mehurčki,
Kulturno društvo in Občina Komenda
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BOŽIČNO-NOVOLETNI VEČER
s proslavo dneva samostojnosti

V SOBOTO, 27. DECEMBRA, OB 19.30
V DVORANI »DOM« KOMENDA
SODELUJEJO
Otroška folklorna skupina AVRIKELJ Komenda
Mentor in strokovni vodja: MARJAN ROZMAN
Folklorna skupina DU Komenda s svečanimi
primestnimi plesi
Mentor in strokovni vodja: VALTER HORVAT
Moški pevski zbor kulturnega društva Komenda
Zborovodja: ALOJZ KOLAR
Gostje večera
Mešani pevski zbor DU MIRNA – LANŠPREŽ na
Dolenjskem Mešani pevski zbor Društva upokojencev
Komenda. Zborovodja: IGNAC GORJANC
--Organizator Društvo upokojencev Komenda
Vstopnine NI. Prostovoljni prispevki.
Gostje Božično–novoletnega večera prihajajo iz krajev MIRNA in
LANŠPREŽ na Dolenjskem, kjer je živel in ustvarjal do svoje smrti
naš veliki rojak Peter Pavel Glavar.

Nagrada nastopajočim za njihovo delo
bo naš pozdrav na večeru.

Aplenca

ŽUPANOVA BESEDA
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Župan Tomaž Drolec

Solidarnost lahko obvaruje
Mošane in Suhadolce
Včeraj za želje, potrebe, razvoj do danes Danes za jutrišnjo varnost pred poplavami.
Že v zadnji številki Aplence je bilo poudarjeno, da gradnje zadnjih nekaj
let, vredne nekaj celoletnih proračunov v minulem obdobju, potrjujejo, da
so bile odločitve in programske usmeritve v občini pravilne.
Vendar so bili potrebni širša volja, prepričanje, zaupanje, mar ne?
»Tudi sam, ko razmišljam o tem, prihajam
do prepričanja, da so za doseganje ciljev potrebni volja, želje, zaupanje in v našem primeru
bi še posebej izpostavil solidarnost; Solidarnost
z veliko začetnico. Smo namreč ena redkih
občin, ko nam je z izgradnjo Poslovne cone v
Komendi uspel veliki met. Že doslej smo dosegli rezultate, s kakršnimi se ne more pohvaliti
nobena med 210 občinami v Sloveniji. Danes
imamo, v kar smo verjeli, in še posebej tudi
tisti, ki so bili nekdaj latniki zemljišča v današnji Poslovni coni, nov vodovod, kanalizacijo,
šolo in lepe prostore v njej, varstvo za vse
najmlajše, optični vod, gradimo plinovod in
vrsto načrtov, ki so že na poti do uresničitve.«
Poudarili ste solidarno odločitev za takšen
razvoj?
Spominjam se, kako smo se odločali o tem.
Takrat so številni lastniki zemljišč v današnji
Poslovni coni podprli program, da pod enakimi
pogoji prodajo občini svoja zemljišča, na katerih bo poslovna cona. In prav ta cona nam je
zadnja leta polnila občinski proračun, da smo
uresničevali sanje in delali to, kar imamo.
Večina lastnikov zemljišč, ki so podprli cono, je bila iz Most, Suhadol, Žej oziroma iz
bivše krajevne skupnosti Moste. Tega ne smemo pozabiti. Danes imamo zato korist vsi občani. Prišel pa je čas, ko se Mošanom in Suhadolcem lahko oddolžimo.
Poplave so tiste, zaradi katerih Suhadolci in
Mošani ne spijo mirno, ko zrejo v nebo in s
strahom poslušajo poročila o dežju, morebitnih
nenadnih poplavah ob tem pa se z grozo spominjajo poplavljenih stanovanj, garaž, delavnic, poplavljene cerkve v Mostah in skoraj tudi
v Suhadolah, poplavljene šole... Vsega tega se
lahko rešimo; in sicer z zadrževalnikoma na
Tunjici in Pšati. Na Tunjici, kjer bi se delala
brana nad lovsko kočo, bi ob 20, 50, 100-letnih
vodah, le-ta potem lahko zadržala narasle vode
in preprečila povodenj.«
Za izgradnjo takšne brane oziroma zadrže-

valnika bi najbrž najprej potrebovali primerno soglasje lastnikov zemljišč, ki jih je
na tem delu kar nekaj. Tako na primer, kot
so se o tem sporazumeli takrat lastniki gozda, kjer je sedaj in bo v prihodnje nadaljevanje sedanje Poslovne cone?
»Lastniki teh zemljišč nad lovsko kočo so
pretežno Križani, na predvidenem zadrževalniku
na Pšati pa pretežno Klančani. Pri tem seveda ni
nepomembno, da Klanec in Križ še nikoli nista
bila poplavljena; in nedvomno tudi ne bosta v
prihodnje. Zato verjamem, da je morda komu
težje razumljivo, da bi na travniku nad kočo ob
recimo po velikosti 20, 50 ali 100-letnih nalivih
oziroma vodah imel nekaj ur »jezero«. Vendar iz
preteklih poplav so poznane obširne stoječe vode
na kmetijskih površinah oziroma poljih med
Komendo in Mostami, Mostami in Suhadolami,
vse do Topol, proti Lahovčam, Vopovljam, Zalogu, Pšenični Polici, ki so čez nekaj ur, ali čez
dan, dva odtekle. Nekaj podobnega za nekaj ur z
nekaj večjo razsežnostjo bi bilo tudi zaradi brane
na travnikih nad lovsko kočo.
Izkušnje torej so, ob tem, da tam, kjer takšne
zadrževalnike že imajo, ugotavljajo, da dolgoročno nepopravljive škode ni. Tudi sam se
spominjam poplavljenih površin kmetij Zadrgalovih-Malenškovih, Štrcinovih, Ravnikarjevih, Špenkotovih, Mlinarjevih in še bi lahko
našteval kmete s Komende in Most, da ne govorim o Suhadolskih kmetih. Najbolj izpostavljeni in največkrat poplavljeni sta bili gotovo
kmetiji pri Žerovcu in Šunkarju v Mostah.
Imajo številne izkušnje. Strinjajo se, da je poplava za dom, za prostore katastrofa, da pa bi
bila na poplavljenih zemljiščih dolgoročno
nepopravljiva škoda, pa ne drži.
Gre torej za trenutno materialno škodo, ki bi
jo na travnatih površinah po visokih vodah
skupno in strokovno ocenili ter takoj tudi denarno poravnali. Za preventivno varnost živine
in s tem ljudi pa bi zagotovili tudi denar za
morebitne potrebne ukrepe (cepljenja, pregledi, analize ipd.).«
Torej, če prav razumem, bi imeli v občini
nekakšen proti poplavni sklad z rednimi
prihodki vanj?
»Tako je. Stalna sredstva za nadomestilo
škode in ukrepe so sestavni del celotnega projekta za obvarovane pred poplavami v občini.
Takšen projekt je bil na začetku za razvojni
program različnih področij in skupnih potreb v
občini Poslovna cona. Zadrževalniki pa bodo

projekt desetletja, da se občina Komenda učinkovito obrani pred poplavami in škodami po
njih, pri čemer so vedno prvi in najbolj na udaru
Mošani in Suhadolci. Za začetek smo zagotovili
denar za odškodnine že v letošnjem in proračunu za prihodnje leto za povrnitev škode vsem
lastnikom, ki bi bili oškodovani na začetku zaradi odlaganja zemljin za gradnjo brane.«
Priprave na takšno obvarovanje so se torej,
kot kaže, že začele.
»V okviru priprav za Prostorski plan občine
Komenda sta načrtovana in opredeljena zadrževalnika na Tunjici in Pšati in narejene so že prve
raziskave in zasnove. O tem je že obveščeno
Ministrstvo za okolje in prostor, pripravljamo
pa že tudi podpis pogodb z lastniki zemljišč na
območju nad lovsko kočo na Križu. Ob razumevanju in sodelovanju lastnikov zemljišč na Križu
in Klancu lahko oba zadrževalnika zgradimo do
konca leta 2010 in se tako po tem rešimo pretečih poplav ob visokih vodah. Izgradnja namreč
gradbeno strokovno in cenovno za občino ni
zahtevna, saj bi zemljine, potrebne za izgradnjo
obeh nasipov za izgradnjo zadrževalnikov pridobili in izkopov v centru Komende in infrastrukturnih ter drugih objektov v Poslovni coni
popolnoma brezplačno, vključno s prevozi.«
Pričakujete podporo in razumevanje Križanov in Klančanov?
»Razumem, da so na začetku pomisleki, dvomi, negotovosti. Vendar ob že povednem o odpravi škod in ukrepih verjamem, da bomo dosegli
potrebno soglasje in s tem solidarnostno podporo
tega dela občine do občanov in izredno pomembnih objektov (šola, cerkev...), ki jih Pšata
in Tunjica popravljata v Komendi, Gmajnici,
Mostah in Suhadolah. Enostavno ne verjamem,
da bi se končalo z odločnim: Ne in Pod nobenim
pogojem. Nenazadnje so tu ob ogroženih ljudeh
in premoženju na primer še gasilci in drugi, ki se
ob poplavah žrtvujejo, izpostavljajo svojo varnost, zdravje, življenje in svojce ter lastno premoženje. Mislim, da res ne bi smeli dopustiti
vtisa, da je v tem primeru še vedno lahko živ
pregovor: Siti lačnemu ne verjame. Naj bo namesto tega: Včeraj Mošani in Suhadolci za kanalizacijo, vodovod in vodo iz Iverja, za ceste, optiko, za plin na Križu, Klancu in po občini; jutri
pa: Križani in Klančani za varnost pred poplavami za Komendčane, Gmajničane, Mošane, Suhadolce in druge doslej ogrožene v občini.«
Andrej Žalar
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Aplenca

DOGAJANJA

Izgradnja osebnosti in
ozaveščanje
Ustanova Petra Pavla Glavarja je pričela z novo dejavnostjo, usmerjeno v izgradnjo osebnosti in ozaveščanje vseh za zdravo in duhovno in duševno uravnoteženo življenje.
Prvi sklop petih predavanj bo izvedla priznana
strokovnjakinja dr. Angelca Žerovnik. Doslej
so bila že tri predavanja
v novembru. Četrto
predavanje z naslovom
Kako postanemo življenjsko odporni, bo 5.
decembra, peto Tudi
duševna stiska je lahko
pozitivna spodbuda pa
bo 12. decembra.
Predavanja so v Glavarjevi bolnici na Glavarjevi 104 vedno ob
19. uri. Vsakokrat pa je
po krajšem uvodnem
predavanju tudi pogo-

vor z vajami samoaktualizacije.
Vstopnine ni. Prostovoljni prispevki pa so
namenjeni skladu Ustanove Petra Pavla Glavarja za štipendiranje in socialno pomoč občanom Občine Komenda.

Na izletu v dolini Neretve
Poznano je, da so izleti, ki jih organizira Društvo upokojencev Komenda (vodja izletov je
Marija Špehonja) ceneni in zelo dobro organizirani. Oktobra se nas je na obiranje mandarin
v dolino Neretve odpravilo kar 58 članov društva. Na tridnevnem izletu smo si ogledali
znamenitosti Splita, nadaljevali pot v zgodovinski Mostar, obiskali romarsko središče
Medjugorje, si ogledali nasad in obirali mandarine. Na poti domov pa smo obiskali tudi
značilno dalmatinsko vas, kjer so nam pripravili lep sprejem z večerjo in dalmatinsko glasbo. Pripravljamo pa se že na sklenitev letošnjih
izletov. Tradicionalni izlet v neznano bo v petek, 5. decembra. Lepo povabljeni!
- j.k.
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Obvestilo
o novi ceni odvajanja odpadnih vod v Občini Komenda
Spoštovani občani, uporabniki komunalnih storitev!
Režijski obrat Občine Komenda je kot
izvajalec javne gospodarske službe odvajanja odpadnih vod, v preteklem letu pričel z
odvajanjem odplak na Centralno čistilno
napravo v Domžalah.
Zaradi aktiviranja novo zgrajenega kanalizacijskega sistema, priključitve objektov
na sistem in s tem povečanja obratovalnih
stroškov sistema, je Občinski svet Občine
Komenda julija 2007 sprejel sklep o povprečni ceni odvajanja odpadnih voda v občini Komenda v višini 1,53 € za m3 odvedene odpadne vode.
Vlada Republike Slovenije je oktobra
2008 dala soglasje k predlagani povprečni ceni odvajanja odpadnih in padavinskih voda.
Občina Komenda bo novo ceno kanalščine začela uporabljati s 1. 12. 2008.
Cena kanalščine, ki ne vsebuje DDV in
drugih dajatev, je diferencirana glede na
vrsto uporabnika. Za gospodinjstva bo
kanalščina znašala 1,07 €, za negospodinjstva pa 1,98 €.

PRIPOROČILO

Člani Društva upokojencev Komenda pred
Deoklecianovim spomenikom v Splitu.
– Foto: Tone Arko

Radostni utrinek v vsakdanjiku
Kultura, predvsem petje, mehča medčloveške
odnose, vzbudi v nas dobro in prežene slabe
misli.
Na Martinovo je v Domu starejših občanov
v Kamniku, med stanovalce doma in zaposlene
Mešani pevski zbor Društva upokojencev Komenda vnesel radostno razpoloženje z ubranim
in izbornim petjem in izjemno tenkočutnim
povezovalnim besedilom. Vsi skupaj in vsak
posebej z zborovodjem in povezovalkama Ivico Ogorevc in Marijo Kern so nas sredi dopoldneva ponesli z zapeto in govorjeno besedo
širom po Sloveniji. Na koncu se je pevcem
pridružil še starosta zborovskega petja v naših
krajih, prof. Mihelčič, ki s svojimi 95. leti še
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vedno predstavlja veliko avtoriteto na glasbenem področju.
- V.D.

Vsem uporabnikom priporočamo, da redno
kontrolirate delovanje vodomera in poskrbite, da je vodomer zaščiten proti zalitju
oziroma zmrzali.
V kolikor želite imeti obračun vode glede
na dejansko porabo v posameznem mesecu,
predlagamo, da podatke o stanju vodomera med 20. in 25. v mesecu sporočite na
Občino Komenda, Režijski obrat, Zajčeva cesta 23, Komenda, ali se v času uradnih
ur oglasite osebno ali po telefonu 01/72 47
410.

UPORABA STORITEV NA INTERNET STREŽNIKU
Uporabnikom komunalnih storitev je preko
internet strežnika www.komunala.com zagotovljen pregled porabe po števcu, pregled
vnesenih podatkov po odjemnih mestih za
poljubno obdobje, omogočen vnos stanja za
vsak števec ter vnos kratkih sporočil.
V ta namen je vsem plačnikom dodeljena
številka uporabnika in geslo, ki je navedeno
na mesečnem računu poleg podatkov o odjemnem mestu.
S ciljem vse boljšega sodelovanja z uporabniki, priporočamo uporabo internet strežnika.
OBČINA KOMENDA
REŽIJSKI OBRAT

Aplenca

PLIN
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Pogovor z mag. Francem Dovrom, direktorjem Petrol plin, d.o.o.

Kje se bomo ogrevali s plinom?
Večji problem so
nerešena lastniška vprašanja zaradi zasebnih parcel v javnih cestah.
– Težave na terenu
rešuje skupaj s
predstavniki občine in nadzorniki
Mag. Franc Dover
Boštjan Zupančič,
projektni vodja iz Petrol plin, d.o.o.
Kot smo napovedali, smo na podlagi avgusta
lani podpisane koncesijske pogodbe Petrol plin
d.o.o. z Občino Komenda v pogovoru z direktorjem Petrol plin, d.o.o. skušali izvedeti vse,
kar je trenutno že znano o plinifikaciji v občini.
Kako potekajo aktivnosti za izvedbo projekta plinifikacije Občine Komenda?
»Cilj vsakega dobavitelja, distributerja plina
in upravljavca plinovodnega omrežja sta zanesljiv transport in varna oskrba porabnikov plina. Za dosego tega cilja so aktivnosti za varno
in nemoteno oskrbo povezani s postopki, kot
so načrtovanje plinovodov, gradnja in vzdrževanje plinovodnega sistema ter pravočasno
zagotavljanje finančnih sredstev. Izhodišča so
trendi rasti in napovedi strokovnjakov o bodoči
porabi plinov v gospodinjstvih, industriji in
prometu.
Tako je PETROL PLIN d.o.o. 29. avgusta
2007 z Občino Komenda sklenil koncesijsko
pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe
oskrbe z zemeljskim plinom za obdobje 35 let.
S koncesijsko pogodbo smo se obvezali, da
bomo upravljali z obstoječim plinovodnim
omrežjem, ga vzdrževali in gradili novo plinovodno omrežje na področju celotne občine.
V preteklih letih se je v Občini Komenda
zgradilo kar nekaj osnovnega plinovodnega
omrežja, ki smo ga s podpisom koncesijske
pogodbe prevzeli v upravljanje.
Projekt plinifikacije v Občini Komenda se
nahaja v aktivni pripravi upravne dokumentacije
za pridobitev ustreznih dovoljenj, ki jih potrebujemo za začetek uporabe zemeljskega plina.
Kdaj bo možen odjem plina iz plinovodnega
omrežja je odvisno od poteka pridobivanja
navedenih dovoljenj, predvidevamo pa, da bomo lahko plin v omrežje spustili v začetku leta
2009.
Kakšna je načrtovana dinamika izgradnje
in kje?
V pisarni Režijskega obrata Občine Komenda, Zajčeva 23 je tudi informacijska
pisarna Petrol plin, d.o.o. Ob sredah popoldne od 17. do 18. ure se o vsem, kar bi radi
vedeli o plinu in kako bi priključili na plinovod, pogovorite z Boštjanom Zupančičem, vodjo projekta plinifikacije v občini
Komenda.

Po projektu je predvidena izgradnja plinovodnega omrežja v dolžini 40 km skupaj z 900
hišnimi priključki. Sama izgradnja bo potekala
v treh fazah v večini primerov sočasno še z
ostalo komunalno infrastrukturo (vodovod, širokopasovni internet, …).
Plinovodno omrežje zemeljskega plina bo
poleg obstoječega v poslovni coni Ozka dela
prisotno še na naslednjih območjih: v naseljih
Žeje pri Komendi, Križ, Suhadole, Moste,
Gora, Gmajnica, Mlaka, Podboršt in v novem
naselju okoli Občine. Gradnja sekundarnih
plinovodov v preostalem delu občine se bo v
skladu s terminskim planom izvajala v letih
2009 in 2010 v kolikor bo izgradnja ekonomsko upravičena.«
S kakšnimi težavami se srečujete pri uresničevanju projekta plinifikacije?
»Pri izvedbi tovrstnih projektov kot je plinifikacija v Občini Komenda (kjer je po poslovnem načrtu investicija ocenjena na 1,7 milijona
EUR) se srečujemo s težavami, ki pa so bolj
operativnega pomena, tako da jih Boštjan Zupančič kot projektni vodja z naše strani rešuje
sproti na terenu s predstavniki Občine in nadzorniki. Večji problem so nerešena lastniška
vprašanja, saj je v javnih cestah še vedno precej
privatnih parcel. V večini primerov se s temi
lastniki ustrezno dogovorimo in sklenemo služnostno pogodbo v skrajnem primeru (če je to
možno) se takšnim parcelam izognemo.
Kdaj bo projekt plinifikacije zaključen?
V skladu z našim terminskim planom, naj bi
bila v Občini Komenda izvedena plinifikacija
do konca leta 2010. Vendar s tem projekt plinifikacije ni zaključen, saj je takšen projekt »živa
stvar«, ki se celotno koncesijsko obdobje dograjuje, vzdržuje, obnavlja,…«
Kakšen je interes občanov za priključevanje?
Interes občanov za priključevanje na omrežje
zemeljskega plina je v Občini Komenda podobno kot v ostalih občinah, kjer je Petrol plin koncesionar. Pred pričetkom del podpišemo pogodbe
o priključitvi s približno polovico lastnikov
objektov na posameznem območju. Ko pa se na
terenu pojavi gradbena mehanizacija, se naknadno še kar nekaj občanov odloči za hišni plinovodni priključek. Tako izvajamo priključke do
večine objektov, za preostale objekte se izvedejo
le odcepi na parcelo, da pri kasnejšem priklopu
ni potreben poseg v asfaltno cesto.
Kakšne so prednosti
uporabe zemeljskega
plina?
»Zemeljski
plin
(ZP) je fosilno gorivo,
ki je nastalo pred veliko milijoni let. Sestavljeno je iz mešanice
ogljikovodikov. Vsebuje do 98 % metana Boštjan Zupančič

(CH4), manjše količine etana, propana, butana,
ogljikovega dioksida in dušika. Je kombinacija
nizkih stroškov, čistosti in prilagodljivosti.
Transportiramo ga po cevovodih, kjer povzroča minimalni vpliv na okolje in ima med fosilnimi gorivi najnižje emisije. Je energent, ki pri
optimalno nastavljenem obratovanju doseže
visoke izkoristke, zato ga uporabljamo pri
proizvodnji toplote (ogrevanje prostorov, kuhanje in priprava tople sanitarne vode), električne energije (soproizvodnja toplote in električne energije - SPTE), kemičnih spojin in
hladu, je okolju najmanj škodljiv in konkurenčen v primerjavi z ostalimi energenti.«
Pogovor pripravil Andrej Žalar

Največje prednosti uporabe zemeljskega plina so naslednje:
Zemeljski plin je okoljevarstveno najkakovostnejše gorivo, saj ob zgorevanju nastajata vodna para in ogljikov dioksid,
ostali škodljivi produkti pa v zelo majhnih
količinah.
Oskrba je zanesljiva in varna za kar poskrbimo dobavitelji z dolgoročnimi pogodbami in sistemski operaterji z izgradnjo
ustreznih plinovodov po mestih in plinovodnih povezav (Alžirija, Rusija, Severno
morje).
Transport zemeljskega plina po plinovodu je ekološko varen.
Stroški ogrevanja so konkurenčni v primerjavi z drugimi energenti.
Ni potreben poseben prostor za kotlovnico, saj so plinski kotli razmeroma majhni in
prilagojeni tako, da se lahko vgradijo v
ustreznih prostorih (kuhinji, kopalnici,…).
Goriva ni potrebno prevažati in skladiščiti (ne potrebujemo cisterne za gorivo).
Porabo zemeljskega plina merimo individualno, s čemer je zagotovljena stalna kontrola porabe in plačevanje glede na dejansko
porabo zemeljskega plina.
Peči so preproste in enostavne za upravljanje in vzdrževanje.
Stalna obratovalna pripravljenost.
Omogoča kompleksno oskrbo za potrebe
kuhanja, priprava tople sanitarne vode,
ogrevanje ter vse bolj tudi za ohlajevanje
prostorov (klima).
Omogoča individualni režim obratovanja
in izbiro temperature, neodvisno od ostalih
uporabnikov (v kolikor gre za skupno kotlovnico) ter s tem nadzor nad dejanskimi
stroški.
Ekonomičnost glede porabe energije.
Neposredni poslovni odnos odjemalec –
distributer ali dobavitelj.
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Vlada naj hitreje uresničuje Strategijo
varstva starejših
O tem so na konferenci v dopoldne govorili
strokovnjaki, politiki in predstavniki tretje generacije. Še posebej Davor Dominkuš, direktor direktorata na Ministrstvu za delo družino
in socialne zadeve, je ugotovil, da se Strategija
V petek, 14. no- slabo izvaja na državni, še slabše pa na lokalni
vembra, je bila v ravni - v občinah. Ni namreč sistema, da bi se
Ljubljani na Za- zaveze v Strategiji tudi izvajale. Redka izjema
vodu za zdra- je občina Komenda, ki je hkrati kot država
vstveno zavaro- sprejela Razvojni program skrbi za kakovostno
vanje Slovenije staranje in medgeneracijsko solidarnost. V
Nacionalna kon- praksi pa ga uresničujeta Medgeneracijsko
ferenca o uresni- društvo za kakovostno starost in Zavod Medčevanju Strategi- generacijsko središče Komenda.
je
varstva
Meta Mencej, predsednica Gerontološkega
Davor Dominkuš, direktor starejših do leta društva je govorila o poslanstvu, pogojih in
direktorata na Ministrstvu 2010. Konferen- okoliščinah društva in o prizadevanjih dza poveza delo, družino in socialne co je pripravil zovanje vseh, ki se v Sloveniji ukvarjajo s starazadeve
Inštitut Antona njem in starostjo. Ivana Vusilović, mlada raziTrstenjaka pod skovalka na Inštitutu Antona Trstenjaka, je
pokroviteljstvom predsednika Republike Slo- razmišljala o vlogi in razvoju inštitutov za gevenije dr. Danila Tuerka in v sodelovanju z rontologijo in medgeneracijsko sožitje v SloveZvezo društev upokojencev ter Gerontološkim niji. Božidar Voljč je poudaril pomembnost
društvom Slovenije.
partnerstva pri uresničevanju Strategije, Jože
Z naraščajočo dolgoživostjo slovenske Ramovš, predstojnik Inštituta Antona Trstenjadružbe pridobivajo na pomenu socialna in ka, pa opozoril na pomembnost medgeneracijske
zdravstvena vprašanja, povezana s tretjo gene- solidarnosti in celostne gerontologiije v demoracijo. Povzema jih tudi Strategija varstva sta- grafskih razmerah. Vlado Dimovski, profesor
rejših do leta 2010, ki jo je sprejela Vlada Re- na ekonomski fakulteti, je spregovoril o menepublike Slovenije v letu 2006. Za njeno džmentu starosti. V času, ko je pomembno biti
uspešno uresničevanje na socialnem in zdra- mlad in lep, je potrebno na novo opredeliti pojem
vstvenem področju pa je potrebno več odloč- starosti. Količina delovne sile se manjša, medtem
nosti in naporov, predvsem pa zavedanja o ko se na drugi strani veča število mladih upokonujnosti usklajenega strokovnega in politične- jencev. Martin Toth je poudaril, da je potrebno
ga soočanja z demografskimi spremembami. sprejeti zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, DuŠtevilna javna in zasebna znanja, povezana z šan Kidrič pa je kot predstavnik Urada za maaktivnostmi, ki so namenjene starosti in stara- kroekonomske analize in razvoj predstavil nekaj
nju, so razpršena, kar ne zagotavlja učinkovite- izdatkov za dolgotrajno oskrbo.
ga ter racionalnega uresničevanja Strategije.
Na popoldanski okrogli mizi z organizatorji
To velja tudi za dejavnosti, ki se prek javnih zdravstvenih in socialnih s starostjo povezanih
razpisov financirajo z družbenimi sredstvi.
strokovnih srečanj in prireditev letos v Sloveniji je bilo predstavljenih enajst dogajanj
oziroma
dogodkov. Medgeneracijsko središče
Komenda je bilo
predstavljeno kot
inovativen model
celostnega pristopa
in dela v skrbi za
kakovostno, aktivno
in varno staranje in
starost ter solidarno
sožitje mlade, srednje in tretje generacije.
Konferenca
je
sklenila delo s pozivom novi slovenski
V Ljubljani je bila 14. novembra nacionalna konferenca o uresničevladi, naj Strategijo
vanju strategije varstva starejših do leta 2010

Nacionalna konferenca o uresničevanju strategije varstva
starejših do leta 2010
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uresničuje hitreje in učinkoviteje s partnerskim
povezovanjem številnih javnih, akademskih in
tržnih aktivnosti ter projektnim združevanjem
sredstev. Pri tem pa naj upošteva vrednote in
načela za zagotavljanje socialne pravičnosti ter
solidarno medgeneracijsko sožitje, vsem državljanom pa bolj zdravo in varno starost.
Viki Drolec

Poziv vladi
Nova slovenska vlada naj ob sprejemanju
pomembnih zdravstvenih in socialnih odločitev ugotovi voljo, želje in potrebe prebivalcev in da v sodelovanju zdravstvene in
socialne stroke okrepi in prenovi slovensko
zdravstvo in socialno varstvo. Pri tem naj
dejavnosti javno-zasebnega zdravstvenega
in socialnega varstva uresničuje z vnaprej
določenimi merili in pogoji za njuno odgovorno medsebojno sodelovanje;
Zagotovi naj potrebno pozornost vsem
starostnim skupinam s splošnimi in posebnimi preventivnimi zdravstvenim programi
zanje ter pogoje za njihovo izvajanje.
V prizadevanjih za obvladovanje epidemije kroničnih nenalezljivih bolezni okrepi
vlogo in pomen primarnega zdravstvenega
varstva, opredeli naloge posameznih zdravstvenih kadrov, pripravi program za uvajanje dolgotrajne nege in določi pogoje za izvajanje rehabilitacijskih storitev za starejše;
Prične z načrtnim uvajanjem negovalnih
bolnišnic in pomirjevalne oskrbe.
Na vseh ravneh zdravstvenega in drugega
izobraževanja podpre uvajanje vsebin o
osnovah gerontologije in geriatrije;
Podpre naj dejavnosti Inštituta za gerontologijo in geriatrijo ter drugih strokovnih
ustanov za ponovno vzpostavitev potrebne
gerontološke in geriatrične znanstvenoraziskovalne ter pedagoške dejavnosti in
mednarodnega sodelovanja;
Čim prej v široki javni razpravi osvetli
tudi druge probleme starajoče se družbe in
predloži v obravnavo projekt uvedbe in razvoja sistema dolgotrajne oskrbe;
Uresničevanje nalog, ki jih je Vlada Republike Slovenije opredelila v Strategiji,
naj se prek javnih razpisov omogoči različnim izvajalcem javnega ali zasebnega sektorja, ki naj si v medsebojnem partnerstvu
razdelijo izvajanje posamičnih nalog.
Usklajevanje aktivnosti naj prevzamejo
bodisi vladne službe ali naj ga vlada poveri
za to usposobljeni ustanovi. Pri tem naj
bodo vključeni tudi predstavniki ustreznih
nevladnih organizacij.
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Izbor za Kmetico leta 2008
Petnajsti (15.) oktober je svetovni dan kmetic.
Vsako leto ob tem dnevu se podeli tudi naziv
Kmetice leta. Svečana prireditev je letos potekala v soboto, 17. oktobra, v Postojni, v dvorani hotela Jama. Prireditev je bila dobro obiskana, s svojo navzočnostjo pa nas je počastil tudi
predsednik države dr. Danilo Turk.
Na ta izbor se je letos prijavilo 17 kmetic.
Vsem bi lahko dodelili naslov, ker je vsaka
ženska posebna, vse s svojo življenjsko zgodbo
pustijo pečat v svojem okolju. Naziv Kmetica
leta za leto 2008 je prejela Štefka Pavlin iz
Društva kmečkih žena Kranj. Živi na kmetiji
na Polici pri Naklem. Na kmetiji se ukvarjajo s
pridelavo in predelavo mleka, perutninarstvom,
zelenjadarstvom in prašičerejo. Aktivna je v
domačem društvu, društvu upokojencev, Zvezi
kmetic Slovenije, društvu za osteoporozo,....
Dejavnosti, s katerimi se ukvarja je res veliko,
vendar se vsem predano posveča.
Tudi naše Društvo podeželskih žena in deklet Kamnik-Komenda je imelo svojo pred-

stavnico. Letos je ta
čast pripadla Magdaleni
Zamljen. Doma je na
Kregarjevem (v bližini
Stahovice). Na kmetiji
se ukvarjajo z živinorejo. Majda je zaradi odročnosti kmetije, začela
mleko
predelovati.
Uredili so sirarno. Pridobila si je tudi nacionalno poklicno kvalifikacijo-certifikat
za
predelavo mleka. Poleti,
ko odidejo krave na pašo na Veliko planino, z njimi odide tudi Majda.
Če obiščete »Gradiškov stan«, vam Majda z
veseljem postreže z ajdovimi žganci in mlekom, sirom, kislim mlekom, skuto, smetano,....
V DPŽ je vedno aktivna pa naj si bo pri iskanju
sponzorjev, pri promociji ali dobrodelnosti
društva.

Ker nam Majda veliko pomeni in jo spoštujemo, smo jo tudi zato prijavile na izbor. Sodelovale so same izvrstne ženske, zato mislim, da
je že sama nominacija zmaga. Samo prireditev
smo povezale z obiskom Postojnske jame, ki
nas vedno znova prepriča, da je res najlepša.
Irena Pibernik, DPŽ Kamnik-Komenda

Kaj je dodatek za nego otroka?
Na Centru za socialno delo Kamnik smo se
odločili, da starše otrok seznanimo o pravici do
dodatka za nego otroka tudi z objavo v lokalnem časopisu. Pri svojem delu namreč opažamo, da starši nemalokrat o tej pravici niso seznanjeni, strokovni delavci, ki delamo na tem
področju pa pogosto nismo seznanjeni s tem,
da ima otrok zdravstvene težave. Pravico do
dodatka za nego ureja Zakon o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. št.
110/2006 UPB). 5. poglavje (celoten Zakon o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih
lahko preberete na spletnih straneh Centra za
socialno delo Kamnik – www.csd-kamnik.si ali
na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve - www.mddsz.gov.si), katerega členi pravico do dodatka za nego bolj podrobno opisujejo, pa v celoti navajamo:
5. Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo - 80. člen (definicija in
višina dodatka za nego otroka)
Dodatek za nego otroka je denarni dodatek
za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
in je namenjen kritju povečanih življenjskih
stroškov, ki jih ima družina zaradi nege in
varstva takega otroka.
Mesečna višina dodatka za nego otroka zaradi povišanih življenjskih stroškov je 97,15
EUR.
Za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju (otrok se lahko usposobi le za sodelovanje
pri aktivnostih; potrebuje stalno nego, varstvo,
pomoč in vodenje; je omejen v gibanju, prisotne so težke dodatne motnje, bolezni in obolenja; razumevanje in upoštevanje navodil je

hudo omejeno; orientacijski rezultat na testu
inteligentnosti je pod 20 IQ, mentalna starost
do 2 let) ali težko gibalno ovirane otroke (otrok
ima malo uporabnih gibov, samostojno gibanje
ni možno; v celoti je odvisen od tuje pomoči;
otrok je lahko težko moten v komunikaciji,
sporazumeva se s pomočjo neverbalne komunikacije oziroma nadomestne komunikacije),
ki potrebujejo posebno nego in varstvo, znaša
dodatek 194,35 EUR.
81. člen (pravica do dodatka za nego otroka)
Pravico do dodatka za nego otroka ima eden
od staršev ali druga oseba, če ima otrok stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji.
Pravica iz prejšnjega odstavka se uveljavlja
na podlagi mnenja zdravniške komisije.
82. člen (dodatek za nego otroka ne pripada
za otroka)
Pravice do dodatka za nego otroka nima
eden od staršev za otroka, ki je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu,
v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo,
ali v rejništvu.
Ne glede na prejšnji odstavek se prizna pravica do dodatka za nego otroka, če se dokaže,
da tudi v tem času materialno skrbi za otroka.
Center mu v tem primeru lahko prizna pravico
za dobo od 3 mesecev do 6 mesecev na leto. Za
koliko časa se prizna pravica do dodatka za
nego otroka, je odvisno od tega, kolikšno je
letno število dni, ki jih je otrok preživel v družini v zadnjih 12 mesecih.

Če torej povzamemo bistveno:
- pravica se uveljavlja na obrazcu N-1;
VLOGA ZA UVELJAVITEV PRAVICE
DO DODATKA ZA NEGO (http://www.
uradni-list.si/files/RS_-2008-031-01198OB~P005-0000.PDF) in sicer pri centru, ki
je pristojen glede na otrokovo stalno prebivališče,
- vlogi je potrebno priložiti zdravstveno
dokumentacijo otroka, pri čemer pa zadnji
izvid ne sme biti starejši od enega leta,
- CSD zdravstveno dokumentacijo pošlje
na pristojno zdravniško komisijo, ki na
podlagi le - te in Pravilnika o kriterijih za
uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (http://www.
mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/p_otroci_pos_potrebe_npb129_06.pdf ) izda mnenje o tem,
ali je otrok do dodatka za nego upravičen ali
ne,
- CSD na podlagi mnenja komisije izda
odločbo.
Seveda si vsi želimo, da bi bili naši otroci
zdravi, kadar vendarle ni tako pa je prav,
da smo seznanjeni s pravicami, ki v takem
primeru pripadajo našim otrokom. Torej
starši, če ima vaš otrok zdravstvene težave
in če obstaja o njegovem zdravstvenem stanju izvidi zdravnika specialista, se oglasite
na našem centru, kjer vam bomo posredovali ustrezne informacije.
- Jasna Zupanc,
diplomirana socialna delavka
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Razveselimo naše občane v stiski
Ob svetovni finančni in napovedujoči
se gospodarski krizi se je verjetno že
marsikdo izmed vas vprašal, komu
sploh še zaupati, verjeti, da ti res hoče
dobro, ti prav svetuje, ti bo pomagal iz
težav, če boš zabredel vanje?
Predvidevanja poznavalcev niso dobra.
Odprem Finance: veliko osebnih stečajev bo!
Pogledam tečajnico: kako visoko je bila še
pred meseci vrednotena delnica Krke in kje je
danes? Vzamem v roke sobotno izdajo Dela:
»strokovnjaki« se »delajo pametne«, ko je za
marsikoga že prepozno. Vprašam se, ugibam,
zakaj niso tega povedali pred dvema mesecema ali že prej, ko bi ljudje še lahko bolje obrnili denar, ki ga imajo v delnicah? Saj so bila
opozorila za tiste, ki znajo »brati med vrsticami«, so bili dovolj pozorni, vendar veliko ljudi
je vseeno verjelo, bilo prepričanih, da ne bo
nič hudega. Zaupali so tistim na vrhu in onim,
ki so jim govorili: Ne bodite panični! Ne ravnajte prenagljeno! Počakajte, vse se bo še
uredilo! To se dogaja v Ameriki, Evropa je
varna, Slovenija pa sploh. Nas to ne more doleteti!
Pa nas je vseeno. Tudi pri nas se že poznajo
večji in manjši potresi in pretresi na svetovnem

finančnem trgu, v gospodarstvu in drugje. Nič
čudnega, da vsi stikajo glave, od predsednikov
vlad do finančnih strokovnjakov in ekonomistov, kaj narediti? Nekaj bodo že, ker bodo tudi
morali, če bodo hoteli rešiti, kar se še rešiti da,
vendar omajanega zaupanja ljudi v tiste na vrhu, v finančne ustanove in njihove upravljavce
ne bodo mogli kar tako povrniti. Še včeraj bolj
ali manj urejen in obvladljiv svet, njegovi finančni in z njimi gospodarski temelji so se izkazali za šibke, težko ukrotljive in nepredvidljive, ko se zamaje velikan Amerika, za njo pa
ves svet. Napovedanih novih 70.000 odpustov
z delovnega mesta ni mačji kašelj za tako
majhno državo, kot je Slovenija, veliko potegne
za seboj!
Skrbi me za tiste Slovence, naše občane, ki
se jim tokrat res ne piše dobro. Človeka »srednjega razreda«, ki že zdavnaj ni več to, kar
naj bi pri nas bil, predvsem pa »malega« človeka, ki, je, ponavadi, največja žrtev ob takšnih svetovnih prevratih in njim sledečih
spremembah na slabše, čeprav bo kdo posmehljivo pripomnil: Ta tako nima kaj izgubiti!
Ruski pa tudi slovenski tajkuni si bodo že
»opomogli«, mali, pošteni, varčni slovenski
človek, komendski občan, pa veliko teže.

Začasni
socializem?
Gospodarska kriza? Je že tu. Politiki in tajkunski lastniki (na hitro
politično vznikli bogataši) vseh političnih usmeritev s sindikalisti vred
zborujejo. Strah jih je. Strah je koritnike. Vse je izjemno strah vsake
gospodarske krize. Z razlogom. Strah jih je izgube svojega bogastva,
položajev in vpliva v družbi. Kajti, če izgubijo denar, izgubijo vpliv.
Za zaposlene jim je vseeno. Zato zdaj na ves glas eni in drugi kričijo,
da mora država, ne glede na ceno, odkupiti posamezna podjetja nazaj
(Mercator). Tako bi eni s prodajo še enkrat obogateli, drugi pa ponovno čakali ugodno priložnost, da bo kriza mimo. Vmes pa naj država na
naš skupen račun v imenu nacionalnega interesa podržavi slovenske
gospodarske gigante. Ali bi podržavila Elektrončka, Akrapoviča? Njih
bi mirno pustila propasti. Zakaj? Ob teh in tem podobnim se nihče ne
more okoristiti. Na skupen davkoplačevalski račun in v imenu nacionalnega interesa. Kakšen nacionalni interes neki. Hipokrizija, da je ni
večje. Kje je bil nacionalni interes, ko so politični veljaki v spregi s
posameznimi direktorji družbenih firm ropali družbeno bogastvo. Takrat so menda privatizirali v imenu nacionalnega interesa. Vse vlade
doslej, brez izjeme. Če naj kdo kupi ta nacionalni interes, naj ga kupujejo Slovenci – posamezniki in slovenski bogataši, ne pa država. Če
tega ne zmorejo, naj deluje trg. V nasprotnem primeru se bomo ob
vsaki krizi šli začasen državno kapitalističen socializem, ki bo proizvedel nekaj novih tajkunov, prebivalstvo pa znova osiromašil. Župan,
Vas kaj skrbi PCK?
mag. Bogo Šest,www.lds.komenda
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Preživel bo le zaradi svoje skromnosti, odrekanja, vdanosti v usodo, vendar tako ne bi
smelo biti. Marsikdo bo moral še bolj »zategniti pas«, vendar kako, ko ga je imel že sedaj
močno zategnjenega!? »Ne vem, kje bom
lahko kaj prihranil, če se bo vse to, kar predvidevajo, res zgodilo,« mi reče vaščan. »Kakšno malenkost že, vendar kaj, ko moram že
zdaj dati toliko na stran za odplačevanje kreditov, položnice, sinovo avtobusno vozovnico
... Še dobro, da imam službo!«
Te dni je mogoče kdo sam pri sebi rekel:
»Še dobro ...« Pri tem je mislil predvsem na
preudarno naložen ali dobro izkoriščen denar,
še pravi čas prodane delnice, večji nakup ali
opravljeno delo. Manj ali sploh ne pa ni pomislil na blago trajnejše vrednosti; tisto, kar
ne more in ne sme propasti, če se hočemo in
smemo še imenovati ljudje. Na duhovne vrednote. Sedanja kriza nas tudi opominja, kako
je svet, čeprav na zunaj tako mogočen in
vpliven, zelo ranljiv in krhek, če ne stoji na
pravih temeljih, poštenju. Potem se zamaje
vse. Zgolj računanje na dobiček, preveliko
zadolževanje vnaprej, slepilne finančne transakcije, v preveliko porabništvo usmerjene
želje in misli, razbrzdano uživanje bodo mo-

Enotno. Odločno.
Naprej.
V soboto, 15. oktobra 2008, smo se predstavniki Nove Slovenije zbrali na
predčasnem volilnem kongresu. Za novo predsednico smo izvolili Ljudmilo Novak, za podpredsednike pa Jožefa Hrovata, Antona Kokalja in
Marjetko Uhan. Svet stranke bo vodila Mojca Kucler Dolinar.
Novo vodstvo je za popotnico dobilo tudi resolucijo, kjer med drugim
ugotavljamo, da si oblast v Sloveniji v zadnjem času prisvaja kapital in
z njim povezane strankarske elite. Tako neformalno prisvajanje oblasti
je nevarno za razvoj demokracije in za politično stabilnost v državi. V
Novi Sloveniji bomo zato naredili vse, da oblast skladno z duhom
ustave vrnemo ljudstvu.
Zavedamo se, da je podlago za današnje možnosti in priložnosti
ustvarila osamosvojitev Slovenije, zato ne bomo nikoli pozabili na
spodbujanje ljubezni do domovine in slovenske kulture. Nova Slovenija
temelji tudi na državotvornosti, zato bomo vztrajali, da Državni zbor
oblikuje izhodišča za mejo z republiko Hrvaško in da naša stališča
podpre tudi Evropsko zavezništvo.
Trdno smo odločeni, da bomo z lastno prenovo okrepili krščansko demokracijo ter jo prek prihodnjih evropskih, lokalnih in državnozborskih volitev
vrnili v slovenski parlamentarni politični prostor. Slovenija namreč za zdrav
gospodarski in politični razvoj potrebuje stranko, ki je pristna zastopnica
načel in vrednot krščanske demokracije. Ta so tista, ki vedno iščejo pravo
pot med tržnim gospodarstvom, kjer je prostor za podjetnost, in socialno
varnostjo, pravičnostjo in solidarnostjo, ki imajo svoj izvor v družini.
Ker želimo Sloveniji le najboljše, smo pripravljeni na dialog s tistimi
političnimi strankami in drugimi organizacijami, ki si resno prizadevajo za
utrjevanje demokratičnih načel in gospodarsko-socialni razvoj Slovenije.
Robert Rozman, OO NSI Komenda

Aplenca

ZANIMIVOSTI

rale zamenjati drugačne življenjske usmeritve.
Ljudje se bomo morali spremeniti, spametovati, živeti skromneje in bolj pošteno, videti
še koga drugega kot zgolj sami sebe, svoj
užitek, življenjski prostor na tem svetu. Sedanja finančna kriza z vsemi obetajočimi se
možnimi posledicami je dovolj zgovorno
opozorilo.
Včasih je dobro, da človeka kaj strese, celo
pretrese, da se zdrami, začne misliti, načrtovati in tudi živeti drugače. Tako jemljimo vse,
kar v teh dneh pretresa svet in tudi Slovenijo.
In najprej pri sebi uredimo vse, da bomo lahko
spet zaupali drugim, kajti brez tega ni prihodnosti. Tudi ne brez zaupanja novim slovenskim oblastem (če že poslavljajočim se več
kot polovica Slovencev ni), ki s takšno gotovostjo in obljubami, da bodo Slovence popeljale v boljšo prihodnost kot »stara garnitura«,
te dni prevzemajo v roke krmilo države. Ne bo
jim lahko. Tudi zato, ker so si ljudje zapomnili njihove predvolilne obete. Sedaj prihaja čas
dejanj. Tisto, kar poudarja naš župan Tomaž
Drolec: Samo dejanja veljajo! Pa ne zgolj od
oblasti, tudi naša! Določneje: predvsem pomoč ljudem, ki so se že oziroma se še bodo
znašli na robu preživetja. Našemu bližnjemu,
ki trka na vrata našega srca, zaupa v nas, nam
verjame. Potem bomo spet utrdili zadnje čase
močno razmajano stolpnico slovenskega in
svetovnega zaupanja. Brez tega ni mogoče živeti!
In naredimo kakšno dobro delo. K temu
nas še posebej vabijo bližajoči se prazniki.
Tudi k denarnemu daru in daru v obliki
gmotnih dobrin v košarice UPPG Komenda
po naših trgovinah za naše občane v gmotni
stiski. Tako bomo polepšali njihovo in svoje
praznovanje!
Jože Pavlič
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Ribnik na meji
Na meji med občinama Komenda in Kamnik
se nahaja ribnik Križ – kriški bajer, ki smo ga
ribiči dobili 1958. leta v upravljanje. 1990 je
bil saniran. Po vsej širini je bila zgrajena betonska pregrada, ki preprečuje iztekanje vode
iz ribnika. Ker je ta kotiček postal tudi shajališče nepridipravov različnih vrst, ki so za seboj
puščali kupe smeti, jih metali v ribnik in uničevali okolje, smo ribiči leta 2004 postavili
zaporo in ob dobrem sodelovanju z občino
Komenda zgradili in asfaltirali parkirišče za
obiskovalce. Zapora seveda ni namenjena odvračanju občanov, temveč tistih, ki so ribnik
uničevali. Nepridipravov ni več toliko, ribnik
in okolica pa sta vedno bolj priljubljena za
družinske izlete in med ljubitelji narave. S tem
se je tudi začelo sedaj že tradicionalno spuščanje čolničkov ob Gregorjevem. Kot oskrbnik
brunarice in gospodar ribnika bi izpostavil izjemno organizacijo Turističnega društva Komenda, ki ta dogodek organizira. Ne poskrbijo
le za dobro razpoloženje otrok in staršev ter
kulturni program, ampak po samem dogodku
ribnik in okolico tudi očistijo.
Ker je pri spuščanju čolničkov ob brunarici
velika gneča, je turistično društvo za večjo
varnost otrok pripravljeno obnoviti stopnice
do ribnika in narediti pomol, kar bo zagotovo
prispevalo k še večji atraktivnosti samega dogodka. Naše sodelovanje pa se kaže tudi v
udeležbi ribičev na aprilski čistilni akciji Turističnega društva.
Ribnik ima okrog pol hektarja in leži na
vzhodni strani vasi Križ. Njegova zgodovina
sega še v čase kriške graščine. Prav je, da vemo,
da je grajska gospoda dno ribnika celo tlakovala. V osemnajstih letih od zadnjega izpusta se je
v ribniku ustvaril nov biotop. V njem so najšte-

vilčnejši krapi, ščuke, amurji, tolstobiki, kleni,
somi, smuči, rdečeperke in boleni. Veseli smo,
da se je populacija rakov, ponovno vloženih v
ribnik leta 2002, obdržala in povečala, kar je
dokaz, da je voda v ribniku čista, čeprav je
kalna. Ribiči vemo, da krapi dvigujejo mulj in
povzročajo kalnost vode. Ta majhen ribnik
skriva marsikatero ribiško trofejo.
Nam, kamniškim ribičem, pa niso pomembne le ribe, temveč tudi sama okolica ribnika.
Obiskovalci lahko opazijo veliko število valilnic in krmilnic za ptiče. Kot zanimivost naj
povem, da letno porabimo 150 kg sončnic za
ptičjo krmo. Najpogostejši obiskovalci naših
krmilnic so velika sinica, plavček, čižek, lišček,
gorska sinica, dlesek in kalin. Stalne prebivalke ribnika sta dva para rac mlakaric. Spomladi
v zanje narejenih plavajočih hiškah naredijo
gnezdo in izvalijo mladiče. Ker se nemalokrat
ob ribniku ustavijo skupine otrok iz vrtcev ali
šol in radovedno sprašujejo po živalih v ribniku
in okrog njega, bi morda veljalo na občini Komenda in na okoliških šolah razmisliti o tem,
da se ob ribniku Križ uredi naravoslovna učna
pot.
Za nas ribiče je ribnik naše shajališče, kamor
se radi zatekamo, se spočijemo in družimo. Ob
začetku in koncu lova na postrvi organiziramo
peko rib, ob prvem maju skuhamo golaž, jeseni pa organiziramo polharski večer. Za ribnik
skrbimo s prostovoljnim delom.
Menim, da tako zgledno sodelovanje med
različnimi interesnimi skupinami, kot je sodelovanje ribičev pododbora Kamnik z občino
Komenda in Turističnim društvom Komenda
lahko vsem le koristi. Prav je, da čim več ljudi
pozna in uživa v takem biseru narave, kot je
ribnik Križ.

Klub gojiteljev športnih golobov pismonoš KOMENDA

Najboljši siv golob SLO 06-113-1109
Po navedbah nekaterih avtorjev naj bi bil golob
prva udomačena žival, katera zgodovina sega
v mlajšo kameno dobo. V starodavnih civilizacijah in kulturah so golobi predstavljali božanstva. Golobi pismonoše so v vojnah prenašali
pomembna sporočila, še danes pa beli golob
velja za simbol miru.
Ob osamosvojitvi slovenske države leta
1991 je nastala Zveza klubov gojiteljev športnih golobov pismonoš Slovenije in je nacionalno združenje vseh klubov. Včlanjenih je
15klubov, med katerimi je tudi KGŠGP Komenda in je eden mlajših klubov.
KGŠGP Komenda je bil ustanovljen leta
2005 na pobudo sedanjega predsednika Baloha. Trenutno je včlanjenih 32 simpatizerjev
kluba, od tega 14 aktivnih tekmovalcev. Sedež
kluba je v Mostah, kjer se dogajajo vse ostale
aktivnosti. Ne srečujemo se samo na tekmah,
ampak tudi v zimskih mesecih, ko se sestajamo

enkrat mesečno v klubskih prostorih.
Vrhunec letne sezone tekmovanj je od aprila
do konec julija-to so meseci,ki jih golobarji z
vso nestrpnostjo pričakujemo. Tekme pokažejo
resnično moč pravilne priprave in potrditev
kvalitetnega dela z našimi ljubljenci. Letošnje
prvenstvo smo v coni A sodelovali trije klubi iz
Ljubljane, Tržiča in Komende, ostala kluba iz
Kranja in Vipave, ki sodita v našo cono pač ne
sodelujeta oziroma tekmujeta. Zbralo se je 28
tekmovalcev s 750 golobi. Predvsem je letos
vplivalo zelo slabo vreme, da smo izpeljali samo 8 tekem ne pa 11, kot je bil naš plan. Tekmovanje je potekalo iz Hrvaške in Srbije.
Golobe smo vozili na izpustna mesta z tovornim vozilom,ki je prilagojeno za prevoz
golobov. Najboljše končne rezultate so dosegli
3 tekmovalci iz kluba Komenda (Povalej, Šibelja, Baloh). Najboljši golob v coni A je bil
siv golob 06-113-1109 z vsemi 8 uvrstitvami

last Boris Baloha.
Želje vseh aktivnih v klubu je, da bi se
članstvo povečalo! Vabimo vse zainteresirane,
starejše in mladino, ki bi jih zanimal ta šport.
Vse informacije dobite na tel: GSM (040) 625
322 Boris Baloh-predsednik društva!
Kako zanimivo in priljubljeno je golobarstvo
v tujini, pove podatek, da že nekaj let obiskujemo
mednarodno prodajno razstavni sejem v Kasslu,
Nemčija. Tako smo se tudi 7. novembra odpravili na 900 km dolgo pot. Zasedba devetih
golobarjev se že nekaj let ne spreminja.
Sejem,ki je odprt v soboto in nedeljo, obišče
nad 70.000 obiskovalcev iz vse Evrope.
Ob tej priliki se tudi ponovno zahvaljujemo
vsem našim donatorjem in prijateljem, ki pomagajo klubu GŠGP s svojimi prispevki-donacijami pri teh tekmovanjih.
Boris Baloh, predsednik društva KGŠGP
Komenda, Moste 49
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Odhajanje, zajemanje in vračanje
Pogovor s profesorjem Francetom Pibernikom, ki je 2. septembra praznoval 80. rojstni dan.
Gospod profesor, začniva kar pri slovenski
besedi: kaj vam pomeni?
»Zgodilo se je z mano tako, da sem se rodil
v Suhadolah slovenskim staršem in da je materina beseda največje duhovno bogastvo, kar si
ga more misliti človek, ki mu je temeljno izrazno gradivo prav jezik. Govorica domačega
ognjišča in domačega kraja sta mi dali osnovo
vsemu, kar se je pozneje dopolnjevalo s prvo
šolo v Komendi, v gimnazijskem času, v letih
univerzitetnega študija in v kasnejšem prebiranju najrazličnejše literature.«
Poklicno ste delali kot gimnazijski profesor, vzporedno pa je teklo vaše književno
delo.
»Ker sem na kranjski gimnaziji poučeval
slovenščino, je bilo treba pri posredovanju
snovi mladim generacijam posebej paziti na
ustrezen izraz, zlasti, ker je šlo za mlade rodove
bodočih izobražencev, vendar sem vedno gojil
živo govorico in manj vztrajal pri kakšni preveč poškrobljeni knjižni slovenščini. Pri lastnem delu pa je bilo treba svoj izraz šele izoblikovati, posebej za poezijo, posebej za
publicistiko in posebej za znanstveno delo.«
Vaša dosedanja »literarna zapuščina«
obsega šestdeset knjižnih naslovov različnega področja. Kako ste sploh zmogli toliko,
kaj vas je gnalo, vodilo naprej?
»V literaturo sem vstopil sorazmerno pozno
in v tistih socialističnih časih knjige niso izhajale, kot se to dogaja dandanašnji. Na leto je
izšla komaj kakšna pesniška zbirka, zato je bilo
težko priti v založbo in sem se moral največkrat
zahvaliti kakšni srečni okoliščini, da sem prišel
do knjige. Neugodno je bilo tudi to, da sem
živel na podeželju in v Ljubljani nisem pripadal nobeni literarni skupini. Sčasoma sem
vendarle spoznal vrsto urednikov pri revijah
in založbah, da se je odprlo vedno več možnosti. Idej sem imel vedno dovolj, zato sem raziskoval v različne smeri. Ko je bila kakšna zadeva končana in za literarno javnost zanimiva,
je sčasoma našla založnika. Zgodilo se je tudi
to, da sem bil povabljen za urednika k vrhunski
zbirki Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Doslej sem za to zbirko uredil pesnike
Antona Vodnika (1-4) in Jožeta Udoviča (1-5),
pravkar pa je izšlo zbrano delo kamniškega
rojaka pesnika Franceta Balantiča, dodana pa
je še monografija o njegovi življenjski poti in
njegovem delu. Precej podobno je bilo urejanje
izbranih spisov Janeza Jalna (1-4), prav tako z
dodatno monografijo. Pa seveda še marsikaj,
vendar naj dodam, da je precejšen del mojih
knjig izšel v času po osamosvojitvi, ko se je
odprla doslej prepovedana problematika, zlasti
tista z desnega brega.«
Poleg vsega naštetega ste objavili množico
književnih ocen, člankov, spominskih zapisov in pogovorov v časopisih in revijah: kako
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je bilo s tem?
»Pisanje knjižnih ocen je bilo sprva precej
priložnostno, potem pa v bistvu vstopanje v
literarno javnost, če ti uspe razviti svoj pogled
na določeno literarno ustvarjanje. Literarna
publicistika ponuja celo vrsto različnih oblik
pisanja, denimo tudi kritične odmeve in polemike, sam pa sem kot posebno zvrst gojil dopisovanja s književniki o njihovem delu, včasih
sem jih variiral s pogovori. Če se ti posreči
izoblikovati neko povsem samosvojo obliko,
potem ni nobenih težav ne pri urednikih ne pri
založbah. Veliko sem se posvečal raziskovanju

France Pibernik
posameznih književnikov, marsikdaj oral ledino, pa so bili moji izsledki zanimivi za širšo
javnost. Če delaš leta in leta, se pa teh zapisov
nabere lepo število.«
Med vašimi raznovrstnimi publikacijami
je več monografij o posameznih književnikih: katere avtorje ste obravnavali?
»Najprej sem se lotil Franceta Balantiča,
sledil je Karel Mauser, posebej me je zanimal
Jože Udovič, ker sem pripravljal njegovo
zbrano delo, med zelo znanimi pisatelji je bil
Janez Jalen, ki mu je Mohorjeva družba poleg
obsežnega življenjepisa izdala še štiri knjige
njegovih izbranih del.«
Na prvem mestu vašega ustvarjanja je
vendarle poezija: kaj lahko poveste o njej
po toliko letih?
»Literarno pot sem začel s poezijo in je zato
bila vedno na prvem mestu. V njej je bilo izpovedano vse, kar sem bistvenega doživljal v
svojem osebnem življenju, hkrati pa zajema

tudi vsa moja prizadevanja v območju sodobnega slovenskega pesništva, ki je v povojnem
obdobju šlo skozi zelo različne faze v iskanju
sodobnega izraza. Pri tem je bilo zelo pomembno poznavanje sodobnih tokov v svetu
in tistih svetovnih najpomembnejših pesnikov,
ki so postavljali temeljne poetike svojega časa.«
V slovensko literarno zgodovino se boste
zapisali tudi po odkrivanju tako imenovane
»zamolčane literature«: kako da ste se lotili
v povojnem času pri nas zamolčanih in prepovedanih avtorjev?
»Dejstvo je, da je julija 1945 takratno ministrstvo izdalo dolg seznam književnikov, ki so
bili javno prepovedani, se pravi, bili so izločeni
iz javnih knjižnic in o njih se ni smelo pisati.
Med te književnike je spadal tudi pesnik France Balantič, in ko sem raziskoval njegovo življenjsko in literarno pot, sem nehote naletel še
na vrsto drugih, ki so bili na katoliški strani
pobiti že med vojno ali v prvih množičnih pobojih takoj po vojni (Ivan Hribovšek, France
Kunstelj, Odon Peterka, Tone Polda), prav tako
je bilo treba obdelati književnike, ki so delovali v zdomstvu in so bili v domovini prepovedani (Vladimir Kos, France Papež, Ludve Potokar, Vinko Rode, Milena Šoukal). Po
osamosvojitvi je bilo njihova dela mogoče postopoma natisniti tudi v domovini, največ pri
Celjski Mohorjevi družbi.«
Vedno se radi vračate v Suhadole. Svoje
rojstne vasi ste se spomnili tudi v treh
knjigah: Suhadole. Kratka kronika kraja
(2000), Moj brat Avguštin (2002) in Začudene oči otroštva (2008). Ali bi lahko rekli, da
gre za neke vrste odhajanja in vračanja,
zajemanja iz korenin?
»Mislim, da se dovolj globoko zavedam, kaj
vse so mi dali moji domači, zlasti mama in oče,
kakšno bogato duhovno dediščino sem odnesel
s seboj v svet, hkrati pa moram poudariti, da
mi je redno vračanje med domače ljudi in domače okolje v mnogočem pomagalo k osebni
trdnosti. Če si nekje zasidran, ti to daje prepotrebno trdnost v vsakdanjem življenju, kajti v
svetu, ki je duhovno razsut, človek trdno zaledje še posebej potrebuje.«
Kakšna sklepna misel?
»Suhadole so se v zadnjih desetletjih močno
razširile, občestvo se je pomnožilo in premoženjsko okrepilo, prav posebej sem vesel, da se
tudi število visoko šolanih posameznikov opazno dviga. Lepo bi bilo, ko bi se dvignila tudi
zavest o krajevni skupnosti, stopila v ospredja
tudi kakšna kulturna prizadevanja. Vsekakor
pa upam, da se bo rodil spet kakšen pisatelj, ki
bo znal bogato preteklost naše vasi in značaje
mnogih naših znamenitih vaščanov upodobiti
v svojih literarnih delih.«
Jože Pavlič
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Martinovanje po naše
Za Martinovo rezervacijo se je potrebno iznajdljivo potruditi že kar tam sredi leta, saj, po
evforijah sodeč, večina Slovencev hoče dostojno krstiti novo vinsko letino. Komendski upokojenci se s tem ne obremenjujemo, potrebno
se je samo prijaviti in enkratni družabni dogodek je zagotovljen, v preizkušeni organizaciji
Marije Špehonja. V četrtek, 13. novembra, se
je podala na pot karavana treh avtobusov domačih turistov, pridružila pa sta se nam še dva
avtobusa vodiških upokojencev, z namenom,
da »se imamo skupaj fletno«. Megle se ves dan
niso razkadile, iz njih je drobno pršilo, mavrična paleta jesenskih barv je izgubila svoj lesk,
dobra volja pa se je hitro razlezla in avtobusi
so požirali kilometre vse do vzhodne šengenske meje. Tam se zaenkrat končuje Evropa, kar
so bridko okusili trije naši izletniki, ki s seboj
niso imeli osebnega dokumenta. Morali so se
vrniti domov in se, žal, po svoje znajti z odisejado javnega prometa.
Pomalicali smo v Ivanovcih, cilj našega
ogleda pa je bilo letos mesto Varaždin. Častitljivo mesto baroka, glasbe, cvetja in mladih,
kot nam je to središče Medjimurja strokovno
predstavila krajevna vodnica. Varaždin je tesno
povezan s slovensko zgodovino, v njem sta
ustvarjala tudi pisatelj Janez Trdina in ilirist
Stanko Vraz.
»O vi, ki vstopate, vsak up pustite«, smo z
Dantejevo mislijo spoštljivo vstopili v cipresne
drevorede negovanih oblik in se sprehodili
med grobnicami, ki odslikavajo bogato zgodovino kulturnega naroda. Plemeniti zeleni park,

Vinska kraljica 2008 s spremljevalkami

Kraljica je izbrana

On ga je krstil, jaz ga bom pil
stičišče preminulega in živega, za mir in ravnovesje drvečega modernega utripa. Široko
naročje angelov, ki s svojimi kamnitimi krili
kažejo človeku duhovno orientacijo. Imeti tukaj zagotovljen prostor, pomeni postati pravi
Varaždinec. Sprehodili smo se po starih mestnih ulicah s pravokotnimi trgi, ki znajo današnjemu potrošniku nevsiljivo ponuditi ščepec
srednjeveškega pridiha s keramičnimi, kovaškimi, lončarskimi, tekstilnimi in klobučarskimi izdelki. Obnovljene bahave palače, cerkve,
kapelice, kipi, na glavnem trgu mogočen Meštrovičev Grgur Ninski. Ulice skladnih barvnih
nians, tlakovane ceste, vmes domiselno vpeti
sodobni lokalčki. Mesto z dušo. Urejen kompleks mestne trdnjave iz davnih stoletij, ki je
mesto branila pred Turki. Poigravanje baroka
in rokokoja, mesto na poti v Evropo, od koder
že dobiva sredstva za ureditev svojega celotnega zgodovinskega obraza.
Veseli del številne družbe se je nadaljeval v
Gornji Dubravi, kjer je naša Marija rezervirala
prostor že spomladi ob pustovanju. To je vračanje zadovoljnih gostov: zadovoljnih s kulinaričnim delom, dostojnim prostorom in predvsem s prijaznim sprejemom in lastnim
kulturnim programom za nadgradnjo. Tako so
uživali tudi tisti, ki so se manj ali pa se sploh
niso vrteli ob pestri glasbi.
Vino smo krstili kar dvakrat: belo so »blagoslovili« domači izvajalci, rdeče pa člani komendske dramske skupine Frenk, Meri in Janez, ob pristnem ljudskem protokolu. Izpili
smo nešteto zdravic za vse prisotne Martine in
Stanislave, za vso novembrske godovnike,
nazdravljali novini, pa vsi ohranili trezno glavo. To je bilo pitje za zdravje, žlahtna kapljica

za dobro družbo, hvaležna zdravica življenju.
Treba pa je še povedati, da je bila vsa pijača
vključena v ceno aranžmaja. Razrešena je bila
tudi lanska upokojenska vinska kraljica Kristina, v novem vinskem letu pa bo krono s ponosom in dostojanstvom nosila Vera.
Izbor vinske kraljice ni bil enostaven. Kandidatka se je poleg stasa in glasa morala izkazati z inteligenčnim kvizom, izrazno pantomimo in umetniškim vtisom. Vse gospe so se
odlično izkazale s svojo bistrostjo in iznajdljivostjo in s tisto naravno lepoto, ki sije od znotraj in osvaja, ne glede na leta in telesne mere.
Vinski botri pa so se potrdili kot pravi enologi.
Ura je neusmiljeno tiktakala proti polnoči,
ki smo jo določili za odhod. Tako gremo okrepljeni s plemenito tradicijo naproti novim
dnem, ki nam že odštevajo ure postaranega leta. V prednovoletnem času pa nas čakajo številni nastopi in druženja s sosednjimi društvi v
skupni prireditvi Skupaj se imamo fletno. Življenje je prevelika vrednota, da bi se zapirali
pred možnostmi, ki so nam še dosegljive.
Ivica Ogorevc

Igre so nas nasmejale
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Že sedmič talenti mentorja UPPG
V prenovljeni in zares lepi dvorani šole v Mostah so na sedmem koncertu UPPG nastopili številni
mladi dramski, glasbeni in plesni talenti.
Mažoretk. Svojevrstna poslastica pa je bila
glasbena skupina Pod'n'šus, v kateri nastopata
brata Nejc in Domen Jurkovič skupaj s prijatelji. Program je povezoval Darko Mavsar,
član Kulturnega društva Komenda, ki je z izvirno besedo vodil med točkami in nastopajočimi na koncertu.
Organizacijo pa je letos prevzel mag. Igor
Boševski, namestnik predsednice Ustanove.
Pri izboru nastopajočih je ob Osnovni šoli
Komenda sodelovala tudi Glasbena šola Kamnik.
- A. Žalar

Otroška folklorna skupina Avrikelj
Ustanova Petra Pavla Glavarja je 24. oktobra
že sedmo leto zapored pripravila Koncert z
domačimi talenti. Tokrat je mlade in številne
obiskovalce sprejela pravkar obnovljena in
zares lepa šolska dvorana v Mostah. Koncert
pa je bil tudi tokrat priložnost za prepoznavnost
mladih in hkrati spodbuda.
»Talente je treba razvijati in jih deliti z drugimi. Vsak posameznik ima poslanstvo in lahko z razvojem svojih talentov in delitvijo le teh
z drugimi prispeva k razvoju družbe,« je v
slavnostnem nagovoru ponovno poudarila
predsednica Ustanove dr. Marta Ciraj.
Sicer pa je bil koncert namenjen predstavitvi
nadarjenih iz občine Komenda. Vi štirinajstih
točkah programa so se predstavili Ana in Ema
Jagodic (recitacija), Lara Kovač (klavir), sestri Liza in Klara Novak (vokal, flavta), Katja Ravnikar (citre), Anže Dejak (klavir),

Jošt Mandič (saksofon), Lara Kos (kitara),
Ema Kuhar (klavir), Luka Potočnik (harmonika), Ana Vidmar (saksofon) in Lucija Jurkovič (flavta). Nastopili so tudi plesna para,
otroška plesna skupina Avrikelj in skupina

Lara Kos, kitara

Jošt Mandič, saksofon
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Luka Potonik, harmonika

Zahvala sodelujočim
na 7. koncertu
domačih talentov

Recitatorki Ana in Ema Jagodic

Ustanova Petra Pavla Glavarja se iskreno
zahvaljuje vsem sodelujočim, ki so nastopali na 7. tradicionalnem oktobrskem koncertu Ustanove Petra Pavla Glavarja 24.
oktobra 2008, vsem, ki so pomagali pri organizaciji ali koncert denarno podprli. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki kot družinski
člani, partnerji ali vzgojitelji podpirajo dejavnosti ustvarjalcev, ki smo jih lahko videli in slišali na tej zelo uspeli prireditvi.
Znesek zbranih darov je bil 290 €.
Vsem, ki si prizadevate za razvoj svojih
osebnosti z razvojem svojih talentov, s tem
pa pozitivno delujete v krogih, kjer živite,
želimo še veliko uspeha.
Ustanova se zahvaljuje tudi vsem svojim
članom in članicam, ki nesebično in požrtvovalno delujejo za uresničevanje namena
ustanove.
Uprava UPPG

Aplenca

ZANIMIVOSTI

Šopek za mami za 15 let
Ansambel Viharnik je letos, ko
člani ansambla praznujejo 15
let nastopov in ustvarjanja priljubljenih melodij, posneli tudi
videospot za skladbo Šopek za
mami. Sklada je izšla marca na
novem CD z naslovom Kamnik
naše mesto. Skladba govori o
kulturnih in naravnih znamenitostih Komende, ki so tudi v
spotu. Sicer pa je Šopek za mami tudi naslov koncerta, ki ga
vsako leto marca ansambel Viharnik pripravi v komendski
športni dvorani. Videospot se že
vrti po lokalnih televizijskih
postajah.
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Je še sedaj luknja
v bajerju?
To je riba, ne pa ti, bi rekel Branku Švraku,
gospodarju ribnika in brunarice na Križu, ki je
tudi strasten ribič. Letos 18. avgusta mu je pri
lovu prijel 8,4 kilograma težak in 92 centimetrov dolg amur. Ribiči, ki se bolj spoznajo na
ribe in lov, posebno tisti, ki imajo vedno
»žajfo« s seboj, ko gredo lovit (žajfo imajo, da
si roke umijejo, ker en drek ujamejo), vedo, kaj
pomeni tolikšen amur. No, ker sem tudi sam
ribič, mu (seveda z zavistjo) iskreno čestitam.
P. S. – Res je komad, ampak samo pod pogojem, če je še vedno luknja v bajerju.
– A. Žalar

Navdušeni obiskovalci,
presenečeni
organizatorji
Nabito polna šotora, odlična organizacija, piva,
kot da bi bila v Komendi tudi pivovarna (ne
samo hipodrom s konjeniki), da o tem, da so se
zabojniki z ekološkega otoka gneči raje umaknili kar v jarek potoka, je nekaj značilnosti
prvega Oktoberfesta v Komendi po Oktoberfestu. Bili so navdušeni obiskovalci in presenečeni organizatorji .Če že ne za odprtje pivovarne, imajo slednji sedaj še enajst mesecev časa,
da ta Fejstoktober ponovijo.
- A. Ž.

Na 13. jesenskem ljubljanskem maratonu je
med deset tisoč tekmovalci tekel tudi župan
Tomaž Drolec in se uvrstil v svoji starostni
skupini v zlato sredino. sicer pa je bila občina
Komenda kar močno udeležena. Čestitamo
vsem!

ČEBELA IN OSAT

Na preži

November 2008
S Turističnim društvom Komenda v Uredništvu Aplence nadaljujemo akcijo NA PREŽI in
podeljujemo ČEBELO IN OSAT za mesec NOVEMBER 2008.
ČEBELO Ustanovi Petra Pavla Glavarja, ki je 24. oktobra priredila že 7. koncert z domačimi talenti in, ki s predsednico dr. Marto Ciraj skrbi za socialno in družbeno poslanstvo
ustanove v občini Komenda.

Menda je (z)držala skoraj 15 kilogramov, na
15 metrih in 5 stopnicah do mikrofona na odru.
OSAT pa je tokrat podeljujemo za
neasfaltiran del na cesti v Suhadolah proti
Topolam, čeprav gre za tako imenovano
javno dobro.
ČEBELE in OSATI so odraz podpore
prizadevanjem: NAJ BO UREJENO LEPO!
Še enajst mesecev
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Končana je pestra sezona 2008
Za nami je še ena zanimiva sezona državnega prvenstva v avtokrosu.
(Nadaljevanje iz oktobrske številke Aplence)
Sezona se je začela povsem po željah večkratnega državnega prvaka v divizijah 1a in 3
Matije Rakovca. Zmagal je na prvih dveh dirkah in vse je že kazalo na njegovo vrnitev na
stara pota. Nato pa ga je izdal avto, kar sta s
pridom izkoristila predvsem Petrič in Ravnikar,
le malenkost za njima je sledil Sušnik. Na zadnji dirki na Planini nad Horjulom pa je Jure
Sušnik (VW buggy 1.6) zaradi okvare svojega
buggy-ja nastopil s sposojenim dirkalnikom
Damjana Dolinška, s katerim je blestel tako na
treningu, kot tudi v kvalifikacijskih vožnjah,
svojo formo pa je z zmago potrdil še v finalni
vožnji. Ta zmaga je pomenila, da je mladi, a že
izkušeni tekmovalec ASC Mustang Domžale,
postal novi državni prvak v kraljevi diviziji. Z
drugim mestom na Planini si je naziv viceprvaka prislužil njegov klubski kolega Dejan Petrič
(buggy opel 2.0 turbo), Marko Ravnikar (Ško-

Uspešna sezona
Matica Voldriha
Oktobra se je končala tudi speedway sezona, v
kateri tekmuje Matic Voldrih iz Križa in je v
sezoni 2008 dosegel naslednje rezultate: 2.
mesto v skupnem državnem prvenstvu posameznikov mladincev med tekmovalci Slovenije, Madžarske, Avstrije in Hrvaške, 2. mesto v
državnem prvenstvu posameznikov mladincev,
DPP člani SLO-HRV-MAD-AVT 13. mesto,
DPP člani 8. mesto, DP ekip 1. mesto, PP ekip
SLO-HRV-MAD-AVT 1. mesto, kvalifikacije
mladinskega svetovnega prvenstva 13. mesto,
kvalifikacije mladinskega svetovnega prvenstva ekip 4. mesto in kvalifikacije evropskega
članskega prvenstva 12. mesto.
Za sezono 2009 si želi rezultate še izboljšati.
Ker je to zelo drag šport, vabi vse ljubitelje
moto športa v Komendi in okolici za kakršnokoli materialno in finančno pomoč, saj edino
tako si lahko privošči konkurenčen motor in s
tem tudi boljše rezultate. Obenem se zahvaljuje
tudi svojim sponzorjem, ki so mu pomagali v
sezoni 2008: Občini Komenda, EL TT Stanislav Vodlan s.p. iz Suhadol, Kuhar Bernard s.p.
iz Šmarce, TOSIN d.o.o. iz Ljubljane, J-CONDOR d.o.o. iz Medvod, Avtoličarstvo Marko
Banič s.p. iz Medvod in MINOX d.o.o. iz Križa.
Vsi, ki ste mu pripravljeni pomagati, ga
lahkokontaktirate na www.voldrihracing.com.
Vse ostale ljubitelje moto športa pa vabi, da
si več ogledajo na internetni strani http://www.
speedway.si/ in na njegovi spletni strani, http://
www.voldrihracing.com
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da buggy 1.8, AŠD Kamniška Bistrica) pa je s
tokratnim petim mestom zadržal še dovolj točk
za skupno tretje mesto in s tem ponovitev
uspeha izpred dveh let. Pika na i njegovi dosedanji karieri pa je seveda lanski naslov državnega prvaka.
Tudi ostali Komendčani so v tej sezoni večkrat opozorili nase. Igorju Kernu se po mnogih atraktivnih in hitrih vožnjah sicer niti enkrat
v letošnjem državnem prvenstvu ni izšlo za
uvrstitev na zmagovalni oder, je pa vseeno
pridno zbiral točke in sezono zaključil na 6.
mestu. Marcel Grgič po odličnem uvodu v
sezono, ko je v svoji premierni dirki zablestel z
drugim mestom v Sopotnici, v nadaljevanju ni
bil več tako suveren in se mora zadovoljiti s
skupnim 8. mestom, kar pa je za novinca v
karavani avtokrosa vseeno spodbudna uvrstitev. Le mesto za njim je po koncu sezone končal povratnik v ta šport, Bojan Osredkar, ki
pa je z izjemo prve dirke, ki jo je izpustil, kazal
dokaj konstantno formo in bo v prihodnje prav
gotovo posegal tudi po višjih uvrstitvah od letošnjega četrtega mesta iz prve tunjiške dirke.
Treba pa je omeniti tudi Janeza Zgonca, ki
mu po obetavni lanski sezoni v letošnjem letu
boginja sreče ni bila niti najmanj naklonjena.
Tako po številu okvar, kot tudi po številu prebitih ur ob svojem dirkalniku so Janez in njegova ekipa verjetno rekorderji minule sezone.
Upajmo, da fantje niso izgubili preveč volje in
jim v novi sezoni zaželimo predvsem več
športne sreče.
Nekateri tekmovalci so se med sezono udeleževali tudi mednarodnih dirk. Na prvi dirki v
hrvaški Rupi je spomladi slavil Kern pred
Ravnikarjem, Grgič pa je osvojil 4. mesto. Še
uspešnejša za Komendčane pa je bila druga
dirka pri naših južnih sosedih konec septembra,

Odbojkarska
liga DPŠ
V športni dvorani v Komendi
se je v soboto, 4. oktobra, začela že 7. sezona odbojkarske lige
Društva prijateljev športa
(DPŠ). Letos se med seboj
meri 25 ekip. Do konca aprila
bodo ekipe odigrale 22 tekem
in najboljših 16 se bo pomerilo
v finalu. Ekipe so po moči vedno bolj izenačene in vedno
močnejše, tako da so tekme tudi
za gledalce zelo zanimive. Tudi
letos v ligi tekmujeta ekipi iz
Komende.
- Mihaela Poglajen

saj so se vsi trije
povzpeli na zmagovalni oder. Tokrat je bil najhitrejši
Ravnikar
pred Kernom in
Grgičem.
Kern se je avgusta prvič preizkusil tudi na dirki
za evropsko prvenstvo. V madžarskem Nyíradu
Letošnji junaki med vozniki
mu je zmanjkalo
buggyjev (z leve proti desni:
le kanček sreče za
Sušnik, Petrič in Ravnikar)
uvrstitev v B-finale, saj ga je zgrešil
zgolj za eno mesto. Dirko je tako zaključil kot
19. Ravnikar pa se je tako kot lani odločil za
nastop v češkem Přerovu. Ko je po nekaj krogih dirke v B-finalnem nastopu že kazalo, da
bomo priča novi najboljši uvrstitvi kakšnega
slovenskega dirkača, pa je Marka odneslo v
zaščitno ogrado, kjer je končal svoj nastop na
17. mestu.
Prihodnje leto se bo torej enica bohotila na
buggy-ju 25-letnega Jureta Sušnika, medtem
ko »Gucijevi« navijači in ljubitelji belo rdečega škodinega buggy-ja upamo, da se bo po
prihodnji sezoni vrnila v Komendo. Če že ne
nazaj k Ravnikarju, pa h kateremu od preostalih petih fantov iz naše občine, saj se bo že
poznanim petim dirkačem iz naših krajev pridružil še eden, in sicer talentirani Podborščan
Robi Kociper, ki s pogostimi treningi v Tunjicah nakazuje, da v novi sezoni ne misli igrati le
stranske vloge.
Besedilo: Srečo Zupančič
Foto: Matjaž Sedušak
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Odnosi v krizi (10): Psihično nasilje v družini
Psihično nasilje v družini je vrsta nasilja, ki je
bolj prikrita kot fizično nasilje in povzroča
hujše posledice na žrtveni duševnosti, ki nato
vplivajo še na samo telo.
O psihičnem nasilju govorimo, kadar se
vzorec vedenja, s katerim eden od partnerjev
vedno doseže tisto, kar hoče na račun drugega
partnerja, njegovih pravic, prepričanj, želja in
ki se ponavlja vedno znova v svojem manipulativnem vzorcu.
Kaj vse je lahko psihično nasilje:
1. NADZOR: se v odnos prikrade počasi,
nevidno, da se ga žrtev sploh ne zaveda in nato
postopoma narašča in dobiva formo v sporočilih, kot so: »Doma bodi ob osmih. Pokaži mi
tvoj telefon, da preverim klice…« Partner neprestano kritizira svojega partnerja in mu s tem
sporoča, da ni dovolj dober in da mu bo on
povedal, kakšen in kako dober mora biti.
2. NEPRESTANE ZAHTEVE: po ljubezni,
pozornosti, posvečanju časa, spolnosti se nikoli ne nehajo in preraščajo v oblike, katerim
zlorabljeni partner ni kos. Občutek ima, da je v
tem odnosu ničvreden, celo neviden, do konca
razvrednoten, neupoštevan.
3. PASTI: partner s svojimi manipulativnimi
igricami doseže, da se ženska odzove, nato pa
nanjo preloži krivdo za prepir.
4. IZLOČANJE IN PONIŽEVANJE: zlorabljajoči partner potrebuje občutek, da je vreden
več kot drugi partner, kar uveljavlja tako, da ne
upošteva partnerjevega mnenja ali pa njegovo
mnenje, osebno integriteto ponižuje, razvre-

dnoti vsa njegova prizadevanja.
5. TIHI DNEVI: to so dnevi molka, v katerih
pa je prisotno veliko napetosti, stiske in bolečine. Zlorabljajoči partner se odene v tišino, v
zlorabljenem partnerju pa molk odzvanja kot
frustracija, samokritika, zapuščenost, strah,
občutek manjvrednosti, osamljenost.
6. GOSPODAR: partner meni, da je gospodar hiše in da mu mora drugi partner služiti in
ugoditi vsaki njegovi želji. Partner je v njegovih očeh vreden le toliko, kolikor zadovolji te
želje, če pa tega ne zmore, ga zbada z besedami, kot so: lenoba, ničvredna, zloben…
7. LASTNIK: se sprva kaže kot partnerjevo
zanimanje za svojega partnerja in ga ženska
lahko jemlje kot kompliment. Nedolžno vedenje se sprevrže v ljubosumne izbruhe, ki postajajo čedalje hujši, moreči, čeprav so čisto neupravičeni, kar pa žrtev duši, sramoti.
8. IGRANJE Z BESEDAMI, DEJSTVI: v
sliko, ki ustreza zlorabljajočemu partnerju.
Namen je zvaliti krivdo na partnerja in sebe
napraviti za žrtveno jagnje. Nasilnež dejstva
zavija v meglo, da bi tako zmedel partnerko in
jo na koncu celo obtožil, da je nora.
9. HITRO SPREMINJANJE VEDENJA:
igra ljubečega partnerja, kar se sprevrže v manipulatorja, pa spet nazaj v ljubečega partnerja…kar njegovega partnerja zmede, tako da
krivdo za teror, ki ga doživlja, prevali nase.
10. BESEDE, KI RANIJO: kritiziranje,
norčevanje, poniževanje, posmehovanje - z
namenom, da bi partner ponižal, razvrednotil
svojega partnerja in sebe naredil za močnejše-

Zvitki iz listnatega testa z nutello
V dneh pred prazniki (Miklavž, božič, novo
leto) bodo zagotovo prav prišli še kakšni novi
recepti za piškote oziroma druge slaščice.
Za zvitek potrebujemo: 250 g listnatega
testa, cca. 6-8 žlic čokoladno lešnikovega namaza (na primer nutelle, evrokrema …), 40 g
drobno nasekljanih lešnikov, 10-15 g sladkorja
Listnato testo razvaljamo v velikosti večjega
pekača. Še manj dela imamo, če kupimo že
razvaljano testo. Namažemo z nutello (ali kakšno drugo kremo) in potresemo z lešniki.
Lahko pripravimo tudi namaz iz orehov, kot ga
pripravimo za potice; preprosto premažemo s
stepenim jajcem in potresemo z rozinami, namočenimi v rum; ali pa premažemo s stopljeno
temno čokolado. Daljši konec listnatega testa
nato zvijemo do polovice, enako storimo še z
druge strani. Tam, kjer se zvitka dotakneta,
premažemo z vodo, da se lažje zlepita. Nato
zvitka z ostrim nožem režemo na približno
centimeter debele rezine, ki jih polagamo na
pekač, na katerega smo predhodno namestili
peki papir. Tako narezane zvitke lahko še rahlo

potlačimo, ni pa potrebno. Po želji potresemo
še s sladkorjem. Pečemo v pečici na 200 stopinj
Celzija približno 10 – 15 minut oziroma toliko
časa, da lepo porumenijo, pri čemer moramo
paziti, da se nam spodaj čokolada oziroma
krema ne prismodi.
Zvitke postrežemo hladne ali tople, v zamrzovalniku pa jih lahko hranimo približno 3
mesece.
Dober tek vam želi
Marta Jerebič

ga, pomembnejšega.
11. ŠČUVANJE OTROK PROTI PARTNERJU: zaradi zakonskega konflikta in lastnega strahu pred osamljenostjo partner ščuva
otroke, da dobi občutek, da je on boljši kot
njegov partner in s tem dela otrokom in partnerju neznansko krivico.
Kam po pomoč? Zaupati se prijatelju, ki zaupanja ne bo izdal, telefon (SOS telefon, Galfon,
Za-Te) , Ženska svetovalnica, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo življenje brez
nasilja, varne hiše in materinski domovi. Pomagajo vam lahko psihologi, psihiatri, zdravniki, terapevti.
Ana Zarnik, univ. dipl.psih.

Zaklad iz
čebeljega panja

Med je popolnoma naravno živilo, neposreden
dar narave. Slovenski čebelarji se še posebno
trudijo, da ohranjajo kakovost medu, zato so se
združeni v Čebelarsko zvezo Slovenije odločili uvesti kolektivno blagovno znamko Slovenski med kontrolirane kakovosti. Ta med je pridelan skladno z dobro čebelarsko prakso, ki je
bila pripravljena na osnovi načel HACCP, s
čimer je zagotovljeno, da je tako pridelan med
varno živilo. Pridobivajo tudi znamko Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo, ki bo
nadgradila zdajšnjo blagovno znamko in bo
uveljavljena tako na državni kot tudi na evropski ravni.
V letu 2008 so slovenski čebelarji dobili
svoj tipiziran kozarec za slovenski med, ki naš
med že na prvi pogled loči od tujega medu.
Kozarce uporabljajo samo za med, pridelan v
Sloveniji, in tako med že na prvi pogled ločijo
od uvoženega.
Na obisku pri čebelarju boste poleg medu
našli tudi druge dobrote iz čebeljega panja:
cvetni prah, matični mleček in izdelke iz čebeljih pridelkov: medica, medeni liker, mešanice
osnovnih čebeljih pridelkov.
Nataša Lilek, Svetovalka za varno hrano
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Tien Shan 2008
(Nadaljevanje iz 10. številke)
Alpinistični odsek pri Planinskem društvu Kamnik je odsek s tradicijo, s skrbno vzgojo
mladih alpinistov in ne nazadnje s svojimi
člani sega v sam vrh svetovnega alpinizma.
Člani odseka smo ponosni na to. Veselimo se
druženja, vedno novih idej in vzponov, in
srečnih povratkov z odprav iz gorstev s celega
sveta. Tak dan je bil tudi 19. avgust, povratek
devetčlanske odprave AO Kamnik iz pogorja
Tien Shan, ki v večini leži na Kirgizijski strani
meje z Kazahstanom.
Z vodjem odprave Alešem Holcem, ki živi s
svojo mlado družino na Klancu, sva po povratku poklepetala.
Kako pravzaprav izgleda to padanje seraka? Verjetno je strašno bučanje, ledeni
kosi letijo vsevprek, in strah potem... ?
»Fizika in zakoni težnosti. Gmota ledu preide iz ravnotežja in del 20*30*2 se je preprosto
spustil na tla in tam zdrobil. Vse se je zgodilo
v petih sekundah in dveh pokih, ki sta nam
vsem prignala strah v kosti. Tudi zadnjo nesrečo, ki je v pogorju Mt. Blanca zahtevala 8 življenj, je povzročil podor seraka. Sporočilo je
bilo za nas jasno, zato smo se nemudoma
umaknili, čeprav smo mislili trije že takrat poskusiti z vzponom na vrh.«
Naslednji dan so sestopali po nenavadno toplem vremenu. Seveda je tudi to vzrok za
močno podiranje serakov. Fantje so nujno potrebovali dan za počitek. Družili so se z Ukrajinci in Estonci, malo šahirali in kartali, zunaj
pa je v pretoplem vremenu padal dež.
Kako lahko primerjamo opremo in psihofizično pripravljenost Slovenskih alpinistov
z Ukrajinci, Estonci, Rusi in drugimi alpinisti ?
»Pravi Alpinisti so večinoma povsod dobro
opremljeni, saj vedo, kaj potrebujejo, in so
primerno usposobljeni. V gorstvih, kjer za gore
ni potrebno plačati visokih taks (Kirgizija, Pe-

Ekipa v baznem taboru
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ru), je opaziti še veliko gornikov,
ki morda res s slabšo opremo in
tudi slabim znanjem vstopajo v
zelo zahteven svet. Zdi se, da se
sploh ne zavedajo nevarnosti, ki
v gorah prežijo na njih (hodijo
nenavezani po ledenikih, ne
upoštevajo vremenske napovedi,
hodijo brez cepina…). Samo v
času našega bivanja sta življenje
izgubila Poljak in Ukrajinec.«
Ponoči je močno deževalo,
hrupno so se podirali seraki in
podori kamenja niso dali spanja.
Prišlo je žalostno poročilo o nesreči na K2. Jure pa je poslal
napoved, da bo naslednje dni
Aleš na vrhu
stanovitno vreme. Juhuhu.
Velika sreča je bila, da ste
bili vsi sorazmerno zdravi.
»Da, nismo imeli nobenih večjih težav.«
Vreme se je Kranjcem res zjasnilo in zopet
so bili vsi pripravljeni na naskoke najvišjih
vrhov-Khan Tengri. Vsi so bili zelo utrujeni od
dolgega vzpona v enem zamahu in peklenskega
sonca. Na T3 so našli snežno luknjo za počitek.«
Kaj to pomeni snežna luknja? Je to varno
in zelo mrzlo?
»Snežna luknja je luknja, skopana v pobočje,
kjer bi npr. sicer skopal polico in nanjo postavil
šotor. Njena prednost je, da nudi boljše zavetje
pred vetrovi, ima bolj stalno temperaturo.
Včasih alpinisti v čakanju vremena skopljejo v
goro cele dvorane. Slabost snežne luknje pa
so: prezračevanje; vlaga, če ni dovolj hladno;
nekateri imajo občutek, kot da bi ležali v krsti,
ker je hladno in imaš strop tik nad glavo. Pri
vzponu na goro se lahko odločiš, da boš imel
tabore v luknji, in ne nosiš s seboj šotora. To pa
seveda kdaj pomeni mukotrpno in dolgo kopanje v sneg, da pri tem nikoli ne veš, kaj te čaka
pod naslednjo plastjo snega.«
A žal naslednji dan vreme zopet ni bilo obetavno.
Aleš se kljub temu sam
povzpne po severni poti
do Zahodnega stebra Pika
Chapaeve na 6200 m. Naslednji dan pa je trem
stežka le uspelo - Alešu,
Tadeju in Mateju priti na
vrh.
Na Khan Tengri niste
plezali navezani? Pa ni
solo vzpon preveč tvegan?
»Na Khan Tengri gre
smer vseskozi v bližini raza, na izpostavljenih mestih so v pomoč pritrjene
vrvi, vendar mora za tak

vzpon biti vsak sam dovolj sposoben, da dokaj
hitro pleza in sestopa, predvsem pa mora biti
zelo odgovoren do sebe in soplezalcev, saj se
napake tukaj plačujejo dražje kot v dolini. Trije
so ta dan obrnili zaradi hudega mraza, Marko
je celo malo pozebel v prste.
Vsekakor je v pomoč, če je kdo od tvojih
kolegov blizu. Dejstvo pa je, da si s plezanjem
na teh višinah sam s seboj več kot polno zaposlen. Vzpona iz zadnjega tabora je za 1200m in
prav toliko sestopa. Tudi če si v neprestanem
gibanju potrebuješ za to 12ur in več.«
Lahko opišeš veselje in slavje po osvojitvi
tako visokih vrhov. Telo je izžeto od višine,
duša polna sreče in zahvala naravi, da ti to
omogoča. Kaj pa utrujenost?
»Sam doživljam vzpon na goro in celotno
odpravo kot potovanje. Vzpon je le del potovanja 40%, treba je še sestopiti, se vrniti v bazo,
končna postaja je dom, moja družina. Pri dojemanju vsega skušam biti čim bolj odprt, ponižen, spoštljiv in previden. Narava nam pošilja
nešteto signalov, vprašanje je le, katere sprejmemo. Utrujenost lahko nastopi v šotoru, v
taboru 3, na 5800m, imel sem srečo, da je bil
tam spočit moj soplezalec Marko Petek, tako
je zamudno kuhanje večerje in taljenje snega
za tekočino ta večer prevzel on. Na vrhu sem
bil tokrat sam, lepo je tam sicer stisniti roko
prijatelju… Sicer pa se naužiješ razgledov,
slikaš, ustaviš čas in se zahvališ dnevu za vse
darove.«
Naslednji dan so prvi trije sestopili v bazni
tbor. Vital, Marko in Lado pa so uspeli v lepem
vremenu priti na vrh Khan Tengrija. Odprava
je s tem več kot uresničala svoja pričakovanja.
Vreme se nikakor ni ustalilo naslednjih sedem dni in ni dopustilo nadaljnjega plezanja.
16 tujih alpinistov je bilo ujetih med T3 in T4
Pika Pobede, zapadlo je že 2m novega snega.
Na Pobedi se je zelo zapletalo. Bili so brez
hrane, zdravil on pomrznjeni. Naši fantje so
pomagali pri reševalni akciji, posojali spalne
vreče, puhaste rokavice, puhovke. In bližal se
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je dan odhoda in nujno pospravljanje opreme.
Smučarja sta vendar nekaj malega odsmučala.
In zjutraj 15. avgusta so se poslovili in »odfrčali« v Karkaro in naprej v Almati. Ogledali so
si mesto, bazarje in trge ter po televiziji navijali za naše olimpionike.
Kaj pa mesta, vasi, ljudje
»Almati, milijonsko mesto, je popolnoma
druga zgodba kot stepsko podeželje ogromnega Kazahstana. Je moderno, mlado mesto, staro
nekaj več kot sto let, v vseh pogledih najpomembnejše mesto države. Kazahstan je ogromen, večinoma ravninski, redko naseljen, več
kot sto krat večji od Slovenije, premore pa
17milijonov prebivalcev. Polovica prebivalcev
je Kazakov, tretjina Rusov, ostali so manjše
etnične skupine. Čutiti je močan socialno kulturni vpliv bivše Sovjetske zveze, čeprav se je
Kazahstan z zelo odločnim predsednikom in
bogatimi zalogami plina in nafte, hitro postavil
na svoje noge in postaja osrednja država centralne Azije.
Ljudje so »rusko zadržani«, do tujcev vljudni, nikakor pa zelo ustrežljivi. So zelo ponosen narod. Imeli smo srečo, da so nam okoliščine skupnega bivanja v baznem taboru
pomagale, da smo se z mnogimi zbližali, po
žilah nam vsem teče slovanska kri. Tako smo
lahko od njih in o njih izvedeli veliko več, v
dolini delujejo zelo zaprto.
Kaj meniš o nesreči enega naših najboljših
alpinistov Pavleta Kozjeka?
(Ni bil samo svetovno znan alpinist, dobitnik
zlatega cepina, najvišjega priznanja v svetovnem alpinizmu. Bil je topel človek in izredno
izobražen, dober podajalec svojih izkušenj
mlajšim alpinistom. Tudi zato se mi zdi izguba
v Slovenskem alpinizmu toliko večja).
»Težko je govoriti o tem. Ni pravih besed.
Pavleta sem spoznal leta 2000 v Peruju, kamor
je pogosto zahajal. Njegova smrt me je zelo
pretresla. V dolini si lahko ponavadi privoščimo kakšen napačen korak, v gorah redko. Bil
je izjemen človek, alpinist humanist in športnik. S svojimi izkušnjami in znanjem je varno
preplezal prek tisoč zahtevnih smeri po celem
svetu. Žal snežna opast na grebenu v Karakorumu ni zdržala teže njegovega koraka…«
Katja Tabernik in Aleš Holc
vam želiva varen korak v hribih.

Preden se skavtsko leto
začne...
...imajo skavtski voditelji veliko dela. Zato
se skupnost voditeljev (SKVO) za en vikend
umakne v nek miren kotiček v Sloveniji in si
vzame čas, da v miru pretuhta vse v povezavi s
skavti, od srečanj in raznoraznih dogodkov do
projektov in duhovno-filozofsko-tehničnih
stvari, od vsega, kar se je zgodilo v minulem
letu, do vsega, kar se še namerava zgoditi v
prihajajočem letu.
Seveda nismo kar treščili v Izolo, se usedli
za mizo in začeli nadvse globoko razmišljati.
SKVO je letos tako kot vsako leto rahlo spremenil svojo zasedbo, zato smo najprej razčistili, kako je s tem. Zapustili so nas štirje izkušeni
voditelji; naredili so bržkone spodoben odhod,
ki mu žal nisem mogel prisostvovati, ker sem
bil eden izmed dveh, ki sta se na novo pojavila
med voditelji. Naju pa je za dobrodošlico čakal
izziv, ki je poleg nekaj skavtskih znanj vseboval tudi plesanje po plaži v mesečini ob spremljavi voditeljske moške vokalne zasedbe, pa
tudi hujše stvari, to je na primer nočno namakanje v slovenskem morju v začetku oktobra.
Potem pa smo bili kar pridni. Analizirali
smo preteklo leto z vseh strani, iz njega povlekli nekaj zaključkov za letošnje leto, preučili
nove smernice z Združenja, pretuhtali, kako
deluje komendski steg, si zadali vrsto nalog, ki
nas še čakajo, si razdelili funkcije med sabo,
itd., itd.
Da bi nas ločili od kaktusov, smo se tudi fizično udejanjali z jutranjo telovadbo na pomolu, igranjem roverčka prav sredi plaže, ki oktobra gosti nekoliko manj ljudi kot med sezono,
in nogometom na cerkvenem dvorišču.
Ne smem pozabiti tudi na kuharja iz klana,
ki sta nas ne glede na razmere v kuhinji redno
pričakala z obroki, ki jih nekatere še vedno
sanjam, ko sem lačen.
V nedeljo dopoldne smo končali ta nadvse
produktiven vikend z mašo na vrtu župnišča.
Kako produktiven pa je bil ta vikend v resnici, bomo zagotovo ugotovili naslednje leto ob
podobnem času, ko bomo potegnili črto pod
skavtsko leto 2008/09. Do takrat pa ... vso
srečo.
- Odmevni kivi

Glasilo občine Komenda 10/2008
Po dolgih poletnih počitnicah se je najprej,
že ob 14. uri, zbrala četa Pogumno srce in se
poslovila od dveh najstarejših izvidnikov čete,
ki sta dovolj zrela, da prestopita v klan. Po čustvenih odhodih in kakšni potočeni solzici je
prišla na vrsto ustanovitev novega ženskega
voda, ki si je nadel ime ''Žabce''. Imenovali
smo tudi nove vodnike vodov, ki so za izziv
postavili pravi taborni ogenj v manj kot 5 minutah ter v četo sprejeli 10 novincev. Tako je
bila četa pripravljena, da pogumno krene novemu skavtskemu letu naproti.
Istočasno se je le za lučaj kamenja stran
zbralo krdelo volčičev in volkuljic Skakajoči
fižolčki, da se pripravijo na začetek leta. Med
igro pa se je pripetilo nekaj strašnega. Rdeči
psi so napadli Akelo, ki je kljub srditemu boju
podlegel ugrizom številčnejših napadalcev in
odšel. Vendar pa žalost ni trajala dolgo, saj je v
krdelo kmalu prišel nov Akela, s seboj pa je
pripeljal še novega Bagiro in Baluja.
V klanu Farovških zajcev so popotniki in
popotnice pričeli s sprejemom in izzivom za
novi klanovodji. Ker klan predstavljajo v večini predstavnice nežnejšega spola, sta se morala
za začetek postaviti v žensko kožo, da bi lažje
razumela določene postopke in situacije. Tako
sta se morala najprej malo naličiti in depilirati
ter s tem spoznala, zakaj dekleta zjutraj potrebujejo kakšno minutko več kot fantje, da so
pripravljene za pot. Naslednja lekcija je bila iz
poglavja ''težak nahrbtnik'', kjer sta morala
nositi nahrbtnik poln težkega kamenja in s tem
občutiti, kako se počutijo klanovke na potovalnem taboru. Po izzivu za voditelja pa je nastopil
čas za sprejem novih klanovcev, ki jim ga je
pripravil mišičasti športni trener Beno.
In že je bila ura 17, čas za zbor celotnega
stega Ognjeviti delfin in skupen pričetek
skavtskega leta. Začeli smo z ustoličenjem
novega stegovodje in molitvami vseh vej. Nadaljevali pa z igrami kot so ''ali je kaj trden
most'', ''rutka'' in tradicionalnim vlečenjem vrvi, kjer so podobno kakor lani ponovno slavili
naši. Po zabavnem popoldnevu smo se vsi
skupaj odpravili k sveti maši, priporočili Bogu
naše delo in prosili za uspešno skavtsko leto.
Nato je sledil v kapeli še ogled slik in predstavitev preteklega skavtskega leta. Na koncu pa
smo se prijetno utrujeni, a zadovoljnih in veselih misli, odpravili domov.
- Gobčni volk

Jeseni je pomlad!?

Začetek skavtskega leta
in prehodi

Da, za skavte. Kakor spomladi iz zemlje pririnejo prvi zvončki in iz svojih skrivališč prilezejo prve živalce, tako se v začetku oktobra
začnemo prebujati skavti. Počasi zlezemo iz
‘’počitniških brlogov’’ in začnemo načrtovati
ter se veseliti novih dogodivščin, ki nas čakajo
v prihajajočem skavtskem letu.
Tako imamo za sabo že SKVO vikend ter
začetek skavtskega leta oziroma prehode.
- Gobčni volk

Bilo je odločeno. V soboto, 11. oktobra, gre zares.
Ob 17. uri se
na trgu pred
komendsko
cerkvijo začne skavtsko
leto 2008/09.
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Jesen v vrtcu

Kostanjev piknik

Jesen je obiskala tudi oddelke vrtca v Mostah.
S skupnimi močmi smo okrasili preddverje
vrtca in ustvarili pravo jesensko vzdušje.
V sklopu praznovanja tedna otroka smo se
odpravili na krajši izlet. Naš cilj so bili Mlinčki
v Suhadolah. Razigrani in vedoželjni so otroci
vpili vsak kotiček gozda, opazili vsako gobo in
list ter poslušali in občutili naravo z vsemi
svojimi čutili. Malo utrujeni in lačni, ampak
polni novih znanj, smo se odpravili nazaj v
vrtec na zaslužen počitek.
Mesec oktober je mesec požarne varnosti in
zato so nas obiskali gasilci GD Moste. Gasilski
tovornjaki, gasilske dolge cevi, glasna sirena,
ogenj … vse to je vplivalo na naše občutke in
ustvarilo vzdušje, ki nas je spremljalo skozi
ves dan.
Pri »Ribicah« smo letos sprejeli dogovor,
da bomo podrobneje spoznavali poklice. Tako
smo že spoznali poklic gasilca, kuharice. Ponudila se nam je priložnost, da spoznamo poklic zdravnika in medicinske sestre. Na prošnjo,
da nas obišče, se je prijazno odzval dr. Denis
Baš. Prišel je v družbi ge. Alenke, medicinske
sestre. Igralnica je bila v hipu spremenjena v
ambulanto, sprejemnico ter čakalnico. Otroci
so neverjetno strpno čakali na poziv medicinske sestre za vstop v ambulanto. Vsi otroci so s
seboj pripeljali svoje ljubljenčke in samo sanja
se vam lahko, kakšne težave so imeli. Občutki
so bili izjemni, z njimi tudi nove izkušnje in
čudovito preživeto dopoldne. Hvala.
Joži Juhant, vzgojiteljica

Teden pred “krompirjevimi počitnicami“.
Učenci prvih razredov, ki so vključeni v podaljšano bivanje, prinašajo v šolo kostanj. Iz
časopisnega papirja pridno gubamo vrečke.
Čemu, se boste vprašali. Seveda, ker bomo
imeli v petek, tik pred pričetkom počitnic, kostanjev piknik. Ves teden smo držali pesti, da
nam težko pričakovanega dogodka ne bi odvzelo vreme. In splačalo se je, saj si lepšega
dne za jesensko zabavo ne bi mogli izbrati.
Z učiteljico Jasmino sva pripravili tudi
ustvarjalne delavnice na temo Noč čarovnic,
kjer so učenci in starši iz papirja lahko izdelali
strašne netopirje, duhce in buče.
Kostanjev piknik z ustvarjalnimi delavnicami je sicer del celoletnega projekta, ki poteka v
OPB 1 z naslovom Razredna klima. Njegov
glavni cilj je v oddelku ustvariti pozitivno
ustvarjalno klimo, v kateri se dobro počutijo
učenci in učiteljica ter posredno tudi starši
otrok.
Na pikniku so se nam pridružili tudi učenci
drugih oddelkov podaljšanega bivanja, saj je
bilo kostanja dovolj za vse, le pečica ga je
prepočasi pekla … Hvala staršem in učiteljem
za pomoč pri rezanju in pečenju kostanja ter za
sodelovanje na ustvarjalnih delavnicah.
In kaj o kostanjevem pikniku menijo prvošolci, vključeni v PB?
Kostanj je bil dober. S prijateljem Gašperjem
sva se igrala. Igrali smo tudi nogomet. Bil sem
vesel, ker sva bila z očijem na pikniku do
konca. Dorijan, 1.b
Čeprav sem med igro padla, mi je bil piknik
všeč. Ana Pia, 1.a
Zanimivo je bilo, ko je Jože pekel kostanj in
nam je pokazal kostanj z luknjico, v kateri je
bil črviček. Maša, 1.a
Všeč mi je bilo, ko sem skupaj z mamico
izdeloval netopirja. Jaka K., 1.c
Všeč mi je bilo na delavnicah. Netopirčka sem
doma obesila na luč v jedilnici. Nika S., 1.b
Na pikniku sem se opekla, vendar mi je bilo
vseeno všeč, ko smo jedli kostanj. Nika A., 1.a
Vse mi je bilo všeč. Najedel sem se kostanja,
igrali smo tudi nogomet in zmagali. Nejc, 1.c
Imela sem se lepo. Karin, 1.b
Prav je povedala Karin, res smo se imeli lepo. Učenci, starši in učitelji smo uživali in gospoda Dolgčasa to popoldne nismo zasledili v
okolici šole v Mostah.
Romana Ravnikar, učiteljica v OPB 1
Jasmina Šilar, učiteljica v OPB 2

Na Viševniku
Peljali smo se v Triglavski narodni park. Avtomobile smo parkirali na Pokljuki. Hodili smo
približno dve uri. Na vrhu smo videli Triglav.
Na roko sem si dal štampiljko. Do avta sem
prišel prvi.
Žan Ravnikar, 3.a

Astronomski tabor
Sredi novembra smo se pri pouku astronomije
začeli pogovarjati o prihajajočem taboru. Učiteljica nam je dala liste, kje in kdaj bo tabor,
kakšen bo program in kaj potrebujemo.
Na dan odhoda, v petek, 10.10., smo se popoldne zbrali pred komendsko telovadnico.
Čez kakšnih 15 minut je prišel avtobus z učenci iz Stranj. Kovčke smo naložili v avtobus in
se odpeljali na Medvedje Brdo. Vožnja je bila
pestra in hitro smo prispeli na cilj. Dom, v ka-
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terem smo spali in počeli še veliko stvari, je bil
lep in velik. V garderobi smo se preobuli in
odšli v sobe. Bile so označene z živalskimi
imeni. Ko smo se namestili, smo imeli dobro
večerjo. Potem smo se z igro spoznavali med
seboj, nato pa smo se pripravili na opazovanje
zvezd. Toplo smo se oblekli in odšli opazovat
na hrib. Razdelili smo se v dve skupini. Ena je
odšla gledat zvezde, druga pa opazovat Luno
skozi teleskop. Komendski učenci smo šli najprej opazovat zvezde. Učitelj nas je naučil
najti Veliki voz in Severnico. Izvedeli smo tudi,
zakaj so nekatere zvezde rdeče in druge zelene.
Nato smo odšli opazovat Luno skozi teleskop.
Res je bil fantastičen pogled na Luno, ki jo vidiš tako blizu.

Bilo je hladno, zato smo odšli na toplo. Nekateri smo se kar vlekli v sobe in šli spat, drugi
pa so se še malo pogovarjali. Naslednje jutro
smo se po zajtrku zbrali v učilnici, kjer so nam
učitelji povedali, da bomo morali predstaviti
eno temo v zvezi z astronomijo. Razdelili smo
se v skupine in čakalo nas je veliko dela. V
revijah smo iskali podatke o svoji temi. Vsak v
skupini je moral nekaj povedati o izbrani nalogi. Veliko smo pisali, ponavljali, iskali podatke.
Popoldne smo si skozi poseben filter na teleskopu ogledali še Sonce. Potem smo imeli
predavanje, večerjo in spet nočno opazovanje
zvezd. Naslednji dan smo imeli po zajtrku
predstavitev naših tem. Vsaka skupina je bila
ocenjena. Nato smo odšli po kovčke in počakali avtobus.
Ta tabor se nam je vtisnil v spomin kot poučna, zabavna in pestra pustolovščina.
Nika Jeraj, 7.a

Proslava ob Dnevu
reformacije
V petek, 24. oktobra, smo imeli v prostorih
športne dvorane proslavo ob dnevu reformacije. Sedmošolci so nam predstavili, zakaj je dan
reformacije pomemben za Slovence in kaj se je
ta dan zgodilo. Predstava je potekala približno
pol ure – učenka je igrala na flavto, učenci so
prikazali učenje nekoč in intervjuje z različnimi ljudmi. Večina ni vedela, zakaj je dan reformacije za nas pomemben.

Jesenski piknik v vrtcu
Mehurčki
Na prijetno topel jesenski dan v torek, 21. oktobra, smo v vrtcu pripravili jesenski piknik,
na katerega smo poleg otrok povabili tudi njihove družine. Na našem igrišču smo pekli ko-
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stanj in se sladkali s pečenimi jabolki. Iz divjega kostanja smo oblikovali miške, gosenice in
mravljice, ki so jih otroci odnesli domov. Z
barvnimi kredami smo risali po asfaltu in se
igrali na igralih in v peskovniku. Prireditev, ki
je namenjena predvsem prijetnemu druženju,
smo združili v okvir projekta EKO šola in vrtec, v katerem sodelujemo tudi v tem šolskem
letu. Osnovni cilj projekta je skrb za zdravo
življenje in vključuje tudi zdravo prehranjevanje in gibanje na svežem zraku. Pred kratkim
pa smo izvedli še akcijo zbiranja starega papirja in jo uspešno zaključili z več kot štirimi tonami papirja. Zahvaljujemo se staršem za prizadevno sodelovanje in jih vabimo k naslednji
zbiralni akciji v začetku leta 2009.
Silva Korbar, pomočnica ravnateljice

Ekošola–
Ekovrtec
Osnovna šola Komenda Moste in vrtec Mehurčki sta tudi v šolskem letu 2008/2009
vključena v republiški program EKOŠOLA
–EKOVRTEC po uspešnem zaključku v lanskem šolskem letu z osvojitvijo ekozastave.
Nosilni projekt naše ustanove je Zdravo življenje in bo potekal celo šolsko leto. Cilji, ki jih
bomo uresničevali, so: razvijanje pozitivnih
medsebojnih odnosov, vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju, učinkovita raba
naravnih virov, vzgajanje za okoljsko odgovornost ter izvajanje celostnega pristopa
vzgoje in izobraževanja v programu Ekošola
kot način življenja. Sodelovali bomo v različnih dejavnostih, natečajih, v eko bralni znački,
zbirali bomo izrabljene tonerje in kartuše in
izvajali akcije zbiranja starega papirja, skrbeli
za zdravo prehranjevanje in osebno higieno,
obiskali eko kmetijo in organizirali 3. tek Zelene štafete. Tematski sklop Zdravo življenje
poleg otrok in strokovnih delavcev šole in vrtca
vključuje tudi sodelovanje z zdravstvenimi
delavci, strokovnjaki s področja prehrane in
predvsem s starši, ki so pomembni udeleženci
pri vzgoji mlade generacije za zdrav način življenja. Veliko vlogo in odgovornost pri izpeljavi projekta ima tudi ekoprogramski svet,
sestavljen iz predstavnikov učencev, staršev,
strokovnih delavcev, vodstva šole in vrtca in
občine Komenda.
Silva Korbar, ekokoordinatorica
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Naš prosti čas za vašo varnost
To geslo imajo napisano na gasilskih vozilih
avstrijski gasilci. Z enim stavkom povedo vse.
Tudi v Sloveniji ni nič drugače. V mesecu požarne varnosti smo se delovanju v društvu še
bolj posvetili:
Pregled hidrantov: Kar tri ekipe so pregledale in preizkusile vse hidrante na našem področju.
Rediteljstvo na kmetijskem sejmu: 30 gasilk in gasilcev je poleg varnostnikov družbe
G7 skrbelo, da smo razvrstili obiskovalce sejma. Po 4 gasilci so kar 5 dni varovali sejemski
prostor tudi ponoči.
Oktoberfest: Tudi ta prireditev ni minila
brez nas v službi redarjev. Osem gasilcev je tri
dni in noči skrbelo, da je vse potekalo tako, kot
si je zamislil prireditelj.
Občinska vaja: Vsako leto v mesecu oktobru izvedemo vajo, v kateri sodelujejo vsa tri
društva. Letos je bila na vrsti za organizacijo
vaje PGD Komenda. Prikazali smo gašenje
novih hlevov pri hipodromu. Vaje se je udeležilo kar 63 gasilcev, med njimi pa kar 17 gasilk.
Prikazali smo reševanje ponesrečenca iz notranjega prostora, notranje in zunanje gašenje,
zajem vode iz hidrantnega omrežja in iz 200
metrov oddaljene struge potoka Pšate. Vajo sta
skrbno spremljata poveljnik in predsednik GZ
Komenda, prav tako si je vajo ogledal podžupan Občine Komenda Mirko Kepic. Po končani vaji je poveljnik GZ Komenda Drago Potokar podal oceno vaje in nas opozoril na napake,
kajti ko gre zares, si jih ne smemo privoščiti. Z
vajo testiramo tudi naš odzivni čas, ki pa se je
pokazal nekaj dni kasneje, ko smo sicer prejeli
poziv iz Centra za obveščanje v Ljubljani, ki ni
bil namenjen nam, saj je bil požar na Glavarjevi cesti v Ljubljani in na srečo ne v Komendi,
vendar smo s prvim vozilom in 5 gasilci izvozili iz gasilskega doma v dveh minutah po
prejemu poziva, z drugim vozilom s 7 gasilci
pa le minuto kasneje.
Mladinski občinski kviz: Kar 7 ekip s po
tremi tekmovalci se je udeležilo občinskega

mladinskega kviza, ki ga organiziramo skupaj
z GK Kamnik. Na žalost so pred leti sprejeli
pravilo, da se občinskega tekmovanja lahko
udeležita le po dve ekipi iz vsake kategorije iz
društva. Letos se nam je na tekmovanju pridružila tudi GZ Mengeš in skupaj z nami izpeljala občinsko tekmovanje GZ Mengeš.
Mladina PGD Komenda se je na tekmovanju
zopet odlično odrezala. Zmagali smo v kategoriji mlajši pionirji in v kategoriji starejši
pionirji, kjer je zmago potrdila še naša druga
ekipa, ki je osvojila drugo mesto. Kot zmagovalci smo osvojili tudi prehodni pokal. Že takoj naslednji teden nas je čakal regijski kviz,
ki smo se ga udeležili s 5 ekipami, kajti na
regijskem tekmovanju sodelujejo tudi mladinci. Z osvojenimi rezultati smo bili zadovoljni, saj smo prikazali veliko znanja, vendar
kot povsod tudi na takšnih tekmovanjih potrebuješ malce sreče, ki je naše ekipe tokrat niso
imela. Najbolje so se uvrstile starejše pionirke, ki so zasedle 5. mesto. Kviz je potekal v
organizaciji GZ Mengeš, izvedli pa so ga v
prostorih OŠ Mengeš. Vsi tekmovalci in
mentorji smo bili počaščeni, saj sta nas prišla
pozdravit župan Občine Mengeš in ravnatelj
Osnovne šole Mengeš.
Tečaj za izprašane gasilce: 7. novembra se
je na Križu začel tečaj za izprašanega gasilca,
ki ga lahko organizira GZ. Tokrat se tečaja
udeležuje 33 tečajnikov. V več kot 90 urah
bodo tečajniki predelali kar 12 predmetov (organizacija gasilstva in pravne osnove, zaščita
telesa in dihal, požarna preventiva, prva pomoč, razvrščanje, zaščita in reševanje, elektrika, vozila in oprema, požar in nevarne snovi,
gradbeništvo in preskrba s gasilno vodo, tehnično reševanje in gasilska taktika). Poleg teoretičnega dela tečaja se bodo urili tudi v praksi.
Vsi predavatelji so iz naše gasilske zveze in
imajo opravljen izpit za predavatelja. Na pomoč!
- Mihaela Poglajen

PGD Moste

Živahno oktobra in novembra
V oktobru, mesecu požarne varnosti,
se je v Mostah precej dogajalo. Imeli
smo dan odprtih vrat, ko je kar nekaj
naših občanov prišlo v naš gasilski
dom. V začetku oktobra pa smo sicer
najprej pregledali in popisali hidrante
ter imeli društveno vajo. Predstavili
smo se tudi šolarjem in najmlajšim iz
vrtca iz Most
V petek, 24. oktobra, smo imeli s sosednjim društvom v PGD Topole medobčinsko
nočno vajo v Topolah, naslednji dan pa je
bila občinska vaja na nedokončanih hlevih
Ko njen iškega kluba Komenda v organiza-

ciji PGD Komenda.
Novembra smo se lotili tudi temeljite prenove garaže v domu, saj konec meseca pričakujemo avtocisterno. Prvo soboto v novembru smo
se odpravili tudi v Zagreb v tovarno Ziegler,
kjer izdelujejo nadgradnjo naše avtocisterne.
Z nami sta bila tudi podžupan Mirko Kepic in
predsednik Gasilske zveze Komenda Jože Sušnik.
V ponedeljek, 10. decembra, pa nas je sirena
opozorila na dimniški požar v Žejah, ki smo
pogasili. Več o nas lahko preberete na spletni
strani www.pgd-moste.si. Na pomoč!
Matic Zupan
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Duhovniku Mihaelu Žnidarju v spomin!
Na praznik vseh svetih oziroma dneva spomina
na mrtve, ko smo v komendski župnijski cerkvi
in na bližnjem pokopališču počastili spomin na
naše rajne starše, sorodnike, prijatelje in dobrotnike, predvsem pa se spominjali njihovih
dobrih del do nas in do drugih, je marsikdo
obiskal tudi grobove komendskih dušnih pastirjev in duhovnikov rojakov. V enem izmed
njih od 16. oktobra počiva tudi naš rojak duhovnik Mihael Žnidar, pokopal pa ga je sam
ljubljanski nadškof mons. Alojz Uran, ki je
pred tem zanj opravil mašno daritev v župnijski
cerkvi sv. Petra. Tu je našel svoj
zemeljski mir v komajda 62.
letu (rodil se je 12. januarja
1947 v Komendi), po sedemintridesetih letih duhovništva (v
mašnika je bil posvečen 29.
junija 1971 v ljubljanski stolnici), od tega šestnajstih letih
dušnega pastirstva v župniji
Dob (od 1976 do 1992) in petih
letih v župniji Zapoge (od
1993 do 2002) ter v letih upokojitve zaradi bolezni srečevanja z raznimi stiskami in težavami, iz katerih ga je rešila
sicer veliko prezgodnja smrt
14. oktobra na njegovem domu
na Klancu.
Ta smrt, kot tudi vsa uspela
pa tudi neuspela prizadevanja
rajnega, kar je dobrega uresničil v življenju, pa tudi hudega
izkusil, so bili iztočnica že za
uvod v mašo, predvsem pa
misli v duhovnem nagovoru
nadškofu Uranu in poslovilnih
besedah sedanjemu dobskemu
župniku Slavku Judežu in
predstavnikoma župnij Zapoge
in Komenda. Govorniki so poudarjali, kar je rajni župnik
Mihael naredil dobrega za časa
svojega življenja, mu za to izražali hvaležnost, njegov
skrivnostni prestop praga med
življenjem in smrtjo pa izročali
»usmiljeni božji ljubezni«, kot je dejal nadškof
Uran, in upanju, da bo za dobra dela nagrajen z
večnim plačilom.
Nadškof Uran je zlasti omenil odločitev
Mihaela Žnidarja za duhovništvo, ki jo je izražalo tudi njegovo novomašno geslo, njegovo
zavzetost za lepoto in urejenost cerkva v krajih,
kjer je deloval, pa tudi bogoslužij, priljubljenost pri ljudeh in romarjih, ki so pod njegovim
vodenjem obiskovali razna svetišča po svetu,
ter pripravljenost prav do zadnjega, da bi, čeprav bolan, še kje kaj dobrega naredil. V mislih
je imel predvsem dom za ostarele v Mengšu.
Vendar ga je smrt pri tem prehitela. Zagotovo
bi ga doletela, če bi bil skupaj s potniki v letalu,
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ki je pred leti strmoglavilo ob poletu na Korziko, g. Mihael pa se je zadnji hip odpovedal
promocijskemu poletu in obisku Korzike s turistično agencijo, pri kateri je bil duhovni
vodja romanj.
V zahvalo svojemu nebeškemu zavetniku
nadangelu Mihaelu, da je ostal živ, mu je v
dobski župnijski cerkvi z lastnimi sredstvi postavil lep oltar, pri katerem je še posebej rad
maševal.
Nadangela Mihaela je imel še posebej v mislih rajni komendski župnik in dekan Nikolaj

Pavlič v govoru 7. julija 1996, ko je Mihael
Žnidar v komendski župnijski cerkvi daroval
srebrnomašno zahvalno daritev. Opozoril je na
to, da je ta nadangel, katerega ime je nosil rajni,
g. Mihaelu toliko pomenil, da je dal njegovo
ime zapisati celo na avtomobilsko tablico, da
bi ga varoval na številnih duhovniških poteh,
njegovo podobo pa je dal odtisniti tudi na srebrnomašno podobico in likovno stvaritev za
svoje z velikim okusom za lepo opremljeno
stanovanje na Klancu. Ta okus, čut je še posebej izpričal pri skrbi za zaupane mu cerkve v
župnijah Dob in Zapoge.
Imel pa je tudi druge darove: znanja jezikov,
govorništva, najdenja hitrega stika z drugimi,

razgledanosti, ki je izvirala tudi iz njegove
ljubezni do književnosti, slikarstva, oblikovanja ... Te je predvsem uporabljal v svojih pridigah. Spominjam se njegovega govora pri eni
izmed velikonočnih maš v komendski župnijski cerkvi, ko je v dobrih dvajsetih stavkih povedal vse ključno, kar je bilo treba reči za ta
dan. Naključni obiskovalec, doktor znanosti iz
Ljubljane, mi je po maši ves navdušen dejal:
»Kakšnega župnika imate vi! Kako razgledanega, sposobnega! Kakšen imeniten nastop
ima!« Kar nerodno mi je bilo, ko se mu moral
povedati, da to ni naš župnik,
marveč duhovnik rojak, ki ta
dan bolj ali manj slučajno mašuje in pridiga v naši župnijski
cerkvi.
V pogovoru pri obedu ob
srebrnomašnem slavju v Komendi so prišle na vrsto tudi
druge besede, spomini. Slavljenec Mihael je tedaj župniku
Nikolaju Pavliču in podpisanemu pripovedoval, kaj vse je
moral hudega prenesti in pretrpeti od rojstva 12. januarja
1947 v stavbi, kjer je še danes
komendski prosvetni dom, neprijetnih selitvah in okušanju
revščine v otroških letih, gimnazijskih letih na gimnaziji v
Kamniku in bogoslovskih v
Bogoslovnem semenišču v
Ljubljani, kjer je pokazal in
razvil svoje velike sposobnosti,
pa duhovniških. Med drugim je
povedal, kaj mu pomeni dobra
knjiga, na primer velika dela
pisatelja Dostojevskega: da ne
more zaspati, ne da bi prebral
kos katere od književnih mojstrovin.
Ob teh delih, kot duhovnik
in kot človek, je v dobršni meri
okušal tisto, kar je imel pri
maši zadušnici v mislih nadškof Uran: božjo veličino in
človeško majhnost, silen razpon
med njima. Moder človek ume združiti oboje,
mu, po svetopisemsko, vse služi za dobro. To
bomo ohranili za spomin tudi iz življenja in
dela rajnega duhovnika Mihaela Žnidarja, vseh
drugih duhovnikov, ki počivajo blizu njega, in
vseh pokopanih na komendskem pokopališču.
Sodbo nad njihovimi življenji in deli pa v duhu
pravičnosti, resnične in iskrene ljubezni do
bližnjega ter spoštovanja do vsakega človeka
prepustimo Stvaritelju sveta in človeka ter
Razsodniku nad njima.
Mihael Žnidar bo v zgodovini Komende
vsekakor zapisan z velikimi in trajnimi črkami!
Jože Pavlič
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Znani in (za enkrat še) neznani storilci
Torej sta dve vrsti storilcev kaznivih dejanj in
prekrškarjev. Za dejanja proti predpisom in
zakonom, kjer je storilca lahko odkriti pri dejanju samem, ali pa storilec pusti na kraju dejanja
skoraj svoj naslov v obliki prepoznavnih sledov, lahko rečemo, da je postopek s strani Policije hitro in učinkovito končan. Težje pa je
odkriti storilca, če je kaznivo dejanje storjeno
brez vidnih (ali za nestrokovnjake) skoraj nevidnih sledov. No, pa o takih »tičih« na koncu
ob statističnih podatkih, ki smo jih pridobili na
Policijski postaji Kamnik.
Oktober (včasih so ga imenovali tudi vinotok) je bil kar se tiče varnosti na našem območju nekako povprečen. Do 15. oktobra se ni
zgodilo nič posebnega. Tega dne pa si je (hvalabogu) znani storilec skušal v Mostah »sposoditi« osebni avto. Storilca so pri dejanju zalotili občani Most in ga pridržali do prihoda
policistov. Mlajšega fanta, doma z Gorenjske,
so prevzeli v »obdelavo« policisti Policijske
postaje Kamnik, ki so izvedli vse potrebne
postopke, potrebne za sodni epilog. Morda mu
bo kazen, ki sledi, dobra šola na poti v življenje. Da policisti hodijo po terenu z odprtimi
očmi, kaže podatek, da so 17. oktobra na Križu
(tudi znanemu) občanu zasegli manjšo količino
neznane snovi, za katero sumijo, da gre za
prepovedano drogo. Napravljena bo potrebna
analiza, potem pa sledi primerna kazen v prostorih, kjer se bo uživalec prepovedane droge
morda celo navadil na zdrav način življenja.
Oktober je tudi mesec, ko se mudi z zaključnimi deli na strehah hiš. Prihaja mokra jesen in
voda mora biti na primeren način speljana s
streh. Zato si je (zaenkrat še neznani storilec)
omislil cenejši način nabave bakrenih žlebov,
ki jih je odtujil s stanovanjske hiše v Mostah.
To je bilo ponoči 24. oktobra. Pravi lastnik je
oškodovan za približno 500 EUR, nesojeni
»lastnik« pa bo po opravljenih poizvedbah
pristal tam, kjer mu je mesto.
V prvem polletju 2008 je Policijska postaja
Kamnik podala 410 (466) kazenskih ovadb za
636 (716) oziroma 11,4 % manj obravnavanih
kaznivih dejanj kot v istem obdobju lanskega
leta. Zaradi zmanjšanja števila kaznivih dejanj
je manjša tudi materialna škoda, ki je za letos
ocenjena na 310.000 EUR, medtem ko je v
lanskem letu znašala 603.000 EUR. Zaradi
utemeljenih razlogov suma kaznivega dejanja
je bila zoper 91 ( 114) oseb vložena kazenska
ovadba ali vložena dopolnitev kazenske ovadbe.
V vseh navedbah tega poročila pomenijo
številke v oklepajih število primerov v prvem
polletju 2007.
Žal statistične zahteve Policije zahtevajo
podatke za celotno območje Policijske postaje
in je tako nemogoče dobiti podatke posebej za
območje naše občine. Po zatrdilu komandirja
Policijske postaje Kamnik g. Marolta so podatki, če upoštevamo število prebivalcev v obči-

nah, nekako v »ravnotežju« in ni bistvenih
razlik ne v številu kaznivih dejanj niti v procentih raziskanosti.
V prvem polletju je bilo preiskanih 49,5 %
(48,3 %) vseh kaznivih dejanj. Izboljšala se je
preiskanost gospodarskega kriminala, preiskava ostalih kaznivih dejanja pa je ostala na lanski
ravni. Podatki kažejo, da je preiskanost pri nas
nekaj večja od državnega povprečja in je povsem primerljiva s podatki primerljivih policijskih postaj po državi. Vsekakor dejstvo, da je
delo Policijske postaje Kamnik zadovoljivo,
celo dobro.
Zaradi obsežnega statističnega gradiva bom
navedel samo nekaj najbolj zanimivih podatkov.
V letošnjem prvem polletju je bilo storjeno
in preiskano 1 (0) kaznivo dejanje zoper spolno
nedotakljivost Storjenih je bilo 396 (555) kaznivih dejanj zoper premoženje (neupoštevaje
gospodarsko kriminaliteto), preiskanih je bilo
22,2 % teh dejanj. Mladoletniki so storili 11
(16) kaznivih dejanj. Izvršenih je bilo 177 (48)
kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete,
največ je zabeleženih goljufij. Pri drugih oblikah kriminalitete izstopa število ogrožanj varnosti 18 (10), ponarejanje denarja 8 (5).
Policisti so opravili 171 (245) ogledov kraja
kaznivega dejanja, 33 (42) je bilo zasegov
predmetov, povezanih s kaznivimi dejanji.
Kaznivo dejanje hude telesne poškodbe je bilo
letos samo 1 (2), prizadejanih pa je bilo tudi
6(11) lažjih telesnih poškodb. Vsa ta dejanja so
v celoti raziskana.
Kaj dodati ob vsem naštetem? Škoda, da ni
mogoče dobiti evidenc po posameznih občinah, prav tako Policija ne dobiva povratnih
informacij tožilstev in sodišč o usodi vloženih
prijav oziroma obtožb. Tako dopolnjena slika
bi bila vsekakor realna in bi pokazala resnično
stanje varnosti v naši občini. Če pa upoštevamo
poročila po posameznih mesecih, smo občina z
razmeroma malo kriminalitete, tudi prometna
varnost je vsaj za silo dobra. Nič pa ni tako
dobro, da se ne bi dalo še izboljšati. S skupnim
sodelovanjem vseh, ki skrbijo za red in varnost
občanov. Zato morda ni odveč opozorilo policije, da v primeru vloma, tatvine ali poškodovanja lastnine oškodovanci nikakor ne posegajo na kraj izvršenega dejanja, ker obstaja velika
verjetnost, da bodo s svojim ravnanjem zabrisali morebitne sledi, ki jih puščajo za seboj
storilci kaznivih dejanj.
Po povzetku tiskovne konference na Generalni policijski upravi navajamo, da je bilo letos
na slovenskih cestah 163 smrtnih žrtev, lani ob
istem času pa kar 232. K temu zmanjšanju je
nedvomno pripomogel nov Zakon o varnosti v
cestnem prometu, pa tudi strožja »obravnava«
opitih voznikov. Že 5. 11, se je začel izvajati
poostreni nadzor prometa z zgovornim geslom:
»Alkohol ubija – največkrat nedolžne«. Odkar
je začel veljati ukrep pridržanja, je bilo do za-

četka oktobra pridržanih 4871 voznikov. Preveč! Mnogo preveč. Pa ne zaradi neupravičenosti pridržanja, ampak zaradi porasta števila
vinjenih voznikov v prometu.
Zgodnja tema – kresničke, sneg, led in primerna zimska oprema – poskrbite za svojo in
tujo varnost!
Tone Ogorevc

DARJA ŠVAJGER.
Kulturni dom Komenda, v petek, 16.
januarja 2009 ob 19.30 uri
VSTOPNICE PO 11 EUR V PREDPRODAJI pri g. Ivanu Kendi, članu Uprave
UPPG, Zajčeva 23, Komenda.
ZA PRISPEVEK 45 EUR LAHKO
POSTANETE DOBROTNIKI
USTANOVE PETRA PAVLA
GLAVARJA IN PREJMETE DVE
DONATORSKI VSTOPNICI IN
POTRDILO O DONATORSTVU!
Izkupiček je namenjen Ustanovi Petra
Pavla Glavarja za štipendiranje nadarjenih,
socialno šibkih občanov Občine Komenda
in za pomoč pomoči potrebnim občanom.
Če boste znesek nakazali do 8. januarja
2009 na transakcijski račun UPPG, vam
bomo po pošti poslali dve donatorski
vstopnici, vas zapisali v evidenco dobrotnikov ustanove, na vašo željo pa javno
objavili tudi vaše ime ali vaš znak.
Predstavniki Ustanove vas bodo obiskali
tudi na domu in vas še osebno povabili, da
podprete dobrodelnost v naši občini,
oziroma se vam bodo, če ste že naš
dobrotnik/dobrotnica, zanjo zahvalili.
Prisrčna hvala vnaprej in LEPO POVABLJENI. Transakcijski račun: SI56
0310 3100 0000 598.
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ZAHVALE

Aplenca

Odšli so...
MARIJA JEROVŠEK, roj. 27. 2. 1954, Nasovče 30, stara 54 let (opravičujemo se svojcem
za napako v Aplenci 10)
JAKOB POGAČNIK, roj, 23. 7. 1937, Moste
107, star 71 let
IVANA BADALIČ, roj. 21. 8. 1926, Klanec
17, stara 82 let

Rože uvenejo,
lica usahnejo,
v srcu le sanja
otožen spomin

Bolečina, ki nam v srcu tli,
te v življenje več ne obudi.
Počasi zabriše čas vse bolečine,
a spomin ostane, nikdar ne izgine…

ZAHVALA

Med nami ljubljen bil si iz vsega srca –
ljubljen bodi tudi tam, kjer si zdaj
doma …

V 90. letu nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica

V SPOMIN

Opravičilo
V zahvali za Marijo Jerovšek iz Nasovč je v
Aplenci številka 10 prišlo do napake v besedilu. Zahvalo ponovno objavljamo, svojcem pa se iskreno opravičujemo.
Urednik

Mineva žalostno leto, odkar nas je 18. novembra 2007 zapustil naš dragi mož, oče,
ata in tast

Usoda z udarci nam ne prizanaša,
brez milosti dragim življenja ugaša.
Globoke nam rane zasaja v srce,
brezčutno se ozira na naše gorje.

MARJANA HANČIČ
iz Most

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je po kratki in težki
bolezni zapustila

VINKO PETEK
iz Križa
Iskrena hvala vsem, ki postojite ob njegovem preranem grobu, mu prižigate sveče in
ohranjate lep spomin nanj.
Vsi njegovi

ZAHVALA

MARIJA JEROVŠEK, roj. IPAVEC
iz Nasovč (1954-2008)

V 72. letu nas je po kratki in težki
bolezni zapustil skrbni mož, oče,
stari oče in brat,

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje,
darovano cvetje in sveče. Hvala vsem, ki
ste nam stali ob strani in jo z nami pospremili na zadnji poti.
Posebej še zahvala vsem župnikom za
opravljeno mašno daritev in pogrebni
obred, pevcem in nosačem, ki so jo položili
k zadnjemu počitku.
Vsi njeni

JAKOB POGAČAR
iz Most pri Komendi

Iskrena hvala vsem sorodnikom in sosedom za izrečena sožalja, darovano cvetje
in sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti.
Hvala župniku g. Žagarju za opravljen
pogrebni obred, pogrebniku g, Jeriču,
pevcem in nosačem.
Posebna zahvala velja tudi osebju Doma
starejših občanov Kamnik za njihov trud.
Vsi njeni

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem, za izrečena sožalja, podarjene sveče in cvetje, darove za cerkev in svete maše
Iskrena hvala delavcem Onkološkega inštituta in dr.
Ahlinu za vso strokovno pomoč, g. župniku Zdravku
Žagarju za besede tolažbe in izredno lep pogrebni
obred, gospodoma Štefanu iz Vranje peči in očetovemu nečaku Jožetu iz Metlike za somaševanje.
Iskrena hvala tudi pevcem za izredno lepo petje,
nosačem in g. Jeriču, ki so omogočili tako lepo slovo
od nepozabnega očeta.
Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej
za besede tolažbe, pomoč in tako številno udeležbo
na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi
Moste, 12.11.2008

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis
Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda

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

Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, E-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Marta Jerebič (N.SI), Peter Cviren (SD), Anton Pogačar (SLS), Marija Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Bojan
Tavčar (SDS) in Vesna Živadinov Štebe (LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Baldomir Kremžar, Sabina Küzmič,
Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr. Marko Žerovnik... Priprava za tisk: Egist Zagoričnik, BOLD – Tisk: BOLD. Naklada: 1750 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplačno.
Aplenca na spletu:
www.komenda.si

22

Aplenca-Glasilo občine Komenda,
Leto 17, številka 11 bo izšla
19. decembra 2008
Gradivo za objavo oddajte
do 8. decembra 2008

Oglase, zahvale
oddajte na disketi v tajništvu na občini
ali pošljite po e-pošti na naslov:
urednistvo.gok@komenda.si
Informacije tudi na GSM 031-638-699

to pripišite ali
sporočite ob
naročilu zahvale.
Uredniški odbor

Aplenca

KRIŽANKA

Čestitke, Objave,
Oglasi decembra
Spoštovane bralke, cenjeni bralci!
Bliža se konec leta. Čestitke, oglase, objave,... za decembrsko številko sprejemamo
do vključno 8. decembra. Aplenca bo izšla
19. decembra. Objavo pa lahko napoveste
tudi na GSM 031-638-699.
Osmrtnice in Zahvale pošljite po pošti:
Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda ali na E-nasl: urednistvo.gok@komenda.si
Če imate morda vprašanje, če želite nasvet in odgovor, zakaj grmičevje ali rože na
vašem vrtu letos niso uspevali tako, kot bi
si želeli, če ne veste kakšna tla so potrebna,
kakšna lega, kakšne rože sodijo v stanovanje in kam, skratka, če vas karkoli zanima o
urejanju zelenega in cvetočega doma, pošljite nam vprašanje.
Poskrbeli bomo za odgovor strokovnjaka,
ki smo ga povabili k sodelovanju v Arboretumu v Volčjem Potoku.
Vprašanja oddajte na CD v tajništvu občine ali pošljite po pošti na naslov: Uredništvo
Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda, ali na
E-naslov: urednistvo.gok@komenda.si
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NAGRADNA KRIŽANKA
LESNINA Poslovna enota Kranj
Cesta Staneta Žagarja 67, 4000 Kranj
Odprto vsak delovni dan od 9. do 20. ure,
sobota od 9. do 18. ure
Nagrade: 1. – 7-odstotni popust pri nakupu v PE v Kranju, 2. – 5-odstotni popust pri nakupu v PE v Kranju, 3. – prenosni CD predvajalnik
Nagrado s popustom pri nakupu lahko podarite (je prenosljiva).
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo rešitev kupona) pošljite na naslov: Uredništvo
Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO VKLJUČNO 8. DECEMBRA. Na kuverto napišite:
ime, priimek, naslov in pripišite Nagradna križanka. Srečnim izžrebancem bomo obvestila o
nagradi poslali po pošti.
Nagrajenci križanke Zdravilni gaj Tunjice 12, 1241 Kamnik v Aplenci, Glasilu občine Komenda, številka 10/2008:
1. nagrada – obisk gaja in steklenica žive vode – WEISSEISEN MARIJA, KLANEC 30,
1218 KOMENDA
2. nagrada – obisk gaja – ŠPEHONJA ALEN, ŽEJE PRI KOMENDI 1 A, 1218 KOMENDA
3. nagrada – steklenica žive vode – MARICA CVIREN, KRIŽ 45 A, 1218 KOMENDA
Čestitamo! Potrdilo o nagradi bomo nagrajencem poslali po pošti. Nagrado prevzamejo nagrajenci na podlagi potrdila v Zdravilnem gaju Tunjice, Tunjice 12, 1241 Kamnik.
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Oktober je mesec gasilcev
Mesec požarne varnosti gasilci povsod po Sloveniji in seveda tudi v
Komendi še posebej obeležijo z različnimi aktivnostmi. O njih pišemo
na 20. oziroma 21. strani, slikovni zapis pa vam predstavljamo na zadnji.
– A. Ž.

Najmlajši v gasilskem
domu
Na obisk v gasilski dom smo povabili naše malčke iz vrtca Komenda. V gasilskem domu smo jih pričakali trije gasilci in jim razkazali
gasilki dom. Prikazali smo jim vajo gašenja z vodo in gasilnikom.
Malčki in njihove vzgojiteljice so z veseljem preskusili vedrovko in
gasilnike. Popeljali so se tudi z gasilskim kombijem. Na pomoč.
- Mihaela Poglajen
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