Leto 16

IZ VSEBINE:
2. stran

24. december 2007

12. stran:
Socialno varstvo starih ljudi

Ni~ ve~ v Kamnik...

19. stran:

3. stran:

Izteka se 860 let `upnije

Bogatej{i za izku{nje

JANUARJA V APLENCI

4. stran:
Ve~ kot 13 milijonov prihodkov

- Najbolj{i v letu 2007
- Iz Santiaga v Suhadole
- S kolesi v Rim

Naslovnica: Minister za javno upravo dr. Gregor Virant je zamenjal Miklav`a

Številka 12

AKTUALNO

Aplenca

Glasilo ob~ine Komenda 12/2007

Po uradnih opravkih sedaj kar v Komendo
Minister za javno upravo dr. Gregor Virant je dan pred Miklav`em, 5. decembra, s sodelavci iz ministrstva, med gosti
pa je sta bila tudi na~elnik Upravne enote Kamnik Mihael Novak in poslanec dr`avnega zbora Rudi Ver{nik, v Komendi tudi uradno odprl Krajevni urad Komenda. Tako se je v ob~ini uresni~ila `elja, ki si jo obi~ajno `elijo povsod
po ob~inah, kjer nimajo upravne enote.
Priprave na ta dogodek so se za~ele `e
precej prej. Lahko bi rekli, da na nek na~in
`e takrat, ko ga je 30. marca, na dan odprtja

Helena Ivan~i~
Novak

Odprtju je sledil ogled
spomladanskega kmetijskega sejma v
Komendi, med obiskom Upravne enote v
Kamniku nagovoril, in tudi povabil v Komendo, `upan Toma` Drolec. Poskusno
delo pa se je potem za~elo konec septembra, ko so v Komendi (ob Re`ijskem obratu)
odprli pisarno.

»Na Krajevnem
uradu na Zaj~evi 23
v Komendi poslej
ob~anke in ob~ani
ob~ine Komenda lahko urejajo zadeve
iz tako imenovanega
minimalnega nabora
nalog.

To je na primer
sprejem vloge za
izdajo osebne izkaznice, sprejem vloge
za izdajo potne listine, prijava in odjava
prebivali{~a, izdaja izpiskov in potrdil iz
mati~nih knjig, sestava smrtovnic, sestava
zapisnikov o prijavi zakonske zveze, in
podobno.«
Kaj pa razli~ne overitve, zemlji{ke zadeve in podobno?
»Na krajevnem uradu v Komendi, ki je odprt
vsako sredo med 8. in 12. in 13. in 18. uro
bo mo~ urejati tudi razli~ne overitve. Urad
je pristojen za izdajanje zemlji{ko knji`nih
izpisov in potrdil iz zbirk geodetskih podatkov.

pa bi opozorila oziroma svetovala {e nekaj.
Kadar je zaradi potovanj, dopustovanj in
podobnih zadev treba pridobiti razli~na

Vsako sredo med 8. in 12. in 13. in 18.
uro je urad odprt za ob~ane in ob~anke
Komende
potrdila ali dovoljenja, nam rado zmanjka
~asa. Zato, ~e mislimo letos poleti na
dopust ali potovanje nekam v tujino, nekam
dale~, je april `e kar skrajni mesec, ~e ne
celo pozen, za za~etek urejanja tak{nih
zadev na krajevnem uradu.
Pa tudi kakr{enkoli uradni nasvet lahko
dobijo ob~ani pri nas.«

Stranke lahko dobijo v uradu tudi splo{ne
informacije o upravnih storitvah, obrazce vlog in uredijo
naro~anje pri uradnih osebah upravne
enote.«
Župan Toma` Drolec je ministra Gregorja
Viranta in na~elnika UE Mihaela Novaka
seznanil tudi z razvojem in na~rti ob~ine
Od takrat tudi je vsako sredo v pisarni
krajevnega urada Helena Ivan~i~ Novak,
ki smo jo po uradnem odprtju v sredo, 5.
decembra, vpra{ali, kaj vse bodo lahko
ob~ani poslej uredili v Komendi in jim
ne bo ve~ treba po uradnih opravkih v
Kamnik.

Prihodnje leto bodo
dr`avnozborske
volitve. Bodo na
krajevnem uradu
poslej lahko potrdili
na primer tudi podporo nekemu kandidatu?
»Tudi glede teh zadev jim ne bo treba
ve~ v Kamnik. Rada Uradna slovesnost je bila pred vhodom v krajevni urad

Lepe bo`i~ne praznike in iskrene
~estitke ob Dnevu slovenske
samostojnosti in enotnosti.
Sre~o, zdravje, mir, veselje in
ustvarjalno sodelovanje v letu
2008 `elimo
Župan Ob~ine Komenda
Toma` Drolec
z ob~insko upravo
in Ob~inskim svetom
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A. Žalar

Vsem ob~ankam in ob~anom `elim
lepe in do`ivete Bo`i~ne praznike.
V prihajajo~em novem letu naj vas
spremljajo zdravje, mir, veselje,
sre~a ter dobro medsebojno
sodelovanje in razumevanje.
Ob Dnevu samostojnosti in
enotnosti iskreno ~estitam!
Miha Novak

Aplenca

@UPANOVA BESEDA

Glasilo ob~ine Komenda 12/2007
Župan Toma` Drolec

Manj gradbi{~, a vseeno
uspe{ni
Zapomnili si bomo poplave. – Rastejo nova stanovanja. – Velika
pridobitev za Dobravce – Pripravljali smo se za gradnjo vrtca...«

Po ~em si bomo gospod `upan zapomnili
leto{nje leto?
»Temeljito oceno pustiva za prihodnjo
{tevilko. Tokrat pa bi rekel, da smo zelo
ob~utili leto{nje poplave; nekateri manj,
drugi bolj. Slednjih, s precej{njo {kodo, ni
bilo ravno malo; posebno na jugovzhodnem delu ob~ine. Strahovi pa se {e niso
polegli. [e vedno so `ivi, kot na primer v
novem naselju na Gmajnici, kjer je bilo poleg obmo~ja med Suhadolami in Topolami
najve~je poplavno obmo~je na komendskem. S pozidavo [midovega travnika pa
se bodo te povr{ine za poplavljanje P{ate
na tem obmo~ju zelo zmanj{ale.«
Stanovanjska gradnja na [midovem
travniku pa je trenutno kar precej{nja
nadloga.
»Res je. Že nekaj ~asa imamo na tem delu
proti Kri`u, kamor odva`ajo zemljine, cesto,
ki je na trenutke bolj podobna njivi, kot urejeni cesti. Ni prijetno in slaba volja ob~anov
je upravi~ena, ~eprav vsi, ki smo se `e

stoma na Gmajnici in centrom Komende.
Z gradnjo pa je pogojena tudi izgradnja
kanalizacijskega sistema, za katero smo
pred nedavnim `e podpisali pogodbo.
Gradnja se bo za~ela {e letos, ali v prvih
dneh v prihodnjem letu. Na ta kanalizacijski
sistem, ki se bo povezal na vod nasproti
gasilskega doma v Komendi, se bodo
kasneje priklju~evali Gmajnica, Mlaka in
Podbor{t.
Velika gradnja stanovanj pa se kon~uje tudi
v Suhadolah. In zaradi vseh teh
sprememb in novosti se tudi `e veselimo
na{ih novih ob~anov-va{~anov, znancev,
prijateljev, ki bodo pri{li v prihodnjih dveh
letih k nam `ivet.
Zato {e enkrat prosim za razumevanje vse,
ki morajo zaradi te gradnje pogosteje prati
svoje avtomobile.«
No, najbr` pa tudi razli~nih pomislekov
ne manjka?
»Verjamem, da nekatere tudi skrbi, kako
bo zaradi novih ob~anov s {olskimi in
varstvenimi prostori. Vendar so te skrbi
odve~, saj imamo v {olah v Komendi in
Mostah dovolj u~ilnic, kabinetov in prostora
za telovadbo. Glede varstva pred{olskih
otrok pa naj povem, da imamo za gradnjo
novega vrtca prostor med biv{im C barom
in {olo v Mostah `e zagotovljen. Pogodbe
za odkup zemlji{~a so podpisane, kupnina
pa v kratkem zapade v pla~ilo. V naslednjih treh letih bo vrtec zgrajen in v njem bo
dovolj prostora za sedanje in prihodnje
mlade ob~anke in ob~ane.«

Komende. S skupnimi mo~mi bomo tako
obnovili vodovod in poskrbeli za sodobno
telekomunikacijo. Spomladi prihodnje leto
pa bodo pri{le na vrsto {e Suhadole, ki
bodo sedaj {e edine v ob~ini s salonitnimi
vodovodnimi cevmi.«
Sicer pa letos v ob~ini ni bilo toliko
gradbi{~, kot smo jih bili nekako vajeni
prej{nja leta?
»Smo bili pa vseeno uspe{ni pri pridobivanju zemlji{~ za vrtec. Pri projektiranju
Medgeneracijskega sredi{~a smo v za~etku
decembra prijavili koncesijo za 22 postelj
za varstvo starih v Medgeneracijskem
sredi{~u. Delali smo na novih vodovodih in
kanalizacijskem sistemu. Z gradnjo hlevov
se je za~elo te`ko pri~akovano urejanje
centra Komende. Z ob~inami Dom`ale,
Menge{, Trzin, Kamnik, Cerklje smo se lotili
pridobivanja tako imenovanih nepovratnih
sredstev za kanalizacijske povezave in
izvedbe le-teh. Prav tako pa smo se z gorenjskimi ob~inami odlo~ili, da poskusimo
pridobiti nepovratna sredstva za vodovodni
sistem in za zajetje Krvavec.

[midov travnik – Naselje s prijazno infrastrukturo

Se pa v teh dneh lahko veselijo v severnem delu ob~ine?

V obeh poslovnih conah je zraslo precej
novih objektov.

sre~evali z gradnjo, vemo, kaj pomeni. Pa
bo tudi to v kratkem, {e pred novim letom,
minilo, ker odvozi ne bodo ve~ potrebni.
To `e potrjujejo tudi vse bolj jasni obrisi
vzorno urejene infrastrukture z veliko
parkiri{~i na zahodnem delu [midovega
travnika. Prav zaradi {tevila parkiri{~ za
stanovanjske in ve~stanovanjske hi{e
se tokrat lahko pohvalimo. Mislim, da so
redke, ~e sploh so ob~ine, kjer bi na eno
stanovanje imeli 2,5 parkirnega prostora.
To bo zagotovo tako stanovalcem, kot
vsem nam, prijazno naselje v ob~ini.

»Tako je. Dobravci vsak dan lahko sledijo
obnovi 2100 metrov dolgega vodovoda,
ki bo zamenjal salonitne cevi, v njem pa
se bo pretakala voda iz Iverja. Hkrati z obnovo vodovoda pa se vgrajuje tudi opti~na
oziroma telefonska povezava s sredi{~em

In nenazadnje je v obeh na{ih poslovnih
conah - v Potoku in Žejah - zraslo kar nekaj novih objektov, v katerih so zaposleni
tudi na{i ob~ani. Tako imamo potrditev,
da smo ta razvoj prav za~rtali in smo z
dosedanjim lahko zadovoljni. Zadnje podjetje, ki je dobilo nove prostore, je Tehrol,
podjetnika iz

Sicer pa nam bo izgradnja tega naselja
prinesla ureditev velikega otro{kega igri{~a
takoj za razbremenilnim kanalom. Dobili
bomo plo~nik in kolesarsko stezo od
Podbor{ta do Gmajnice oziroma med mo-

Meng{a.
Ob ugotovitvi, da z dru{tvi in klubi v ob~ini
dobro sodelujemo, naj sklenem tole zadnje
leto{nje kramljanje z `eljo, da ne bi bilo
poplav, dokler ne bi vsako leto zgradili
vsaj en razbremenilnik za zavarovanje pred
njimi. Pri tem pa si `elim razumevanje in
podporo lastnikov zemlji{~. Sre~no!«
Dobravi bodo imeli obnovljen vodovod in
sodobno telekomunikacijo

Andrej Žalar
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Predvidenih prek 13 milijonov evrov prihodkov
Za predstavitev osnovnih zna~ilnosti na~rtovanega prora~una Ob~ine Komenda za leto 2008 smol vpra{ali Miro Grzin~i~,
..... v ob~inski upravi.
Ob~inski svet je na novembrski seji razpravljal o prora~unu za leto 2008. Prosim
predstavite nam izhodi{~a in opredelitve?
»Temeljne dolo~be o vlogi, nalogah, pristojnosti in financiranju lokalnih skupnosti so
opredeljene v Ustavi Republike Slovenije,
podrobneje pa to podro~je opredeljuje zakonodaja, podzakonski akti in akti lokalnih
skupnosti.
Po Zakonu o lokalni samoupravi in Zakonu
o javnih financah
morajo biti v
prora~unu ob~ine
zajeti vsi prihodki
in odhodki, ki se
porabljajo za posamezne namene
financiranja javne
porabe. Prora~un
kot splo{en akt
ob~ine obravnava
in sprejme ob~inski
Mira Grzin~i~
svet.
Sprejem ob~inskega prora~una za leto 2008,
oziroma njegovo drugo obravnavo, na~rtujemo
v mesecu januarju 2008; po preu~itvi pripomb
in pobud ob~inskih svetnikov, svetni{kih
skupin in odborov ob~inskega sveta iz prve
obravnave.
Čimprej{nji sprejem ob~inskega prora~una je
pomemben za nemoteno financiranje, nadaljevalo se bo financiranje `e za~etih investicij,
pri~eli se bodo postopki javnega naro~anja.

Z zagotovitvijo lastnih sredstev bo dana tudi
mo`nost prijav na javne razpise za pridobitev
dr`avnih in evropskih sredstev.
Pri pripravi prora~una za leto 2008 smo izhajali
iz kvantitativnih izhodi{~ Ministrstva za finance,
porabljenih sredstev v letu 2007 in ocene
realnih potreb posrednih in neposrednih uporabnikov prora~una. Pri na~rtovanju investicij
so bile v prora~un prednostno uvr{~ene vse
investicije, ki smo jih pri sprejemu rebalansa
ob~inskega prora~una za leto 2007 ~rtali.
Zaradi zamud, ki nastajajo pri sprejemanju
OLN za obmo~je poslovne cone II. faza, nam
na~rtovanih prihodkov v letu 2007 ne bo uspelo realizirati, zato smo pri pripravi rebalansa
ob~inskega prora~una ~rtali vse investicije, ki
se {e niso za~ele, z obljubo, da se jih prednostno uvrsti v prora~un za leto 2008.«
Prve ocene so, da bo prora~un, kot pravimo,
razvojno naravnan. Kak{na je struktura
ob~inskega prora~una?
»V letu 2008 na~rtujemo 13.341.760 eurov
prihodkov. V strukturi prihodkov imajo najve~ji
dele` nedav~ni prihodki v na~rtovani vi{ini
7.317.800 eurov in predstavljajo kar 54,9 %
celotnih na~rtovanih prihodkov. V skupino
nedav~nih prihodkov se uvr{~ajo prihodki od
komunalnih prispevkov, prihodki iz naslova
udele`be na dobi~ku v podjetjih, kjer ima
Ob~ina Komenda svoj dele` in pa prihodki
iz naslova vodarine, kanal{~ine in ~i{~enja
vode, ki jih uporabnikom javne kanalizacije in
javnega vodovodnega omre`ja zara~unava

Izselitev iz ob~inskih prostorov
Ob~inski svet je na novembrski seji med
drugim sprejel sklep, da se mora Mladinsko
dru{tvo Komenda izseliti iz ob~inskih prostorov nad Re`ijskim obratom. Sklep so svetniki
sprejeli po obrazlo`itvi direktorice Majde
Ravnikar in na predlog odbora za dru`bene
dejavnosti, ki se je pred tem seznanil z nepravilnostmi, ki so se dogajali v prostorih Mladinskega dru{tva. Predsednik dru{tva Grega
Krmavnar, ki je na seji odbora za dru`bene
dejavnosti vztrajal, da o problematiki razpravlja
in odlo~i ob~inski svet, je ob`aloval nepravilnosti, ki so se dogajale v prostorih. O stanju
pa so si svetniki na seji ogledali tudi posneto
dokumentacijo.
Predsednik dru{tva je ob stali{~u, da se
morajo mladi izseliti iz prostorov, dejal, da
se ob~ina obna{a ma~ehovsko do mladine,
~emur pa je odlo~no oporekal `upan Toma`
Drolec. Mladim je bila ob izpraznitvi ponujena
tudi mo`nost, da se vklju~ijo v Center za
mladinsko dejavnost Mravlji{~e. Ta ponudba
pa po Krmavnarjevem mnenju ni primerna,
ker osnovno{olske delavnice, ki potekajo
v centru, ne pritegnejo starej{e mladine
med 16. in 20. letom. Zato bi radi, da se jim
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omogo~i {e ena mo`nost, da obdr`ijo sedanje
prostore, je predlagal predsednik Krmavnar.
Vendar svetniki, kar se je pokazalo tudi v
razpravi, niso bili naklonjeni tej pro{nji in so
z 11 glasovi od 12 (eden od svetnikov je bil
med glasovanjem odsoten) sprejeli sklep, da
se Mladinskemu dru{tvu Komenda odvzame
uporaba ob~inskih prostorov nad Re`ijskim
obratom.
A. Žalar

Re`ijski obrat Ob~ine Komenda. Prav tako v
letu 2008 na~rtujemo 3.179.060 eurov (23,8 %
od celotnih prihodkov) kapitalskih prihodkov.
To so prihodki iz naslova prodaje zemlji{~. Po
sprejemu OLN za obmo~je poslovne cone – II.
faza, bodo zapadli v pla~ilo {e zadnji obroki
pla~il kupcev v poslovni coni, s katerimi je
Ob~ina Komenda sama neposredno sklepala pogodbe. Na~rtujemo tudi prodajo cca
15000 m2 zemlji{~ v obmo~ju gramoznice v
Suhadolah.
Odhodki ob~inskega prora~una so na~rtovani v
vi{ini 14.633.829 eurov in kar 73 % na~rtovanih
sredstev je namenjenih investicijskih odhodkom. Najve~ji znesek (4.562.000 eurov) predstavljajo na~rtovana sredstva za dokon~no
popla~ilo lastnikov zemlji{~ v obmo~ju druge
faze poslovne cone. Druge ve~je investicije
na~rtovane za leto 2008 so {e: sofinanciranje
GC – odsek Moste-Žeje, izgradnja mostu ~ez
P{ato v Komendi, obnova kulturnega doma v
Komendi, izgradnja prizidka k {portni dvorani,
pridobitev na~rtov in projektne dokumentacije
za izgradnjo novega v Mostah, izdelava projektov za medgeneracijski center, izgradnja
fekalne kanalizacije S kanal (Moste – ČN
Komenda), izgradnja kanalizacije na Gmajnici, obnova vodovoda Suhadole, vodovod
Podbor{t – Komendska Dobrava in {e bi lahko
na{tevali…
Ob~ani si lahko celotno gradivo prve obravnave prora~una ob~ine Komenda za leto 2008
ogledajo na na{i spletni stran www.komenda.
si – A. Žalar

PGD Moste na izletu
V soboto, 20. oktobra, smo se ~lani in ~lanice PGD Moste odpravili na zaslu`en izlet
na Štajersko. Najprej smo se odpravili proti
Vranskem, kjer smo si ogledali, kar dva
muzeja. Prvi je bil privla~en za pripadnike
mo{kega spola, Motoristi~ni muzej Vransko.
Članice pa so si medtem ogledale bli`njo
motoristi~no kavarno, kjer je nad njihovo mizo
visel ogromen {tiri-sede`ni motor. Nato smo
se pe{ odpravili skozi Center Vranskega do
Gasilskega muzeja. Pot nas je nesla v Velenjski
premogovnik.
Spoznali smo delo rudarjev neko~
in danes. Po muzeju, smo se
odpravili sankat, a nas je presenetil sne`ni mete`. Na Rogli se
nam je nato uspelo le slikati v lepi
sne`ni idili, nato pa smo kar hitro
odrinili. Zelo la~ni in premra`eni
smo se nato odpeljali na bli`nji
kme~ki turizem An~ka, kjer smo
imeli obilno ve~erjo in smo se
zabavali ob zvokih harmonike,
ki nas je zabavala do jutranjih ur.
Tukaj se je na{ izlet tudi kon~al.
Ve~ slik najdete na na{i spletni
strani www.pgd-moste.si

RAZMI[LJANJA
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Strah in veselje Otrok mora imeti …
Priznam. Bojim se decembra, veselim pa
adventa. Zakaj? Ker je prvo povezano
predvsem s tistim, kar bo {lo iz moje denarnice, v zameno pa ne bom dobil ni~esar
resni~no vrednega za mojega duha, drugo
pa z mojimi najlep{imi spomini iz otro{tva
in vnovi~nim do`ivljanjem in osmi{ljanjem
otroka v sebi. Odprtega za vse dobro.
Prav to naj nam bi prineslo novo leto.
Ne pa le kratkotrajno hrupno u`ivanje in
veselja~enje, po katerem te boli glava.
Najprej zaradi pretiranega u`itja vsega,
kar gre skozi `elodec in jetra, potem pa,
{e huje, ko po novem letu brskamo po
denarnici in mrzli~no vtikamo kartice v
ban~ne avtomate, a skoraj ne moremo
verjeti izpisanim {tevilkam. Koliko smo potratili. Pa kaj zato, saj smo v Evropi, povrh
vsega ji {e predsedujemo! Torej, `ivimo
po evropsko! Že `e, v `eljah in skominah,
ne pa tudi po denarnih zmogljivostih
ve~jega dela na{ih ob~anov. Upravi~en
strah, negotovost, kako uskladiti v sebi
in na zunaj resni~no in `eleno, Slovenijo
in Evropo, na{e na~rte, cilje in resni~no
stanje … Tu smo sami s seboj. S tistim,
kar smo, imamo in zmoremo. Evropa nam
pri tem ne more ~isto ni~ pomagati. To
smo, ~e smo imeli odprte o~i, `e spoznali
od dosega na{e dr`avne samostojnosti.
Kve~jemu nas Evropa lahko bega s tistim,
kar nam ponuja prek desetine televizijskih
kanalov, radijskih postaj, medmre`ja, v
svojih veleblagovnicah pri nas, katerih
edini cilj je, da bi ~im globlje segli v svoje
`epe. Tudi kak{en priro~nik, kako se re{iti
stresa, shuj{ati in `iveti bolj umirjeno, nam
ne bo dosti pomagal, da bi se otresli vseh
strahov in bojazni, ki jim kljub »evropskosti«
Slovenije ne moremo uiti. Prav tako ne
kopica reklamnega gradiva v na{ih po{tnih
nabiralnikih, usmerjenega v eno samo
stremljenje: Daj! Kako rad bi videl, da bi bilo
kdaj obrnjeno: Dam ti! Zastonj! Ker te imam
rad, te spo{tujem kot ~loveka, `upljana
in ob~ana, sem resni~no vesel, da sva si
soseda, sodelavca, sova{~ana, si prizadevava za iste stvari in cilje. Dajem ti mojo
besedo, nasmeh, dobro voljo, od duhovnih
darov, ki jih imam, pa tudi od gmotnih, ~e
~esa potrebuje{. Dajem ti, ker sem bil sam
obdarjen, zato ~utim, da sem dol`an tudi
tebi narediti kaj dobrega... Naredimo to
in spet bo za`ivel otrok v nas. Tisti, ki je
tako nestrpno pri~akoval Miklav`a, ~eprav
z malimi darili, ves prevzet zrl v jaslice, jih
sam delal z o~etovo pomo~jo, se veselil
bo`i~a in novega leta z obilico snega pa
tudi prelepih do`ivetij. Ko se je srce odprlo
srcu, ~lovek ~loveku, nebo zemlji in zemlja
nebu, je bil praznik {e praznik in ~lovek {e
~lovek, ne pa predvsem potro{nik. Vrnite
mi tega ~loveka in naredili mi boste veselje
~ez vse!

^e `e mi nismo imeli, naj ima vsaj otrok.
Tako razmi{lja veliko ljudi. Najprej se
razne`imo ob svojem otroku in kasneje ob
svojem vnuku. Je tak{na dr`a res koristna
predvsem za otroka?

pla~ane sna`ilke. Ker zadol`itev za vodenje
ekolo{ke vzgoje jemljem tako resno kot
samo vzgojo osnovno{olcev, seveda
vztrajam tudi pri spo{tovanju sna`ilk in
njihovega dela.

Kot u~iteljica ob spremljanju otrok iz razreda v razred do`ivljam marsikaj nenavadnega. Morda se iz spodaj napisanega da
ugotoviti, da sem `e v letih. Ne prenesem
rivalstva med otroki. Razjezi me, da pri
kosilu posameznik »olupi« kos kruha in si
za`eli {e enega, ki ga ravno tako »olupi«.
Tudi objestnost, na katero odreagiram na
veliko za~udenje svojih u~encev, mi dviga
temperaturo. Marsikdaj sem ob svojem
posredovanju sli{ala besede: Saj pla~amo!
Takrat sem resni~no vesela, da sem `e
malo v letih in sem kos tovrstnim izjavam.
Moji argumenti za protest ob nepotrebni
potrati so, da lahko odnesejo, kar ne pojedo, zagovarjam pa stali{~e, da preve~
ljudi umira od lakote, da bi kot u~iteljica
dovolila objestno ravnanje s hrano.

Kar nekajkrat sem se skupaj z u~enci
udele`ila nekajdnevih taborov. Poleg vse
skrbi za naravo sem se osredoto~ila na
njihov zdrav na~in prehranjevanja. V slehernem nastanitvenem domu smo imeli pet
obrokov zdrave prehrane, bili smo primerno postre`eni. Zaradi velike koli~ine ~ipsov, smokijev in sladkarij smo veliko zdrave
prehrane zavrnili. Vesela sem bila, ko sem
ugotovila, da je celove~erni razgovor z
u~enci botroval spremembi mi{ljenja in
zavra~anja »pribolj{kov«, prine{enih od
doma. Vzgoja za primerno potro{ni{tvo je
moja osebna prioriteta.

Ob prazniku sv. Miklav`a smo bili pri~a veliki koli~ini odpadnega peciva. Veliko otrok
je prelomilo pecivo in le pogledalo, kak{ne
vrste nadev vsebuje. Malo bolj »trpe`ni«
so iz sredine pojedli vanilijevo kremo.
Pecivo je bilo v obliki peklen{~ka. Rada bi
verjela, da gre le za simboliko zloma zla,
ki bi med mlade prinesel manj rivalstva in
ve~ spo{tovanja. Takrat bi celo odobravala
zavra~anje tovrstne malice.
Zakaj se sploh spotikam v sodobno vzgojo
otrok? Na {oli sem med drugim zadol`ena
za ekolo{ko vzgojo. Bolj, ko razmi{ljam,
bolj sem prepri~ana, da ekologija ni samo
odnos do narave in do energijskih virov.
Predmet ekologije je tudi odnos do dobrin,
ki so nam dane proti pla~ilu.
Za~etna opozorila u~encem, naj za seboj
pobirajo papirje po {oli, so ve~krat obrodila otro{ke proteste, reko~, da so za to

Zahvala
Gasilci Kri`a se zahvaljujemo vsem
krajanom, krajankam, botrom,
sponzorjem, donatorjem, ki ste
nam nudili finan~no in materialno
pomo~ pri nabavi novega gasilskega prapora in pri pripravah
in sodelovanju pri slovesnem
praznovanju ob prevzemu le-tega.
Prav tako se zahvaljujemo Ob~ini
Komenda in GZ Komenda. Vsem
pa `elimo vesele Bo`i~ne praznike,
Sre~no in varno leto 2008.
Želimo dobro sodelovanje tudi v
prihodnje in da bi bilo manj intervencij.
PGD Kri`

Akcije prostovoljnega dela so o~itno
pre`ivete. Ob leto{njem tednu zbiranja
papirja smo zbrali sorazmerno malo te
odpadne surovine. Verjetno je kar nekaj
papirja {e po domovih ali ga celo roma v
ko{ za smeti.
Naj ne izgleda, da imamo v {oli prete`no
slabo vzgojene u~ence. Veliko je lep{e
vzgojenih otrok, kot so moji. Tudi sama
sem se trudila, da bi moji otroci imeli …
Pozno, pa vendar sem se za~ela posve~ati
tudi ekologiji odnosov in spo{tovanju
vrednot.
Vse ignoriranje vrednot, ignoriranje
spo{tovanja stvari, ljudi, narave rodi
egoizem, egoisti~ne ljudi, ki bodo morali
predvsem skrbeti zase, kasneje pa bodo
nam, starej{im, rezali kos kruha. Verjetno
ta ne bo olupljen, veseli bomo, ~e nam bo
vsaj dodeljen. In kritika na ra~un politike bo
na mestu, saj bodo v politiki takrat ljudje,
ki morajo imeti …
Darinka Marija Erjavec

Dru{tvi upokojencev
Komenda in Kamnik
ter Osnovna {ola Komenda- Moste
VABIJO
na prireditev

NOVOLETNI
POZDRAV
PRAZNIKOM
V petek, 21. decembra 2007, ob 19.
uri
V dvorani DOM Komenda
Vstopnine ni, prostovoljni prispevki

Jo`e Pavli~
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SPREHOD SKOZI LETO

Glasilo ob~ine Komenda 12/2007

Leto je naokrog
^as je nestalna stalnica, ki nam venomer uhaja. Uhaja nam z vsakim dnem, ki ga pre`ivimo, ki ga z delom dopolnjujemo in ki nam kon~no izpolnjuje na{e vsakodnevno dogajanje.
^as te~e hitro, za nekatere prehitro. Vsakodnevna dogajanja v nas in predvsem
okrog nas polnijo strani na{ega glasila
Aplenca, ki je v minevajo~em letu spremenilo svoj vsebinski del. Spremenilo
tako, da je po desetih letih prenehala
izhajati prvotna, nekaj let dvojna razli~ica
Glasila Ob~ine Komenda in Aplence, ki
je zaorala svoje prve brazde v ~asu, ko
so bila krajevna glasila prej izjema kot
pravilo. Po desetih letih je izdajatelj in lastnik imena glasila sklenil, da bo prenehal
z izdajo posebnega glasila in je ob~ini
Komenda prepustil pravico do uporabe
imena. Prevladalo je spoznanje, da ima
ob~ina ob~insko glasilo. Tako se je nastala
Aplenca, novo glasilo ob~ine Komenda.
S prvo {tevilko leto{njega leta izhaja
Aplenca kot samostojno glasilo, posve~eno
le problemom in dogajanjem v ob~ini.
Uredni{ki odbor je poskrbel za novo
podobo naslovne strani,
ki v vsaki {tevilki odra`a
najpomembnej{i dogodek
v mesecu. Tudi najave vsebine teko~e in naslednje
{tevilke so novost. Novost
so nekatere nove rubrike,
kot so nasveti vseh vrst,
kri`anka, pa {e za raz{irjena
poro~ila o delu dru{tev
in ustanov se najde ve~
prostora. Tu in tam posega
vsebina tudi v dogajanja v
sosednjih ob~inah, ki so vezana na skupne probleme
in sodelovanje.

da bodo s tako preventivno dejavnostjo
nadaljevali, dokler cepivo ne bo pri{lo v
nacionalni program.
V 2. {tevilki so bile kar tri strani namenjene
»smetarski aferi« - bolje re~eno problematiki odlaganja odpadkov. O njej je bilo toliko
»hude krvi«, da je vse `e povedano in zapisano, a menim, da ni potrebno pogrevati
dejstev, ki so se naposled izcimila in vsega
tega – MBO obrata v na{i ob~ini ne bo! Dr.
Marta Ciraj, neumorna delavka na podro~ju
varovanja kulturne dedi{~ine, je spregovorila o knjigi Po poteh kulturne dedi{~ine v
ob~ini Komenda. Pohvale vredna pobuda
in zahvala za tako dragocen prispevek k
poznavanju na{ih krajev. O Petru Pavlu
Glavarju je bil v na{ih krajih (in z veliko
doma~imi sodelavci) posnet film. Zapis o
snemanju je pripravil Tone Poga~ar. Ne gre
prezreti zapisa o medgeneracijskih skupinah za kakovost staranja, ki (ne zadnji~)

Aprilska {tevilka je postregla z ob{irnim
zapisom o dogajanju o ob~ini, kjer je `upan
kar na treh straneh odgovarjal na aktualna
vpra{anja A. Žalarja. Na Potoku pri Komendi je odprt najve~ji poslovno-kmetijski
center v Sloveniji, ki se ga je udele`il tudi
aktualni minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Iztok Jarc. Podjetje Interexport,
lastnik centra, je doniralo Ob~ini Komenda
5.000 EUR za cepljenje. Komenda ima
pravi, veliki kmetijski sejem, ki je `e prestopil regionalne okvire, osnovno{olci pa
imajo izdelana mnenja o devetletki, ki so
jih povedali na 17. nacionalnem otro{kem
parlamentu. Pisalo se je tudi o odbojki,
Dru{tvu prijateljev {porta, vandalizmu,
varnosti in vsem mogo~em, kar nam polni
`ivljenje,
Mesec maj je mesec ljubezni, ko cvete
razumevanje in medsebojno spo{tovanje;
vsaj nekoliko tega veje tudi iz zapisov
praznovanja ob~inskega praznika, kateremu je posve~enih 7 strani. Objavljeni so
tudi zapisi o dobitnikih leto{njih ob~inskih
priznanj, o obisku Dru{tva narodnih no{
v pobrateni ob~ini Kri`evci pri Ljutomeru,
Jo`e Pavli~ pa je ob sre~anju s pisateljem
Ivanom Sivcem zapisal njegovo misel »Radi
berite«. Bomo! Viki Drolec je prispevala
zapis Zarota metuzalemov. Marsikomu
bo pri{el prav zapis o rde~em gumbu
– posebnem telefonu za klice v sili ali za
klice na pomo~. Glavarjeva pot je koristen
napotek rekreativcem – pe{ ali na kolesu-za
spoznavanje duhovne in materialne kulture
na{ih in sosednjih krajev. V tej in naslednjih
{tevilkah ne smemo mimo prispevkov dr.
Angelce Žerovnik, ki s strokovnega vidika
obravnava vsakodnevne probleme `ivljenja
in ravnanja ob razli~nih prilo`nostih. Prvi~
se je oglasil tudi Franc Marolt, komandir
PP Kamnik, s prispevkom Policija svetuje.
Upajmo, da ne zadnji~.

Stalne rubrike, kot so Glavno kanalizacijsko ~rpali{~e v Suhadolah
Beseda `upana, dve strani,
namenjeni delovanju politi~nih strank v prihaja izpod peresa Viki Drolec. Potopisi
ob~ini, Iz {olskih klopi in Kronika so vsebin- po daljnih de`elah pri~ajo, da Komend~ani
sko nespremenjene. Stalno mesto najdejo le nismo izolirani od sveta in da razli~ne
generacije rade in dale~ potujejo. O takih
tudi zapisi o delu skavtov.
potovanjih je ve~ napisanega v naslednjih Junijska {tevilka (iz{la je 3. julija) prina{a
Že prvi pogled na naslovnico januarske
{tevilkah. Pozornosti je vreden zapis Jo`eta `e kar na za~etku dve razveseljivi novici:
{tevilke nam je v{e~en. Minister Bo`i~ nam
Pavli~a o Poti malih vrhov.
je polep{al bo`i~, ko je s podpisom protokola o medsebojnih razmerjih pri gradnji Kanalizacija in priklju~ki
dela navezovalne ceste Želodnik-Vodice nanjo so bili ena vodilnih tem
mimo Most sklenil finan~ni krog te gradnje, tretje {tevilke; da pisanje o
ki poleg Ministrstva za promet zajema {e zloglasnem centru MBO, o
sodelovanje Direkcije za ceste RS, DARS, katerem je govora na treh
d.d. in Dru`bo za avtoceste v Republiki straneh, {e vedno razgreva
Sloveniji. Svoje mesto je na{el tudi zapis glave, je pomembno za pluralo delih arh. Ple~nika v Komendi. Na{a izem mnenj. Liedl v PC odprl
ob~ina je dala dober zgled dr`avi, kako se svoja vrata in prvih 15 trgovin,
skrbi za zdravje mlade generacije, ko je UPPG je organizirala nadvse
po sklepu Ob~inskega sveta brezpla~no uspe{en koncert opernih arij.
omogo~ila preventivno cepljenje deklic Tudi portretni zapisi, kot je zaproti virusu HPV in s tem posredno proti pis s sporo~ilnim naslovom:
raku materni~nega vratu. Odziv celotne »Naj bo mladost zdrava noslovenske javnosti je bil izredno pozitiven. rost« o Suzani Zgonec ni edini
Direktorica ob~inske uprave je zagotovila, te vrste v leto{njih {tevilkah. Projekt za kakovostno starost v Komendi
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Komend~anom - je
premalo znanega.
Upokojenci Gorenjske in ljubljanskega
obmo~ja so se
sre~ali v Komendi.

Dvojna {tevilka
Aplence je iz{la 28.
septembra in `e na
naslovnici pokazala vso razse`nost
vremenske ujme,
ki je v no~i z 18.
na 19. september
prizadela tudi na{o
ob~ino. Zgovorno je
slikovno gradivo in
razmi{ljanja `upana,
Konjeni{ke prireditve so v Komendi tradicija. Za dela na stezi so letos ki je izrekel posebno
priznanje gasilcem
dobili novi traktor New Holland.
in vsem, ki so kaO so`itju generacij in o tem, da ka`e, da
korkoli pomagali.
je zgodba o smeteh kon~ana. Hvalabogu Plinifikacija postaja realnost, kakor tudi nov
za to veselje. Burijo pa pokrajine – nova Krajevni urad v Komendi. Ni nepomemben
kost za glodanje politikov. Obnovljeno je zapis Gorana Per{ina Svetilnik, ki mu velja
Povudnikovo znamenje v Suhadolah- {e en posvetiti nekoliko ve~ pozornosti, ko boste
kamen~ek v mozaiku kulturne dedi{~ine. na{li ~as za ponovno listanje po Aplenci.
Da je Komenda mednarodno znana kot Novo Mravlji{~e v Komendi – da bi obrosti~i{~e sre~anj otro{kega Exlibrisa, je dilo veliko skupaj storjenega dobrega in
v~asih kar premalo poudarjeno dejstvo, zabavnega. Da je komendsko DU gostilo
zato celostranski zapis; celostranski zapis nekaj tiso~ upokojencev Gorenjske, ni
velja tudi besedam Ivana Sivca Komenda posebno velika novica, ker se je to dru{tvo
gre v pravo smer izpod peresa J. Pavli~a. `e kar specializiralo za velike prireditve.
Glavarjeve ~ebele in Osati so nova popes- Uspehi Konjeni{kega kluba so vidni, prav
tritev vsebine s sodelovanjem Turisti~nega tako smo lahko ponosni na prva tri osvodru{tva Komenda. U~encem in dijakom jena mesta na dr`avnem prvenstvu v avso bile podeljene zaslu`ene nagrade z tokrosu (dr`avni prvak je Marko Ravnikar).
`eljo, da bi po~itnice minile vedro, zdravo Vsakoletni Oratoriji so stvarnost, ki vse bolj
in varno.
prodira v srca mladih, o tem celostranski
Julijska {tevilka prina{a ponovno poudar- zapis. Za~elo se je novo {olsko leto – zapis
jeno, `e znano dejstvo, da so konji komend- o prvih vtisih na {olski strani – Franc Marolt
ska prepoznavnost. Jasin GL si je pritekel s sodelavci pa je prispeval upo{tevanja
vreden ~lanek,
posve~en prav
za~etku {ole.

Bila je grozljiva no~ z 18. na 19. september
`e 57. zmago. Protiute` ~lanku Naravne
nesre~e v kmetijstvu je zapis o delu Dru{tva
pode`elske mladine iz Kamnika. Dvoje
zapisov in ~estitk: Diamantnemu ma{niku
Maksimilijanu Ocepku in dr. Marti Ciraj
za imenovanje za zastopnico v Evropski
agenciji za kemikalije. Dr. Marko Žerovnik
je pripravil zapis o Ivanu Selanu nekoliko
druga~e, gasilska mladina je letovala v
Ankaranu. O uspehih motokrosistov na
{tirih kolesih – prva tri mesta so pripadla

Mesec oktober je
mesec po`arne
varnosti in tako
ostaja zabele`en
v dejavnostih gasilskih dru{tev. Vaje,
preverjanja znanja
in opreme; pripravljenosti, na katero
je ponosen `upan
in vsi trije poveljniki
PGD v ob~ini. Tudi
o tem dalj{i zapis. Vse bolj se pribli`uje tudi
Poslovna cona II. Pisma bralcev so odsev
posebnega stanja dru`be in so koristna, ~e
prispevajo k razre{evanju problemov. Kar
dve strani sta posve~eni so`itju generacij
na Komendskem in ustanovitvi Zavoda
Medgeneracijsko sredi{~e Komenda.
Mira Resnik je razstavljala v Komendi, dr.
Žerovnik pa je pri~el novo, kraj{e nadaljevanje o Selanovem prispevku slovenski
kartografiji. Je `enski hokej na ledu doma

Glasilo ob~ine Komenda 12/2007
v Komendi? Vpra{anje in hkrati odgovor,
~e na koncu pristavimo piko namesto
vpra{aja. Tudi Balinarski klub Komenda je
zaklju~il sezono uspe{no, kot se je zaklju~il
mesec po`arne varnosti.
Že naslovnica 11. {tevilke jasno pove,
da so se kon~ale predsedni{ke volitve
in objavljeni rezultati ka`ejo, da novoizvoljeni predsednik kar nekako zaupa
Komend~anom, saj je ob svojem obisku
({e pred izvolitvijo) pokazal resno za-

Na sre~anju gorenjskih upokojencev 6.
septembra je bil tudi takratni kandidat za
predsednika in dana{nji predsednik R Slovenije dr. Danilo Türk
nimanje ob~ine in ob~anov za program
medgeneracijskega so`itja. V Komendo
ga je povabila OO SD, dalj{i pogovor z
njim je pripravila Viki Drolec. Zopet se je
pisalo o upokojencih – tokrat o Me{anem
pevskem zboru.
Da so minerali in fosili nekako sestavni del
na{ega spoznanja o zemlji in `ivljenju na
njej, nam dopoveduje Edo Grm{ek, ki je
tudi ~lan Dru{tva prijateljev mineralov in
fosilov v Tr`i~u in na mlade pri nas prena{a
svoje znanje in veselje do raziskovanja. Da
nasilje ni neznano niti na O[ Komenda-Moste, nam razkriva Andreja Burja ^erin, vodja
projektne skupine Vzgoja za nenasilje.
Ana Marija Ciraj pa v pogovoru z Janezom
Ferjucem razkriva zdravilne mo~i komendske zemlje. Pisano je tudi o odpadkih in
o dolo~ilih ob~inskega odloka o snegu,
ledu…, o pogojih varnosti v prometu v
zimskih razmerah in o…….
Pestra vsebina, ponovno prelistana v
enajstih leto{njih {tevilkah, je morala morda
nekoliko trpeti – saj ni namen tega zapisa
obnova po {olsko – poskusili smo samo
pribli`ati na{e delo in njegovo vsebino
in morda koga spodbuditi, da tudi sam
kaj prispeva k vsebini na{ega skupnega
glasila.
Pa 12. {tevilka? Pred vami je. Pozorno jo
prelistajte. In preberite. ^e imate ~as. Med
prihajajo~imi prazniki ga bo gotovo nekaj
in veseli bomo, ~e boste ta ~as posvetili
na{emu in predvsem va{emu glasilu.
Želja: Vesele bo`i~ne praznike vsem ljudem dobre volje in veliko, veliko sre~e in
zadovoljstva v novem letu vam in va{im
najbli`jim!
Tone Ogorevc
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Člankov političnih strank in list ne lektoriramo in ne cenzuriramo. Za vsebino odgovarja avtor. Dolžina članka je lahko
1600 znakov s presledki vred in logotip stranke, brez logotipa
pa največ 1800 znakov.

Glasilo ob~ine Komenda 11/2007

Mravlje so uradno
okupirale Komendo
@ivahno, veselo, delavno, razigrano je bilo v prostorih Mravlji{~a,
ki sta ga `upan Toma` Drolec in voditeljica Suzana Zgonec odprla
v soboto, dva dni po Miklav`u, `e veliko prej. Mladi mentorji in
animatorji so z mladimi `e takrat obetavno napovedali, da bodo
vtrajno sledili cilju in geslu, Naj bo mladost zdrava norost.
Po odprtju in ogledu lepo urejenih prostorov
se je nadaljevalo delovno dru`enje. Mladi so
se zabavali ob glasbi, igranju bilijarda, pikada
in namiznega nogometa. Ja, mravlje so
uradno okupirale Komendo. Mi pa jim `elimo,
da bi bilo Mravlji{~e Mladinskega centra Komenda zares pravo delovno mravlji{~e.
Na odprtju Mravlji{~a pa so povedali:
Franci Petri~, {tudent: »Ob odprtju sem
prisko~il na pomo~ pri tako imenovanem eksperimentalnem
projektu kot ~lan dru{tva Kaj ti mar. Pa tudi v prihodnje bom, ~e
bo `elja.«
Matic Absec, 7 let: »Danes sem prvi~ v
Mravlji{~u, pri{el sem s sestro Evo, tukaj
mi je v{e~ in bom {e
pri{el.«
Mira Rek, ravnateljica
O[ Komenda Moste:
»^estitam Mravlji{~u
za lep ambient. @elim
jim uspe{no delovanje, veliko vztrajnosti
mentorjem, obenem pa obljubljam, da bo
tudi {ola po svojih mo~eh pomagala pri
uspe{nem delovanju.«

Z dose`enim {e
nisem zadovoljen
Drage ob~anke, spo{tovani ob~ani!
Konec leta polagamo ra~une za
dose`eno, primerjamo planirano z realiziranim. Morda ste presene~eni
nad naslovom, vendar `elim biti iskren pred samim seboj. Ne gre za
grajo, gre za to, da se ne smemo uspavati. Plani so veliki, delamo
veliko, za pokazati pa {e ni toliko, kot bi si `eleli. Gre za prvo leto
mandata, zato imamo {e veliko prilo`nosti.
Marsikateri projekt je v fazi na~rtovanja, tudi v fazi gradnje, vendar
pa dr`i dejstvo, da se je z zamikom sprejetja LN - drugi del Poslovne
cone Komenda zgodilo to, na kar sem ve~krat opozarjal. Nagajanje
nekaterih, nam bo plane vsekakor malo zategnilo.
Sem svetnik in zato dobro vem, da so `upan in uprava kar dovolj obremenjeni. Veliko dela imamo v fazah na~rtovanja. Vendar pa moramo
pritrditi tudi tistim, ki nas opozarjajo, da na primer {e vedno nimajo
konkretnega centra v Komendi, da {e vedno nimajo ve~je trgovine,
kljub temu, da se pospe{eno dela na tem. Opozarjajo nas na to, da
se na cesti med Ob~insko stavbo in mostom na Gmajnici (pod Glavarjevo bolnico) skorajda ne da ve~ varno sre~evati. @e v prej{njem
mandatu sem res mnogokrat opozoril na nujnost varnega plo~nika,
vendar je bil odgovor tak, da naj bi se ta odsek re{eval spodaj ob
hipodromu. Vseeno me skrbi, da se bo na tem resni~no nevarnem
odseku zgodila nesre~a, saj ob~ani s severnega dela ob~ine pa~
hodijo in se vozijo s kolesi tam in ne ~ez hipodrom.
Smo pa veliko `e postorili in {e ve~ bomo. Zdravja in sre~e Vam
`elim v letu 2008.
Roman Dobnikar, predsednik OO SD Komenda in
~lan predsedstva OO SD Kamnik - Komenda
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Spustite rolete
Na povabilo vodstva Triglavskega
narodnega parka sem se udele`il predstavitve izsledkov {tudije o svetlobnem
onesna`evanju tako opevano lepe
Slovenije. Podatki so zaskrbljujo~i. V Sloveniji se ne vidi ve~ Rimske
ceste. Pokazani sta bili fotografiji posneti na obmo~ju med [kofjo
Loko in Medvodami ter na relaciji med Beljakom in Celovcem. V Sloveniji se pono~i Rimska cesta ne vidi ve~. V Avstriji pa zelo natan~no.
Son~na stran Alp je postala najbolj svetlobno onesna`ena stran Alp
v vzhodni Evropi.
Prav nobenega ne skrbi, da v Sloveniji porabimo na 1 milijon prebivalcev za javno razsvetljavo {e enkrat ve~ kot v Nem~iji. V Sloveniji
tovrstna analiza na 1000 prebivalcev {e ni narejena. V samem vrhu
bi bila zagotovo Komenda. Na to smo LDS-ovci v ob~inskem svetu
`e opozorili. Kot je navedel na{ ~lan iz Kri`a, se iz Kri`a vidi, kot da
Moshte gorijo. Nikomur ni mar, da kurimo ob~inski prora~un z izdatki
za javno razsvetljavo.
Pred ob~inskimi svetnicami in svetniki je prora~un za leto 2008.
Sredstva so namenjena tudi za {iritev mre`e svetilk javne razsvetljave.
Predlagamo, da odlo~evalci razmislijo, kako naprej, kako sanirati
obstoje~e stanje, je svetil na dolo~enih krajih preve~, bi jih veljalo po
23. oz. 24. uri nekaj ugasniti???
Pred svetlobnim onesna`enjem pa le spustite rolete. Svetloba, ki vam
sveti v spalnico, tako namre~ strokovnjaki, proizvaja v na{em telesu
kemi~no snov melanom, ki je karcogene narave. Skozi okno vam
prihaja rak, ki ga sami, s pla~animi davki, vabite. Bomo zmogli korak
in ugasnili kak{no lu~??? Prora~un za leto 2008 je na mizi. Odlo~itev
pa je v rokah na{ih volilnih izbrancev.
mag. Stanislav Zarnik, LDS, ob~inski odbor Komenda

POLITIKA - DOGAJANJA

Aplenca

Anja Bolari~, {tudentka-mentorica: »V
delovanje Mravlji{~a sem se vklju~ila kot
{tipendistka Ustanove Petra Pavla Glavarja in
nudim u~no pomo~. Ob sobotah pa sodelujem
tudi v delavnici ^ire-^are.
Suzana Zgonec, predsednica Dru{tva za
mladinsko dejavnost Mravlji{~e in voditeljica
Mravlji{~a: »Po odzivu `e od za~etka pa vse
do danes
ugotavljamo, da smo na pravi poti.
[e posebno me veseli odziv
osnovno{olske in srednje{olske
mladine. Vsi mladi in manj mladi
Komend~ani pridru`ite se nam
kot soustvarjalci programa, kot
mentorji ali kot obiskovalci.
Veselimo se va{e dru`be!«
P.S.: V Mravlji{~u bele`ila in gledala
Mihaela Poglajen in Andrej @alar
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Sre~anje pred
novim letom
Tudi letos je ob koncu leta `upan Toma` Drolec povabil na
sre~anje predsednike oziroma predstavnike dru{tev in klubov
v ob~ini. Dru`abni
klepet je bil tokrat v
prostorih pred nedavnim odprtega
Mravlji{~a Mladinskega centra Komenda. Sre~anje
pa je obiskal tudi
Bo`i~ek s spremstvom in poskrbel za
spro{~ene pogovore. – MP-A.@.

Naj bo Mravlji{~e zares pravo delovno mravlji{~e in mladost zdrava norost

@ivahno ustvarjalnost je Mravlji{~u za`elel tudi `upan Toma` Drolec

Otroci so na{e
najve~je bogastvo

Naj bo sre~no …

Toda ali je res tako? Rekli bi lahko ravno obratno glede na lokacijo, ki jo gospod `upan
vztrajno ponuja za otro{ki vrtec. @e skoraj dve leti poudarjam, da je
na poplavnem obmo~ju, ujeta med cesto in P{ato, v bli`ini bodo~e
najbolj prometne in hrupne povezovalne ceste ta prostor za vrtec
popolnoma neprimeren. Zato sem zelo vesel, da so kon~no pri{li
do tega tudi pri listi LNO, saj res ne more biti edini kriterij, da se
lahko zjutraj otrok ~im hitreje znebimo. Zato predlagam, da s
skupnimi mo~mi v Mostah najdemo novo lokacijo, kjer se bodo
tako otroci kot njihove varu{ke dobro po~utili. Ta prostor mora biti
ob ne preve~ prometni lokalni cesti, v neokrnjeni naravi ter povezan
z `e obstoje~imi pe{ potmi in bodo~im medgeneracijskim centrom.
Kje bi bil lahko tak prostor? Bolj ko razmi{ljam, bolj sem prepri~an,
da bi bil najprimernej{i kraj nekje v bli`ini novega naselja hi{ na
severni strani Most ob na~rtovani novi dovozni poti za to naselje,
ki se bo preko mosta ~ez potok Tunj{~ico priklju~ila na bodo~o
mo{~ansko vzhodno obvoznico. Mislim, da ta lokacija zadovoljuje
vse prej na{tete kriterije pa tudi s prometnega vidika za star{e ne
bo preve~ od glavnih poti. Mogo~e pa bodo celo babice in dedki
z veseljem zjutraj pe{ privedli svoje vnu~ke v vrtec, popoldne pa
pri{li ponje. Na vsak na~in pa se ta lokacija veliko bolj pribli`a
medgeneracijskemu centru, kar bi omogo~ilo pristno so`itje med
generacijami. Upam samo, da imamo `upana, ki je sposoben kdaj
pa kdaj v dobro vseh ob~anov tudi priznati, da ni imel prav.
Pavel [mid, predsednik OO SDS Komenda

Pred nami so bo`i~ni in novoletni prazniki.
^e od{tejemo nakupovalno mrzlico, lahko ob~utimo, da v »zraku plava« neko
skrivnostno pri~akovanje, ki na na{ `ivljenjski utrip deluje spokojno. V nas se dogaja sprememba, ki
prijetno deluje na okolico, ob njej pa tudi sami u`ivamo.
Pred nami je ~as, ko drug drugemu vo{~imo obilo sre~e, veselja
in miru. Pa vendar, ~e pogledamo vase, smo mi tisti nosilci sre~e,
miru in veselja – tista skrivnostna notranja sprememba lahko dela
~ude`e v nas in na{i dru`bi. Toda ta vo{~ila bodo trajala le toliko
~asa, dokler ne dopustimo, da nas svet spet ne po`re v vrtinec
vsakdanjika.
Zbrani okoli Liste TRN smo neobremenjeno od politi~nih stresov
prek svojih predstavnikov v ob~inskem svetu delovali v korist
ob~anov. Uspe{no, je na{a ugotovitev. Tudi v naslednjem letu
bo tako, saj se na{a energija ne bo tro{ila v politi~nih bojih – na
volitvah se ne bomo prerivali za mesta v dr`avnem zboru. Enostavno – delali bomo in velja si zapomniti, kdo v lokalnem merilu
lahko ve~ postori.
Dnevi praznovanja so pred nami. Mednje se lepo vklju~uje tudi
dan samostojnosti in enotnosti – na slednjo smo `e skoraj pozabili.
Odbor Liste TRN vam `eli lepo praznovanje tega dne.
Za zaklju~ek leta pa dokon~ajmo naslov:
… in veselo 2008. novo leto. Bo`i~ pa naj vam vanj pripelje
obilo miru in zadovoljstva.
Za listo TRN, Baldomir Krem`ar
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Dr. Angelca Žerovnik

Stres in kako postanemo `ivljenjsko odporni (5)
Noben ~lovek ne ve, kaj ga ~aka v `ivljenju; kaj vse bo moral premagovati,
narediti, kaj lepega bo do`ivljal, pa tudi
kaj hudega bo moral prestati. Pogosto
sli{imo komentarje: »Ta svet je nor«. In
zdi se, da je res, da postaja vsak dan bolj
hrupen, nepravi~en, surov in nevaren.
Kamorkoli se ozremo, povsod nesoglasja,
prepiri, {ikaniranja, la`i. Ob nezasli{anem
bogatenju opa`amo obupno rev{~ino,
ob nagneteni mno`i~nosti bridko osamljenost, ob histeri~ni skrbi za zdravje ve~
in ve~ bolezni telesa in duha, ob popolni
informaciji slepo lahkovernost, ob dirki za
u`itki praznino in dolgo~asje.
Zato je dobro, da `e od otro{tva dalje pridobivamo na `ivljenjski odpornosti. Novej{a
spoznavanja genetike in fiziologije, zlasti
dognanja o `iv~evju, so v tem, da je oblikovanost `iv~nih mre` merilo kakovosti
`ivljenja. Pa ne le to, tudi uravnote`ena
prehrana, po~itek, gibanje, stik z naravo,
s kulturo in umetnostjo, dru`enje ter
pogovor so stebri `ivljenjske odpornosti.
^eprav danes vemo veliko o zdravi prehrani, se le-tej v vsakdanjem `ivljenju odmikamo. Pa vendar »ob pogrnjeni mizi« lahko
do`ivljamo ne le zadovoljitev telesnih
potreb, ampak tudi tisto ~love~nost (socialne, estetske, ~ustvene potrebe), ki nas
dviga v `ivljenjski odpornosti. Seveda pa

problemov ne smemo utapljati v pretirani
je{~nosti ali nezdravi podhranjenosti.

lahko vzpostavljamo harmonijo v sebi in
iz tega razumevanje z ljudmi.

S prevzemanjem vedno {tevilnej{ih
dol`nosti mnogim primanjkuje po~itka.
Pa tu ne gre le za dol`ino spanja, gre tudi
za trenutke, ko obmirujemo, ko na ni~esar
ne mislimo, ko preprosto »smo tukaj in
zdaj«. Tudi kratkotrajna dremavica pomeni
pomembno sprostitev, ki si jo je dobro
v~asih privo{~iti.

Narava, kultura, umetnost… kak{no
izobilje se nam ponuja! Pa v vsakdanjem
`ivljenju sploh vidimo lepote narave,
bogastvo kulture, o~arljivost umetnosti?
Sprehodi, planinarjenje in bivanje v naravi
so zdravilo proti stresu. Ko je ~lovek pod
najmo~nej{im stresom, je dobro vzeti v
roke knjigo: v~asih poezijo, drugi~ prozo,
ali pa `ivljenjske zgodbe in modrosti. Tudi
vidna umetnost (slikarstvo, kiparstvo) in
glasba delujeta proti stresno.

Prav tako kot po~itek, je za zdravje in
sprostitev pomembno gibanje. Zdravnik
Vili [~uka v je knjigi [olar na poti do sebe,
zapisal prispodobo: »Življenje je kot kolesarjenje: ravnovesje je mo`no ohraniti z
nenehnim gibanjem. Mirovanje pomeni
konec ravnovesja, kar se ka`e kot zastoj
in padec s kolesa«.
Za dobro po~utje je odlo~ujo~e medsebojno razumevanje, zato svojo `ivljenjsko
filozofijo potrjujemo v interakcijah z ljudmi.
Z bli`njimi lahko ustvarimo ravnovesje,
ki hrani na{e du{evno do`ivljanje. Za
do`ivljanje ni vedno odlo~ujo~ zunanji
svet, ampak odsev le-tega v na{i notranjosti.
Optimizem izvira iz ~lovekove notranjosti.
Le v svoji notranjosti lahko odkrivamo, da
je `ivljenje ~udovito, da je v nas tudi mir in
~istost, da je svet lep in da je vredno `iveti.
Že v mislih in nato v besedah in dejanjih

Osamljenost je v svoji osnovi velik stres
in ima navadno korenine v osamitvi in
izoliranosti. Je vedno notranja, osebna, je
grenak »napoj, ki ste ga sami izpili« pravi
ljudski pregovor. Osamljeni ljudje kli~ejo
po ~love{ki bli`ini in ob~estvenosti.
^lovek mora med ljudi, celo »bifeji«,
~ajnice in »kafi~i« so prijetni pogovorni koti~ki, ki marsikomu ubla`ijo mo~
stresnega dejavnika.
Kot vsakdanjega kruha smo potrebni
pogovora. Med ljudmi je premalo pogovorov, premalo prijateljskih sre~evanj.
Prakti~no vse terapevtske oblike, ki
odpravljajo posledice stresa, temeljijo
na pogovorih. Seveda gre tu za odkrit,
poglobljen pogovor, kjer je prisotno tudi
razumevanje poslu{alca.

Orehova potica
Sestavine: 1 liter moke = 1 liter zmletih
orehov - To je najbolj{e razmerje,
1 liter zmletih orehov = 65 do 70 dkg
Testo: 1 liter bele moke, 1 `li~ka soli,
3 rumenjaki, 3 `lice sladkorja, naribana
limonina lupinica, 1 vre~ka vanili
sladkorja, 1 `lica ruma, 2 `lici topljene
smetane, 1,5 dkg kvasa, 6 dkg raztopljenega masla, toplo mleko
Rumenjake, sladkor in
di{ave penasto ume{aj,
dodaj smetano ter prilij
pribli`no 4 dcl toplega
mleka. To zlij v moko in
dodaj vzhajan kvas. ^e
je potrebno {e dodamo
mleko, da dobimo malo tr{e
testo kot je za krofe. Nazadnje dodaj {e sol in maslo.
Dobro pregneti z rokami, da
bo testo lepo gladko.
Testo naj vzhaja na toplem
uro do dve. Razvaljamo ga
na pomokani podlagi 3- 4
mm debelo. Valjamo ga v
dol`ino. Testo enakomerno
nama`emo s polovico orehi
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in po `elji z rozinami potresemo in mehko, z rokami zavijemo v rolo (nikakor
ne s prtom). Zelo prakti~no je, ~e potico
pe~emo v kvadratnem peka~u, da zvijamo
oba robova proti sredini. Potico damo v
dobro namazan peka~ ali modul, ve~krat
prebodemo z vilicami do dna, in pustimo
vzhajati {e uro in pol. Lepo vzhajano
nama`emo z jajcem in damo v 200 stopinj

C ogreto pe~ico. Peci jo dobro uro, po 25
minutah za~ni temperaturo zmanj{evati.
Pe~eno rahlo nama`i z oljem in pusti {e
par minut v modelu. Obrni jo na desko in
pokrij s prtom.
Nadev: 1 liter zmletih orehov = 45 dkg,
1 `lica drobtin, 20 dkg sladkorja, no`ev
vrh zmlete kave in ~okolade, {~epec
cimeta- po `elji, 1 zavitek vanili sladkorja.
Vse skupaj prelijemo s {e vro~o sladko
smetano. Moja stara mama je dodala {e
3-4 `lice medu. To naredi poti~ko bolj
so~no. Dodaj {e dva rumenjaka in trd sneg
(lahko tudi cela jajca).
Pazimo da je nadev topel. Na koncu
posujemo z rozinami in polovico orehov.
Na bolj mehko testo damo mehek nadev
in obratno. Namesto orehov lahko enako
uporabimo mandlje, le{nike ali ro`i~a. Ta
slednja je najcenej{a izbira, a tudi zelo
dobra. Jaz ve~krat kar kombiniram.
Ko ohlajeno potico nare`emo, jo po
`elji potresemo s sladkorjem v prahu.
Naj doma di{i po praznikih, pre`ivite jih
najlep{e in dober tek.
Katja Tabernik

Aplenca

DOGAJANJA
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Koncesije na podro~ju socialnega varstva starih ljudi
Na podro~ju socialnega varstva starih ljudi
se je politika odlo~ila, da sta dve obliki
skrbi {e posebej pomembni za kakovostno
`ivljenje in blagostanje dru`be nasploh in
sicer institucionalno varstvo ( domovi za
stare ljudi), ki ima na slovenskem in v
na{em prostoru {e posebej dolgo tradicijo
(v Komendi {pital od za~etka 19. stol.) in
pa z letom 1991 pridobljeno obliko varovanja: pomo~ na domu, v zadnjem ~asu
imenovano socialno oskrbo na domu.
Obe imata torej status javnih slu`b in se
za izvajanje le teh razpisuje koncesija. Za
domove razpisuje koncesijo Vlada RS, za
pomo~ na domu pa lokalne skupnosti.
Pred kratkim ustanovljen zavod Medgeneracijsko sredi{~e Komenda je registriran
za opravljanje obeh vrst dejavnosti in
eden od virov financiranja zavoda je prav
financiranje iz koncesij.
I. Z ustanavljanjem zavoda smo imeli
neizmerno sre~o, saj je razpis za koncesijo za institucionalno varstvo starih
ljudi, ki ga je razpisalo Ministrstvo za delo,
dru`ino in socialne zadeve, potekel 26.
novembra, mi pa smo zadnje dokumente
za registracijo pridobili par dni preje. Na
javnem odpiranju ponudb smo izvedeli,
da je ponudnikov 39, osip pa bo ve~ kot
polovi~en. Torej spet bomo morali imeti
sre~o, seveda poleg kvalitetno pripravljenega programa.
Med 100 to~kami, ki jih lahko zbere ponudnik, je kar 50 to~k namenjenih kakovosti
programa, 30 to~k makrolokacijskim in
mikrolokacijskim pogojem in 20 to~k ceni
storitve za oskrbo I.
In kje smo mi po na{i oceni?
Kandidirali smo za 52 postelj, nadstandardne storitve, s pri~etkom opravljanja
dejavnosti konec junija 2010.
Pri prvih dveh sklopih to~kovanja bi morali
dobiti maksimalno {tevilo to~k, ~e kje
nam bo {kripalo pri ocenjevanju pokritosti postelj v domovih, ki pa je v na{em
primeru nekaj ~ez 90%, imamo pa predele
v Sloveniji, kjer je pokritost tudi manj kot
50 %. Le-to sodi pod makrolokacijkse
kriterije. Tudi cena storitve oskrbnega dne
je konkuren~na, saj zna{a 19,40 EUR-a in
je glede na to, da bo dom nudil nadstandardne storitve, dokaj zmerna.
Do sedaj {e nikoli nismo omenjali, koliko
novih zaposlitev bo nudil zavod. V samem
domu za stare ljudi bo zaposlenih 32
ljudi, koliko pa v ostalem delu medgeneracijskega sredi{~a pa {e programi niso
tako izdelani, da bi jih lahko `e kadrovsko
pokrili, vendar ocenjujemo na pribli`no 8
novih zaposlitev. V ve~ini primerov bomo
zaposlovali te`je zaposljivo delovno
silo (`enske v zrelih letih, posameznice
in posameznike, ki so na borzi dela),

vendar bodo morali vsi skozi dodatno
izobra`evanje za oskrbo starih v domovih
4. generacije ( po principu gospodinjskih
skupin), seveda v tesnem sodelovanju z
Zavodom za zaposlovanje.
Med 32 zaposlenimi v domu, bo 17
zadol`enih za osnovno in socialno oskrbo,
13 jih bo skrbelo za zdravstveno nego, 2
pa za poslovodenje. Če bomo na razpisu
za koncesijo uspe{ni, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije krije vse
stro{ke zdravstvene nege, od kadrovskih
pa do materialnih. Zato brez koncesije,
dom za star ljudi ne more delovati, saj bi
morali oskrbovanci sami kriti vse stro{ke
zdravstvene nege, kar pa bi povi{alo
ceno oskrbnega dne v povpre~ju za ve~
kot 100 %.
II. Odhod v dom za stare je skrajni ukrep v
starostni onemoglosti. Veliko bolj ~loveku
prijazna je pomo~ na domu, ki pa se na
`alost v na{i ob~ini {e ni »prijela«.
Če v nacionalni strategiji socialnega
varstva starih, ki je bila mimogrede, sprejeta samo teden pred na{im razvojnim
programom skrbi za kakovostno starost in
so`itje generacij v ob~ini Komenda, v septembru 2006, priporo~ajo, da naj bi bilo v
domovih za stare 5 % populacije stare 65
let in ve~, priporo~ajo za pomo~ na domu
3 % uporabnikov populacije stare nad 65
let.. Preneseno v {tevilke v na{i ob~ini je
to, 27 ob~ank in ob~anov v domovih in
17 uporabnikov pomo~i na domu. Realno
stanje glede uporabnikov institucionalnega varstva sovpada s priporo~ili vlade,
glede uporabnikov pomo~i na domu pa
odstopa, saj jih je samo 5 in skupaj koristijo okrog 20 do 23 ur mese~no storitve
pomo~i na domu. In zato nas tukaj ~aka {e
kar nekaj dela, ki pa se ga z malimi koraki
`e polotevamo.
Do sedaj je tovrstno storitev za na{o
ob~ino opravljal Center za socialno delo
Kamnik, ki pa mu konec leto{njega leta
pote~e pogodba. Ob~inska uprava je
zato `e za~ela s postopkom razpisa
koncesije.
Prav je, da osve`imo, kak{ne storitve nudi
socialna oskrba na dom:.
Gospodinjsko pomo~, v katero sodi
prina{anje enega pripravljenega obroka,
oziroma nabavo `ivil in pripravo enega obroka hrane na dan, pomivanje uporabljene
posode, osnovno ~i{~enje bivalnega dela
prostorov z odna{anjem smeti in postiljanje in osnovno vzdr`evanje spalnega
prostora.
Pomo~ pri vzdr`evanju osebne higiene
pa je pomo~ pri obla~enju, hranjenju,
opravljanju osnovnih `ivljenjskih potreb
in kopanje in umivanje.
Zadnji sklop storitev pa je ohranjanje

socialnih stikov: dru`abni{tvo, vzpostavljanje socialne mre`e z okoljem in sorodstvom, spremljanje pri opravljanju nujnih
obveznosti (obisk zdravnika, pla~ilo
polo`nic ipd.), zagovorni{tvo in priprava
upravi~enca ter njegove dru`ine na odhod
v dom za stare ljudi.
Upravi~enci do socialne oskrbe so:
osebe stare nad 65 let, ki lahko z ob~asno
ali nekaj urno dnevno pomo~jo ohranijo
zadovoljivo du{evno in telesno po~utje
tako, da jim institucionalno varstvo ni
potrebno;
osebe, mlaj{e od 65 let, ki so se zna{le
v stiski zaradi invalidnosti ali akutnega
zdravstvenega stanja in dru`ine s kroni~no
bolnimi otroki ali otroki z motnjami v
telesnem in du{evnem razvoju, ~e jim
uporaba storitev nadome{~a institucionalno varstvo.
Uporabniki lahko koristijo socialno oskrbo
najve~ {tiri ure dnevno, oziroma 20 ur
tedensko.
Zavod Medgeneracijsko sredi{~e bo kandidiral na razpis za podelitev koncesije
za izvajanje socialno varstvene storitve
pomo~i na domu. Pred drugimi morebitnimi kandidati bo imel prednost v obse`ni
lokalni mre`i prostovoljk dru`abnic in
pa v veliki motivacijski energiji (`elja po
izbolj{anju razmer v doma~em kraju na
tem podro~ju, delo bomo opravljali za
svoje doma~e, za sosede, za sokrajane;
ni pa zanemarljiva tudi posledi~no ve~ja
odgovornost do ljudi, ki te poznajo tudi
osebno). Vsi ti dodatni momenti niso tako
nepomembni, ~e vemo, da so za opravljanje tovrstnih storitev osebni dohodki po
zakonu premajhni, saj zna{a izhodi{~na
pla~a 230 EUR in {e nekaj in ~e `elimo,
da je delo kljub temu vsaj korektno opravljeno, so potrebne kar precej{ne dodatne
motivacije ali stimulacije.
To je samo eden od mnogih napa~nih pristopov celotne na{e dru`be do starosti, do
`ivljenjskega obdobja, ki doleti slehernika,
~e ima seveda »sre~o«. Vse premalo se
zavedamo, da je tretje `ivljenjsko obdobje
ravno tako pomembno, samo da so naloge nekoliko druga~ne od ostalih dveh
obdobij, toda zato ni~ manj pomembne
za celotno dru`bo.
V svojem imenu in v imenu kolegic iz
Medgeneracijskega dru{tva za kakovostno starost `elimo vsem ob~ankam
in ob~anom, iz vseh treh generacij, vse
dobro v prihodnjem letu in ~im lep{e
bo`i~ne in novoletne praznike.
Viki Drolec,
predsednica Medgeneracijskega
dru{tva
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Aplenca

Odziv
na ~lanek Brezobzirno juri{anje
opozicije na oblast (~lanek napisal
Pavel [mid; GOK Aplenca, 29. nov.
2007)
Spo{tovani g. Pavel Šmid
Kljub temu, da sem eden najbolj ne-konfliktnih ob~inskih svetnikov v Ob~ini, enostavno moram odgovoriti na va{e pisanje
iz prej{nje {tevilke.
Da ne bo pomote, pi{ete lahko seveda, kar
`elite, in kadar imate pa~ navdih za taka
sklepanja. Vendar vseeno menim, da si
javno izre~ena razmi{ljanja zaslu`ijo tudi
javen odziv. Predvsem zato, da bom na{im
dragim ob~ankam in ob~anom predstavil
ve~plastnost o stvareh, o katerih ste sicer
precej lahkotno pisali. Ne vem sicer, ali
ste pisali v afektu, ker vas je prizadel
rezultat na predsedni{kih volitvah, ali pa
res sebe vidite res popolnoma druga~e,
kot vas sicer vidi velik odstotek na{ih
ob~ank in ob~anov. Javno se odzivam le
izjemoma!
V ~lanku z naslovom »Brezobzirno
juri{anje opozicije…«, kjer ste (upam
vsaj) `eleli ~estitati novo izvoljenemu
predsedniku dr`ave, ste brez zadr`kov
napisali, da opozicija ni izbirala sredstev
za dosego teh ciljev? No, kak{nih ciljev
vendar? Imeli smo le volitve za predsednika! Kljub temu, da v Komendi SD ni v
opoziciji, me resno me skrbi, kak{ne cilje
imate vi, kot predsednik ene od politi~nih
opcij, v mislih? Za nas je bil cilj le to, da
je kandidat ponudil program in posku{al
~astno zmagati.
V ~lanku opoziciji o~itate nekak{no
»juri{anje« na oblast? Zanimivo! Prav Vas
osebno (ki ste enkrat posku{ali zasesti
ob~insko oblast) pa se {e vedno veliko
ljudi v Komendi spomni v vlogi, ko ste
(za moj okus ne-posre~eno) dobesedno
»viseli iz ko{are v balonu - nad vsemi«.
In to takrat, ko smo mnogi ni~ hudega
slute~i v miru prihajali na parkiri{~e od
nedeljske ma{e. Zanimivo, da zmernost
in strokovnost na{ega kandidata in nas,
ki smo mu pomagali v kampanji, Vi pojmujete juri{.
Skrbi me tako razmi{ljanje zato, ker je cela
Slovenija opazovala, kako se je moral na{
kandidat dobesedno braniti pred hudimi
napadi konkurentov in strank, ki dr. Türka
niste podpirali. Malo sem razo~aran, ~e
tako, kakor pi{ete, tudi resni~no mislite.
Ste namre~ soustvarjalec javnega mnenja.
Ker pa sem po naravi pozitiven ~lovek in
rad pomagam ljudem, vam lahko namignem, da se neko~ va{i simpatizerji `e
mno`i~no pribli`ujejo nam.
Upam, da pisanja ne boste vzeli tako
osebno, kakor ste si k srcu vzeli rezultat
volitev. Šlo je za predsednika dr`ave.
Z velikim spo{tovanjem R. Dobnikar
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Dru{tvo stari traktor Moste
Tu pa tam se je v Aplenci pojavila posamezna fotografija s kratkim podnapisom
o tem dru{tvu. Vendar o delovanju in
namenu dru{tva {ir{a javnost v ob~ini ni
vedela skoraj ni~, kar bi bilo potrebno za
spoznavanje dru{tva, predvsem pa o tem,
~emu je to dru{tvo namenjeno.
Lahko bi rekel, da je
to dru{tvo nekak{no
muzejsko dru{tvo,
kjer ~lane zdru`uje
spo{tovanje do na{e
tehni~ne preteklosti
in kjer ~lani najdejo
tudi prijetno dru`enje,
utrjujejo medsebojna
znanstva in prijateljstva,
predvsem pa brez ljubosumnosti izmenjujejo
tehni~ne in organizacijske izku{nje.
Na razgovoru se je
Lojze Ga{perlin
zbralo kar nekaj najbolj
aktivnih ~lanov, ki so o svojem delu nanizali toliko dejstev, da jih je nemogo~e
opisati na kratko. V svojem komaj dveletnem delovanju so razvili toliko dejavnosti
in stikov, da je njihov prispevek k prepoznavnosti na{e ob~ine in tudi dr`ave

tolik{en, da je vreden posebnega opisa.
Poleg veliko vlo`enega osebnega dela in
poznavanja problematike ohranjanja na{e
tehni~ne dedi{~ine, je za vsakega ~lana
obvezen tudi kar zajeten finan~ni vlo`ek,
~e `elijo potomcem predati stroje in
naprave iz na{e polpreteklosti tak{ne, kot
so nastopili svojo pot po poljih
in travnikih in da originalno
obnovljeni {e vedno slu`ijo
svojemu namenu.
Predsednik dru{tva Lojze Ga{perlin, lahko bi ga
imenovali tudi mladi motor
za stare stroje, je v pogovoru
poudaril, da niso sami stari
traktorji predmet njihovega zanimanja, obnove in ohranjanja.
Svojo dejavnost {iri dru{tvo
tudi na vse ostale stroje in
naprave, ki so na kmetiji laj{ali
delo v ~asih, ko smo stari bili
{e mladi. Zanimanje zajema
vse,od starih voz do preprostih
naprav za oranje, setev, `etev in pripravo
zalog hrane. [irok izbor – ve~ o njem v
prihodnji {tevilki, ko bo dru{tvo predstavljeno v celoti.
Tone Ogorevc

Spremembe v vodstvu DU Komenda
Upravni odbor DU Komenda je na svoji
redni seji sprejel nekatere kadrovske
spremembe v vodstvu dru{tva.
Zaradi nenadne smrti Staneta Smolnikarja, podpredsednika dru{tva, je upravni
odbor imenoval za novega podpredsednika Avgusta Sodnika iz Gmajnice. Zaradi
zdravstvenih razlogov se je od vodenja
Me{anega pevskega zbora po {estih letih
poslovil Franc Dobnikar iz Gmajnice.
Njegovo mesto je prevzel Miha Ferjuc iz
Gmajnice, za namestnika vodje pa je bil
izvoljen Sre~o Krmavnar iz Komende. Iz
na{ih krajev se je poslovila Marjana Plak,
poverjenica za podro~je Glavarjeve ceste.
Namesto nje je bila izvoljena Silva Hafner
iz Glavarjeve ceste.
Zaradi la`jega delovanja so bile dodatno
imenovane poverjenice v novem delu
Komende. Poleg sedanje poverjenice
Marije Schumet so nove poverjenice iz
tega podro~ja Andreja Rojko iz Sadarjeve
ceste inr Pavla Resnik iz ^ebuljeve ceste.
Za vodjo stre`be na na{ih prireditvah pa je
bila izvoljena. Julka Drolc iz Gmajnice.
Upravni odbor skupaj z nadzornim odborom in poverjeniki po vaseh {teje ima 41
~lanov, ki se zberejo vsak prvi ponedeljek
v mesecu na rednih sejah.
Ob prenehanju vodenja me{anega pevskega zbora se Francu Dobnikarju ter

Marjani Plak poverjenici za Glavarjevo
cesto, najlep{e zahvaljujemo za ves trud
in prizadevanje pri delovanju na{ega
dru{tva.
Janez Kimovec,
predsednik DU Komenda

Kulturno zabavno prireditev,
ki jo organizirajo upokojenci
iz ob~in
Cerklje, Komende in Vodic
SKUPAJ SE IMAMO
FLETNO
Prireditev bo v petek, 18.
januarja 2008,
ob 19. uri v
Osnovni {oli KomendaMoste
V MOSTAH
VABLJENI

Gasilci iz PGD Moste se
iskreno zahvaljujemo vsem krajanom Most, Suhadol in
@ej za moralno in denarno podporo pri na{em delu.
Vsem ob~anom ob~ine Komenda
pa `elimo blagoslovljene bo`i~ne
praznike ter sre~e, zdravja,
miru in vsega
lepega v novem letu 2008.

Dru{tvo upokojencev
Komenda
‘eli vsem svojim ~lanom blagoslovljene
bo‘i~ne praznike, v novem letu 2008
pa veliko sre~e, zadovoljstva, zdravja in tvornega
sodelovanja.
^estitamo tudi za dan slovenske samostojnosti.
Upravni odbor

Ob 10.obletnici delovanja
Planinskega dru{tva Komenda
iskreno ~estitamo svojim zvestim
~lanom, vsem ob~ankam in
ob~anom pa vo{~imo mirne Boži~ne
praznike ter varen korak in obilo sre~e v Novem
letu 2008.
Lepo praznovanje dneva samostojnosti.
Upravni odbor pd komenda

Ustanova Petra Pavla Glavarja
‘eli vsem ob~ankam in
ob~anom Ob~ine Komenda
blagoslovljene bo‘i~ne
praznike, jim ~estita ob
obletnici samostojnosti in jim
‘eli sre~no novo leto 2008.

Lepe boži~ne praznike. V letu, ki prihaja, zdravje, uspehov
in sre~e želimo vsem ob~ankam in ob~anom.
^estitamo k dnevu samostojnosti in enotnosti!
Uredni{tvo Aplence - Glasila ob~ine Komenda.

OO SDS Komenda želi
vsem ob~ankam in
ob~anom vesele bo`i~ne
praznike, ponosno
praznovanje dneva samostojnosti in sre~no
novo leto 2008.

[portno dru{tvo Komenda
`eli vsem svojim ~lanom, ob~ankam in ob~anom
ter sonzorjem prijetno bo`i~no in novoletno
praznovanje.
Vsem `elimo tudi obilo zadovoljstva nad uspehi v
novem letu 2008.

Krajevni odbor Rde~ega kri‘a
Komenda in Kri‘
‘eli vsem ob~ankam in ob~anom Vesele bo‘i~ne
praznike, zdravo in uspe{no novo leto 2008
Predvsem pa: Veliko SPRO{~enosti, da bi sprejeli stvari, ki
jih ne morete spremeniti, POGUMA, da bi spremenili stvari,
ki jih lahko, in MODROSTI, da bi razlo~evali to dvoje.

Vse dobro,slabo, kar smo doživeli
se pomnilo bo ali pozabilo.
Prijazno vsem naj novi ~as prinese,
kar staro nam leto je zamudilo,
ljubezni,sre~e in veselja
in zdravje naj bo milo,
Boži~ni mir v srcih,
naj na{e novoletno bo vo{~ilo.
PGD Komenda se vsem krajanom Ob~ine Komenda,
zahvaljuje za zaupanje in denarno podporo v minulem letu.

Rde~i kri` Moste
Iskreno se zahvaljujemo vsem ljudem, ki nesebi~no
darujejo, ali s vojim delompomagajo ljudem v stiski.
Vsem ob~ankam in ob~anom `elimo blagoslovljen
Boži~. V Novem letu 2008 pa mir in obilo zdravja
in zadovoljstva.

Aplenca
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Cerkvica Sv. Petra in Sanka{ka ko~a nad ^EBELA IN OSAT
December 2007
Begunjami
S Turisti~nim dru{tvom Komenda v Uredni{tvu

Leto{njo leto smo se v vrtcu Mehur~ki
odlo~ili, da preko leta organiziramo planinske izlete tudi za na{e najmlaj{e. Prvi tak
izlet smo organizirali v soboto, 14. oktobra.

Pot nas je vodila do cerkvice Sv. Petra in
Sanka{ke ko~e nad Begunjami. Najprej
po pa{niku, ki je v zimskem ~asu poln
smu~arjev, sedaj pa so se na njem pasle
krave in teli~ki. Nato smo se po strmi poti
povzpeli do cerkvice, kjer nas je pri~akal
~udovit razgled na Ljubljansko kotlino,
Triglav, Stol, Begunj{~ico, Blejsko jezero….
Do Sanka{ke ko~e nas je lo~ilo {e kratkih
petnajst minut. Tukaj smo se okrep~ali s
sendvi~i in ~ajem ter nato prav ni~ utrujeni
odbrzeli na tobogan. Ker so nas pa tudi
v dolini ~akali tobogani in gugalnice nam
je pot navzdol zelo hitro minila. Otroci so
izlet zaklju~ili na otro{kih igralih, mamice
in o~etje pa na toplem son~ku in kavici,
kjer smo sklenili, da se novembra zopet
podamo na pot. Vabljeni tudi vi.
Lucija Kolar

Obisk iz vrtca Mehur~ki Komenda
V oktobru – mesecu po`arne varnosti
smo imeli na obisku {tiri skupine otrok,
ki so nam prinesli risbe na temo po`ara
in varovanja pred po`arom. Razkazali
smo jim dom in opremo, na koncu pa
smo poskrbeli za manj{o pogostitev.

Miklavž je
razveseljeval

Medeni dan v vrtcu
V petek, 16. novembra, smo imeli v vrtcu
Mehur~ki v sodelovanju s Čebelarsko zvezo
Slovenije in v okviru projekta Zdravo `ivljenje
(Eko vrtec in {ola) pravi Medeni dan. Za zajtrk
smo imeli kruh in tri vrste medu (cvetli~ni,
gozdni in lipov med). Za vsako vrsto smo
izdelali tudi prepoznavni znak (gozd, cvetlice,
lipov list).
Čebelar Milan Starovasnik nam je predstavil
med in njegov pomen za zdravje ter ob filmu
tudi ~ebelo in ~ebelarstvo. Na{i kuharji so
nam spekli sladke medenjake. Otroci in star{i pa so
domov odnesli tudi pou~ne
zgibanke.
Dopoldanske dejavnosti smo
takrat v nekaterih oddelkih
tudi v naslednjem tednu popestrili z razli~nimi dejavnosti
iz narave, glasbe, likovne
umetnosti in plesa na temo
ČEBELA–MED–ZDRAVJE.
Silva Korbar, pomo~nica
ravnateljice

14

Aplence podeljujemo ^EBELO IN OSAT za
mesec DECEMBER 2007.

^EBELA December 2007
^EBELO podeljujemo Stanislavi Gantar,
~lanici Turisti~nega dru{tva Komenda, ki se
je odlo~ila za obnovo Gav{karjevega kozolca
na za~etku vasi Kri` in ob~ine Komenda.
OSAT pa tokrat podeljujemo cesti v Mostah
na podlagi odgovora v {olskem poizvedo-

Na Miklavžev predve~er se je tudi letos
prvi od treh decembrskih daritvenih
mož s spremstvom angelov in parkelnov podal na tradicionalno daritveno
sre~anje z najmlaj{imi v ob~ini. Pot je
za~el v Suhadolah, jo nadaljeval v Mostah in na Križu, kon~al pa v Komendi.
– A. Ž.

OSAT December 2007
valnem testu, kjer je pisalo: »Najbolj me moti
umazana cesta...«
^EBELE in OSATE bomo podelili na zaklju~ni
kulturno zabavni prireditvi TD Komenda in
Uredni{tva. Datum pa bomo objavili, ko bo
znan Koledar prireditev v Ob~ini Komenda
v letu 2008.

Predprazni~no
sre~anje
Janez Kimovec, predsednik Koordinacijskega odbora Dru{tev upokojencev
dom`alsko-kamni{kega podro~ja v sedmih
ob~inah, kjer je 11 dru{tev, prek 90 tiso~
prebivalcev in 12 tiso~ upokojencev, je ob
koncu leta povabil v Moste predsednike
na posvet ob koncu leta. Ob tej priliki so
se tud zahvalili Stanetu Sim~i~u za njegovo 24-letno predsednikovanje in delo
v DU Kamnik in 12-letno delo v UO ZDUS
Slovenije, kjer ga je sedaj zamenjal Janez
Kimovec. – A. Ž.

NAGRADNA KRI@ANKA - OBJAVE

Aplenca

NAGRADNA KRIŽANKA
FRANCE STELE
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VESELO SILVESTROVANJNE
v Planinskem domu

1. nagrada - Knjiga SLOVENIJA Z DLANI
2. nagrada - Knjiga LJUDJE V ALPAH
3. do 5. nagrada - Knjiga ALPSKE PRISOJE
6. do 10. nagrada - Knjiga SLOVENIJA SKOZI OGENJ
10. do 30. nagrada - 50 Knjiga IZBRANIH DVATISOČAKOV
Re{eno kri`anko (lahko napi{ete tudi samo re{itev gesla) po{ljite
na naslov: Uredni{tvo Aplence Glasilo ob~ine Komenda,
Zaj~eva 23, 1218 Komenda do vklju~no 14. januarja 2008
Na kuverto ali dopisnico napi{ite: ime, priimek in naslov; na kuverto
pa tudi pripi{ite: Nagradna kri`anka
Re{itev gesla nagradne kri`anke: GAŠPERLIN VRTNI CENTER
Nagrade GAŠPERLIN VRTNI CENTER dobijo:
1. nagrada – Adventni ven~ek – VINKO PLEVEL, KRIŽ 27,
1218 KOMENDA
2. nagrada – 2 Bo`i~ni zvezdi – OBLAK ŠTEFKA, PODBORŠT
PRI KOMENDI 7 B, 1218 KOMENDA
3. nagrada – Bo`i~na zvezda – HAFNER NINA, GLAVARJEVA
CESTA 60, 1218 KOMENDA
4. nagrada – Bo`i~na zvezda – ŠTERN FRANC, MLAKA 7 A,
1218 KOMENDA
Čestitamo! Nagrajenci dobijo nagrade s potrdilom v Ga{perlin
Vrtnem centru v Mostah!

VESELO SIVESTROVANJE lahko do`ivite zadnji dan v letu, 31.
decembra, v novem planinskem domu na Podbor{tu. Za~elo se
bo ob 20. uri. Za dobro voljo bo igral Franc Osterman, poskrbljeno
bo za pija~.
V 20 evrov je vklju~ena pija~a po izbiri in glasba.
Prijave (dokler je {e prostor) sprejemajo: Maks Koritnik- 041-564199; Franc Drolec – 041-751-105 in Pavel Žvelc – 041-668-596.

Blagoslovitev konj na Kri`u
Na god sv. [tefana, 26. decembra 2007, bo na Kri`u po ma{i ob
10. uri. Lastniki konj in konjeniki KK Komenda se bodo ob 11. ur
zbrali pri bifeju Megi na Kri`u in v sprevodu krenili po vasi proti
cerkvi. – A. Ž.
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KRAJEVNO ZDRU@ENJE BORCEV IN
UDELE@ENCEV NOB
KOMENDA
VESELE BO@^NE PRAZNIKE TER ZDRAVO IN USPEHOV
POLNO V NOVEM LETU 2008
VAM @ELI
KRAJEVNO ZDRU@ENJE BORCEV IN UDELE@ENCEV
NOB KOMENDA

Gasilska zveza Komenda se v svojem in
v imenu prostovoljnih gasilskih dru{tev,
Komende, Kri`a in Most, zahvaljuje vsem
ob~anom za sodelovanje in zaupanje v
minulem letu.

@elimo Vam vesele bo`i~ne praznike ter sre~no
in uspe{no novo leto 2008.
Vodstvo Gasilske zveze Komenda

Odpri o~i, neznano novo leto!
Odpri o~i, prijazno nas poglej!
Postani na{ prijatelj, novo leto!
Daj nam roko in vodi nas naprej!

[ahovski klub Komenda
`eli ob~ankam in ob~anom veliko
blagoslova za bo`i~ne praznike
in veliko uspehov v letu 2008.

Lepo praznovanje Bo`i~a vam `elimo,
tudi Novo leto naj ne gre kar mimo.
Mir, osebna sre~a in obilo zdravja
v letu 2008 naj vas spremlja.
[portno dru{tvo Suhadole

Aplenca

ZGODBA
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Globine na{e komendske zemlje imajo zdravilno mo~
Pogovor z Janezom Ferjucom
(Nadaljevanje iz prej{nje {tevilke)
Mlademu fantu je glina pomagala pri u~enju,
saj je bil bolj miren in neutrujen. H gospodu
Ferjucu sta pri{la tudi mo` in `ena, od katerih
je `ena `elela poskusiti glino, mo` pa si je
mislil, da je nora. ^ez nekaj ~asa se je vrnil
mo` sam in povedal, da je `ena kot nova, da
ga je v~asih opazovala ~ez okno kako dela na
vrtu in se je kot megla vla~ila po hi{i. Po pitju
gline je polna energije in mo`a »pója okrog
hi{e«. Neka druga `enska je s pomo~jo pitja
glinenega pripravka dobila ne le voljo do dela
in se ji je veliko zve~ala storilnost, ampak
je dobila tudi dolgo iskano motivacijo, da
shuj{a. Druga `enska se je z glino zdravila
zaradi luskavice in po njenem pripovedovanju
ni izginila le luskavica, ampak tudi celulit.
Glinene obloge na spodnjem delu trebuha in
pitje gline sta pomagale mnogim `enskam,
ki so se vsak mesec sre~evale z bole~imi
menstruacijami ali drugimi te`avami povezanimi z rodili. Tak{na terapija je pomagala
celo `enskam, ki so se leta trudile zanositi.
Ena od teh gospa je za preteklo novo leto
od prijateljev za darilo dobila glino. Konec
novembra bo rodila prvega potomca. Gospod Ferjuc iz izku{enj mnogih ljudi tudi pravi,
da pitje gline uspe{no odpravi hemeroide.
Glina pomaga tudi pri `elod~nih te`avah in
drugih te`avah s prebavo; uporablja se lahko
namesto rupuruta ali oglja. Pri tem gospod
Ferjuc svetuje glino zme{ati in popiti, brez
da se glina usede, kot se dela v vsakdanji
rabi. Poslovne`u, ki mu pri njegovi bole~ini v
kolenu ni mogel pomagati noben zdravnik in
niti kirurg na Dunaju, so na koncu pomagali
glineni obkladki. Ko je videl, kako so mu
pomagali obkladki, je za~el {e preventivno piti
glino in za to navdu{il tudi svojo `eno. Star{a
dvoletnega fantka, ki je zbolel za bronhitisom,
ki ga je izzval respiratorni virus, sta svojega
sina peljala k najrazli~nej{im specialistom in
posku{ala z raznimi doma~imi zdravili, sta
izvedela za zdravilne u~inke gline. Fantek je
ozdravel po vztrajni terapiji z glinenimi obkladki. Nek starej{i mo{ki pa je dve leti trpel
zaradi nenehne bole~ine v rami. Zdravnik
mu je rekel, da je to znak staranja in da mu
ne more pomagati. Bole~ina je pri{la do te
stopnje, da v gostilni ni mogel niti svojega
piva sam dvigniti. Poto`il se je gospodu
Ferjucu, ki mu je dal glino za obkladke in v
treh dneh je lahko gospod pridno dvigoval
svoje pivo. Gospod Ferjuc mu je svetoval,
da terapijo z oblogami nadaljuje v celoti, saj
ima le tako lahko trajen u~inek. Podobno
je pri klasi~ni medicini. Antibiotike in druga
zdravila je potrebno pojesti do konca, tudi
~e se v nekaj dneh po~utimo veliko bolje. V
tem je torej ena zakonitost u`ivanja in uporabljanja gline kot pripomo~ka pri zdravljenju:
vztrajnost in rednost.
Za u`ivanje glinenih napitkov je najbolje, da
si 21 ve~erov pripravimo napitek iz `li~ke

pripravljene gline in enega dcl vode, ki ga
zjutraj spijemo. Po 21 dneh naredimo sedem
dni premora in ponovimo terapijo, kar skupaj
pomeni 42 dni u`ivanja glinenih napitkov
oz. eno preventivno terapijo. Priporo~ljivo je
izvajati preventivno oz. pre~i{~evalno terapijo
dvakrat letno, in sicer oktobra pred zimo,
da se telo o~isti in oja~i, ter po veliki no~i,
ko je telo zaradi prekomernega hranjenja
in po~ivanja pogosto polno odve~nih in
{kodljivih snovi. ^e gre za resna obolenja,
lahko terapijo nadaljujemo po istem na~inu
(21-7-21-7...) vse do {tirih mesecev. Potem
je potrebno u`ivanje gline za~asno opustiti,
da se telo na glino ne navadi, saj potem glina
ne bi imela ve~ enakega u~inka. Vsako zdravljenje dolo~ene osebe in dolo~ene bolezni
pa je druga~no in u~inki se od ~loveka do
~loveka razlikujejo.
Gospod Ferjuc pravi, da je glina inteligentna.
^e temu ne bi bilo tako, bi ostala v `elodcu
in ne bi vedela kam. I{~e `ari{~a v telesu,
se razpr{i in i{~e tiste dele, kjer so te`ave.
Glina je tudi agresivna, sicer ne bi prodirala
in u~inkovala. Z leti se je gospod Ferjuc veliko
nau~il, in sicer najprej od patra A{i~a, potem
od gline same, od ljudi, ki so se vra~ali s
svojimi zgodbami in seveda iz knjig. Gospod Ferjuc in njegova `ena, ki mu pri vsem
ukvarjanju z glino stoji ob strani in mu veliko
pomaga, sta svoje znanje za~ela deliti z
ljudmi tudi na predavanjih po razli~nih krajih
po Sloveniji ali pa kar doma, ko se je k njim
pripeljal cel avtobus ljudi.

Tudi vedno ve~ Komend~anov prihaja po
glino. Nekateri so jo iskali po Ljubljani in po
drugih krajih, pa niso vedeli, da je izvir gline
v lastni ob~ini, drugi pa pozitivne u~inke
naravne gline {ele spoznavajo in so potem
presene~eni, da je pripravljena glina tako
blizu.
Gospod Ferjuc pravi, da ~e ne bi imel veselja
do gline, se z njo verjetno ne bi ukvarjal, saj
je z njo veliko dela: izkopavanje, prevoz,
izbiranje in sortiranje gline, su{enje. Veliko
zadovoljstvo mu prina{ajo sre~ni ljudje, ki
se vra~ajo in ko ~uti, da jim je lahko pri tem
pomagal. Ferjuc pravi, da rad pomaga ljudem, tudi ~e v zameno za to nimajo kaj dati,
saj pravi, da ve »kako je, ~e ni«. Tako sta se
z `eno odlo~ila, da blizu `ive~i gospe dajeta
glino brezpla~no za zdravljenje luskavice, ona
pa jima »vra~a« s tem, da jima poro~a, kako
napreduje zdravljenje.
Zanimivo je, da je bilo pred nekaj desetletji
v Komendi in okolici okoli 150 ljudi, ki so se
ukvarjali z glino. Sedaj, ko bi jih lahko pre{tel
na prste ene roke (lon~arje in gospoda Ferjuca), je njihova »bilanca« taka, da so tako
reko~ vsi umrli naravne smrti. Edini izstopajo~i
razlog za prehitro smrt je ciroza jeter in morda
kak{na kap. Razlog za nadpovpre~no zdravje
je verjetno ravno v ukvarjanju z glino, ki jih je
nezavedno varovala in zdravila. Niso je pili
in niso si delali posebnih obkladkov, razen
tistih, ki so jih med kopanjem in delom z glino
naravno dobili.
Anja Marija Ciraj

Kulturno dru{tvo Komenda in Ustanova Petra
Pavla Glavarja vabita na koncert
LEGENDA ALFI NIPI^ - JUBILEJNI
KONCERT OB 45-LETNICI NJEGOVEGA
DELOVANJA
Kulturni dom Komenda
v petek, 25. januarja 2008, ob 19.30
VSTOPNICE PO 11 EUR V PREDPRODAJI
na tel. 041 799 176 ali osebno pri g.
Slavku Poglajnu, namestniku predsednice UPPG, Zaj~eva 23, Komenda.

ustanove, na va{o `eljo pa javno objavili
tudi va{e ime ali va{ znak. Predstavniki
Ustanove vas bodo morebiti obiskali tudi
na domu in vas {e osebno povabili, da podprete dobrodelnost v na{i ob~ini, oziroma
se vam bodo, ~e ste `e na{ dobrotnik/dobrotnica, zanjo zahvalili. Prisr~na hvala vnaprej in LEPO POVABLJENI. Transakcijski
ra~un: SI56 0310 3100 0000 598.

ZA PRISPEVEK 45 EUR LAHKO POSTANETE DOBROTNIKI USTANOVE PETRA
PAVLA GLAVARJA IN PREJMETE DVE
DONATORSKI VSTOPNICI IN POTRDILO
O DONATORSTVU!
Izkupi~ek je namenjen Ustanovi Petra Pavla
Glavarja za {tipendiranje nadarjenih, socialno {ibkih ob~anov Ob~ine Komenda in
za pomo~ pomo~i potrebnim ob~anom.
Če boste znesek nakazali do 10. januarja
2008 na transakcijski ra~un UPPG, vam
bomo po po{ti poslali dve donatorski vstopnici, vas zapisali v evidenco dobrotnikov
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Župnija sv. Petra v Komendi praznuje 860- letnico
Za~etek na{e `upnije sega dale~ v preteklost, ~asovna razdalja je skoraj devet
stoletij, v sredino dvanajstega stoletja.
To je bil ~as ko je cerkev dobila pravico
ume{~anja duhovnikov. Na obmo~ju
dana{nje Slovenije so se organizirale prve
mre`e `upnij. Leta 1147 se omenja v listini
Vetrinjskega samostana `upnik Altwinus di
Santo Petri, kar je prvi pisni vir o komendski
`upniji,leta 1163 pa je v listini oglejskega
patriarha podpisan Olrico od svetega Petra.
Razmere so bile tedaj bistveno druga~ne
od dana{njih.
V 8. in 9. stoletju so nastala verskocerkvena sredi{~a v Salzburgu, Ogleju, na
Moravskem in Panoniji. Slovenci smo `e v
8. stoletju dobili slovensko obliko apostolske vere in o~ena{a, k tem sta veliko prispevala brata sv. Ciril in Metod. Delovanju
slovanskih bratov niso bili naklonjeni
cerkveni krogi v Salzburgu, v spomenici iz
leta 870 zapi{ejo naslednje: »Dokler ni neki
Grk, Metod po imenu, z novo izumljenimi
slovanskimi ~rkami zvito izrinil latinski jezik,
rimski nauk in staroslavne latinske ~rke
in s tem pri vsem ljudstvu poni`al ma{e,
evangelije in bo`jo slu`bo tistih, ki so jo
opravljali v latinskem jeziku«.
V 10. stoletju so zaradi vdora Mad`arov propadla cerkvena sredi{~a na Panonskem, ki
jih je ustanovil sveti Metod v ~asu vladanja
kneza Koclja. Mad`ari so z naselitvijo v
Panonsko ni`ino lo~ili Ju`ne Slovane od
ostalih Slovanov do dana{njih dni.
Zgodovinska dogajanja niso ob{la Komende, ki je bila naseljena `e v anti~ni dobi.
Iz rimske dobe je veliko izkopanin v okolici
cerkve in drugod po fari. Vojno pusto{enje
v pozni antiki je spremenila poselitev, pre-

bivalstvo je bilo zaradi propada rimskega
cesarstva prepu{~eno samo sebi, iskalo je
zavetje v te`ko dostopnih krajih, ki so bila
varna pred barbarskimi hordami.
Edina ustanova, ki je pre`ivela propad rimskega cesarstva in pusto{enje barbarov, je
bila cerkev, zato je prevzela poleg cerkvene
tudi del civilne oblasti. Cerkvena sredi{~a
pozne antike so bile enklave romaniziranih
staroselcev, ki so pre`ivele do srednjega
veka ter bile pomembne pri posredovanju
anti~ne kulture in kr{~anstva novim naseljencem Slovanom. V Komendo so se
kmalu naselili, kar potrjujejo leta 1999 in
2001 odkrite staroslovanske nekropole ob
`upni cerkvi, ko so gradili kapelo Matere
Bo`je.
V prvi polovici 13. stoletja, leta 1256, se
je v Komendo naselil malte{ki vite{ki red,
imenovan tudi Ivanovci ali Špitalarji, katerih
glavna dejavnost je bila bolni{ka nega. V
prvih dveh stoletjih je bila naloga Ivanovcev
predvsem pridobivanje sredstev za redovne potrebe pri obrambi svetih krajev na
vzhodu, predvsem Jeruzalema. Malte{ka
postojanka imenovana tudi komenda, je
nastala pri farni cerkvi sv. Petra. Poleg `upnije so spadale k postojanki tudi posestva
in podlo`niki. Postojanko je vodil komtur,
ki je skrbel za duhovnika, du{nopastirstvo
in cerkev, moral je upravljati posestvo in
nadzirati podlo`nike pri dajatvah. Komtur
je obljubil pokor{~ino priorju Velikega
~e{kega priorata, da bo ~astno vodil redovno hi{o in si na vso mo~ prizadeval za
~ast bo`jo. Vsi komturji niso zgledno upravljali postojanko. Tako so leta 1448 zaradi
nepravilnosti pri vodenju razre{ili komturja
Engelberta Schenka in leta 1606 Jurija

Kri`ana, ker je `ivel duhovnika nevredno
`ivljenje, ni znal pridigati in kr{~evati.
Leta 1698 je dobil v upravljanje Komendo
Peter Jakob Testaferata, doktor dvojnega
prava in malte{ki patricij. V ta kraj se je
preselil leta 1715 in tukaj `ivel do leta 1734,
ko ga je redovno vodstvo odpoklicalo.
V ~asu svojega tukaj{njega bivanja je
sezidal novo `upnijsko cerkev v Komendi
(1726-1729), prav tako je dal podreti stari
in sezidati novi podru`ni~ni cerkvi na Kri`u
(1736) in v Suhadolah ter zgraditi cerkvi sv.
Nikolaja v Zapogah in sv. Marije Magdalene
na P{ati.
Vzor dobrega in Bogu vdanega duhovnika
in upravitelja komendske malte{ke postojanke pa je bil Peter Pavel Glavar. Leta 1744
je pri{el za kaplana, `upnik pa je bil od leta
1751 do leta 1766. Ob~udujemo njegovo
vnemo pri du{nopastirskem delu. Posebno
se je trudil pri pou~evanju in izpra{evanju
kr{~anskega nauka za otroke in odrasle
ter to zapisal v svojih zapiskih »Status animarum« (popis du{). Bil je pisec teolo{kih
del, ustanovitelj `upnijske {ole in dober
gospodar. Kljub temu, da je prehodil te`ko
pot do duhovni{tva, se je vneto zavzemal
za pastoralno dejavnost, bil je izvrsten
pridigar, imel posluh za izobra`evanje
preprostega ljudstva. Ohranjal je ustaljene
oblike pobo`nosti in uvajal nove. Dajal lep
zgled za osebno molitev, ki naj se prepleta
z meditacijo in bogoslu`jem.
Kuge, lakote in vojske, re{i nas o Gospod, je bila skozi stoletja vro~a pro{nja
vernikov in to ne brez osnove. Leta 1471
so opusto{ili na{e kraje Turki, izropali so
tudi samostana v Mekinjah in v Velesovem.
Leta 1511 je bil na Kranjskem hud potres.

Le ~evlje sodi naj...
Mogo~e se {e spomnite, kaj je povedal na{
filmski kritik ob podelitvi leto{njih oskarjev,
ko je prijel kipec Martin Scorsese za re`ijo
filma Dvojna igra. Dejal je, da bi Martin
Scorsese dobil oskarja tudi, ~e bi posnel
film Tu pa tam, sicer pa si filma ni ogledal!
Mo`akar si filma ni ogledal, lahko pa ga
komentira!
Podoben ob~utek sem dobil, ko sem
izvedel za pismo, ki je pri{lo na odbor za
dru`bene dejavnosti, v katerem avtorji
navajajo, da se v Komendi na podro~ju
kulture ne dogaja veliko in je to potrebno
spremeniti. Ne bom pisal, kdo so avtorji
tega pisma, ker ni tako pomembno. Res
pa je, da ti ljudje ne delujejo na podro~ju
kulture v Komendi. Še ve~, redko se
udele`ijo katerega od kulturnih dogodkov
v Komendi! Želim vam predstaviti, kdo vse
se v Komendi ukvarja s kulturo in kaj vse
zamujate.
V Komendi delujejo Kulturno dru{tvo
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Komenda, v katerem delujeta dve sekciji. To sta Dru{tvo umetnih kulturnikov
Kaj ti mar in Mo{ki pevski zbor. Na kulturnem podro~ju pa delujejo {e Dru{tvo
upokojencev Komenda, novo ustanovljeno dru{tvo za mladinsko dejavnost
Mravlji{~e, Ustanova Petra Pavla Glavarja,
knji`nica Komenda, Dru{tvo narodnih no{
in mogo~e {e katero, a se opravi~ujem, ~e
sem ga pozabil omeniti.
Sedaj pa bom na{tel aktivnosti na podro~ju
kulture. Kaj ti mar prireja igre, recitale,
likovne razstave v sodelovanju s knji`nico
Komenda, likovne delavnice za odrasle
in otroke, filmsko {olo, ki jo podpira ministrstvo za kulturo z naslovom Vzgajanje
pogleda, likovno kolonijo… Mo{ki pevski
zbor prireja koncerte in vabi v goste tuje in
doma~e zbore, sam pa se tudi udele`uje
prireditev v tujini in doma. Dru{tvo upokojencev Komenda ima dramsko sekcijo,
folklorno sekcijo in Me{ani pevski zbor,

ki delujejo po celi Sloveniji in tujini, da
ne omenjam doma~ega okolja. Dru{tvo
za mladinsko dejavnost Mravlji{~e prireja
likovne delavnice za otroke, Ustanova Petra
Pavla Glavarja prireja novoletne koncerte,
na katerih lahko vidimo najbolj priznane
izvajalce na podro~jih kulture v na{i domovini. Verjetno pa sem {e kaj izpustil.
Boli, dragi moji snovalci pisma. Boli v dno
du{e. Nekateri se ukvarjajo s kulturo dlje
kot ste stari, drugi pa `e desetletja. Vsaka
ideja na podro~ju kulture je dobrodo{la,
toda ne na tak na~in, da se izni~i dosedanje
dogajanje.
Dragi moji avtorji pisma, bolj primerno bi
bilo, ~e bi v va{em pismu zapisali, da bi radi
{e dodatno obogatili kulturno dogajanje v
Komendi!
Bo{tjan Per{in,
predsednik Kulturnega
dru{tva Komenda

Aplenca
Kuga pa je na{e kraje najhuje prizadela
leta 1599.
Veliko pa so komendski farani pretrpeli
zaradi rokovnja~ev, vodil jih Ferdinand
plemeniti Basaj, doma iz doma~ih krajev.
Napadali in ropali so po vaseh in cerkvah, v
`upnijski cerkvi so ukradli dragocen srebrn
kip sv. Petra. Takratni `upnik France Dolicej
in kaplan Kajetan Huber sta organizirala
prebivalstvo proti rokovnja~em. Po dolgotrajnih akcijah jim je uspelo rokovnja~e
poloviti in strpati v zapor.
Zaradi gospodarskih razmer in sprememb
v malte{kem vite{kem redu so v 19. stoletju
za~ele postojanke nazadovati, tako so
nekatere posesti dali v zakup in v prodajo.
Vodstvo malte{kega reda je gra{~ino v
Komendi prodalo Marku Černi~u, ta pa ~ez
nekaj let Luku Šmidu, ki je stavbo prezidal.
Župnija je bila pod patronatom malte{kega
reda do leta 1927.
Cerkev je za kristjana hi{a bo`ja, je hi{a
molitve, z njo je povezan vse `ivljenje, od
krsta do smrti. Poleg verskega `ivljenja pa
je cerkev urejala tudi posvetno `ivljenje
faranov. Po cerkvenem zvonjenju in bitju
ure so uravnavali dan; delo, po~itek in
molitev. Po ve~ernem zvonjenju Ave Marije
so morali biti vsi otroci doma.

DEDI[^INA
Za zidavo, vzdr`evanje in obnovo cerkva
v fari so verniki veliko pomagali z denarjem in delom. Brez njihove pomo~i ne bi
imeli danes tako lepo farno cerkev, tudi
podru`ni~ne niso ni~ manj lepe.
So`itje med duhovnikom in verniki po`ivi in
polep{a versko `ivljenje v fari. Lep primer
tak{nega sodelovanja nam je zapisal
doma~i kronist za 14. januarja 1934, ko
je zaradi lokalnih politi~nih razmer od{el
v smledni{ko faro kaplan Ivan Plati{a.
Takole pi{e:
»V prepolni cerkvi je nastopilo 12 govorcev,
med njimi tudi Blej~eva z Brega, v imenu
otrok. Ob asistenci treh otrok, vsi v beli
obleki, bila je ganljiva slika, tudi govorila
je ganljivo, vsako oko se je orosilo, `enske
so kar jokale. Ale{ov France iz Suhadol
je kot re`iserju gledali{kih iger dejal: ,Iz
navadnega zemljana napraviti dohtarja ali
celo generala, to ni {pas; z nami se je u~il
dolgo v no~, zraven prehlajen na vso mo~,.
Ljudi je bilo toliko, da so morali nekateri
oditi, ker zaradi mraza niso hoteli stati
zunaj. Farani so ga pospremili z vozmi tja
do Smlednika«. Duhovnika Ivana Plati{o je
nem{ki okupator ustrelil leta 1944 kot talca
na Dolenjskem.
V Komendi so bili duhovniki vedno na o~eh
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politi~ne javnosti. V svojem dnevniku je Josip Rus, kasnej{i predsednik v organizaciji
Osvobodilne fronte, zapisal, da je leta 1938
v Komendi poslu{al pridigo `upnika Janeza
Zabukovca, ki je faranom dejal: »Vse ka`e,
da bo vojna.« V cerkvi je nastala ti{ina,
ljudje so odhajali domov s temno slutnjo
prihodnosti. Na pohodu so bili trije najhuj{i
totalitarni re`imi 20. stoletja: fa{izem, nacizem in komunizem.
Ko se ponovno ozremo nazaj na za~etek
farne skupnosti sv. Petra v 12. stoletju, vidimo, da je v teh devetih stoletjih pri{lo do
velikih dru`benih in politi~nih sprememb. Iz
fevdalnega podlo`ni{tva v srednjem veku,
do odprave tla~anstva in svobodnej{ih
oblik `ivljenja preprostega ljudstva, je bila
dolga in naporna pot. Edino vera faranov
se v tem ~asu ni spremenila, zgodovinski
spomin je zvestoba Kristusovemu nauku in
njegovi cerkvi, katere prvi apostol sv. Peter
je bil njen temelj, tako je zapisano na oboku
tukaj{nje cerkve: Ti si Peter skala in na to
skalo bom sezidal svojo cerkev.
Pripravil: Klemen Pibernik
Viri: Zgodovina Cerkve na Slovenskem,
Arhiv `upnije Komenda, Komenda - monografija, Zgodovina Slovencev, Jernej Pibernik, rokopis

Selanov prispevek slovenski kartografiji (2)
V spomin na tega velikega mo`a smo pred petimi leti ob njegovi 100-obletnici rojstva odprli v Komendi stalno razstavo o njegovih kartografskih delih.
S {tevilnimi kartografskimi izdelki se je
Selan vpisal med pomembne mo`e v
slovenski zgodovini. Nekaj od njegovih del
si lahko ogledamo tudi na stalni razstavi

Razstavo si je do sedaj ogledalo ve~ skupin
in posameznikov iz raznih krajev Slovenije,
nekateri tudi iz tujine. Njihovo navdu{enje
nad lepoto Selanovih del je bilo veliko.
Navdu{eno so komentirali, kako je le
zmogel Selan s tako preprostim orodjem napraviti tako ~udovita dela.

Do sedaj me je marsikdo tudi vpra{al:
»Kako pa se napravi zemljevid?« Ker
je {lo za zelo kompleksno vpra{anje,
sem bil v zadregi, kako naj na to kratko
odgovorim. Posku{al sem odgovoriti kolikor se je pa~ dalo. Iz obrazov
obiskovalcev sem sklepal, da so bili
zadovoljni, manj pa sem bil zadovoljen
jaz, ker zaradi ~asovne omejitve nisem
mogel dati temeljitej{ega pojasnila. Ker
so bili obiskovalci, ki so me spra{evali,
Selan je perspektivni reliefni zemljevid Kranja in
obi~ajno obrnjena proti stenskemu
okolice izdelal
zemljevidu Slovenije, sem se odlo~il,
da v tem prispevku o njegovi izdelavi
v Komendi. Poleg splo{no-geografskih podam nekoliko iz~rpnej{e pojasnilo. Obezemljevidov so tu raznotere tematske karte, nem pa bo to pojasnilo tudi pribli`ni opis za
reliefni perspektivni zemljevidi, precej pa ostale splo{no-geografske zemljevide, ne
je tudi fotografij in pisanega gradiva. Na pa tudi v celoti za tematske karte, {e manj
zemljevidih se poka`e izreden Selanov ~ut pa za perspektivne reliefne zemljevide, o
za lepoto in preglednost kartografske vse- katerih bi veljalo spregovoriti posebej.
binske upodobitve, namenjene za potrebe
Najprej velja poudariti, da je Selan izdelal
{ole, turizma, avtomobilizma in razli~ne
stenski zemljevid Slovenije namenjen predbran`ne namene. Poleg teh eksponatov je
vsem {olski rabi, zato je pristop k njegovi
razstavljeno tudi precej orodja, s katerim je
izdelavi iz didakti~nega vidika bistvenega
Selan risal zemljevide.
pomena. Ker Selan tega znanja ni imel,

sta to delo na zemljevidu opravila priznana
slovenska geografa prof. dr. Valter Bohinec
in prof. France Planina, ki sta zemljevidu

S tako preprostim orodjem je Selan risal
zemljevide
dolo~ila tudi merilo 1 : 150.000. Glede na
obseg Slovenije in njenega neposrednega
zaledja, je s tem merilom dolo~ena tudi
velikost zemljevida, ki z zunanjim robom
zna{a 188 x 134 cm. Ker tako velikega
zemljevida iz prakti~nega vidika ni mogo~e
izdelati v enem kosu, ga je treba razdeliti
na {tiri dele, po tisku pa zlepiti v celoto.
Iz tega razloga je bila pred Selanom zelo
odgovorna naloga. Z natan~nostjo, ki jo je
zmogel le on, je bil re{ljiv tudi ta tehni~ni
problem.
(se nadaljuje)
Dr. Marko Žerovnik
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Obisk EKO kmetije
Letos jeseni smo se u~enci 5. d razreda
odpravili v Vrta~e na ekolo{ko kmetijo. Hodili smo ve~ kot eno uro. Ko smo prispeli,
nas je gospa Nejka Kemperl pri~akala na
dvori{~u in nas odpeljala na teraso. Dobili
smo dober ~aj iz bezga, melise in materine
du{ice. Nato smo se lotili dela. V parih smo
v sadovnjaku pobirali jabolka. Potem smo
jih zmleli in dali v stiskalnico. Ven je pritekel
sladek mo{t. Ta dan mi je bil zelo v{e~.

Doma so bili veseli, ker sem izdelal tako
lepo pru~ko.

rutke. Na sejmu sem kupil rutko, ki sem jo
sam izdelal.

Ale{ Zalokar, 7. b

Nejc Bobnar, 3. a

Likovni kro`ek
Zadnje ~ase smo kot v »serijski proizvodnji«
izdelovali novoletne vo{~ilnice, ki smo jih

Na delavnicah sem izdeloval bo`i~ne {korenjce in novoletne vo{~ilnice.
Žan Ravnikar, 2. a
Na delavnicah smo s sestrico in o~kom
delali vazice in okra{evali pi{kote. Bilo mi
je zelo v{e~.
Pia Veronika Petrovi~, 2. a
V torek sem bila na delavnicah. Izdelovala
sem vo{~ilnice. Kupila sem milo in ~estitke.
Na delavnico sem {la z mamico.

Alja` [tebe, 5. d
Na pot krenili smo u~enci
in ko v Vrta~e smo prispeli,

Tajda Kladnik, 2. a

smo od veselja kar zapeli.

Najbolj mi je bilo v{e~, ko smo delali
pi{kote. Sam sem {el v avto po denarnico.

Prijazno so nam postregli
in mi smo jim vse pojedli.
Erika ^ebulj, 5. d
U~enci in u~iteljica se najlep{e zahvaljujemo gospe Kemperl za gostoljubnost in
~as, ki si ga je vzela za nas. Imeli smo lep
dan in druga~en pouk.

Obisk v kamni{ki
knji`nici
V ~etrtek, 22. novembra, smo {li v knji`nico
v Kamnik.
V uvodnem pozdravu in nagovoru nam
je tamkaj{nja knji`ni~arka predstavila
psihologa Andreja Perka, s katerim smo
se kasneje pogovarjali. Govoril nam je
o vzrokih in posledicah, ki nastanejo ob
lo~evanju star{ev, ~e se drogiramo, ~e
smo anoreksi~ni. Vmes so nekateri u~enci
predstavljali knjige s tako tematiko. Tudi
midve s Pio sva zaigrali en prizor, a sem jaz
zaradi nervoze nekaj pozabila in me je Pia
»izmazala«. Na koncu smo dobili knjigo z
naslovom Spri~evalo, ki govori o drogah.
Na poti domov sem jo malo prebirala in mi
je bila tako v{e~, da jo bom doma prebrala
do konca.
Anja Ti{ler, 7. a

Obdelava lesa
28. novembra smo imeli u~enci 7. b razreda
tehni~ni dan. Najprej smo v {oli izdelovali
lesene novoletne okraske. Na les smo
narisali motiv, nato smo z vrtalnim strojem
izvrtali luknjo, ki nam je pomagala, da
smo lahko z ro~no `ago okrasek izrezali.
Na koncu smo ga {e na fino obdelali s
hrapavim papirjem in ga ob`agali. Z delom
smo nadaljevali v [kofji Loki v lesarski
{oli. Tam je vsak dobil leseno ploskev,
na mizah pa je bilo pripravljeno orodje.
Izdelovali smo vsak svojo pru~ko. Osnovne
dele pru~ke smo sestavili skupaj, nato pa
smo {li {e v tapetni{ko u~ilnico. Tam smo
zgornjo povr{ino pru~ke prekrili s peno in
blagom. Ko smo kon~ali z delom, je vsak
odnesel svoj izdelek domov.
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tudi prodajali na roditeljskem sestanku.
Razdelili smo se v skupine: v eni so pisali
kuhinjske recepte, v drugi likali in rezali
svilo in v tretji lepili prti~ke. Podobno smo
delali `e na leto{njem taboru osmo{olcev,
saj smo ves prosti ~as namenili izdelovanju
in pisanju vo{~ilnic.
Ko smo se tega dela naveli~ali, nam je
u~iteljica dala veliko zabavnej{e delo:
okra{evanje u~ilnice.
Med likovnim kro`kom, ki poteka ob ponedeljkih in torkih, malo poklepetamo in se
veliko nasmejimo.
Nika Rebolj,
Aleksandra Panger{i~ [kofic, 8. b

Bo`i~no sejmarjenje
V torek, 4. decembra, so se ob 17. uri
za~ele novoletne delavnice. Prodajali
so milo, rutke, ven~ke iz slanega testa,
pi{kote, posodice za pecivo in vo{~ilnice.
Jaz sem prodajala vo{~ilnice. Bilo je zelo
zabavno.

Matev` Semprimo`nik, 2. b

Pri{el je Miklav`
Miklav` mi je prinesel Barbikin album,
{ampon in veliko sladkarij. Prinesel mi
je tudi kopalni pla{~. [li smo k Miklav`u
pred cerkvijo v Mostah in dal mi je vre~ko.
Notri je bilo polno sladkarij. Potem smo {li
domov in sva {li s sestrico spat.
Sa{a Ko~ar, 2. b
Meni je bilo v{e~, ker mi je Miklav` prinesel
polno daril in sladkarij.
Jerneja Slapnik An`ur, 2. b

Ogledali smo si film
divji valovi
V ~etrtek smo si {li v kino ogledat film Divji
valovi. Pingvini so deskali.
Žan Burnik, 2. a
V tem filmu mi je bilo zelo v{e~, ker je en
pingvin hotel tako deskati na vodi kot Veliki
Z. Na koncu mu je to tudi uspelo.

Monika Ravnikar, 4. a

Ur{ka Planinc, 2. a

V OPB smo izdelovali svilene rutke. Najprej
smo bele rutke namo~ili, jih zvili na srebrnem papirju, potem pa pobarvali z barvami.
Izbrala sem rde~o, oran`no, vijoli~no in
rumeno barvo. Bila je zelo lepa.

Kodi je bil pingvin. Rad bi deskal, a ni znal.
Nau~il ga je Veliki Z – najbolj{i deskar.
Kasneje je na tekmovanju zmagal. Film mi
je bil zelo v{e~.

Ur{ka [tebe, 3. a

Z avtobusom smo se odpeljali v Kranj.
Ogledali smo si film Divji valovi. Film mi
je bil zelo v{e~. Govoril je o pingvinih.
Veliki Z je bil neko~ najbolj{i deskar. Tank
ga je premagal in Veliki Z se je umaknil v
samoto.

Najbolj mi je bilo v{e~, ko smo izdelovali

Jan Smole, 3. a

Anja Papuga, 3. a
Neko~ je `ivel pingvin~ek Kodi, ki je rad
deskal. Od{el je na otok za deskarje. Na
tekmovanju se je ponesre~il. Naslednji dan
je bil `e bolje, zato je za~el izdelovati desko.
Sre~al je Velikega Z-ja in skupaj sta se s
tekmovanja vrnila domov kot junaka.
Sara Kokelj, 3. a

SKAVTI

Aplenca

Pozdravljeni!
Na adventnem ven~ku gorijo `e tri sve~e,
kmalu bo {e ~etrta in `e bo tu praznik Gospodovega rojstva. Tudi skavti smo se skozi
cel advent pripravljali na ta velik praznik.
Izdelovali smo ven~ke, ki smo jih tudi prodajali, sprejeli smo lu~ miru iz Betlehema,
za ~etrto adventno soboto pa pripravljamo
tudi kraj{i program po ve~erni ma{i. Nekaj o tem si lahko preberete na tej strani,
predstavljamo pa vam tudi najmanj{o, a
zato ni~ manj pomembno vejo, ki deluje v
na{em stegu.
Primo` Poga~ar, Skrbni sokol

Adventni ven~ki
komendskih
skavtov
V soboto, na prvi dan zadnjega meseca v
letu, se je sre~al celoten komendski steg s
prav posebnim namenom. Odlo~ili smo se,
da tudi letos naredimo adventne ven~ke.
Tokrat je izdelava potekala malce druga~e,
saj smo se vsi skupaj dobili pred cerkvijo.
Prej{nja leta je namre~ vse skupaj potekalo
v manj{ih skupinah po domovih. Dobili smo
se ob 9. uri dopoldan in po katehezi, ki jo

Lu~ miru iz Betlehema Mladi gasilci tudi
Tudi letos skavti pred bo`i~nimi prazniki
letos uspe{ni
prina{amo v Komendo Lu~ miru iz Betlehema. Lu~ miru iz Betlehema `eli na bo`i~ni
ve~er zasvetiti na domovih ~im ve~ ljudi, {e
bolj pomembno pa je, da zasije z vso mo~jo
v srcu vsakega posameznika in dru`ine, ki
se sre~a z njo, s sporo~ilom, da bi po svetu
vladal mir. Vsako leto prinesejo plamen iz votline Kristusovega rojstva v Betlehemu na Dunaj, kjer jo prevzamejo skavti iz vsega sveta,
jo odnesejo v svojo domovino in se trudijo, da
bi jo skupaj z njenim sporo~ilom raznesli med
~im ve~ ljudi. Jezus se je rodil, da bi na zemljo
prinesel mir, z enakim namenom pa se pri`ge
tudi ta droben plamen. Plamen sam ne more
poskrbeti za mir, je le znamenje in vodilo, ki
nas opominja, da moramo mi poskrbeti za mir
v dru`inah, slu`bi, med prijatelji in drugod. In
to ne jutri, ampak danes.
Letos nas sporo~ilo ob akciji Lu~ miru iz
Betlehema {e posebej vabi, da bodimo prvi
v izkazovanju pozornosti do drugih, bodimo
drug drugemu v dar. Plamen, ki ga delimo,
je podarjen in lahko gori na vsaki sve~ki,
vseeno pa skavti in skavtinje prodajamo tudi
posebne sve~ke prav za to akcijo, od vsake
prodane sve~ke pa vsako leto nekaj denarja
namenimo za dobrodelne namene. Veselimo
bomo, ~e ste lu~
`e sprejeli ali pa jo
{e boste, {e bolj
pa bomo veseli,
~e boste plamen
miru in upanja
pri`igali v srcih
drugih ljudi.

Noviciat

je vodil diakon Ale{, hitro za~eli z delom.
Razdelili smo se v skupine in se namestili
po sobah. Nekateri so izdelovali ven~ke
iz mahu, drugi pa smo se lotili izdelave
cipresnih ven~kov. Klanovci so s pomo~jo
vol~i~ev ven~ke okra{evali in jih tako naredili {e lep{e. Ob delu smo zelo u`ivali in
iz`iveli tudi svojo umetni{ko nadarjenost.
Rezultat na{ega trdega dela so prelepi in
mnogo{tevilni adventni ven~ki, ki so bili nato
naprodaj `e istega dne po ve~erni ma{i.
V tem trenutku, ko pi{em ta ~lanek je
ven~kov skoraj `e zmanjkalo, kar nas
prepri~uje, kako lepi so bili. Re~em lahko
samo {e to, da nam je uspel {e eden od
na~rtovanih podvigov za leto{nje leto, ki se
po~asi izteka. Zagotovo pa lahko na na{e
ven~ke ra~unate tudi naslednje leto.
Sara Vidmar, Domiselna panda

Glasilo ob~ine Komenda 12/2007

Ob ~etrtkih zve~er
se 5 skavtov, skupaj z voditeljema
Juretom in Lukom, zberemo
v skavtski sobi,
na vsako tedenskem sre~anju noviciata.
Pogovorimo se o novostih, o tem kaj naj bi
postorili v prihodnjih dneh ter o na{i vlogi
pri skavtih. Na{e sestanke vedno spremlja
obilo smeha, zabavnih iger in idej. Nikoli
nam ni dolg~as in nikdar ne
ostanemo praznih ust. Poleg
sestankov se sre~ujemo tudi
na neformalnih sre~anjih ter
se ob vikendih odpravimo
na izhode. Prej{nji mesec
smo tako s klanovci od{li
na Homec, kjer smo se le {e
bolj povezali in spoznali med
seboj.
Edino kar nam {e manjka
je na{e ime, katerega nam
zaradi prevelike koli~ine idej
enostavno ne uspe izbrati.
Jana Pu{avec

Če si celo leto priden, se to mora nekje
poznati. Pridno smo se u~ili gasilske teorije,
trenirali vse {portne discipline in se mno`i~no
udele`evali vseh tekmovanj. Nikoli ni bila
vpra{ljiva udele`ba na tekmovanjih, saj se je
tekmovalni duh naselil v vse mlade gasilce.
Iz vsakega leto{njega tekmovanja smo se
vrnili z medaljami. Enkrat bolj{i, drugi~ malo
slab{i. V~asih smo imeli tudi nekaj sre~e,
drugi~ pa smole.
30. novembra smo imeli zadnje tekmovanje
letos. V Breznikovem domu na Kri`u smo
se pomerili v pikadu. Tekmovanja se je
udele`ilo 107 tekmovalcev iz GZ Kamnik in
GZ Komenda. Tokrat smo osvojili tri bronaste medalje, ki so jih prejeli Ana Bricelj pri
starej{ih pionirkah, Julia Drolc pri pionirkah
in Alja` Osolnik pri pionirjih, kar pa nam je
prineslo dovolj to~k, da smo postali skupni
zmagovalec za leto 2007 v gasilskih igrah
gasilske mladine iz GZ Komenda in GZ
Kamnik. Veselje otrok in ponos mentorjev
sta bila nepopisna.
V torek, 4. decembra, smo se z otroki {e
zadnji~ letos zbrali v gasilskem domu. Dogovorili smo se, da bomo tudi prihodnje
leto pridno delali. Med kramljanjem sta nas
obiskala tudi dva »parkelna«, Miklav` pa je
»prispeval« darila.
Nazadnje pa {e povabilo: Deklice in de~ki,
letnik 1999, 2000 in 2001, pridru`ite se
nam po novem letu. Vaje imamo vsak torek
ob 17. uri za pionirje (letnik 1997 in mlaj{i)
in ob 18. uri za mladince (letnik 1996 in
starej{i).
Zahvaljujem se vsem mentorjem, vsem
{oferjem, star{em in gasilcem, ki so nam
letos pomagali. Pregovor »V slogi je mo~«
{e vedno mo~no dr`i. Vsem ob~anom pa v
imenu gasilske mladine `elim SREČNO 2008
z gasilskim pozdravom Na pomo~!
Mentorica mladine Mihaela Poglajen

Dva kilograma je imel
Sre~ni najditelj (gobar) Ivan Teran iz Nasov~
je »kriv«, da lahko danes, sicer malo pozno,
objavimo njegovo leto{njo
gobarsko trofejo. Jur~ka
je na pobo~ju
Velike planine.
Tehtnica je
pokazala 2,05
kilograma,
vi{ina 35 cm,
premera klobuka pa 27 cm.
^estitke. Se
priporo~amo
za specialko
terena, kjer je
zrasel.
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Orientacija po Benetkah? Zakaj pa ne...
Kot `e vrsto let zapored smo se tudi letos
~lani OK Komenda in {e nekateri drugi
orientacijsti iz Slovenije odpravili na veliko
mednarodno tekmovanje v orientacijskem
teku. Raziskovanja Benetk si brez zemljevida tako ali tako ne morete predstavljati. Če
pa le vztrajate, in si z zemljevidom ne
znate pomagati, pa mimo vas spolzi
neskon~no malih ulic, ki bi si jih bilo
vredno ogledati. Med tekmovanjem to
sicer ni mo`no, saj bi se ogledovanje
izlo`b in mirujo~ih kipov, bene{kih
mask poznalo tudi na rezultatih.
Na `e 22. tradicionalnem orientacijskem tekmovanju se je zbralo ve~
kot 3000 tekmovalcev iz vse Evrope
ter nekaj tudi iz drugih koncev sveta.
Tu se orientacijsti {e zadnji~ sre~ajo,
preden se za ve~ino sezona kon~a.
Leto{nje potovanje je bilo druga~no
od prej{njih let saj smo si Benetke z
ladjice ogledali s popolnoma druge
strani. Na vhodu v Benetke, `e skoraj
v kanalih, smo se sre~ali z ogromnimi
kri`arkami. Pozdravil nas je tudi lep
hladen son~en dan, prava klima za tek.
V tekmovalnem centru opravimo prijave,
otroke oddamo v vrtec, pozdravimo stare
prijatelje, se preoble~emo in pripravimo na
tekmovanje. Čevlji so zavezani, {tevilka na
majici, kompas in ~ip pa v roki in gremo
na {tart.
Proge so bile dolge od 2 pa do 12 km. Vsak
je lahko izbral sebi primerno progo. Otroci
so se sprehodili po zabavni otro{ki progi,

mladinci in veterani so zaokro`ili do mostu
Rialto, ~lani pa so prekri`arili Benetke po
dolgem in po~ez.
Slovenskim tekmovalcem in ~lanom OK
Komenda je uspelo zasesti kar solidna,
nekaterim pa celo odli~na mesta.

Po tekmovanju smo imeli {e nekaj ur
prostega ~asa, da smo nahranili golobe,
si med potjo nazaj k avtobusu ogledali
mesto. Ko je sonce izginilo v morju, nas je
zadovoljne dvonadstropni avtobus varno
odpeljal proti domu.
Rezultati s tekmovanja:
M12 (vseh tekmovalcev: 69):
Tilen Poga~ar (OK Komenda) – 53.
mesto
M14 (vseh tekmovalcev: 81):
Klemen Verbov{ek (OK Komenda) – 75.
mesto
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M16 (vseh tekmovalcev: 97)
Matja` Pahor (OK Komenda) – 58. mesto
Matic Omejc (OK Komenda) – 77. mesto
Jaka Pi{ljar (OK Komenda) – 96. mesto
M18 (vseh tekmovalcev: 29)
Jure Zmrzlikar (OK Komenda) – 11.
mesto
M40 (vseh tekmovalcev: 87)
Sre~o Omejc (OK Komenda) – 13. mesto
M50 (vseh tekmovalcev: 86)
Brane Strnad (OK Komenda) – 78. mesto
Dragan Krivi~i~ (OK Komenda) – 81.
mesto
MC (vseh tekmovalcev: 88)
Jure Poga~ar (OK Komenda) – 36. mesto
Toma` Poredo{ (OK Komenda) – 49.
mesto
W16 (vseh tekmovalcev: 85)
Barbara Poga~ar (OK Komenda) – 36.
mesto
Barbara Prezelj (OK Komenda) – 64.
mesto
WB (vseh tekmovalcev: 113)
Andreja An`ur (OK Komenda) – 12.
mesto
Lidija Hribar (OK Komenda) – 23. mesto
WC (vseh tekmovalcev: 93)
Anja Mrak (OK Komenda) – 34. mesto
Nata{a Buser (OK Komenda) – 77. mesto
WELITE (vseh tekmovalcev: 32)
Mojca Flerin (OK Komenda) – 25. mesto
V imenu vseh ~lanov Orientacijskega kluba
Komenda `elim vsem bralcem Vesel Bo`i~,
veliko zdravja ter {portnega udejstvovanja
v novem letu.
Barbara Poga~ar,
Orientacijski klub Komenda

Utrinki jesenskih dogajanj v PGD Moste
Poplave, ki jih pri nas ne pomnimo
Voda. Brez nje ne moremo, z njo pa tudi
ne. Pregovor, ki velja za marsikatero »stvar«
v `ivljenju. In prav ta voda, nam je dala v
septembru {e kako misliti.
Tokrat smo jo najslab{e odnesli prav krajani Most in Suhadol, posledi~no pa tudi
gasilci PGD Moste.
Z intervencijo smo pri~eli v torek ob 14.30
kon~ali pa v sredo ob 18.45. Da, bil je dolg
dan in {e dalj{a no~, saj smo opravili kar 39
~rpanj v Mostah in 13 v Suhadolah. Delali
smo z dvema ~rpalkama MB 8/8 (dokler
se ena ni pokvarila po dobrih 3 urah) in
petimi potopnimi ~rpalkami, kar pomeni,
da smo delali v {estih skupinah po 2 do 4
operativce .Vsa razpolo`ljiva oprema je bila
v pogonu 26 ur.
Skupaj je bilo opravljenih preko 900 ur
~rpanja, ~i{~enja, pospravljanja, … .
Neprestano je prihajalo do nesporazuma
med centrom 112 in poveljnikom, zaradi
nerazumevanja dela na terenu (hi{ne
{tevilke nimajo nobenega zaporedja) in
pani~nih klicev ob~anov. Posledica je
bila organiziranje re{evalnih akcij, ki pa
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sploh niso bile potrebne (formirati je bilo
potrebno skupine, ki so gazile do pasu v
vodi in na nekaterih mestih so se morali
celo navezati zaradi dero~e vode). Najve~
dela smo imeli z ob~ani, ki so takoj po
odhodu re{evalnih ekip spet klicali na
center in ponovno zahtevali pomo~.

to je ve~ kot 80 objektov. Zatorej z moje
strani spo{tovani kolegi operativci, HVALA
VAM za va{o po`rtvovalnost, pomo~, sodelovanje in tovari{tvo.

Šlo je tako dale~, da so iz centra poslali
ekipe s ~olni iz Meng{a in Kamnika (seveda
po nepotrebnem), kljub na{im zagotovilom,
da smo prijavo preverili. Še ve~ »gostili
» smo tudi gasilsko brigado iz Ljubljane,
vendar kaj so oni delali ne ve nih~e.

Potrebno je pohvaliti izredno razumevanje
tako `upana Drolca, kot tudi pod`upana
Kepica, saj sta brez pomisleka podprla na{
trud. Tudi {kodo, ki je nastala na opremi in
orodju sta brez oklevanja »nadomestila«.
Tako smo `e v naslednjem tednu dobili
manjkajo~o opremo (za kar gre pohvala
Slavku Poglajnu, ki se je izredno zavzel).

Na splo{no pa je moje mnenje, da smo v
danih okoli{~inah presegli na{e zmo`nosti.
Dokaz zato so operativci, ki so bili v akciji neprestano dva dni brez po~itka in
po{tenega obroka.
Po drugi strani, pa se pojavljajo o~itki, ~e{
saj, ko smo vas pa mi potrebovali, vas pa
ni bilo; tako, da se je ustvarilo mnenje med
gasilci, da smo si s svojimi nad~love{kimi
prizadevanji naredili ve~ {kode, kot pa
koristi. Vendar naj poudarim, da je bilo
poplavljeno 80% Most in 30% Suhadol,

Seveda gre zahvala tudi kolegom iz Kri`a,
Komende, Topol in PGD Polje pri Vodicah.

Na koncu naj {e dodam, da smo imeli
mnogi izmed gasilcev tudi doma vodo v
hi{i, a smo pomagali drugim (cena za to je
seveda razli~na) in ne samo to. Po prihodu
na intervencijo smo parkirali vozila na vasi
in nam jih je zalila voda, saj nismo imeli
~asa poskrbeti zanje, ko smo pomagali
drugim (kdo nam bo povrnil {kodo za
na{o nesebi~nost ali bolje re~eno NEUMNOST!!!)

Aplenca

KRONIKA - [PORT

Gorski kolesarji so tekmovali
Leto{nja sezona kolesarjenja se je za marsikoga `e zdavnaj kon~ala, nekaterim pa
je tekmovanje z gorskimi kolesi pravzaprav
za~etek nove tekmovalne sezone. Slabo
vreme je verjetno vzrok za nekoliko slab{o
udele`bo na ob~inskem prvenstvu ob~ine
Komenda v gorskem kolesarstvu. Na mokri in
spolzki progi je bilo potrebno precej energije
in spretnosti za doseg cilja.
Ob~inski prvak med fanti do 10 let za leto
2007 je postal Andrej Jenko, ki pridno trenira
smu~arki tek. Med mo{kimi od 16 do 30 let
pa se je najbolje zna{el Klemen Pibernik, ki
sicer trenira in tekmuje v cestnem kolesarstvu
pri ljubljanskem klubu Radenska Powerbar.
V kategoriji mo{kih 31 do 50 let, kjer je bila
najve~ja gne~a, je bil v ospredju Peter Pibernik. Zanimiv dvoboj v kategoriji mo{kih nad
50 let je dobil Sre~o Čehun, favorit Marko
Grilc pa se je moral zaradi okvare kolesa
zadovoljiti z drugim mestom.

Nastopili so tudi {tevilni »tuji« tekmovalci iz
sosednjih ob~in, ki vsako leto radi nastopijo
in popestrijo {portno dogajanje. Ogor~eni
in zelo korektni {portni boji so potekali med
tekmovalci KD Calcit iz Kamnika, ki tekmujejo
v slovenskem pokalnem tekmovanju ter kolesarji KK Radenska Powerbar iz Ljubljane, ki
nastopajo predvsem v cestnem kolesarstvu.
Mrtva sezona jim je prilo`nost za dober
trening in primerjavo s tekmovalci v tej disciplini. Med prvimi velja omeniti Bla`a Petka,
zmagovalca dr`avnega prvenstva v krosu
med mlaj{imi mladinci ter Grega Mikli~a,
ki je bil absolutni prvak, med slednjimi pa
doma~ina Klemena Pibernika, ki je izkoristil
prednost doma~ega terena. Zanimivo je bilo
spremljati vo`njo leto{nje zmagovalke pokala
Alpe–Adria Tine Per{e, ki se je uspe{no kosala z mo{kimi. Na cilju je bilo potrebno kar
nekaj ~asa za izpiranje blata iz tekmovalcev in
koles, vendar to ni zmotilo prijetnega vzdu{ja
in nasmeha na obrazih zmagovalcev.

Malo ~uden mesec
Res je december mesec, ko najdejo na straneh
tiska mesto raznorazni obra~uni in statistike.
Za statistike, ki obravnavajo varnost v cestnem
prometu in varnost ob~anov in njihovega
premo`enja. Tudi varnost premo`enja dr`ave
in raznovrstne, milo re~eno mahinacije, ki
slabijo gospodarstvo, najdejo vse ~e{~e mesto
v na{i zavesti, tisku in elektronskih medijih. Vse
to so sestavi varnosti, da se dr`avljan v svoji
dr`avi in neposredni okolici po~uti varnega in
spro{~enega. Pa tudi sre~nega.
Tokrat, kot vselej doslej, bi se osredoto~il na
vse vrste varnosti v na{ih neposrednih okoljih,
predvsem pa v prometu. Prav zdaj, ko pi{em,
je bil po tisku sporo~en uradni podatek, da je
letos na na{ih cestah izgubilo `ivljenje 17%
ve~ ljudi, kot v lanskem obdobju do konca
meseca novembra. Grozljiv podatek, vreden
razmisleka tako pri posameznikih kot pri organih oblasti in pri organih, ki skrbijo za na{o
varnost. Hvale vredno je, da je bilo prav danes
izro~eno policiji ve~ slu`benih vozil z nadzornim sistemom »PROVIDA«, ki bodo slu`ila
nadzoru hitrosti, neprevidne vo`nje in primerni
(predpisani) varnostni razdalji. Zato ne bodimo
za~udeni, da nas bo ob »te`kih nogah« pri
vo`nji po avtocesti na{la po{tna po{iljka s
pla~ilom globe in fotografijo. Taka fotografija
bo zelo draga in morda celo dragocena,
~e nam bo vlila nekoliko strahospo{tovanja
predpisov.
Ker se smrtne nesre~e kar vrstijo, je Policija
skupno z organizatorjem akcije »Vo`nja pod
vplivom alkohola«, Ministrstvom za zdravje,
od 1.12. do 22.12. organizirala preventivno
akcijo poostrenega nadzora nad psihofizi~nim
stanjem voznikov in bo zoper vinjene voznike
dosledno ukrepala. Tak nadzor bo {e 28.12.
Ob vseh nadzorih bodo nadzorovali tudi

uporabo varnostnega pasu, nepravilno parkiranje (na mestih, rezerviranih za invalide),
prevoze otrok in seveda tudi ravnanje pe{cev
v prometu. Vsak teden bodo vsaj dvakrat
nadzorovali tudi hitrost v naseljih in izven njih
ter izvedli tehtanje tovornih vozil ( 3 krat) in
{tirikrat izvedli nadzor nad tovornimi vozili.
Opozarjamo, da bodo kontrole hitrosti izvajali
predvsem v ve~ernem in no~nem ~asu.
In vendar je december tudi mesec veselega
pri~akovanja, rajanja in veselja, ki ga kaj lahko skali neupo{tevanje predpisov o uporabi
pirotehni~nih izdelkov, predvsem tak{nih,
katerih glavni u~inek je pok. Uporaba takih
sredstev je dovoljena samo od 26. decembra do 2. januarja. Pa tudi tu velja prepoved
takih sredstev v {oli in njihovi okolici, v bli`ini
zdravstvenih domov in ambulant ter bolni{nic,
vrtcev in domov za ostarele. Prav tako je
prepovedano »streljanje« v okolici cerkvenih
objektov, v strnjenih naseljih, na hodnikih
stanovanjskih blokov, v {portnih objektih in na
vseh drugih krajih, kjer se zbira ve~je {tevilo
ljudi. Policija je prepri~ana, da smo s kupnimi
prizadevanji s star{i, skrbniki, u~itelji in vzgojitelji, predvsem pa z lastnim zgledom veliko
pripomoremo k prepre~evanju in zmanj{anju
uporabe petard in drugih pirotehni~nih
sredstev. Policija posebej opozarja, da bodo
proti vsem kr{iteljem navedenih predpisov
ukrepali.
Skupaj s Policijo vpra{ujem: »ALI SO OSLEPITVE, OPEČENI IN IZNAKAŽENI PRSTI,
PRESTRAŠENI SOSEDI IN MATERIALNA
ŠKODA VREDNI POKA PETARDE«?
Poleg na{tetega pa bi rad opozoril {e na eno,
razmisleka vredno okoli{~ino: Skoraj ni hi{e,
ki ne bi imela doma vsaj enega, ~e ne dva ali
ve~ »hi{nih ljubljen~kov« , ki jim posve~a ve~

Glasilo ob~ine Komenda 12/2007
Rezultati: Ob~insko prvenstvo ob~ine Komenda - M 7-10 let: 1. Andrej Jenko (ŠD
Suhadole), 20:49; M 16-30 let: 1. Klemen
Pibernik (Radenska Pawerbar), 13:22, 2.
Miha Koncilija, 13:48; M 31-50 let: 1. Petert
Pibernik (ŠD Suhadole), 13:25, 2. Pavel
Ocepek (ŠD Suhadole), 15:49, 3. Toma`
Pibernik (ŠD Suhadole), 16:07; M nad 50
let: 1. Sre~o Čehun (ŠD Suhadole), 14:43, 2.
Marko Grilc (Bexel), 15:25. Tuji tekmovalci
- Pred{olski (do 6 let) - kraj{a proga: 1. Bla`
Novak (KD Calcit Kamnik), 02:55; Ž 7-10 let:
1. Vita Trebu{ak (KD Calcit Kamnik), 25:22;
Ž 11-15 let: 1. Tina Per{e (KK Zavr{nica
Bled), 14:17; M 11-15 let: 1. David Zupan~i~
Velant (Radenska Pawerbar), 13:25, 2. Sa{o
Trebu{ak (KD Calcit Kamnik) ,15:27, 3. Nejc
Zore (KD Calcit Kamnik), 23:57; M 16-30 let:
1. Bla` Petek (KD Calcit Kamnik), 11:19; M
31-50 let: 1. Gregor Mikli~ (KD Calcit Kamnik), 1:10, 2. Luka Žele (KD Calcit Kamnik),
11:33, 3. Lojze Repnik (Cerklje), 14:53, M nad
50 let: 1. Peter Sodnik (KK Komenda Cerklje),
15:0.
Peter Pibernik
ali manj pozornosti in jim odmerja del ~asa. Ne
pomislimo pa na posledice pokanja in hrupa,
ki `ivali spravljajo v stres. Prestra{ene so.
Zavetje si poi{~ejo (~e je le mogo~e) povsod,
kjer bi bili varni pred neznosnim pokanjem. Pa
to ni le zna~ilnost doma~ih `ivali. Pomislimo
lahko tudi na prosto`ive~e `ivali. Gre pri tem
neodgovornem ravnanju za dvojna merila in
moralo? Če ponosni o~ka kupi sin~ku cel kup
petard in mu celo nazorno »pomaga« pri varni
uporabi, pri tem pozabi na osnovno pravilo
vzgoje za nenasilje. Saj tako ravnanje ka`e,
da se niti odrasli ne zavedamo negativnih
u~inkov pokanja. Pravi odnos in ljubezen do
vsega `ivega naj bi izkazovali tudi tako, da bi
s pretirano rabo petard prenehali.
Sicer pa policijska kronika v mesecu novembru
bele`i samo dva omembe vredna dogodka, ki
lahko nekoliko zaskrbita ob~ane Komende.
Podnevi je na glavni cesti Moste-Brnik pri
odcepu za Nasov~e pri{lo do prometne
nesre~e zaradi izsiljevanja prednosti. Pri
nesre~i je bila ranjena voznica. Policisti bodo
z ogledom kraja nesre~e in po zbranih obvestilih zoper povzro~itelja ustrezno ukrepali. Da
parkirani avtomobili tudi podnevi niso varni
pred nepridipravi, ka`e vlom v osebni avtomobil. Doslej {e neznani vlomilec je pri{el v
osebni avto tako, da je z neznanim predmetom
odprl steklo prednjih desnih vrat. Pa se je trudil
zaman. Ni~esar ni odtujil, povzro~il pa je za
100 EUR {kode. Zbiranje obvestil poteka, potem pa sledi kazenska ovadba na to`ilstvo.
Naj nam decembrskih dni ne skali ni~,
~emur bi bili sami krivi – tudi tako, da bi z
opu{~anjem samovarovanja in neprevidnosti
dajali prilo`nost predrzne`em, ki ne lo~ijo med
svojo in tujo lastnino.
Vsem bralcem rubrike `elim do`ivete bo`i~ne
praznike in vse dobro v novem letu!
Tone Ogorevc
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ZAHVALE

Aplenca

Vzpon na Hosto

Glasilo ob~ine Komenda 12/2007
S svojim smehom
vsakega osrečiti si znala,
a pred usodo sama
nemočna si ostala.

ZAHVALA

Jeseni je gozd obdan z najrazli~nej{imi
odtenki barv, ki v soncu {e bolj izstopajo.
Pohodniki so se zbrali na trgu v Suhadolah,
od koder so se odpravili po makadamski
poti, ki je {e vedno nekoliko po{kodovana
po nedavni povodnji, proti gozdu. Kraj{i
po~itek je bil pri znamenitih »Mlin~kih«,

V SPOMIN
Ob slovesu na{e drage mame

ANTONIJE @ELEZNIK
iz [pitali~a
se iskreno zahvaljujeva vsem, ki ste
nam izrazili so`alje, darovali cvetje
in sve~e, ter jo pospremili na njeni
zadnji poti. [e enkrat hvala vsem in
vsakemu posebej.
Filip @eleznik in Mari Slapnik, Gora

ki pa to `al `e kar nekaj ~asa niso ve~.
Mogo~e poto~ek po~asi usiha zaradi
huliganov, ki so uni~ili mlinsko kolo ali pa
vzrok ti~i nekje drugje. Pohodniki so se
od`ejali s pija~o iz nahrbtnikov, potem pa
nadaljevali pot po strmi poti na Hosto, od
koder je lep razgled na Kamni{ko savinjske alpe. Prijetna hoja, {elestenje suhega
jesenskega listja ter spro{~en pogovor je
bila rde~a nit vzpona na najvi{ji vrh ob~ine
Komenda. Na cilju je `e prijetno di{alo po
pe~enem kostanju in mo{tu, ki so ga pripravili organizatorji. Mlaj{i pohodniki so se
pridno vpisovali v knjigo gostov in `igosali
dlani v dokaz, da so osvojili vrh. V dolino so
se vrnili z lepimi ob~utki, zadovoljstvom in
`eljo, da se {e kdaj sre~ajo na vrhu.

V 92. letu se je poslovila od nas

ANTONIJA SLANOVEC
iz Mekinj
Iskrena hvala vsem sosedom, prijateljem in znancem za izre~ena so`alja
in podarjene sve~e. Hvala vsem, ki
ste mojo drago mami pospremili na
njeni zadnji poti. Zahvaljujem se tudi
RK Moste ter pevkam in pevcem PDU
Komenda za so~utje ob izgubi moje
nenadomestljive mami.
Veronika Kepic

Peter Pibernik

Koledar in ob~ni
zbor
Turisti~no dru{tvo Komenda je
`e dvakrat povabilo na sestanke vse
predsednike oziroma predstavnike
dru{tev v ob~ini, da se dogovorijo o
prireditvah v prihodnje letu. V za~etku
leta namerava dru{tvo izdati koledar
prireditev prihodnjem letu, da bi datume
le-teh razporedili tako, da se prireditve
ne bi podvajale. V Turisti~nem dru{tvu
pa bodo po novem letu za~eli pripravljati
tudi ob~ni zbor, ki bo 1. februarja.
– A. @.

So trenutki v `ivljenju, ko se zgrinja na
nas `alost in nam uni~uje du{o in telo.
So trenutki v `ivljenju, ko te
pogre{amo tako mo~no, da bi te
najraje vzeli iz sanj in te preprosto
objeli. V tem trenutku nam ti objemi
niso dani in upamo, da nam neko~
spet bodo.
Hvala vsem, ki postojite ob njenem
preranem grobu, ji pri`igate sve~e in
ohranjate lep spomin nanjo.
Marjana, neizmerno te pogre{amo.
Vsi njeni

Mlaka pri Komendi, december 2007

OGLASI IN ZAHVALE

Od{li so …

Za dogovarjanje in oddajo oglasov
ter zahval se obra~ajte naravnost
na uredni{tvo ogla{evanja: Krekova 9, tel.: 834 13 05 ali uporabite
e-naslov: aplenca@bavant.net

Umrli od 23. nov. do 17. dec. 2007
Janez Ko~ar, Mlaka 24, umrl 23.11.07

Mali oglas
Na obmo~ju Komende kupim
zazidljivo parcelo. Pokli~ite na
tel.: 041 629 514

^asopis Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda je naslednik ~asopisov Aplenca, ki je prvi~ iz{el 10. januarja 1992 in Glasila ob~ine
Komenda, ki je za~el izhajati po ustanovitvi ob~ine Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa
je ~asopis Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno {tevilko 1135.
Aplenca – Glasilo ob~ine Komenda izdaja ob~ina Komenda, Zaj~eva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Glasila ob~ine Komenda: Andrej @alar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, E-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredni{ki odbor: Marta Jerebi~ (N.SI), Sabina Küzmi~ (SD), Anton Poga~ar (SLS), Marija [pehonja (LNO), Katja Tabernik
(TRN), Bojan Tav~ar (SDS) in Vesna @ivadinov [tebe (LDS). ^lani uredni{tva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Sabina Küzmi~, Tone
Ogorevc, Jo`e Pavli~, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr. Marko @erovnik, … Priprava za tisk: Luka Krem`ar.
Tisk: Bavant. Naklada: 1650 izvodov. Izhaja enkrat mese~no, vsa gospodinjstva v ob~ini pa ga dobijo brezpla~no.
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roj. Kri`man
(11.1.1970 – 15.12.1994)

Tih in bole~ je spomin
na 15. december, ko mineva trinajst let,
ko moramo sprejeti kruto resnico,
da te ni ve~ med nami.

ZAHVALA

Se zahvaljujem,

MARJANI KRANJEC

v 72. letu;

Pavlina Lah, Klanec 13, umrla 9.12.07
v 83. letu.

APLENCA
je tudi na spletu:

www.komenda.si
Aplenca-Glasilo ob~ine Komenda,
Leto 17, {tevilka 1 bo iz{la

30. januarja 2008.
Gradivo za objavo oddajte do
14. januarja 2008
^lanske po{ljite po E-po{ti na naslov:
urednistvo.gok@komenda.si
ali jih oddajte na disketi v tajni{tvu na ob~ini.

Na{ Lumpi bila si ti,
zdaj zvezdica si,
ki nad nami `ari.
^eprav nam je hudo
in vedno bolelo nas bo,
na{e srce pozabilo te ne bo.

LAH d.o.o., Klanec 13, KOMENDA, Marko Lah

 prodaja kmetijske mehanizacije  gume za osebne avtomobile  plati{~a prodaja goriva  prodaja motornih olj
 prodaja kurilnega olja  prodaja plina  mini market bife
Lah avtopralnica Lah (odprta vsak dan od 7. do 20. ure) 
Delovni ~as bencinskega servisa, trgovine in bifeja:
vsak dan od 6. do 22. ure
o`njo

vo
Sre~no

in partner LAH d.o.o.

KMETIJSKI CENTER

LAH
K O M E N D A

Majda Lah s.p.,
Klanec 13, KOMENDA

V spomin

prodaja kmetijske mehanizacije  rezervni deli 
gume za kmetijsko mehanizacijo  akumulatorji

Z bole~ino in `alostjo v srcu se spominjamo druge
obletnice na{e drage h~ere in sestre

Vesele bo`i~ne praznike in sre~no novo leto 2008

Anje Mr{i}
iz Most
Hvala vsem za vsako pri`gano sve~o, polo`en cvet in
lepo misel ob njenem preranem grobu.
Na{e Anje ni ve~ med nami, ampak bo vedno
ostala z nami.
Vsi njeni

Toma` Hrovat s.p.,
Gora 13, 1218 KOMENDA

vas vabi

od 12.00 do 23.00 ure


Pizzerija
(01) 834-36-66 12.-22.
URE
Hram Gorjan
vam nudi 15 vrst pizz iz krušne pe™i,
solate, sladice in ostale jedi po naro™ilu.
Sprejmemo tudi zaklju™ene družbe do 3o oseb.
DOSTAVA NA DOM!!

@elimo vam prijetne bo`i~ne praznike ter
obilo sre~e in zdravja v novem letu 2008.

MODNO FRIZERSTVO CECILIJA
Glavarjeva 104, 1218 Komenda
tel.: 01-834 17 68, GSM: 041-369 048

@elite spremeniti svoj
videz?
Oglasite se, z veseljem
vam bomo pomagali.
S profesionalno kozmetiko
JOICO, ILIRIJA, SHWARZKOPF in DAVINES bodo
va{i lasje zdravi in lepi.
Ob petkih in sobotah
imajo naro~ene stranke
prednost!
Delovni ~as:
pon., tor.: 7.00 – 14.00
sre., ~et., pet.: 13.00 – 19.00
sob.: 6.00 – 11.00

Novo!
Naravna nega rok in nohtov z vrhunsko kozmetiko alessandro

@elimo vam prijetne in do`ivete
bo`i~ne praznike v novem letu
2008, obilo zdravja in veliko prijetnih sre~anj v na{em salonu

Poslovna enota

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

Spalnic in vzmetnic

Modernih dnevnih sob
Sob za mlade

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

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

