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AKTUALNO

Vsem občankam in občanom želim lepe 
in doživete božične praznike. 

V prihajajočem novem letu naj bodo vaši 
spremljevalci zdravje, mir, veselje, sreča, 

dobro medsebojno sodelovanje in 
razumevanje. 

Ob Dnevu samostojnosti in enotnosti 
iskreno čestitam!

Miha Novak,
Načelnik upravne enote Kamnik 

s sodelavci

Vesel božič in vedro leto 2009, da bomo 
s skupnimi močmi zmogli k ciljem, želi-
mo vsem občankam in občanom. 

Naj bodo sreča, zdravje, mir, veselje in 
ustvarjalno sodelovanje z nami celo leto 
na skupni poti.

Vsem tudi iskrene čestitke ob Dnevu 
samostojnosti in enotnosti!

Župan Občine Komenda
Tomaž Drolec
z občinsko upravo in Občinskim svetom

Tokrat smo prostor na 
tej strani, ki ga običajno 
namenjamo aktualnim 
dogajanjem med dve-
ma izidoma, namenili 
dvema dogodkoma. 
Prvi je že tradicionalno, 
a izredno pomembno 
poslanstvo, ki ga v ob-
čini opravlja Ustanova 
Petra Pavla Glavarja. 

Vsako leto ob koncu 
leta namreč dajo v 
Ustanovi UPPG pose-
ben poudarek štipendi-

ranju nadarjenih učencev in študentov iz občine. Tako so tudi letos 11. 
decembra podelili novo štipendijo oziroma slovesno, s podpisom po-
godbe, obeležili to pomembno ustanovino poslanstvo. Štipendistom 
Anji Bolarič, Anji Čebulj, Špeli Dobnikar, Danijelu Harometu, Mateji 
Jurkovič, Teji Koželj, Davidu Osredkarju, Ani Burnik, Ireni Grilc, Do-
mnu Jurkoviču, Barbari Prezelj in Anžetu Šternu se je pridružila še 
Mojca Zmrzlikar, učenka 4. letnika Waldorfske šole v Ljubljani. Mojca 
je že iz otroštva aktivna v Glasbenem ateljeju Carl Orff in je članica 
ansambla za staro glasbo, kjer sodeluje kot pevka in glasbenica na 
kljunasti fl avti.

Predsednica Ustanove dr. Marta Ciraj je ob tem poudarila, da nam je 
Peter Pavel Glavar veliki vzornik, da se le s trdim delom in veliko lju-
bezni lahko dosežejo 
cilji, ki si jih zastavimo 
v življenju.

Drugi dogodek pa je 
častitljiva 30-letnica 
Varstveno delovnega 
centra INCE iz Men-
gša, ki pa ima že nekaj 
časa svojo izpostavo 
tudi v občini Komenda 
in sicer v Mostah. V 
Inceju so 30-letnico 
proslavili 10. decembra 
na gradu Jable v Loki 
pri Mengšu, dogodek, 
ki pa smo ga posebej 
spremljali pa je ob ju-
bileju INCE razstava 
del umetnikov enote iz 
Most. Razstavo so pri-
pravili v prostorih salo-
na  Casino Tivoli v Le-
scah, odprl pa jo je kot 
častni gost župan obči-
ne Komenda Tomaž 
Drolec   

A. Žalar

Pomoč in 
praznik
Ustanova Petra Pavla Glavarja je podelila novo 
štipendijo. - Varstveno  delovni center INCE pra-
znuje 30-letnico.

Mladi umetniki iz enote Varstveno delovnega 
centra INCE Moste so v Lescah pripravili zani-
mivo in lepo razstavo.

Razstavo je odprl častni gost župan Tomaž 
Drolec  

S podpisom pogodbe se je štipendistom 
UPPG pridružila tudi Mojca Zmrzlikar.  
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ŽUPANOVA BESEDA

Res, bilo je uspešno leto, bi lahko 
ugotovili ob pravkar iztekajočem. Veli-
ka gradbena, predvsem infrastruktur-
na dogajanja, so bila tudi to leto zna-
čilnost naše občine. Izhodišče za štart 
v novo leto pa se, vsaj po napovedih, 
pa tudi že sicer, ta trenutek precej 
razlikuje od tistega izpred leta dni. Ob 
tem pa, če si priznamo ali ne, je tudi 
še kako in edino res, da je bila zadnja 
leta motor razvoja v občini Poslovna 
cona. Kako sedaj kaže coni in njene-
mu razvoju?    

Predvsem ni res, kot bi morda kdo mislil, da 
se s Poslovno cono ta hip nič ne dogaja. Tako 
imenovana parcelacija v njej namreč potrjuje, 
da njena izgradnja formalno pravno ni več 
vprašljiva. Zaskrbljuje pa prodaja zemljišč, saj 
se je le-ta dobesedno ustavila. To pa lahko po-
meni, da bomo brez prodaje zemljišč zgolj ob 
prihodkih iz tako imenovane primerne porabe 
500 EUR na prebivalca v občini dobesedno 
blokirani. Z 2,5 milijona EUR (5000 prebival-
cev krat 500 EUR) velikim občinskim prora-
čunom si poslej utečenega dogajanja in življe-
nja v občini praktično ne znamo več 
predstavljati. Vemo, da smo v  zadnjih letih v 
občinskih proračunih imeli med 10 in 15 mili-
jonov evrov na leto in da smo najmanj tretjino 
tega denarja vsako leto lahko namenjali za in-
vesticije. Danes zato z 2,5 milijona evrov pri 
sedanjem standardu šol, vrtca, športa, niti 
vzdrževanja ne zmoremo, kaj še da bi načrto-
vali kakšno izgradnjo infrastrukture.

Se je torej že, oziroma morda bolje reče-
no, se bo tudi občine dotaknila recesija?
Čeprav je v tem trenutku glede recesije pri 

nas v občini težko biti prerok, jo vsekakor že in 
jo tudi bomo občutili. Ne vem še sicer koliko, 
vendar nam bo zavrla in okrnila načrtovane 
programe. Lahko se zgodi, da se nam naši 
programi, katerih uresničevanje smo načrtova-
li za leto 2009 in 2010, zamaknejo v naslednji 
mandat. Doslej smo pač živeli nekako brez-
skrbno, saj smo bili vajeni, da želje na nekaterih 
infrastrukturnih področjih uresničujemo, kot 
pravimo, čez noč. 

Da pa vendarle ne bom preveč črnogled, naj 
povem, da bi nam dve, tri primerne prodaje 
zemljišč v bodoči poslovni coni najbrž že 
omogočile gradnjo oziroma uresničevanje 
programov vsaj v tolikšnem obsegu in nekako 
s takšno dinamiko, kot smo je bili vajeni doslej 

Župan Tomaž Drolec

Bilo je uspešno leto, imamo 
veliko željo 
Poslovno cono imamo, zdaj gre le za to, da spet čim prej z njo 
oživi motor razvoja v občini. – Imamo pregovor: na napakah se 
učimo. Pa se nam  potem, ko je spet vse v utečenih okvirih, doga-
ja, da se kljub napakam nič ne naučimo. Tega si ne bi smeli privo-
ščiti, če pomislim, na našo skupno največjo željo v letu 2009.  

oziroma letos, ko smo gradili infrastrukturo v 
Suhadolah, Mostah, na Komendski Dobravi in 
drugih krajih v občini.       

Običajno je tako, da se ob težavah ozremo 
nazaj in razmišljamo, kako bi bilo lahko 
drugače, če bi bilo v nekem trenutku, recimo 
včeraj, drugače. Saj vemo, imamo pregovor, 
na napakah se učimo, čeprav se nam potem, 
ko je spet vse v utečenih okvirih, dogaja, da 
se kljub napakam nič ne naučimo. Torej. Se 
nam bo  kolcalo, ker se niso izšle nekatere 
zamisli, kot so na primer načrtovana konce-
sija za izgradnjo kanalizacije pred leti, ali 
pa recimo MBO v Suhadolski jami?

»Ne bi želel preveč pogrevati tega; vsaj za 
sedaj ne. Saj vemo, kakšne cilje smo imeli. 
Recimo, da bi imeli že nekaj časa zgrajeno 
kanalizacijo. V tem primeru bi  denar, ki ga 
namenjamo zanjo v občini danes, včeraj, jutri 
lahko namenjali za kaj drugega, vsekakor pa 
za družbeni standard, recimo za varstvo naj-
mlajših, za starejše, za šolo... Ali pa odpadki. 
Teh se ne bomo nikdar znebili, bodo pa vse 
dražji za nas in tudi za druge seveda. Prav pa bi 
nam prišlo, če bi bili vedno dražji le za druge, 
nam pa »prihodek«. Pa pustimo ta trenutek ta-
kšna razmišljanja in se prepustimo poznanemu 
reku starejših: »Je že moralo biti tako.« 

Sem pa vseeno trdno prepričan, da bi bila 
slika danes bistveno drugačna, če ne bi poldru-
go leto do dve čakali na dovoljenje naravovar-
stvenikov in vseh drugih z njimi, zaradi prepri-
čanja, da je zemljišče v bodoči Poslovni coni II 
svetinja in punčica nedotakljivosti. Kako lice-
mersko se sedaj vse skupaj sprevrača, vidimo, 
ko bo gradnja plinovoda ta prostor dobesedno 
razdejala. Obsega namreč kar 5 odstotkov Na-
ture 2000 in posega v stometrski pas. In 
kaj ob tem sedaj pravijo naravovarstve-
niki? Ni jih. Molčijo. In tudi najbolje je, 
da molčijo, saj se jim je, kot pravimo, 
dobesedno kozolec za hrbtom  podrl. Pa 
ne le njim, tudi vsem tistim, ki bi jutri 
želeli razvoj v občini, kakršnega smo 
bili vajeni na vseh področjih doslej. So 
pa prav slednji skupaj z naravovarstve-
niki naredili ogromno razvojno škodo 
pri zelenih površinah, nam pa zaradi 
meteorne kanalizacije. Predvsem pa so 
nam zavrli razvojno dinamiko poslovne 
cone, ko so nam, vsaj začasno, dobese-
dno prekinili priliv in z njim zaustavili 
našo dinamiko na različnih področjih 

družbenega in infrastrukturnega razvoja.«
No, pa če se spomniva še enega pregovora 

-  Slovenci jih res imamo za vsa najrazlič-
nejša dogajanja in življenjske resnice - in 
sicer, »da za dežjem vedno posije sonce«,  
potem vendarle ne bi smelo bit prehudo. 

»Res je. Motor razvoja je optimizem, pozi-
tivni pogled, dobra, ustvarjalna volja. Vsega 
tega nam prav v tem trenutku, ob razumljivo 
upravičeni kritičnosti, ne sme manjkati. Pre-
pričan sem, da bomo uspeli in zmogli, tako ali 
drugače, vse tisto, kar želimo in hočemo. To pa 
vemo. Želimo in hočemo varstvo in izobraže-
vanje, skrb in dobro počutje za starejše, vsem 
prijazno in urejeno  vsakodnevno počutje v 
domu, ob domu, na cesti, ob vodi, v gozdu....

Poznano je, da nas Slovence težki, kritični, 
odločilno pomembni trenutki zberejo, poveže-
jo, utrdijo v volji na poti k ciljem.

In prav ta povezanost, sem prepričan, nam 
lahko pomaga premagati pravzaprav ozko mi-
selnost o škodi, ki jo povzroči izgradnja zadr-
ževalnikov na Pšati in Tunjici. Prepričan sem, 
da to zmoremo. To pa je za leto 2009 tudi moja 
največja želja. In, saj vemo, če si nekaj zares 
močno želimo, se nam potem takšne želje tudi 
uresničijo; vsaj meni se. Ker pa je v tej želji 
veliko somišljenikov, naj bo to tudi prva želja 
naše občine za leto 2009. Seveda pa poleg te 
želim, da se tudi vsem vam in vsakemu posebej 
med nami, uresniči čim več lepih želja v priho-
dnjem letu.«

Velja pa naj tudi zdravje, dobro počutje, 
mir, volja za sodelovanje in prijateljsko razu-
mevanje. In: če verjamemo, če si zares in zelo 
močno želimo, potem smo in bomo!

Andrej Žalar          

15. maj 2008: prav za občinski praznik so tudi na 
Komendski Dobravi dobili vodo iz kamniškega Iverja.
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SPREHOD SKOZI LETO

Konec leta je pred nami. To je čas, ki nas obi-
čajno ponese v razmišljanja o dogodkih, ki so 
zaznamovali preteklost. Ko nehote v sebi 
opravljamo obračun svojih dejanj in misli, ki 
so vodile naše ravnanje. Sčasoma listi zbledijo, 
se izgubijo – spomin dobiva »luknje«. Hote ali 
nehote nam včasih izgine iz spomina nekaj, 
kar bi bilo dobro, da se ohrani. Za bodoče ro-
dove, za pridobivanje izkušenj, ki nam ali 
mladim, ki stopajo v življenje, lahko  prihrani-
jo marsikatero nepremišljeno potezo. Zato 
skušamo v tem zapisu strnjeno ohraniti najpo-
membnejše dogodke, ki so zaznamovali leto, 
ki se poslavlja.

Ne bom našteval rubrik po vrstnem redu, ker 
je zaradi aktualnih vsebin v posamezni številki 
mogoče, da se strani zamenjajo, vendar pa da-
jejo vedno vse številke splošen pogled na do-
gajanja v občini. Tako lahko dajemo poudarek  
stalni županovi rubriki, kjer pojasnjuje posa-
mezna vprašanja razvoja in dogajanja v občini 
in napoveduje načrte Občine. Večkrat najdemo 
v tej rubriki tudi komentarje in odzive na želje, 
pisma ali potrebe občanov. Tudi kratka poroči-
la o delu Občinskega sveta so potrebna, saj lo-

Čas beži iz včeraj v jutri
Čas beži. Nepovratno se razmere, dejanja in mišljenja pomikajo v naš spomin. V predalčke naše 
zavesti, kjer ostajajo (ali pa tudi ne) dragocene izkušnje in lepota spomina postaja vse bolj naša.

kalna TV+ ne pokriva vseh gospodinj-
stev in je tako naše glasilo za nekatere 
edini vir seznanjanja z dogodki na ob-
činski ravni. Informacije so vsekakor 
bolj realne kot »šank« debate.

Posebne strani so namenjene poli-
tičnim strankam, ki imajo možnost 
objavljanja svojih stališč in mnenj o 
posameznih problemih. S tem želi ure-
dniški odbor obdržati uravnoteženost 
izmenjave političnih stališč različnih 
interesov in pogledov na dogajanja v 
občini in tudi širše. 

Ni številke, kjer ne bi imeli svojega 
stalnega prostora mladi in skavtska 
organizacija. Objavljeni so prispevki 
šolarjev, ki pod vodstvom svojih 

mentorjev pridno opisujejo dogodke iz svojega 
življenja in doživetja na raznih prostočasnih 
dejavnostih. Njihov neposredni način izražanja 
poživlja včasih suhoparno pisanje odraslih, saj 
jim živahnost in neposrednost dajejo žlahtno 
vsebino iskrenih doživetij. Tudi Mravljišče je 
vedno bolj živahno. Pridni in zagnani so. Po-
grešam pa nekoliko več jezikovne vzgoje (in 
znanja) mentorjev, ki v svojem poročanju 
marsikdaj uporabljajo med  mladimi tako po-
pularni »sleng« - kot v posmeh slovenskemu 
jeziku. »Tudi mravljicam včasih dogaja« je 
naslov prispevka. Kako vzgajati domoljubje, 
če svojega jezika ne spoštujemo in ne cenimo. 
Čisto drugačni so skavtski prispevki, včasih 
nekoliko humorni, a vendar polni življenjskih 
resnic in vedrega pogleda na vrednote življe-
nja, ki jih starejši včasih kar nekako pozablja-
mo. Prispevki o medgeneracijskem centru 
Komenda, o njihovi dejavnosti in prizade-
vanjih za kakovostno staranje, največkrat 
izpod peresa Viktorije Drolec, nam dajejo ne 
samo upanje, ampak tudi zagotovilo, da odha-
jajoča generacija ne bo sama in potisnjena na 
stranki tir. Posebej se moramo ozreti na strani, 

ki so posvečene društvenemu 
in družabnemu življenju, ki 
ima v naši občini vidno mesto 
in tradicijo. Posebno mesto 
zavzemajo prispevki o delu 
Ustanove Petra Pavla Gla-
varja, Društva upokojencev, 
Gasilskih društev, športnih 
društev in klubov, Konjeni-
škega kluba in ostalih obča-
snih prostočasnih dejavnostih. 
Ena stalnih rubrik je tudi rubri-
ka o varnosti, varnostni kul-
turi in neprijetnih dogodkih. 
Opozorila na posamezne eks-
cesne primere in na dejavnost 
Policijske postaje Kamnik so 
vedno dobrodošla, pa če se tudi 

večkrat ponavljajo. Razna strokovna obvestila, 
vabila in obvestila popestrijo naše glasilo in 
nudijo bralcu pregled dogajanja v občini. Na-
sveti, ki jih večkrat prispevata ga. dr. Angelca 
Žirovnik in dipl. psihologinja Ana Zarnik, so 
lahko marsikomu pomoč za kvalitetnejše ži-
vljenje in reševanje osebnih problemov. Včasih 
skupaj kuhamo, pravno svetujemo, rešujemo 
križanke in si z vsako številko Aplence med 
drugim tudi krajšamo čas.

Kratek sprehod po posameznih številkah 
našega glasila je namenjen posebnim dogod-
kom v občini, ki gotovo niso bili spregledani, 
je pa prav, da jih zaradi aktualnosti posebej iz-
postavimo.

Januarska številka je bila namenjena pred-
vsem načrtom za letošnje leto. To dajejo slutiti 
kratki prispevki na drugi strani, predvsem pa je 
optimističen prispevek župana, govora je tudi 
o občinskem proračunu in o potrditvi predloga 
lokacijskega dovoljenja za II. fazo poslovne 
cone. Plinifi kacije bo verjetno vesel marsikdo 
v naši občini, pa tudi dejstvo, da meritve elek-
tromagnetnega sevanja v naši občini kažejo, da 
so izmerjeni podatki daleč pod dovoljeno mejo. 
Uspešen je bil dobrodelni koncert UPP, članek 
o prostovoljstvu in etiki prostovoljskega dela 
(Viki Drolec) pa je morda le komu odprl srce 
za prostovoljstvo, ki postaja potreba in osebna 
nujnost za tiste, ki želijo polno delovati v svo-
jem prostem času. Prav je, da je dr. Žerovnik 
obudil spomine na Selanov prispevek sloven-
ski kartografi ji. Velike ljudi včasih kar prehitro 
pozabimo. Kolesarji so obiskali Rim – zahte-
ven podvig. Prvič je bilo obširno predstavljeno 
doslej malo znano delo Društva stari traktor iz 
Most. O njih bo še govora.

Druga številka Aplence je obudila spomin 
na preminulega predsednika države dr. Janeza 
Drnovška. Županova stran – kot vedno načrti 
in realizacije zastavljenih ciljev. Aktualno je 
bilo priključevanje na kanalizacijo, sožitje ge-
neracij. Hojo, kakor življenje dolgo, sta opra-
vila Marinka in Jože. Njuna razmišljanja na 
poti bi bila lahko vsakomur vzor za ureditev 
svoje notranjosti in dušnega miru. Bila sta v 
Santiagu de Composteli, znanem romarskem 
središču v katedrali svetega Jakoba. Novi Pla-
ninski dom v Podborštu pa je 10-letnici obstoja 
PD Komenda odprl vrata Občnemu zboru 
svojega društva.

V marcu je največje društvo ob najšte-
vilčnejši udeležbi – Društvo upokojencev 
Komenda imelo svoj občni zbor. Posebej je 
treba omeniti, da je letos petdesetletnico sku-
pnega življenja praznovalo kar 15 parov. Po-
drobna so pojasnila o priključevanju na plin za 
gospodinjstva. Po zaslugi društva stari traktor 
pa se je zgodil tudi pomemben mednarodni 
dogodek  - srečanje starih traktorjev iz Nemči-

Mošanski gasilci so letos najprej dobili podvozje za nov 
avto, 3. decembra pa že nadgrajen nov avto, o čemer 
bomo več pisali v januarski Aplenci.

Komendski gasilci so maja proslavili prevzem novega kombija, 
ki so ga nabavili sami s pomočjo sponzorjev.
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je, Italije, Avstrije in seveda Slovenije. Ker ni-
smo daleč od najdišča mamuta v Nevljah pri 
Kamniku, je prav da je o njem napisano kaj 
več(sledilo bo še nadaljevanje). Marko Ravni-
kar je postal državni prvak v avtokrosu, Igor 
Kern pa je bil tretji. Gasilska zveza Komenda 
je dobila novo vodstvo. Velikost športne dvo-
rane je še vedno burila duhove, na novo dol-
žnost vodje policijskega okoliša v naši občini 
pa je bil imenovan Igor Ručigaj.

April je mesec, ko se TD loti čiščenja navla-
ke in odpadkov širom po naši občini. Zbrali so 
nad tri tone odpadkov. Slaba slika za kraj in za 
tiste, ki odpadke pripeljejo od drugod in jih 
odložijo. Kritična županova beseda o zatikanju 
pri Centru in gradnji hlevov bo morda poma-
gala presekati gordijski vozel. Letošnji kmetij-
sko-gozdarski sejem je bil doslej največji, odprl 
ga je minister za okolje in prostor Janez Po-
dobnik. Organizator – kdo drugi kot Konjeniški 
klub Komenda. Optični kabel – T2 je tehnolo-
gija za naslednja desetletja. Upajmo, da imajo 
prav.

O družbi za vse generacije piše Viki Drolec, 
več solidarnosti pa pričakuje UPPG. Nam bo 
zapis Jožeta Pavliča odprl srca in dlani? Ra-
znolikost mnenj predstavljajo pisma bralcev. 
Ob podelitvi Čebel in Osatov so se Osati po-
skrili!? Vzpodbudna akcija Turističnega dru-
štva in Aplence. Nadaljevanje o Neveljskem 
mamutu izpod peresa Eda Grmška se je konča-
lo. Morda bi bilo dobro, da bi o delovanju 
krožka »Kamenkost« na OŠ Komenda občasno 
izvedeli več.

Maja smo praznovali, zato je bila večina 
vsebin posvečena dogajanju ob prazniku obči-
ne. Letošnja občinska priznanja so bila pode-
ljena v prave roke in so jamstvo za dobro delo 
nagrajencev tudi v bodoče. Komenda je z 
Medgeneracijskim središčem primer dobre 
prakse za države EU. Balinarska sekcija DU 
Komenda je pripravila prvenstvo balinarjev – 
upokojencev Gorenjske in ob tej priložnosti 
slavnostno odprla novo brunarico na novem 
balinišču. Kolesarski klub Bexel je skupaj s 
KK Rog in KD Radenska-fi nančna točka že 
drugič uspešno organiziral 2. veliko nagrado 
Komende. Konjeniški klub je prispeval k pra-
znovanju konjeniško prireditev, planinci pa so 
odprli svoj Planinski dom. No, zgodila pa se je 
tudi vandalska noč pred praznikom. 95. rojstni 
dan je praznovala najstarejša občanka Mici 
Kepic iz Most.

Junij se začne najlepši čas šolskega leta. 
Zato so ob koncu šolskega leta bila podeljena 
priznanja in pohvale najboljšim učenkam in 
učencem OŠ Komenda-Moste – to pa je vesela 
napoved brezskrbnega poletja. Ob tej priliki je 
bila sklenjena dobrodelna akcija, ki ji je pri-
skočila  na pomoč tudi Občina Komenda. 
Bolnemu učencu so poskrbeli za malo bolj 
brezskrbno življenje in kupili prepotrebno in-
sulinsko črpalko. Tokrat je bila županova bese-
da neposredna in odkrita : »Država ne ravna 
modro in odgovorno«! Pisma bralcev so odraz 
demokracije, zato v tej številki kar dve zanimi-
vi temi. Da so tudi Komendčani udeleženi v 

predsedovanju EU, nam je posredovano v tej 
in naslednji številki. Pa smo dovolj ponosni 
nanje?

Zgodil se je mednarodni dan traktorjev v 
Komendi - Društvo stari traktor postaja vedno 
bolj aktivno in prepoznavno tudi doma. OŠ 
Komenda-Moste je postala del evropske dru-
ščine eko šol! Mravljinčki so občinski praznik 
proslavili s pohodom od pomnika do pomnika 
– po poteh kulturne dediščine.

Nekateri imenujejo julij čas kislih kuma-
ric! Pa ni čisto res tako. Vsaj pri nas ne. Celo-
stranska predstavitev krožka Kamenkost in 
njihova udeležba na mednarodni razstavi mi-
neralov in fosilov MINFOS v Tržiču je prizna-
nje za njihovo delo. Regije – kost za glodanje 
– stališče Komendčanov je znano. Ko se narava 
razjezi – solidarnost tolaži – dva avtorja o isti 
temi. Oba vredna premisleka. Zadišala je 
otroška folklorna skupina Avrikelj. Častni ob-
čan Lojze Lah polaga na srce: »Ni poti do cilja 
brez volje in dela«! Zlato pravilo ob njegovi 
70-letnici.. Zabeležena je tudi 30-letnica ko-
šarkarskih maratonov med  ekipama Komende 
in Mengša.

Dvojna številka – avgust-september prina-
ša reportažni zapis o delu gasilcev naše Občine 
v času, ko se je narava razjezila. Vas Gozd v 
kamniški občini in Ptuj z okolico so potrebo-
vali njihovo pomoč. In dobili so jo v najboljši 
možni meri, kot so tega sposobni samo gasilci. 
Poplave in suhi zadrževalniki – temi, ki nista 
usklajeni. Potrebni so – samo ne pri nas, nas pa 
morajo zaščititi pred poplavami! Taka razmi-
šljanja je treba uskladiti in napraviti vse, da bi 
bile naše vasi zaščitene. Občinski svetniki pa 
so se morali ukvarjati s pojavi vandalizma 
okoli šole in športne dvorane! Videonadzor – 
zapore po 22. uri! Bo pomagalo? Medgenera-
cijsko prostovoljstvo med osnovno šolo in 
vrtcem in podpis koncesijske pogodbe za 
opravljanje socialnovarstvene oskrbe na domu. 
Za zgled! Folkloristi DU Komenda so dobili 
nove noše, njihovi plesi pa nove vsebine. Pod-
župan – sedemdesetletnik – pa še tako delaven 
in živahen, objektiven do te mere, da pravi: 
»Naj pove, če je kdo kratko potegnil! Zame je 
demokracija – delaj tako, da kar boš naredil, 
drugemu ne bo škodovalo«! Čestitke! Kuhal se 
je predvolilni golaž. Goveji in besedni, ne eden 
– več jih je bilo. Bili smo pred volitvami v 
Državni zbor.

Katja Tabernik je bila v Albaniji. V njenih 
gorah; pa je del svojih doživetij posredovala 
tudi nam. Skavti so doživeli norost, ki deluje 
– tudi »slovensko« ime za tabor! Posebne 
omembe je vreden Oratorij v Komendi, ki pri-
naša med mlade vero, upanje in ljubezen.

Pozna se, da se bliža jesen in čas, ko moramo 
še posebej načrtovati svoje delo in prosti čas. 
Udejanja se ideja o pomoči družini na domu, 
Mravljišče pa se vprašuje: »kva dugaja«? In 
nudi takoj odgovor s svojim dobrim naborom 
prostočasnih dejavnosti, če smo seveda vpra-
šanje pravilno razumeli. Občinski svet je zavr-
nil pobudo za referendum. Po sestankih v Ko-
mendi, Mostah in na Križu ni več večjih 

Nedvomno pomembna pridobitev je tudi nov 
most nasproti šole v Komendi.

nesoglasij glede zadrževalnikov. Kratek zapis 
o literarnem zgodovinarju, našem rojaku prof. 
Francetu Piberniku, je samo malce odprl duri 
do spoznavanja dela tega pogumnega človeka. 
Pisma bralcev – aktualna in morda malo zlobna 
– pa vseeno vredna branja in premisleka. Poto-
pis: Tien Shan (nadaljevanje sledi). Grossgloc-
kner pa je doživel že četrti uspešni obisk članov 
Društva stari traktor iz Most, ki so uspešno 
zastopali Slovenijo na Svetovnem prvenstvu 
traktorjev – starodobnikov. Oktoberfest v Ko-
mendi? Zakaj pa ne? Samo ime prireditve bi 
bilo lahko slovensko.

November je po navadi že kar hladen – zato 
aktualno vprašanje in odgovori – kje se bomo 
ogrevali s plinom? Vlada naj hitreje uresničuje 
strategijo varstva starejših – in poziv vladi! Bo 
kaj zaleglo? Jože Pavlič razmišlja o tem, kako 
razveseliti občane v stiski. Klub gojiteljev go-
lobov pismonoš ponosno poudarja, da je golob, 
last Borisa Baloha iz Most, najboljši sivi golob 
– z reg. »tablico« SLO 06-113-1109. Premalo 

slišimo o njih. Pogovor s prof. Francetom Pi-
bernikom avtorja Jožeta Pavliča nam razkriva 
širše razsežnosti njegovega dela in velikega 
prispevka k literarni zgodovini. Minil je že 
sedmi nastop talentov mentorja UPPG. Gasilci 
naše občine pa so pripravili malce obširnejši 
zapis o svojih dejavnostih. V članku »Duhov-
niku Mihaelu Žnidarju v spomin« je Jože Pa-
vlič obudil spomine na svoja srečanja s premi-
nulim rojakom, ki bo v naših ljudeh pustil 
globok spomin kot človek in duhovnik.

December - Saj ne vem, kaj naj napišem. 
Gotovo bo tudi ta številka zanimiva in vsebin-
sko raznolika. Sicer pa – pred vami je. Presodi-
te sami in ji posvetite nekoliko svojega proste-
ga časa. Morda vam ne bo žal. Kot ni žal 
članom Uredniškega odbora in Uredništva, ki 
vam ob koncu leta želita veliko sreče, zado-
voljstva, miru in osebne sreče. Vam in vsem 
Vašim!

Tone Ogorevc 

Občni zbor TD
Turistično društvo Komenda bo imelo že 
prvi mesec v letu redni občni zbor. Zbor 
članov društva bo 23. januarja ob 19. uri v 
prostorih Planinskega doma na Podborštu.
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POLOVICA MADATA

Kje smo na polovici mandata 
Ob koncu leta, ko si vsi voščimo in želimo vse lepo v prihajajočem novem letu, se nehote tudi 
vsak zase in vsi skupaj sprašujemo, kakšno je bilo leto, kaj nam, je dalo, kaj uresničilo z začetka. 
V Aplenci pa smo vodje svetniških skupin v občinskem svetu vprašali, kako ocenjujejo dogajanje 
nekako na sredini. Minila je namreč polovica tega, tretjega mandata v občini Komenda. 

Obljuba in 
zvesta podpora 

Lista Socialnih demokratov 
(OO SD Komenda) je v tem 
mandatu prvič sodelovala v 
kandidaturi na volitvah v ob-

činski svet. Svetnika socialnih demokratov 
(Dobnikar; Majcen) drživa obljubo in sva 
zvesta podpornika vodenja in projektov našega 
župana in razvojne politike občine! 

Vse v občinskem svetu sprejete projekte, ki 
se izvajajo, podpirava in tudi  OO SD Komen-
da: Mladinski center Mravljišče, ideje o Med-
generacijskem sodelovanju in novem centru, 
plinifi kacijo občine, postopna in celovita pre-
nova ključnih cestnih odsekov, podpora pro-
jektom v šoli in vrtcu, nakup gasilskega vozila, 
podpora nogometnemu klubu, sodelovanje pri 
razvoju poslovne cone... 

Osebno sem razočaran nad počasnim ureja-
njem centra Komende; posebno ker nismo začeli 
z izgradnjo centralne trgovine. Drugo, za kar sem 
prepričan, da se  mora zgoditi, je ureditev cestne-
ga odseka od Občine Komenda pa do Mosta na 
Gmajnici pod Glavarjevo bolnico. Ta odsek je še 
posebno nevaren za šolarje in kolesarje.

V Mostah mi ni najbolj všeč tista lokacija 
travnika nasproti bivšega C Bara proti šoli za 
izgradnjo novega vrtca. Vendar, da ne bo ne-
sporazuma, gradnjo brezpogojno podpiram, 
saj vem, da vrtec še kako potrebujemo. Verja-
mem, da takrat, ko smo kupovali tisti travnik, 
boljše rešitve ni bilo. Se nam pa sedaj obeta 
lepša lokacija nasproti šole v Komendi. Za 
našo svetniško skupino vem, da dela kar naj-
bolj usklajeno, volivkam in volivcem pa v OO 
SD Komenda obljubljamo, da se bomo še bolj 
trudili, da na naslednjih volitvah dobimo še 
več svetnikov in možnosti za odločanje. 

Roman Dobnikar, vodja svetniške skupine in 
predsednik OO SD Komenda

Izziv in 
priložnost

V svetniški skupini SDS smo 
se na začetku tega mandata 
odločili, da bomo podpirali 
tiste dobre projekte, ki najbo-

lje zadovoljujejo javni interes vseh občanov. 
To so medgeneracijski center, komunalna in-
frastruktura, projekti šolstva, otroškega in so-
cialnega varstva, kulture, športa. Pri številnih 
dokumentih smo prispevali k odpravi neustre-
znih formulacij določil, doslednemu upošteva-

nju okoljevarstvenih zahtev. S kritičnimi raz-
pravami smo prispevali k objektivnejši sliki 
stvarnosti pri sprejemanju odločitev. Tako smo 
kot opozicija delovali tvorno k dobremu, ure-
jenemu usmerjanju denarja v proračunu. 
Uspehi občine so zato tudi naši uspehi.

Pogosto pa smo tudi zaman opozarjali na 
stvari, ki se niso izvajale vedno z doslednim 
upoštevanjem javnega interesa. Ena takšnih za-
dev je premalo domišljena pozidava prostora. 
Občinska politika je pri tem preveč podjetniška, 
brez celostne vizije in pogleda na vse posledice 
(priseljevanje: kapacitete vrtca, šole, zdravstva, 
infrastrukture), premalo sistematska; kdor občini 
pokaže denar, je lahko sotvorec prostorske poli-
tike. Ni ciljne vizije razvoja, kakšna bo na primer 
občina čez 20 let. Načrtovanje je preozko, na 
seji občinskega sveta pa ga je potem silno težko 
spreminjati. Prihaja do premalo domišljenih 
umeščanj stanovanjskih sosesk v vplivni prostor 
kmetijskih gospodarstev, ali pa večjih poslovnih 
dejavnosti v stanovanjski prostor. Tudi gradnja 
blokov v vaško okolje ni samo porušitev skladne 
vaške vedute, umeščanje industrijske dejavnosti 
v prostor pa že vpliva na kvaliteto bivalnega 
okolja. SDS je zaman predlagala referendum, 
kjer bi občani dobili priložnost, da povedo svoje 
mnenje o tem. In tudi Suhadolska jama, kaže, da 
bo postala še ena industrijska cona.

Z doseženim smo samo deloma zadovoljni, 
saj nam ni vedno uspelo prepričati ostalih sve-
tnikov. Premočni so interesi pa tudi lobiji. 
Morda pa bodo prihajajoči problemi in posle-
dice pripomogli k spreminjanju odločanja. Tu 
vidimo izziv in priložnost.

Janez Dolinar, vodja svetniške skupine SDS 

Nasprotniki 
predolgo 
uspešnejši 

Stranka LDS ni veliko oblju-
bljala. Temeljili smo na real-
nosti: izgradnja kanalizacije, 

ureditev šolstva in otroškega varstva, izboljša-
nje cestne varnosti...

Večina obljub in realizacije le-teh je vezanih 
na denar. Svetnika LDS sva aktivno sodelovala 
pri odločitvah glede izgradnje Poslovne cone, 
ki je glavni vir dotoka kapitala. Žal so bili ne-
kateri Komendčani, ki so nasprotovali coni, 
predolgo uspešnejši od nas. Zato tudi zamuda 
pri izgradnji.

V svetniški skupini smo zadovoljni, da smo 
sodelovali pri razrešitvi prometnih težav (se-
mafor) v Mostah. Imeli smo protestni shod. 

Opozarjamo tudi na druge kritične točke in si-
cer izgradnjo tretjega cestnega pasu na relaciji 
Moste – Potok, kar naj bi rešili prihodnje leto. 
Tudi do Kranjske poti nismo bili ravnodušni. 

S prizidkom k telovadnici bomo končali 
zgodbo o športni dvorani, uporabniki pa bodo 
dobili primerne prostore. Smo zagovorniki špor-
ta, zato nenehno predlagamo več denarja dru-
štvom; predvsem tistim, ki se ukvarjajo z otroki.

Ne strinjamo se s prepočasno izgradnjo ka-
nalizacije. Med tem, ko je del občine že zelo 
dobro pokrit z njo, se v ostalih vaseh ne dela 
prav veliko. Tu bi morali aktivnosti pospešiti. 
Eden večjih problemov je center Komende; 
trgovina je prava rak rana, vendar smo pri tem 
svetniki nemočni. 

Seveda si občina zasluži tudi večji zdra-
vstveni dom, dograditev vrtca, obnovo cest... 
Pa smo zopet pri denarju. Upajmo, da nas rece-
sija ne bo preveč prizadela in bomo s prodanimi 
zemljišči v Coni rešili večji del problemov.

Svetnika LDS želiva vsem občanom miren 
Božič in srečno Novo leto.

Roman Grošelj, vodja svetniške skupine LDS

Starost v 
domačem 
kraju 

Prehajamo v drugo polovico 
dela Občinskega sveta v tre-
tjem mandatu. Delo in uspehe 

ocenjujem zadovoljivo, saj smo izpolnili del 
obljub, ki smo jih dali našim volivcem. Veseli 
smo, da smo zgradili most pri O.Š. v Komendi, 
dogradili nekatere ceste (del Remiceve poti, Je-
zerškove) ter pričeli po vgradnji infrastrukture 
tudi z urejanjem ostalih cest. Po celoviti izgra-
dnji v vasi Križ, se intenzivno urejajo ceste z 
infrastrukturo v Mostah, Suhadolah in Žejah. 
Vsekakor je rak rana celovito urejanje centra 
Komende. Pričetek izgradnje nujno potrebne 
trgovine se prenaša iz leta v leto. Občinski sve-
tniki na to izgradnjo, razen da opozarjamo, ni-
mamo velikega vpliva. Kdaj bo pričetek gradnje 
trgovine in centra Komenda, je samo v rokah 
našega župana. To sem že večkrat poudarjal. 
Upam, da po izgradnji ne bo prevelikega hvali-
sanja nas občinskih svetnikov o velikih zaslugah 
pri tej nujno potrebni ureditvi. Tudi vasi v sever-
nem delu naše občine se v 10-letnem delu niso 
razvijale. Pozabljamo tudi na našo kulturo. Od-
mika se obnova kulturnega Doma ter nujna ob-
nova vzhodnega dela Glavarjeve bolnice.

Kot predsednik DU Komenda sem zelo vesel 
in ponosen, da sem lahko kot občinski svetnik 
prispeval, da se bo v letu 2009 pričela gradnja 
Medgeneracijskega centra z vso svojo dejav-
nostjo. S tem nam bo omogočeno, da bomo 
takrat, ko bo to potrebno, preživeli svojo sta-
rost v domačem kraju. Tudi izgradnja dodatnih 
prostorov pri športni dvorani (prostorov po 
normativih so nam pri prejšnji gradnji nekateri 
takratni veljaki preprečili) je zelo pohvalna.
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POLOVICA MANDATA – DOGAJANJA
S pričetkom gradnje kanalizacijskega siste-

ma v severnem delu naše Občine in z urejanjem 
nevarnega dela ceste pod Glavarjevo bolnico 
bodo naše predvolilne obljube izpolnjene.

Janez Kimovec, LNO  

Čaka nas 
realnost 

V občinskem svetu se s 
Francem Petričem trudiva, 
da v okviru programa odloč-
no podpirava tiste program-
ske usmeritve, ki so bile za-

črtane na začetku  tega mandata. Tako osebno 
kot kolega Petrič ugotavljava, da uspehi v tem 
mandatu, kot tudi nasploh v samostojni občini 
od osamosvojitve, potrjujejo, da je bila odloči-
tev za samostojno občino pravilna. 

Na polovici mandata pa se zaradi splošnih  
gospodarskih razmer (recesija) bojim, da bo 
denarja za vse programe, ki so začrtani in tudi 
začeti, premalo. Mislim, da imamo tudi svetni-
ki ta hip morda prevelike želje. Če samo pomi-
slim, kako velik projekt je na primer kanaliza-
cija. Upam, da ne bo postal prevelik zalogaj za 
dokončanje ob jutrišnjih razmerah. Pred nami 
je projekt športne dvorane, vrtec, dom za sta-
rejše občane oziroma medgeneracijsko sredi-
šče. Prepričan sem, da nas čaka realnost, ki bi 
jo označil z izrekom, da vsaj nekaj časa ne bo 
v občini tako, kot je včeraj bilo. Včeraj smo si 
na primer bolj ali manj nujno potrebo zaželeli 
in niti pomisli nismo, da morda ni kar samou-
mevno izvedljiva in da želje pa ne moremo 
uresničiti. Poslovna cona je bila tisti vir, ki je 
uresničevala želje in potrebe.

Z željo, da bomo vsi skupaj z razumevanjem 
in voljo uspešni tudi v prihodnje, želiva vsem 
občankam in občanom čimbolj uspešno, zdra-
vo in zadovoljno leto 2009.

Vid Koritnik, SLS 

Optimizem 
s kančkom 
pesimizma

Na življenje gledam optimi-
stično, a vendar me ob izteku 
polovice mandata nekoliko 

prevzema pesimizem. Kar nekaj projektov, ki 
smo jim dali zeleno luč v letnih proračunih,  
niso ugledali luč sveta. Vendar upanje in zau-
panje ostaja do te mere, da bomo znali skupaj 
določiti pravo razvojno prioriteto v korist celo-
tne občine predvsem pa tenkočutno prisluhniti 
potrebam naših najmlajših in starejših občanov. 
V tem letu  je bila najbolj težko pričakovana 
trgovina, v kolikor ne celotni center Komende, 
a žal zapletov ni zmanjkalo. Kje je bila storjena 
napaka,  da se zadeva vleče iz leta v leto, bo 
pokazal čas, ni dovolj le ugibanje.

Ob izteku leta pa si najbolj želim, da ljudje 
ne bi bili žalostni, da bi pozabili na težave, da 
bi jih navdajalo upanje v boljši jutri in spozna-
nje, da v stiski nismo sami. Veselo praznovanje 
in srečno 2009.

Danica Zmrzlikar, Nova Slovenija 

Če bi se vsi 
zavedali

TRN, ki ni politična stranka 
v občinskem svetu, zastopava 
g. Baldomir Kremžar in spo-
daj podpisani Mirko Kepic. 

Prepričan sem, da je TRN ostal zvest usmeri-
tvam, ki smo si jih zadali pred volitvami in jih 
dosledno tudi zastopava. Koliko nama uspeva, 
boste presodili sami, ker le vi cenjeni občani 
imate to pravico. 

Menim, da je bilo v preteklem obdobju nare-
jeno marsikaj, kar nam bo lepšalo in lajšalo ju-
trišnji dan. Prepričan pa sem, da bi bilo mogoče 
storiti še več, če bi se vsi zavedali, da so za 
doseganje skoraj vsakega cilja potrebna tudi 
materialna sredstva in bi vsi tisti, ki so imeli 
možnost v preteklih štirih letih, podprli in po-
magali pri projektu Poslovno proizvodne cone.

Kako naprej? Želja je veliko. Mi v TRNu se 
zavedamo, da je največja obveza nas, ki odlo-
čamo, kdaj in kaj narediti s sredstvi, ki bodo na 
voljo, usmerjamo tako, da bomo z njimi najprej 
zagotovili: optimalne pogoje za naše najmlajše 
(vrtičkarje) in šolarčke, zdravo okolje in prija-
zen prostorski razvoj in ne nazadnje tudi za 
varen dom tistih, ki so v svojem življenju veli-
ko prispevali za naš kraj.

Vsem spoštovanim občankam in občanom 
želim v TRNovem in lastnem imenu, da bi 
nam bilo leto 2009 posuto z rožami in bomo 
drug drugemu naredili vse, kar želimo, da 
drugi naredijo nam!

Mirko Kepic, TRN

Janja Hudej      

Čestitka in zahvala 
gasilcev

Na zadnji letošnji seji občinskega sveta 4. de-
cembra, ko so med drugim  obravnavali program 
plinifi kacije oziroma dobavo zemeljskega plina 
v občini, ko so sklenili, da bodo o cenah ravna-
nja s komunalnimi odpadki odločali na januarski 
seji in da bodo upoštevali pripombe ter pripravi-
li za januarsko sejo  predlog proračuna za leto 

2009 (na dnevnem redu pa je bilo tudi več rednih 
poročil o kanalizaciji, gradnji centra v Komendi, 
cenah storitev na pokopališču, obravnavi pobud 
in odgovorov... – o vsem bomo več pisali v ja-
nuarski številki Aplence), so leto na seji sklenili 
s čestitko svetnikom, in prek njih vsem obča-
nom, mošanski gasilci. Nov gasilski avto GVC 
16/25, ki so ga dobili navečer pred sejo občin-
skega sveta, so pokazali tudi svetnikom. Hkrati 
pa so se županu in svetnikom zahvalili za fi -
nančno podporo za nabavo tega avtomobila.

A. Žalar

Miklavž razveselil 
najmlajše 

Na Miklavžev predvečer je prvi od treh de-
cembrskih daritvenih mož v občini  v sprem-
stvu angelov in parkeljnov razveseljeval naj-
mlajše občane v spremstvu staršev. Začel je 
svoj tradicionalni daritveni obhod v Sahadolah, 
ga nadaljeval v Mostah in na Križu, sklenil pa 
v Komendi. 

Blagoslovitev konj na 
Križu

Na god sv. Štefana, 26. decembra 2007, bo na 
Križu tradicionalni obred blagoslovitve konj. 
Ob 10. uri bo v podružnični cerkvi Spreobrnje-
nja sv. Pavla slovesna maša, po njej pa bo pred 
cerkvijo blagoslovitev konj. 

Vabimo vse lastnike konj iz bližnje in daljne 
okolice ter konjenike iz Konjeniškega kluba 
Komenda, da se ob 11. uri zberejo pri bifeju 
Megi na Križu (bivši Lovski hram), od koder 
bo krenil sprevod po vasi do cerkve.

Pripravljalni odbor   

Še eno novo ime

Po tem, ko so v občinski upravi po septembrski 
»menjavi« zaradi začasne   odsotnosti nekaterih 
članov dobili začasno v računovodstvu Nino 
Avguštin, v tajništvu Klavdijo Kržišnik in name-
sto direktorice Majde Ravnikar Ivana Kendo, je 
ta mesec višjo svetovalko za družbene dejavnosti 
Matejo Drolc začasno zamenjala Janja Hudej. 

– A. Ž.
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V današnji Sloveniji in vsej Evropi se večajo 
potrebe po gradnji domov za stare ljudi. Še 
bolj kot domovi pa se širijo programi za pomoč 
na domu tistim starim ljudem, ki ne morejo več 
sami opravljati vseh vsakdanjih opravil. Stara 
se namreč številčna generacija, ki je bila rojena 
v desetletjih po drugi svetovni vojni – tedaj se 
je rojevalo letno do dvakrat več otrok, ko se jih 
zadnjih dvajset let. Ker je žensk, ki so v rodnem 
obdobju ali vanj prihajajo, skoraj pol manj kot 
pred leti, je logično, da se v mnogih krajih 
manjša število otrok in zapirajo oddelke vrtcev 
in osnovnih šol. Ponekod so odvečni vrtec 
spremenili v ustanovo za dnevno varstvo starih 
ljudi, ki ne morejo čez dan ostati doma sami; 
dnevno varstvo omogoča tem starim ljudem, 
da se jim ni treba preseliti v dom za stare ljudi. 
Tako so se v teh krajih – ne da bi to načrtovali 
– znašli v sosednjih stavbah drug ob drugem 
stari ljudje in otroci v preostalem delu vrtca in 
bližnje osnovne šole.

V Komendi se pravkar pripravlja gradnja 
doma za stare ljudi, dnevnega varstva in drugih 
programov v bližini sedanjega vrtca in šole. 
Prav je, da se resno vprašamo, koliko sodijo 
otroci in stari ljudje v bližino drug drugega. Pri 
odgovoru moramo upoštevati vsakdanje ži-
vljenjske izkušnje večine ljudi in sodobna 
znanstvena spoznanja o tem. 

Kadar ljudje pripovedujejo svoje lepe spo-
mine na otroštvo, so med najbolj pogostimi 
prav spomini na staro mamo ali starega očeta, 
na kakega strica ali teto ali na prijazno starko 
iz soseske, ki se jim je veliko posvečala, se 
smehljala, pripovedovala zanimive zgodbe … 
Študentje, ki se odlikujejo po svojem zrelem 
vedenju, mi neredko pripovedujejo, da jih je v 
puberteti najbolj razumevajoče poslušala stara 
mama ali da so v letih odraščanja prav v starem 
človeku našli človeško oporo, ki so ji lahko 
zaupali in jim je brez moraliziranja vlivala po-
gum in moč za zorenje k samostojnosti. Večina 
ljudi ima torej iz otroštva lepe spomine na stare 
ljudi.

Poglejmo še z druge strani: kako doživljajo 
stari ljudje otroke. Mnogi moji znanci so že 
postali dedki ali babice. Vsak od njih mi vedno 
znova zatrjuje, da je nekaj najlepšega v življe-
nju, ko je dobil vnuke. S kakšnim žarom v 
očeh kažejo slike svojih vnukov! Če spremlja-
mo stare ljudi, se izkaže, da mnogi radi gledajo 
skozi okno otroke na dvorišču, da gredo najra-
je na sprehod tam, kjer imajo pogled na otroška 
igrišča. Koliko svojih prihrankov dajo upoko-
jenci za vnuke! Starega človeka ponavadi po-
živi pogled na otroke, živ stik z njim ga kar 
pomladi.

Otroci potrebujejo poleg vrstniške družbe 
ter sposobne in močne starševske, vzgojiteljske 
in učiteljske bližine tudi bližino starih ljudi, 
sicer v njih zakrnijo nekatere pomembne spo-

Vrtec, šola in dom za stare ljudi 
sobnosti, na primer zavzeto poslušanje in inici-
ativa za pripovedovanje, zlasti pa stvaren ži-
vljenjski čut, da se ljudje staramo in da sodi 
solidarna pomoč onemoglim starim ljudem 
prav tako samoumevno v človeško življenje, 
kakor hrana, gibanje, učenje, delo in razvedri-
lo.

Enako kot otroci stare ljudi, potrebujejo tudi 
stari ljudje otroke: reden pogled na otroški ži-
vžav in mladostno brstenje, da lahko v sebi 
ohranjajo sveže upanje, da je življenje večje od 
njihovega usihanja in tegob, da se je splačalo 
živeti, saj otroci nesejo naprej v življenje vse 
tisto, kar so naredili v življenju sami. Stari 
ljudje bi nujno potrebovali tudi reden stik z 
odraščajočimi: na ta način gredo najlažje s ča-
som naprej. 

Eden od zelo uspešnih programov Inštituta 
Antona Trstenjaka za gerontologijo in medge-
neracijsko sožitje je prav družabništvo upoko-
jencev in srednješolcev ob učenju računalništva 
– v letu dni se je v eni tedenski uri doslej vsak 
upokojenec naučil dobro uporabljati računal-
nik, ob tem pa so vsi ti upokojenci in srednje-
šolci dobili izredno lepo izkušnjo drug z dru-
gim. Splošna izkušnja in raziskovalni podatki 
torej govorijo, da se stari ljudje ob otrocih po-
mlajujejo in postajajo vedri, medtem ko sami 
med sabo in ob ljudeh srednjih letih radi tožijo, 
sitnarijo in jadikujejo.

Otrok neredko edino v starem človeku najde 
potešitev najglobljih otroških potreb: da ima 
nekdo zanj res dovolj časa brez živčne naglice, 
da mu nevsiljivo daje polnost zrelih človeških 
čustev in da v njem čuti moč človeške modro-
sti; človeška modrost namreč navadno nastane 
iz izkušnje, da se da preživeti vse težave v ži-
vljenju in biti zadovoljen kljub vsakdanjim 
neprijetnostim. Staremu človeku pa neredko 
pomaga vedro preživeti nočno nespečnost prav 
misel na vnuke in obujanje drobnih stikov z 
otroki čez dan.

Vsa zgodovina človeštva je vedela, da otroci 
in stari ljudje spadajo skupaj in se v marsičem 
med seboj dopolnjujejo. Čas tako imenovane 
industrijske družbe v preteklem stoletju je pr-
vič v zgodovini to spregledal in začel ločevati 
generacije v družini, v vzgoji, pri delu in dru-
god. V današnjem načinu življenja in sožitja se 
stari in mladi malo vidijo in zelo slabo poznajo 
drug drugega. Edino Kitajska, ki se ponaša z 
najstarejšo (8-tisočletno) kulturo na Zemlji, je 
v času komunizma gradila po vaseh in mestih 
vrtce in šole tako, da je oboje imelo skupno 
dvorišče. V Evropi sta naredili isto napako lo-
čevanja generacij obe industrijski dvojčici: 
kapitalistični zahod in komunistični vzhod. 
Obe sta pridelali najtežjo nalogo, ki čaka vso 
Evropo v naslednjih desetletjih: zagotoviti ka-
kovostno človeško sožitje mlade in stare gene-
racije v razmerah, kot bo domačih prebivalcev 

v srednjih letih življenja dvakrat manj kakor 
danes, upokojenska generacija pa bo dvakrat 
večja kakor sedaj; najstarejših starih ljudi – ti-
stih, ki so stari nad 85 let, pa bo štirikrat več 
kakor danes. Daljše in bolj zdravo življenje 
ljudi je eden največjih dosežkov človeštva, 
staranje prebivalstva pa je posledica tega, da 
zadnja desetletja z rojstvi otrok nadomeščamo 
samo dve tretjini domačega prebivalstva. Ob 
okoljskih nalogah, da ohranimo zdravo okolje 
(s podnebjem vred), da se oskrbimo s čim manj 
škodljivo energijo in ohranimo ekonomsko 
stabilnost je najbolj nujna družbena naloga 
današnje slovenske in evropske družbe ohrani-
tev in poživitev solidarnosti med generacijami. 
Pot do uresničenja te zahtevne naloge pa vodi 
edino preko novega, današnjemu času primer-
nega povezovanja med mladimi in starimi lju-
dmi v družini, vrtcu, šoli, podjetju, na cesti in 
drugod.

Ko smo toliko povedali o potrebi po pove-
zovanju otrok in starih ljudi, je morda treba 
poudariti, da so se in se bodo tudi v prihodnje 
vedno otroci v vrtcu in šoli ali stari ljudje v 
domu za stare ljudi večinoma družili med se-
boj in z ljudmi, ki poklicno delajo z njimi. Gre 
le za to, da ustanove za otroke in za stare ljudi 
sodijo v središče kraja in da so tako blizu 
druga drugi, da se otroci in stari ljudje lahko s 
pomočjo strokovnega osebja, staršev, svojcev 
in prostovoljcev toliko družijo, kolikor je 
enim in drugim koristi; da drug drugega lahko 
vsaj vidijo. Sodobna gradnja ter arhitekturna 
ureditev prostora in okolja pa zlahka poskrbijo 
– in to seveda tudi morajo – da se med seboj 
ne motijo.

Občina Komenda je sedaj zaradi naseljeva-
nja mladih družin nekoliko posebna. Oddel-
kov v vrtcu in šoli ne zapira, ampak nujno 
potrebuje nove. Obenem pa potrebuje in hoče 
imeti dom za stare ljudi, dnevno varstvo in 
številne druge programe za kakovostno stara-
nje, da bodo stari ljudje, ki potrebujejo pomoč, 
lahko ostali v domačem kraju. Naselja mladih 
družin se čez nekaj desetletij prelevijo v nase-
lja starih ljudi – to danes vidimo v Ljubljani, 
Kranju in drugod, kjer so bila pred leti nova 
naselja mladih družin. Če ima Komenda danes 
dobrih 800 ljudi upokojenske generacije, jih 
bo tedaj nad 1.500. Takrat bo pravi čas za 
širjenje programov za kakovostno starost, 
prepozno pa bo za vzgojo v lepem medgene-
racijskem sožitju. Čez dvajset, trideset let 
bodo odnosi med starajočimi se ljudmi, ki so 
danes stari okrog štirideset let, in med srednjo 
generacijo tistih, ki so danes v vrtcu in osnov-
ni šoli, taki, kakršna je vzgoja teh otrok letos 
in naslednja leta. Če danes uspemo vzgojiti 
mlado generacijo – z njo pa tudi sebe: starše-
vsko in upokojensko generacijo – v lepo, so-
čutno, solidarno sožitje med mlajšimi in sta-
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rejšimi, bodo takrat zadovoljne vse generacije; 
vsi bomo ponosni, da smo za to poskrbeli, ko 
je bil še čas.

Gradnja doma za stare ljudi, vrtca in šole je 
za vsako občino draga naložba. To, kar se 
danes gradi, bo moralo služiti par desetletij. 
Stavba stane enako, če je funkcionalna ali pa 
skrajno nerodna za življenje in delo v njej. 
Gospodinje vedo, da nespretno zgrajena kuhi-
nja pomeni veliko več korakov in slabe volje. 
Nespretno postavljena dnevna soba povzroči, 
da bo družina še manj skupaj. Vsi vemo, da 
nespretno postavljene ulice ali javne stavbe 
naredijo slabo sosesko in da grde stavbe ska-
zijo še tako lep kraj. Smiselno in lepo obliko-
van osebni, družinski in krajevni prostor pri-
speva sam od sebe brez dodatnih stroškov ali 
napora največji del h kakovosti življenja in 
sožitja.

Zato je široka javna in strokovna razprava 
o gradnji doma za stare ljudi, ki živo poteka 
zadnja leta, dober znak, da je skupnost občine 
Komenda ne le gospodarsko, ampak tudi so-
cialno zelo razvita. Isto seveda velja za seda-
njo razpravo o gradnji novega vrtca, ki se 
povezuje s prvo. Te razprave pričajo, da je 
Komenda vreden dedič največjih slovenskih 
socialnih genijev Petra Pavla Glavarja; od 
katerega je podedovala pred več kot 200 leti 
enega prvih domov za stare ljudi v Sloveniji. 
Vse kaže, da Komenda dobro upošteva tudi 
duhovno dediščino svojega šolarja Janeza 
Evangelista Kreka, ki je slovenski prvak v 
vzgoji mladih in odraslih za kakovostno in 
solidarno socialno sožitje v družini, v podje-
tjih in v kraju.

S svojimi načrti in javno razpravo o gradnji 
sodobnega doma četrte generacije v sklopu 
celovitega medgeneracijskega središča je da-
nes Komenda v prvih vrstah sodobnih evrop-
skih prizadevanj na tem področju. Srce medge-
neracijskega središča pa je vzgoja otrok in 
mladine za lepo sožitje s starejšimi v prihodnje. 
Ta vzgoja je možna samo ob živi izkušnji, saj 
je zgolj poučevanje o lepem sožitju s starimi 
ljudmi le jalovo moraliziranje, ki bolj škodi 
kot koristi. Sedanja razprava o bližini doma za 
stare prebivalce Komende ter vrtca in šole torej 
ni donkihotsko fantaziranje, ampak izjemno 
aktualna razprava o tem, kako bomo živeli 
skupaj in se med seboj razumeli v prihodnjih 
desetletjih. Smer te razprave se povsem sklada 
s političnimi dokumenti Evrope in Slovenije, 
ki tako podarjajo vzgojo vseh generacij za 
medgeneracijsko solidarnost in vidijo učenje 
za lepše medčloveško sožitje kot največjo ne-
izkoriščeno možnost za dviganje kakovosti 
našega življenja. Načrti in razprava občinske 
skupnosti Komenda se tudi povsem ujemajo z 
znanstvenimi spoznanji in vsakdanjo izkušnjo, 
da se otroci in stari ljudje med seboj lepo do-
polnjujejo.

Prof. dr. Jože Ramovš,

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo 
in medgeneracijsko sožitje 

Ljubljana

sosedah vdovah itn. Obsojalo pa se je samo 
žensko prešuštvo. Z obleko in higieno se niso 
kaj preveč ubadali. Temeljito umivanje in pra-
nje oblačil je bilo enkrat letno, tam nekje okrog 
velike noči. Ženske so v veliki večini hodile 
okrog samo v krilih, brez spodnjih hlač, med-
tem ko so imeli moški samo dolge gate, v pasu 
privezane z vrvjo, čez pa predpasnik.

To je samo nekaj bolj pikantnih iz predstavi-
tve avtoričine knjige. Sicer pa ste tisti, ki bere-
te Gorenjski glas lahko Usode brali v podlistku, 
ki izhaja že dvajseto leto.

Prav vse smo si bile enotne, moških namreč 
kot po pravilu v Komendi na takih srečanjih ni, 
da se danes ženskam na vseh področjih godi ve-
liko bolje, kot pa se jim je še pred petdesetimi 
leti. Zaključile smo, kako zelo pomembno je 
pripovedovanje in poslušanje življenjskih zgodb, 
še posebej  zgodb starih ljudi, saj je to proces 
učlovečenja in počlovečenja, ki poteka na poti 
učenja sožitja in medčloveškega dialoga. To je 
gradnja mostov med ljudmi. Upam, da se bo tudi 
na komendskem kdo vzel čas, šel okrog starih 
ljudi, jih vzpodbudil k pripovedovanju o življe-
nju pred petdesetimi leti in več in potem tudi 
zapisal, da si bodo tudi mlajše generacije lahko 
predstavljale, kako je bilo včasih in mogoče za-
radi tega bolj cenile tisto, kar imajo danes.  

V LETU, KI PRIHAJA, ŽELIM V IMENU MED-
GENERACIJSKEGA DRUŠTVA ZA KAKOVO-
STNO STAROST VSEM TREM GENERACI-
JAM ČIM VEČ LEPIH, OSEBNIH  IN PRISTNIH 
POGOVOROV; ČIM MANJ SLABIH MISLI; 
VELIKO OPTIMIZMA; VELIKO ZDRAVJA IN 
VELIKO SREČE.

Gorje mu, ki v nesreči biva sam, 
a srečen ni, kdor srečo uživa sam!

(Simon Gregorčič, Sam)

Viki Drolec, predsednica Medgeneracijskega 
društva za kakovostno starost

Mislila sem, da je brez pomena, če ti 
odprem svojo dušo. V njej so bili le 
trpki spomini, komaj kakšen žarek 
upanja. Toda potem, ko sem govorila 
in si me poslušala, se mi je zdelo, da 
se mi je odvalil kamen. Človek res ne 
sme nositi sam in v tišini prehudih 
bremen na svojih ramenih. Je že ta-
ko, da si usode ne moremo sami izbi-
rati, lahko pa jo naredimo prijetnejšo, 
če to sami hočemo. (Jasna K.)

To je odlomek iz knjige Usode (2003), avtorice 
Milene Miklavčič iz Žirov, ki nas je v okviru 
Kluba svojcev Medgeneracijskega društva za 
kakovostno starost obiskala 9. decembra in nas 
v dobrih dveh urah, preko resničnih zgodb, 
prenesla v čas med obema vojnama in po 2. 
svetovni vojni. Zgodbe je pisateljica odkrivala 
med raziskovanjem medčloveških odnosov, 
zlasti na njenem žirovskem območju. Ena naj-
odmevnejših so pripovedovanja starih ljudi o 
spolnih navadah v začetku 20.stoletja. Tudi 
nam so se zdela zanimiva in nenavadna, saj se 
o spolnosti v javnosti ne pogovarjamo prav 
pogosto, če se sploh pogovarjamo! Čustev si v 
tistih časih niso izkazovali, razen redkih izjem. 
Ko je moški začutil potrebo, si jo je v najkraj-
šem možnem času tudi zadovoljil; če žena ni 
bila pri volji, je bila najprej tepena in če še ve-
dno ni bila za, je moški nadaljeval pač pri 
drugih ženskah, ki so bile na voljo: deklah ali 

Življenje piše zgodbe

DARJA ŠVAJGER
Kulturni dom Komenda, v petek, 16. januarja 2009 ob 19.30 uri

VSTOPNICE PO 11 EUR V PREDPRODAJI pri g. Ivanu Kendi, 
članu Uprave UPPG, Zajčeva 23, Komenda.  

ZA PRISPEVEK 45 EUR LAHKO POSTANETE DOBROTNIKI 
USTANOVE PETRA PAVLA GLAVARJA IN PREJMETE DVE 

DONATORSKI VSTOPNICI IN POTRDILO O DONATORSTVU! 

Izkupiček je namenjen Ustanovi Petra Pavla Glavarja za štipendiranje 
nadarjenih, socialno šibkih občanov Občine Komenda in za pomoč pomoči 

potrebnim občanom.

Če boste znesek nakazali do 8. januarja 2009 na transakcijski račun UPPG, 
vam bomo po pošti poslali dve donatorski vstopnici, vas zapisali v evidenco 
dobrotnikov ustanove, na vašo željo pa javno objavili tudi vaše ime ali vaš 

znak. Predstavniki Ustanove vas bodo obiskali tudi na domu in vas še osebno 
povabili, da podprete dobrodelnost v naši občini, oziroma se vam bodo, če ste 
že naš dobrotnik/dobrotnica, zanjo zahvalili. Prisrčna hvala vnaprej in LEPO 

POVABLJENI. Transakcijski račun: SI56 0310 3100 0000 598.          
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Skupaj v leto 
2009!
Govori se nam, kaj nas čaka drugo leto! 

Na zlaganosti oglasov, ki nudijo ne-ugodne kredite nihče ne opozarja! 
Vlaganja v lastno moč, moč posameznika in družbe, se ne govori!
Prehitro se zateka in išče razloge za izbor in manipuliranje s trpljenjem! 
Nadzorovanje »jezenja« ali »bolečinjanje«, po komendsko jamranje. 
To prizadeti uspejo z vzbujanjem močnih občutkov krivde v svoji 

okolici in z lastno nepripravljenostjo, da bi počeli kaj bolj pozitivnega, 
učinkovitega! 

Odločitve za spremembe so pred nami! Sami bomo morali spoznati s 
čim mi najprej sebe lahko osrečimo, s čim lahko koristno prispevamo h 
kakovosti družbe in družbenega življenja! Strah, ki se ga ta trenutek 
vceplja ne sme postati ovira, da nebi iskali notranjih moči! 

To mora postati naša pot premagovanja bolečine v moč, da bomo 
zmogli, znali in uspeli! Trdnost je potrebno poiskati v sebi in sodelova-
nju z drugimi!  

To nam bo prinašalo obilja, saj obilje ni drugo, kot spoznanje o vre-
dnosti tistega, kar je v nas samih in nas vseh. Naših znanj, izkušenj, 
želja, izpolnitev, toleranc in sožitja!

V LDS vedno iščemo širok spekter liberalnih pogledov. Odprti smo 
za nova znanja, nove poti!

Možnosti znamo tudi ustvariti in ustvarjalnim energijam dovolimo, 
da se izražajo skozi nas.
Če iščete širši družbeni konsenz za razrešitev vašega problema, ne 

obljubljamo, da ga bomo odpravili. 
Obljubljamo pa, da vam bomo dali priložnost, da skupaj najdemo pot 

za najugodnejšo rešitev! 
ČE VERJAMETE VASE IN V NAS, SE NAM PRIDRUŽITE!  
 Vesna Živadinov Štebe, LDS občinski odbor Komenda, 

lds.komenda@siol.net, www.komenda.lds.si

Inventura
Konec leta se skoraj vsak zazre nazaj v preteklost in dela inventure. Ne, 
ne bomo pisali o našem preteklem delu. Želimo si le, da ste ga spoznali 
in imeli priložnost biti del tega. 

Ozrimo se raje naprej. Prihodnost je tista, ki jo želimo oblikovati in jo 
približati občanom. Zavedamo se, da je to v današnji družbi zelo težak 
projekt. Vendar se ga ne ustrašimo in se zato le še bolj pogumno upamo 
stopiti korak iz vrste da  nas opazijo. 

Vsak dan poslušamo novice o tem kako prihaja kriza. Zavedajmo se, 
da se nas kriza lahko loti le, če ne bomo nanjo pripravljeni ali se ji ne 
bomo znali upreti. Najglasnejši so tisti, ki sedijo križem rok in na koncu 
zmagoslavno zavpijejo »Saj smo vam rekli, da bo tako«. Ne, mi ne bomo 
tisti, mi bomo tisti, ki se bomo trudili da obrnemo list na pravo stran in 
ga popišemo z našimi dejanji. Dejanji za prid vseh občanov Občine 
Komenda. Verjamemo v naše zastavljene cilje in se aktivno vključujemo 
v delo vseh organov. Vaš glas, ki ste nam ga zaupali šteje. Glas, ki nam 
je bil zaupan v preteklosti moramo spoštovati in ga tako tudi zastopamo. 
Čaka nas še težko delo, vendar verjamemo vase. 

Vsem občanom želimo, da se jim izpolni kar največ želja. Če bomo 
lahko del tega tudi mi z našimi dejanji, bomo zelo veseli. Ozrimo se v 
prihodnost in skupaj poiščimo najboljše poti.

Vesele praznike in veliko uresničenih želja v letu 2009!

Jurij Kern, Lista Neodvisnih Občanov

 

Leto 
sprememb
Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Leto, ki je pred nami, bo leto sprememb. Iz obdobja relativno visoke 
gospodarske rasti prihaja čas ohladitve. Čeprav je recesija sicer posledi-
ca globalne krize, moramo biti iskreni, da na koncu prejšnjega mandata, 
vlada tega kar ni in ni želela priznati. Morda pa tisti, ki bi na to morali 
opozarjati, le-tega niso čutili in se jim je to zdelo praktično nemogoče.

Prav zato je še toliko bolj pomembno, da se je nova vlada odločila, da 
bo v tem mandatu vpeljala nekaj pomembnih novosti. Javnost bo jasno 
in sproti obveščala o nevarnostih, hkrati pa opozarjala na priložnosti, 
kako bi iz te krize priti kot zmagovalci. Slovenci namreč nimamo velike 
države, z veliko naravnimi resursi. Imamo pa izjemno sposobne, učljive 
in tudi pridne ljudi. Le izključevati se ne smemo. Priložnost učenja in 
možnost uspeha je potrebno dati vsem sposobnim kadrom. Težko pa 
razumejo te besede tisti, ki razumejo volitve zgolj kot plen. Če bi sedaj 
ravnali isto, bi bili isti.

Šele čez nekaj let se bo pokazala pravilna pot, ki je sedaj zastavljena. 
Na vrhu hierarhije ni nepomembno, da je človek, ki misli »dobro«, ne 
glede na to, da kdo to lahko danes še vedno razume kot naivno. Svet se 
namreč lahko pelje po eni ali po drugi poti. Verjetno pa bo potrebnih 
vsaj osem let, da bodo ukrepi vlade tako zakoreninjeni, da bomo tudi 
znotraj Evrope postali prepoznavni kot uspešen narod.

Roman Dobnikar, predsednik OO SD Komenda 
in Regijski koordinator za Ob-Ljubljano

Bližajo se nam 
prazniki
Zato je zdaj čas, da začasno pozabimo na politična nasprotja, si sežemo 
v roke in z veseljem praznujemo blagoslovljene Božične praznike in 
prihajajoče Novo leto.

Seveda pa je ob koncu leta tudi čas za inventuro in načrtovanje bo-
dočnosti. Tudi tu se upravičeno lahko veselimo tako uspehov preteklega 
leta, kot tudi obetavne prihodnosti.

Prav gotovo tako dobrih rezultatov na državnozborskih volitvah v 
naši občini naša stranka še ni dosegla. To nam je lahko signal, da naš 
odbor deluje dobro, da nas ljudje podpirajo in odobravajo naše delo. 
Poleg tega nam daje tudi veliko vzpodbudo za naprej, saj vemo, da smo 
na pravi poti. Zato bomo še z večjo zagnanostjo tudi v bodoče delovali 
konstruktivno, v korist vseh občank in občanov. Z visoko politiko naj se 
ukvarjajo tisti na državnem nivoju.

Mi pa imamo zvrhano mero problemov in izzivov doma v našem 
domačem lokalnem okolju. Zagotavljamo vam, da se bomo tudi v priha-
jajočem letu zavzemali za usklajen, preudaren in trajnostni razvoj naše 
občine, saj edino v tem vidimo temeljni pogoj za prijetno bivanje v na-
šem okolju. Še naprej bomo budno gledali pod prste tistim, ki nam tre-
nutno krojijo usodo. Podprli jih bomo pri projektih, ki so dobri za našo 
občino in jim ostro nasprotovali v primerih, ko bodo krenili v napačno 
smer. Včasih mora kdo tudi reči NE.

To je pogoj, da se bomo tudi v prihodnjih letih lahko veselili predvsem 
naših skupnih uspehov in nam ne bo treba obžalovati zavoženih projek-
tov.

Ob koncu leta vam želimo vesel Božič in srečno Novo leto, polno 
optimizma in veselih pričakovanj.

Pavel Šmid, predsednik OO SDS Komenda

LNO
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Advent
Mir, spokojnost, veselo pričakovanje, topel 
dom in veliko ljubezni med ljudmi. Žal smo 
malce oddaljeni od tega. Že tretji december 
v tem mandatu sporoča, da nismo dosegli, kar si želimo, realno pričaku-
jemo, ampak se nam načrtovani cilji, ki so bili prepričljivo predstavljeni 
kot že skoraj izvršeno dejstvo, časovno izmikajo, oddaljujejo. Ni nam v 
zadovoljstvo, da še vedno ni v centru Komende trgovine. Še posebno za 
starejše občane je to bridka izkušnja. Prav tako mineva potrpežljivo 
čakanje na kanalizacijo po vaseh na zahodu občine i.t.d. in še bi lahko 
naštevali. A vedno je potrebno pogledati obe strani medalje, zato se 
ozrimo okoli sebe, kajti pregovor, da se dobro blago samo hvali, drži, 
bilo je tudi veliko tega. A kako bo v bodoče vplivala poleg lokalnih in 
političnih interesov na razvoj občine še gospodarska kriza, se bo kmalu 
pokazalo. Veliko pa je odvisno od nas samih, predvsem od spoštovanja 
osnovnih pravil politične aktivnosti, od spoštovanja temeljnih krščan-
skih vrednot in življenja iz njih. Le tako lahko upamo, da bomo enako-
vredno nastopali v vsakršnem prostoru in času.  

Še enkrat, vsem občankam in občanom želimo mir, spokojnost, sožitje 
in veliko notranjega miru ob praznovanju božičnih in novoletnih prazni-
kov ter srečno in zdravo novo leto 2009, najmlajšim pa obilo zimskih 
radosti.

Danica Zmrzlikar, svetnica N.Si 

Dan 
samostojnosti 
in enotnosti
Bliža se konec leta in pomembni prazniki se vrstijo eden za drugim. Dan 
po Božiču praznujemo državni praznik – Dan samostojnosti in enotno-
sti. Ta dan obeležuje uradno razglasitev rezultatov plebiscita 26. decem-
bra 1990, ki je bil 23. decembra. Na plebiscitu smo odgovarjali na 
vprašanje »Ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država?« 
Ker se je kar 88,5 odstotka vseh volivcev ob izredno visoki volilni 
udeležbi 93,2 odstotka izreklo za samostojnost Slovenije, so leta 1995 
ime praznika dopolnili z besedo enotnost. To naj bi bila kratka osvežitev 
spomina na zgodovinske dogodke izpred osemnajstih let.
Če se spomnim nekaj let nazaj, smo bili Slovenci v očeh varuha člo-

vekovih pravic in takratne liberalne miselnosti hitro obsojeni na šovini-
zem in nacionalizem – torej smo bili v dneh plebiscita skoraj vsi Slo-
venci obsojanja vredni.

V začetku letošnjega novembra pa so bile spominske slovesnosti ob 
sedemdesetletnici konca prve svetovne vojne. Ob tej priliki sem bil 
presenečen nad govorom predsednika Republike Poljske Lecha Ka-
czyńskega, v katerem je dejal, da ne razlikujemo med pojmoma domo-
ljubje in nacionalizmom.

Za prvega pravi, da je nekaj lepega, ker izvira iz ljubezni do naroda, 
narodove zgodovine in vrednot, ki so narodu lastne, zato ne more biti 
nosilec slabega.

Nacionalizem pa ima za osnovo sovraštvo, je sovražen do tujih naro-
dnosti in v skrajni obliki tudi agresiven.

Torej lahko brez skrbi gojimo domuljubje, posebej pa se nanj spomni-
mo ob praznovanju Dneva samostojnosti in enotnosti. In še: doživete 
božične praznike in srečno novo leto vam želimo združeni na Listi 
TRN.

Za listo TRN, Baldomir Kremžar

VAŠA PISMA
Kdo je odgovoren za novembrski osat? 

Dne 28. 11. 2008 je bil v Aplenci objavljen članek Čebela in osat za 
mesec november 2008, v katerem je bil osat podeljen za neasfaltirani 
del ceste v Suhadolah proti Topolam. 

Ker navedeni neasfaltirani del ceste neposredno meji na parcelo Ma-
rije in Marka Kubelj, želita moji stranki občankam in občanom Občine 
Komenda pojasniti nekaj dejstev, ki se navezujejo na navedeni del ceste 
in naj služijo objektivnejšemu razumevanju navedene problematike.

Moji stranki uvodoma izražata zadovoljstvo nad dejstvom, da se je 
Občina Komenda odločila komunalno opremiti in ponovno asfaltirati 
cesto na južnem delu Suhadol, za kar gre brez dvoma zasluga tudi župa-
nu Občine Komenda, strinjata pa se tudi, da je podelitev osata za nave-
deni sporni del ceste razumljiva, saj neasfaltirani del ceste nikakor ne 
more biti nikomur v zgled. S tem v zvezi želita moji stranki jasno izpo-
staviti razloge za takšno stanje, ki so po njunem trdnem prepričanju v 
celoti na strani Občine Komenda.

Dejstvo je namreč, da mejna črta med parcelama mojih strank in 
javno cesto upravnopravno ni določena, saj ne obstaja nobena upravna 
odločba pristojnih organov o določitvi mejne črte med spornimi nepre-
mičninami. Brez dvoma je pravno izredno sporno, da Občina Komenda 
izvaja dela na javnem dobru, čeprav obseg javnega dobra sploh še ni 
določen. Po informacijah mojih strank so se vsa dela v Suhadolah s 
strani Občine Komenda izvajala brez ustreznih pravnih podlag, brez 
vseh potrebnih soglasij in dovoljenj pristojnih organov ter ne oziraje se 
na interese prizadetih vaščanov Suhadol. Poudariti velja, da moji stranki 
nikoli nista na noben način ovirali del v Suhadolah, čeprav sta bili s 
predhodno navedenimi pomanjkljivostmi in nedoslednostmi Občine 
Komenda seznanjeni.

Kljub temu moji stranki pričakujeta, da bo Občina Komenda sporni 
del ceste odmerila, zamejičila mejo ter primerno asfaltirala javno cesto. 
Pošteno bi bilo, da bi se Občina Komenda pravil in načel držala pri vseh 
vaščanih Suhadol na enak način ter se pred začetkom izvajanja kakršnih 
koli posegov v prostor s prizadetimi strankami tudi na primeren način 
pogovorila ali jih vsaj seznanila s svojimi namerami.

Skladno s predhodno navedenimi dejstvi moji stranki želita, da se 
neasfaltirani del ceste v Suhadolah primerno uredi, saj trenutno stanje 
resnično ne more biti nikomur v ponos, še najmanj pa Občini Komen-
da.

Matjaž Rogelj, univ. dipl. iur.,pooblaščenec

Dobrodelna akcija UPPG 
Komenda

Spoštovani občani in občanke! Te dni lahko po trgovinah 
Kmečki hram na Križu, Marija v Mostah, TUŠ v Mostah in 
Palček v Komendi vidite košare UPPG Komenda s povabilom, 
da vanje darujete dobrote za socialno najbolj ogrožene ljudi v 
naši občini, ki jih bomo obdarili za božič. 
Akcijo bomo zaključili 20. decembra, nato pa nabrane darove 
razdelili pomoči najbolj potrebnim v naši občini. Iz prošenj za 
denarno pomoč smo videli, da je teh veliko. Prosimo Vas, da 
ste, kolikor morete biti, darežljivi, obenem pa Vam želimo veli-
ko osebne in družinske sreče, miru in zadovoljstva ter življenj-
skih uspehov v prihajajočem letu. Velika hvala za vašo dobro-
tljivost!

UPPG Komenda   
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December, mesec praznikov, je poln čutenj. Ta-
krat se z ljudmi, ki so nam najbližje, v želji, da se 
še bolj povežemo, spremo in to ravno zato, ker si 
pridemo preveč blizu. In tako se v praznično 
vzdušje prikrade napetost, tesnoba in stiska.  

Partnerja, ki že od poletnega dopusta hrepe-
nita po zbližanju v času praznikov, postaneta v 
tem času napeta in nestrpna eden do drugega-
dlje časa, kot sta skupaj v decembrskih dneh, 
bolj se napetost med njima stopnjuje. Preraste 
v konfl ikt, ki se ponavadi vrti okrog denarja, 
otrok, božičnih drevesc, jaslic, večerij... Kon-
fl iktu sledi razočaranje, žalost, strah in ponov-
no hrepenenje in upanje, da bo bolje, ko pra-
zniki minejo. In tako, na koncu praznikov, oba 
že prav čakata, da gresta v službo in v stare 
tirnice življenja. 

Kajti med prazniki se med njima pojavi 
prazen prostor, za katerega med letom, ko sta 
oba zaposlena sama s seboj, ni časa in posluha. 
Ta prazen prostor se imenuje praznina. In ker 
ponavadi partnerja v njej in z njo ne zdržita, 
potrebujeta prepir, da eden drugega oživljata in 
s prepirom zapolnita bolečo praznino. Za pri-
mer vzemimo ženo, ki ne zdrži ob dejstvu, da 

Odnosi v krizi (11): Decembrska praznina
mož gleda TV, medtem ko ona pripravlja bo-
žično večerjo. Takrat se počuti samo za vse, 
neslišano, pozabljeno, morda celo zavrženo. 
Ker v sebi ne zdrži s temi uničujočimi občutki, 
potrebuje konfl ikt, da si globoko v sebi ne pri-
zna, kako se dejansko ob možu počuti. Krivdo 
za nastalo situacijo strese na moža, ki je seveda 
ne razume, se jezi nanjo in ji očita, da je itak 
preveč senzitivna za praznike. Tako ona svojo 
praznino napolni z jezo do moža, občutkom 
krivde, mož pa svojo z jezo in prezirom do žene. 

Praznino hitro zapolnijo tudi nakupovalne 
navade, ki so v mesecu decembru še bolj 
množične. Ko se partnerja srečata eden z dru-
gim in začutita, da se eden ob drugem dolgoča-
sita, počutita odveč, preveč…namesto pogla-
bljanja v odnos ubereta lažjo pot - poglabljanje 
v nakupovanje. Najverjetneje tudi tam pride do 
kakšnega prepira, ampak bistveno je, da obču-
tek praznine izgine. 

In kaj si žena in mož med prazniki želita 
eden od drugega?    

Žena si želi, da bi ji mož posvetil več časa - 
pa najsi bo to pogovor, skupna priprava obroka, 
okrasitev božičnega drevesca ali pospravljanje 

Čokoladni medaljoni

Za približno 20 do 25 piškotov potrebujemo:
75 g margarine ali masla
100 g rjavega sladkorja
1 jajce
25 g kokosove moke ali mletih orehov
125 g polnozrnate pšenične moke
60 g bele moke
cca. 1/3 pecilnega praška
Preliv:
125 g jedilne čokolade
cca. 3 do 4 žlice mleka
košček masla

Zmešamo maslo in sladkor ter dodamo jajce, da dobimo redko maso. 
Pridamo kokosovo moko, mlete orehe, lešnike ali mandeljne; oba tipa 
moke in pecilni prašek ter vse skupaj dobro pregnetemo z rokami. 
Oblikujemo kroglice in jih polagamo na pekač, na katerega smo name-
stili peki papir. Kroglice nato sploščimo z vilico. Pečemo v predhodno 
segreti pečici (180 stopinj Celzija) približno 15 do 20 minut. Piškote 
pustimo, da se ohladijo, vmes pa stopimo jedilno čokolado, ki ji dodamo 
mleko in maslo. Pazimo, da preliv ne bo pregost oziroma preredek. Pi-
škot položimo v posodo s čokolado tako, da bo z njo oblit spodaj in po 

robovih (glej sliko). 
Odlagamo na peki 
papir in pustimo, da 
se tudi čokolada po-
polnoma strdi. V teh 
dneh z nizkimi tem-
peraturami je najlažje, 
če piškote postavimo 
za kakšno uro ven, saj 
se bo čokolada tako 
najhitreje strdila. 

stanovanja. Želi si ga ob sebi. Da ji pove, da jo 
razume, da si želi bližine in da  zagotavljanje 
le-te v ženi ne vzbudi občutka, da mu je to de-
janje odveč ali nuja.

Mož pa si od žene želi, da v vsem tem pra-
zničnem dogajanju ne bi bil izključen, ampak 
del njega, čeprav včasih tega ne zna ali ne 
more povedati, pokazati. Želi si biti upoštevan, 
vreden.

Kar se tiče odnosa, pa si oba v tem času, ko 
prihajajo novo leto, želita, da bi bil odnos v 
prihodnosti boljši, trdnejši, varnejši. 

In ker si ljudje ne znamo brati misli, pa 
vendar dostikrat napačno mislimo, da nam 
partner lahko bere misli, povejmo te svoje že-
lje, hrepenenja, upanja, pa tudi strahove, žalosti 
in tegobe, ki nas bogatijo in težijo, na glas. Da 
bo ona resnično slišana in on resnično upošte-
van.

Z vprašanji, ki se navezujejo na problemati-
ko odnosov v družini in partnerstvu, se lahko 
obrnete name oz. na mojo elektronsko pošto: 
anapomaga@yahoo.com

Ana Zarnik, univ. dipl. psih.

Puranji zrezki v limonini omaki 
s pečenim krompirjem

Za 4 osebe potrebujemo:
4 puranje zrezke (lahko uporabimo tudi piščančje fi leje)
sol
poper
sok polovice limone
2 do 4 stroke česna
moko za zgostitev

Soljene puranje oziroma piščančje zrezke opečemo na olju. Če želimo 
na koncu dobiti temnejšo barvo limonine omake, jih opečemo nekoliko 
bolj, kljub temu pa pazimo, da jih ne zažgemo. Prilijemo 2 do 3 dl vode, 
dodamo sok približno polovice limone, sesekljan česen (to lahko tudi 
spustimo) in po želji še popramo. Kuhamo približno 15 do 20 minut. Ob 
koncu zgostimo z moko, kljub temu pa naj omaka ostane bolj tekoča. Če 
želimo blažji okus po limoni, bomo morali dodati vodo (in moko), sicer 
pa še nekoliko limoninega soka. 

K takemu mesu se odlično prileže tudi krompir, pečen v pečici. 
Krompir olupimo in narežemo na kocke. V slani vodi ga lahko kuhamo 
toliko časa, da je skoraj ali povsem kuhan. Odcedimo, stresemo na peki 
papir v pekaču in rahlo pokapamo z olivnim oljem. Ker je krompir 
praktično že kuhan, ga je potrebno le še zapeči, zato ga pečemo v pečici 
pri vsaj 250 stopinjah Cel-
zija dokler ne dobi zlatoru-
mene barve (običajno v 
približno 20 - 30 minutah). 

Peki papir nam omogo-
ča, da krompirja med peko 
sploh ni treba obračati ali 
pa to storimo le enkrat, ko 
je zgoraj že skoraj pečen, 
saj se nam bo drugače začel 
razdirati. 
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ČESTITKE
ZAHVALJUJEMO SE OBČINI, SPONZORJEM, 
DONATORJEM, STARŠEM IN VSEM  IGRALCEM, 
TRENERJEM,  KOT TUDI OSTALIM PRISTAŠEM 
NOGOMETA, ZA FINANČNE PRISPEVKE, POMOČ 
PRI DELU, SODELOVANJE, TER SPODBUDO ZA 
ŠE BOLJŠO PRIHODNOST NAŠEGA ŠPORTNEGA 
KOLEKTIVA. HKRATI VSEM PREBIVALCEM V OBČINI 

KOMENDA ŽELIMO LEPE BOŽIČNE PRAZNIKE IN VELIKO 
ZADOVOLJSTVA V PRIHAJAJOČEM LETU 2009!

IO NK Komenda

Vsem občankam in občanom Občine Komen-
da želimo srečno, zdravo in uspešno NOVO 
LETO 2009.  
Posebno se zahvaljujemo vsem krajanom 
Komende, Nasovč, Brega, Potoka, Klanca, 

Gmajnice, Mlake, Gore, Podboršta, Komendske Dobrave in 
vsem ostalim donatorjem za njihov prispevek pri nakupu nove-
ga vozila za prevoz moštva. 
                       Prostovoljno gasilsko društvo Komenda

Gasilska zveza Komenda se v imenu vseh gasilk 
in gasilcev občine Komenda zahvaljuje vsem 
občanom za sodelovanje in zaupanje v minulem 
letu.

 VSEM OBČANKAM IN OBČANOM ŽELIMO VESELE 
BOŽIČNE PRAZNIKE TER SREČNO IN USPEŠNO NOVO 

LETO 2009.

Društvo upokojencev Komenda 

Vsem članom, občankam in občanom želimo blagoslovljene 
božične praznike, v novem letu 2009 pa veliko sreče, zadovoljstva, 

zdravja in tvornega sodelovanja.

Čestitamo tudi za dan samostojnosti.
                                               Vodstvo DU Komenda

Športno društvo Komenda

Želi vsem svojim članom, občankam in občanom ter
sponzorjem prijetno božično in novoletno praznovanje.

Vsem želimo tudi obilo zadovoljstva nad uspehi v
Novem letu 2009

Blaga tišina deželo prekriva,
plašč razgrnila Božična je noč.
V srcih naj naših se radost razliva,
Svetu zavlada dobrote naj moč!

Vsem cenjenim občankam in občanom
ob prihajajočih praznikih in v Novem letu 2009
želi miru, sreče, zdravja, blagostanja in
tihega zadovoljstva,

Krajevni odbor RK Moste

PGD  KRIŽ
Križ 3c
1218  KOMENDA
OD LETA 1954
                                                  
Hvala vsem 
Gasilci Križa se zahvaljujemo vsem krajanom, krajankam, 
sponzorjem ter donatorjem za  fi nančno in materialno pomoč v 
iztekajočem se letu. 
Vsem želimo vesele Božične praznike, Srečno in varno leto 2009!
Še naprej si želimo dobro sodelovanje in čim manj nujnih srečanj.

PGD Križ

Prijetno doživetje božičnih praznikov ter srečno in uspešno novo leto 
želimo sodelavci Centra za razvoj Litija.

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 2007

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.



Aplenca Glasilo občine Komenda 12/2008

14

KRIŽANKA – OBJAVE

Rešite križanko in jo pošljite v uredništvo 
Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 12. JANUARJA 2009!  Srečni 
izžrebanci bodo prejeli vstopnice za kopanje 
v Termah Snovik.

Poznate TERME SNOVIK?
T

E
R

M
E
S
N
O
V
I
K

PRVA NAGRADA: 
3 vstopnice za celodnevno kopanje
DRUGA NAGRADA: 
2 vstopnici za celodnevno kopanje
TRETJA NAGRADA:  
1 vstopnica za celodnevno kopanje

1. Gostom je na voljo zunanji in __________ 
bazen.   
2. Maskota otroških programov  je 
__________________
3. Nadstandardni apartma v apartmajskem 
naselju 4*  s savnama, jacuzzijem in kaminom 
je  ____________ apartma.
4. Kako se imenuje EU znak za okolje za 
turistične namestitve? ____
5. Na robu gozda nad bazenskim kompleksom 
stoji ________ hišk z apartmaji in sobami.
6. Vodne površine obsegajo ______ kvadra-
tnih metrov.

7. Terme Snovik ležijo v neokrnjeni  
_________ naravi v neposredni bližini 
Kamnika.
8. Kako se imenuje pokrajina, kjer se 
nahajajo Terme Snovik? Tuhinjska 
____________.
9.  Termalna voda je čist, brez primesi, 
visoko kvalitetna in ima _______ _____ 
učinke.
10. Apartmajsko naselje na robu gozda 
je kategorizirano z oznako______ 
zvezdice. 
11. Kako se imenuje restavracija v 
Termah Snovik? _______________

Vsem ob~ankam in ob~anom ob~ine Komenda ‘elimo 
lepe bo‘i~ne praznike in zdravja, uspehov ter sre~e 
v letu, ki prihaja.
^estitamo ob dnevu samostojnosti!

Uredni{tvo Glasila ob~ine Komenda Aplenca
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GLASILO OB^INE KOMENDA

URADNE  OBJAVE
{t. 06/2008, 31. julij 2008št. 09/2008, 18. december 2008

KAZALO                                                                                                                                                                                    Stran
1. ODLOK O SPREMEMBAH  IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽE-

VALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA 27. JULIJ
1

2. SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJIŠČU PARC. ŠT.  211/16, K.O. MLAKA 3
3. SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE KOMENDA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2009 3
4. SKLEP O DOLOČITVI NOVIH CEN STORITEV NA POKOPALIŠČU V KOMENDI 4
5. SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA ZA LETO 2009
4

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl.
US, 8/96, 18/98, 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in fi nanciranju 
vzgoje in izobraževanja  (Uradni list RS, št. 16/07 in 36/08), 14. člena Sta-
tuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št.  101/08) 16. člena Statuta Občine 
Komenda (Uradni list RS, 37/99, 83/99 in UOGOK, št. 01/01 in 10/05) ter 
Sklepa o ustanovitvi skupnega organa Občine Kamnik in Občine Komenda 
za izvrševanje ustanoviteljskih pravic skupnih javnih zavodov (Uradni list 
RS, št. 40/01) je Občinski svet Občine Kamnik na 18. seji, dne 19.11.2008 
in Občinski svet Občine Komenda na 21. seji, dne 04.12.2008, sprejel:

ODLOK O SPREMEMBAH  IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 

ZAVODA OSNOVNA ŠOLA 27. JULIJ

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnov-

na šola 27. julij (Uradni list RS, št. 38/00, 93/00) se spremeni prvi odstavek 
5. člena tako, da se glasi:

»Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod 
reg. št. 1/1803/00.«

2. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V odnosih z Upravo za javna plačila in davčno upravo podpisujejo zavod 

ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi za 
javna plačila, ki jih določi ravnatelj.«

3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
Dejavnosti zavoda so:

Osnovnošolsko izobraževanje (nižji izobrazbeni standard)
85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje (mobilna specialno pedagoška 
pomoč)

Domska vzgoja 
85.910  Dnevno varstvo otrok
80.101  Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
80.421  Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
55.120  Storitve menz
55.520  Priprava in dostava hrane 
60.230  Prevozi
52.620  Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
52.630   Prodaja izdelkov učencev
52.740   Vzdrževanje in druge tehnične storitve
70.200   Dajanje nepremičnin v najem 
74.12     Računovodske in knjigovodske dejavnosti
72.600   Druge računalniške dejavnosti
74.810   Fotografska dejavnost
74.871   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
22.120   Izdajanje časopisov
92.310   Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.511   Dejavnost knjižnic
92.610   Obratovanje športnih objektov

92.320   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.720   Organizacija rekreacije in aktivnega življenja

4. člen
Prvi odstavek 16. člena se dopolni s peto alineo, ki se glasi:
» - skupni organ občine Kamnik in občine Komenda.«

Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in 

način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.«

5. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki občin ustano-

viteljic, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
 Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
trije predstavniki občin ustanoviteljic,
trije predstavniki delavcev zavoda in
trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli tako, da se zagotovi zastopanost 

strokovnih in upravno administrativnih ter tehničnih delavcev.
Predstavnike občin ustanoviteljic imenuje skupni organ v sestavi obeh 

županov občin ustanoviteljic. Dva predstavnika se imenuje s strani Občine 
Kamnik, enega pa z Občine Komenda.

 Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih 
volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika sveta in 

namestnika predsednika.
Kolikor je predsednik iz Občine Kamnik, mora biti namestnik predsedni-

ka iz Občine Komenda in obratno.
Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki.
Svet odloča z večino svojih glasov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko 

izvoljena le dvakrat zaporedoma. Mandat članom sveta predstavnikom delav-
cev začne teči dan po dnevu prenehanja mandata starim članom sveta predstav-
nikom delavcev, oziroma dan po dnevu razglasitve rezultatov volitev.

Mandat članom sveta predstavnikom ustanovitelja začne teči dan po 
dnevu prenehanja mandata starim članom sveta predstavnikom ustanovite-
lja, oziroma dan po dnevu imenovanja v svet zavoda.

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom nji-
hovih otrok (učencev) v zavodu. Mandat članom sveta predstavnikom star-
šev začne teči dan po dnevu prenehanja mandata starim članom sveta pred-
stavnikom staršev, oziroma dan po dnevu izvolitve na svetu staršev.

6.  člen
V drugem odstavku 19. člena se na koncu prvega stavka črta besedilo v 

oklepaju.

7. člen
Drugi stavek tretjega odstavka 20. člena se črta, za njim pa se doda četrti 

odstavek, ki se glasi:
»Ravnatelj in pomočnik ravnatelja ter njuni ožji družinski člani (zakonec, 

partner, otroci in posvojenci, starši in posvojitelji, bratje in sestre) ne morejo 
voliti in biti izvoljeni v svet zavoda.«

1
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8. člen

Tretji odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici 

se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, 
koliko kandidatov se voli izmed kandidatov strokovnih delavcev in izmed 
kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, 
da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se 
želi glasovati.«

Četrti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
 »Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti 

volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec 
glasoval za več kandidatov (izmed strokovnih delavcev ali izmed upravno 
administrativnih in tehničnih delavcev) kot ji je potrebno izvoliti.«

9. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavni-

kov delavcev v svetu zavoda izmed strokovnih, upravno-administrativnih in 
tehničnih delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število 
glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki 
ima daljšo delovno dobo v zavodu.«

10. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo pridoblje-

no po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma 
raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali 
svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v 
vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
pet let naziv mentor in ima opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko 
imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga prido-
biti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v 
roku enega leta ravnateljski izpit, mu preneha mandat po zakonu.

Mandat ravnatelja traja pet let. 
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj 5 mesecev pred 

iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o 

vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
mnenje učiteljskega zbora,
mnenje občin ustanoviteljic in
mnenje sveta staršev.
Občini ustanoviteljici in svet staršev morajo mnenje obrazložiti. Učiteljski 

zbor o mnenju glasuje tajno.
Če učiteljski zbor, občini ustanoviteljici ali svet staršev ne dajo mnenja v 

20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez 
tega mnenja. 

Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posre-
duje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, 

lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega od-

stavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti 
vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v 
skladu z zakonom, ki ureja zavode.«

11. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, 

oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.«

12. člen
V drugem odstavku 29. člena se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja;«

13. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobra-

ževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju 
tega izobraževalnega programa.

Delo programskega učiteljskega zbora vodi strokovni delavec, ki ga dolo-
či ravnatelj.

Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo 
ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o 
ocenjevanju znanja določi zavod.«

14. člen
Drugi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavi-

jo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest do-
loči na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ministr-
stvom.«

15. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občini ustanoviteljici in država zagotavljajo pogoje za delo zavoda. 

Zavodu občini ustanoviteljici zagotavljata tudi sredstva in premoženje v 
skladu z zakonom, standardi in normativi.

Sredstva se med občinama ustanoviteljicama delijo na podlagi deležev, 
določenih v sklepu o načinu sporazumne delitve premoženja Občine Kamnik 
po stanju na dan 31.12.1998, ki ga je Občinski svet občine Kamnik sprejel 
na izredni seji, dne 1.7.1999, Občinski svet občine Komenda pa na redni 
seji, dne 25.11.1999.

Na podlagi tega sklepa je delitev sredstev naslednja: Občina Kamnik 
85,67% in Občina Komenda 14,33%.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne 
more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obreme-
niti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja občin ustanoviteljic.«

16. člen
Prvi odstavek 40.člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z donaci-

jami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zako-
nom.«

Drugi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ustanovi šolski sklad, iz katerega se fi nancirajo dejavnosti posa-

meznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, 
oziroma se ne fi nancirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, 
za zviševanje standarda pouka in podobno.«

17. člen
+Drugi odstavek 42.člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v 

prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije nadzora, določene z zako-
nom.«

18. člen
Za 43. členom se doda novo poglavje in nova 43.a in 43.b člen, ki se 

glasita:
IX. SKUPNI ORGAN

43.a člen
Skupni organ sestavljata župana ustanoviteljic zavoda. Sedež skupnega 

organa je v Kamniku, Glavni trg 24. Skupni organ predstavlja župan Občine 
Kamnik.

43.b člen
Naloge skupnega organa: 
- izvršuje vse ustanoviteljske pravice in dolžnosti v imenu in za račun 

ustanoviteljic, razen sprejema in sprememb tega odloka, 
- izvaja druge naloge v skladu z zakonom, ki se nanašajo na skupno izva-

janje javne službe in dejavnost zavoda.

19. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v občin-

skem uradnem glasilu potem, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska 
sveta občin ustanoviteljic, veljati pa začne osmi dan po zadnji objavi.

Številka: 007-24/07-4/2
Datum:   19.11.2008

Župan Občine Kamnik
Anton Tone SMOLNIKAR

Številka: 64000-0001/00-3       
Datum:   04.12.2008 

Župan Občine Komenda
Tomaž DROLEC

2
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Na podlagi 21. člen Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02) in 
16. člen Statuta Občine Komenda (Ur. list RS, št.  37/99, 89/99, in Uradne 
objave Glasila Občine Komenda št. 01/2001 in 10/2005) je Občinski svet 
Občine Komenda na svoji 21.seji, dne 4.12.2008 sprejel naslednji

SKLEP
O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJIŠČU 

PARC.ŠT. 211/16, K.O. MLAKA

1. člen

S tem sklepom se ustanovi javno dobro:

na zemljišču parc.št. 211/16, neplodno v velikosti 215 m2, št. ZKV 537, 
k.o. Mlaka. 

2. člen

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa ima značaj javnega dobra. 

3. člen

Ta člen začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila 
Občine Komenda. 

Številka: 7113-0004/2008
Datum: 4.12.2008

Župan Občine Komenda
Tomaž Drolec

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih fi nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 31. člena Statuta 
Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99, 83/99 in Uradne objave Glasila 
občine Komenda št. 01/01, 10/05) je Župan   Občine Komenda dne 20. 12. 
2008 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE KOMENDA V 
OBDOBJU JANUAR – MAREC 2009

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno fi nanciranje Občine Komenda 
(v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v na-
daljnjem besedilu: obdobje začasnega fi nanciranja).

2. člen
(podlaga za začasno fi nanciranje)

Začasno fi nanciranje temelji na proračunu občine za leto 2008. Obseg 
prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih  izdatkov občine je 
določen v skladu z Zakonom o javnih fi nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in 
Odlokom o proračunu Občine Komenda za leto 2008 (Uradne objave Glasi-
la Občine Komenda,  št. 01/2008; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega fi nanciranja se prihodki in drugi prejemki ter od-
hodki in  izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.425.301
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 845.872

70 DAVČNI PRIHODKI 607.898
   700 Davki na dohodek in dobiček 531.141
   703 Davki na premoženje 37.662
   704 Domači davki na blago in storitve 39.095

71 NEDAVČNI PRIHODKI 237.974
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 16.142
   711 Takse in pristojbine 2.262
   712 Globe in druge denarne kazni 42
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 41.254
   714 Drugi nedavčni prihodki 178.274

72 KAPITALSKI PRIHODKI 577.997
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč 577.997

73 PREJETE DONACIJE 0
    730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.432
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofi nančnih institucij 1.432
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.348.516

40 TEKOČI ODHODKI 396.291
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 70.994
   401 prispevki delodajalcev za socialno varnost 11.988
   402 Izdatki za blago in storitve 281.310
   403 Plačila domačih obresti 31.999
   409 Rezerve 0

41 TEKOČI TRANSFERI 387.972
   410 Subvencije 296
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 186.754
   412 Transferi neprofi tnim organizacijam in ustanovam 11.276
   413 Drugi tekoči domači transferi 187.646

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 560.719
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 560.719

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 3.534
   431 Investicijski transferi pravnim in fi zičnim osebam 3.457
   432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 77
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.) 76.785

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev 0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
     DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELE-
ŽEV

0

   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

55 ODPLAČILO DOLGA 76.785
   550 Odplačilo domačega dolga 76.785

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE   (VII.-VIII.) -76.785
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.=-III.) -76.785

V obdobju začasnega fi nanciranja se lahko prejemki in izdatki občine 
povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. čle-
nom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem fi -
nanciranju.

3. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračun-
skih postavk – kontov. 

3
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3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega fi nanciranja se za izvrševanje začasnega fi nancira-
nja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije in odlok o proračunu.

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega fi nanciranja lahko neposredni uporabniki prevze-
majo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu 
preteklega leta. 

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na 
podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA 
FINANCIRANJA

6. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega fi nanciranja se lahko občina zadolži do višine 
76.785 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračun-
skem letu. 

6. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila 
Občine Komenda.

Številka: 410-0010/2008
Kraj, datum: 20. 11. 2008

OBČINA KOMENDA 
Tomaž Drolec 

ŽUPAN 

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93), 31. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Komen-
da (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2000) in 16. člena Statu-
ta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99 in 83/99 ter Uradne objave 
Glasila občine Komenda, št. 01/2001 in 10/2005) je Občinski svet Občine 
Komenda na 21. seji, dne 04. decembra 2008 sprejel naslednji

SKLEP O DOLOČITVI NOVIH CEN STORITEV NA POKOPALI-
ŠČU V KOMENDI

1. člen
Vrsta  Cena v EUR 
Uporaba mrliške vežice 
 do 12 ur 32,47
 od 12 ur do 24 ur 52,97
 nad 24 ur 87,35
Najemnina groba za eno leto
 žarni grob ob mrliških vežicah 12,96
 enojni grob 12,96
 dvojni grob 25,92
 trojni grob 38,88
 četvorni grob in večji 51,84

2. člen
V cenah iz 1. člena tega sklepa niso upoštevane zakonsko predpisane da-

jatve.

3. člen
Cena iz 1. člena tega sklepa vključuje: 
• porabo električne energije, 
• porabo vode, 
• pripravo in čiščenje prostorov mrliških vežic (samo cena za uporabo 

mrliških vežic)
• odvoz smeti, 
• vzdrževalna dela na pokopališču (samo v ceni za najemnino grobov) 

in 
• urejanje pokopališča in okolice mrliških vežic.

4. člen
Ta sklep začne veljati 8 dni po objavi v Glasilu občine Komenda in se 

uporablja od 01. januarja 2009 dalje.

5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi novih cen 

storitev na pokopališču v Komendi, številka: 354-0025/2007 z dne 
29.11.2007 (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 09/2007).

Številka: 354-0019/2008 
Datum: 04. december 2008 

Tomaž Drolec 
Župan

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komenda, (Uradni list RS, št. 37/99 in 
83/99 ter Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 01/2001 in 10/2005) in  
14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradne 
objave Glasila občine Komenda, št. 12/2003 in 08/2004) je Občinski svet 
Občine Komenda na svoji 21. seji dne 04. decembra 2008 sprejel

S K L E P
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTI-

LA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2009

1.člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 

leto 2009 znaša: 
Za zazidano stavbno zemljišče 0,00036 EUR
Za nezazidano stavbno zemljišče 0,00007 EUR

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnih objavah Glasila občine 

Komenda in se uporablja od 01. januarja 2009 dalje.

3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi vrednosti 

točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008, 
številka 422-0002/2007 z dne 29. 11.2007 (Uradne objave Glasila občine 
Komenda, št. 09/2007).

Številka: 422-0002/2008 
Datum: 04. december 2008                                                                                       

Tomaž Drolec 
Župan
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S Turističnim društvom Komenda v Uredništvu Aplence nadaljujemo akcijo NA PREŽI in 
podeljujemo ČEBELO IN OSAT za mesec DECEMBER 2008.

ČEBELO skupini, ki je sodelovala pri postavitvi no-
voletne jelke in slovesnosti  v soboto, 6. decembra, 
pred prostori Občine oziroma Doma Komenda: Kul-
turno društvo Kaj ti mar, Mravljišče, Občina Komen-
da, Franc Petrič, Vodlan Stauislav s.p. s svojimi 
fanti in Turistično društvo Komenda.

OSAT pa tokrat 
ne podeljujemo 
tistim Nasov-
čanom, ki so s sodom dali pobudo, ampak tistim odgo-
vornim ali pooblaščenim, ki bi lahko in morali poskr-
beti za bolj ugleden »zabojnik« za odpadke na 
postajališču ob državni cesti.  

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

ČEBELA IN OSAT
December 2008

Na preži

Nagrajenci križanke LESNINA 
Poslovna enota Kranj, Cesta Staneta 
Žagarja 67, 4000 Kranj (Odprto vsak 
delovni dan od 9. do 20. ure, sobota 
od 9. do 18. ure) v Aplenci, Glasilu 
občine Komenda, številka 11/2008:
1.nagrada – 7-odstotni popust pri nakupu v 
PE Kranju - VERONIKA KEPIC, MOSTE 90, 
1218 KOMENDA
2.nagrada – 5-odstotni popust pri nakupu v 
PE V Kranju - VINKO PLEVEL, KRIŽ 27, 1218 
KOMENDA 
3. nagrada – prenosni CD predvajalnik - 
ALENKA STARIN, MOSTE 63D, 1218 KO-
MENDA 

Čestitamo! Potrdilo o nagradi bomo nagrajen-
cem poslali po pošti. Nagrado prevzamejo na-
grajenci na podlagi potrdila v LESNINI PE v 
Kranju, Cesta Staneta Žagarja 67. 4000 Kranj. 
Prva in druga nagrada (popust pri nakupu) sta 
prenosljivi.

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo 
Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO VKLJUČNO 12.  JANUARJA. Na kuverto napišite: 
ime, priimek, naslov in pripišite Nagradna križanka. Srečnim izžrebancem bomo obvestila o na-
gradi poslali po pošti.

NAGRADNA KRIŽANKA
TGM KOSIRNIK
ROMAN KOSIRNIK s.p.
Moste 1 b, 1218 Komenda

1. nagrada  – zimska vetrovka, 2. nagrada -  
pulover, 3. nagrada – majica

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE 
IN SREČNO NOVO LETO IN SREČNO NOVO LETO 

20092009

ČEBELA December 2008

OSAT December 2008
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ČESTITKE

Moste 74 pri Komendi 
tel.: 83-41-660

BUNDE KAPE ROKAVICE GALANTERIJA NOGAVICE PIŽAME

Zahvaljujemo se Vam za zaupanje v Zahvaljujemo se Vam za zaupanje v 
iztekajočem se letu in Vam želimo mirne in iztekajočem se letu in Vam želimo mirne in 

doživete božične praznike ter nadvse doživete božične praznike ter nadvse 
uspešno, veselo in zdravo Novo leto 2009.uspešno, veselo in zdravo Novo leto 2009.

Spoštovane občanke, spoštovani občani !

Socialni Demokrati Komenda vam želimo mirne 
Božične praznike ter zdravja, sreče in uspehov polno 

leto 2009.

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
KRAJEVNA ORGANIZACIJA KOMENDA

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE 
TER ZDRAVO IN USPEHOV POLNO V NOVEM LETU 

2009 VAM ŽELI

KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA BORCEV 
ZA VREDNOTE NOB KOMENDA 

KOŠARKARSKI KLUB KOMENDA 
Občankam in občanom Komende, sponzorjem, dona-
torjem želimo miren Božič in Srečno novo leto 2009.

Hkrati se zahvaljujemo za pomoč klubu.

LAH TEHNIK d.o.o.,  Klanec 13, Komenda, Marko Lah LAH TEHNIK d.o.o.,  Klanec 13, Komenda, Marko Lah 
* prodaja kmetijske mehanizacije * gume za osebne avtomo-* prodaja kmetijske mehanizacije * gume za osebne avtomo-
bile * platišča *       bile * platišča *       
* prodaja goriva * prodaja motornih olj * prodaja kurilnega olja * prodaja goriva * prodaja motornih olj * prodaja kurilnega olja 
* prodaja plina * mini market bife Lah * avtopralnica Lah (od-* prodaja plina * mini market bife Lah * avtopralnica Lah (od-
prta  vsak dan od 7. do 20. ure) *prta  vsak dan od 7. do 20. ure) *

KMETIJSKI CENTER LAH KOMENDA KMETIJSKI CENTER LAH KOMENDA 
Majda Lah s.p., Klanec 13, KOMENDA Majda Lah s.p., Klanec 13, KOMENDA 

* prodaja kmetijske mehanizacije * rezervni deli * gume za * prodaja kmetijske mehanizacije * rezervni deli * gume za 
kmetijsko mehanizacijo * akumulatorji *kmetijsko mehanizacijo * akumulatorji *

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2009Vesele božične praznike in srečno novo leto 2009

KONJENI[KI KLUB KOMENDA
se zahvaljuje vsem sponzorjem, Ob~ini Komenda in

obiskovalcem konjskih dirk in sejmov za

podporo in sodelovanje.

 Vsem vo{~imo vesele bo`i~ne

praznike in uspe{no

novo leto 2007!

se zahvaljuje vsem sponzorjem, donatorjem, 
razstavljavcem, občanom, obiskovalcem 

sejmov, konjeniških prireditev 
za podporo in sodelovanje.

Vsem voščimo 
vesele božične praznike 

in uspešno leto 2009.

Lista neodvisnih ob~anov Ob~ine Komenda ‘eli vsem 
ob~anom vesele bo‘i~ne praznike, v novem letu 
2007 pa iskreno ‘elimo zdravje, sre~o in osebno 

zadovoljstvo.
^estitamo tudi ob dr‘avnem prazniku.

Odbor LNO

Lista neodvisnih občanov Občine komenda želi vsem občanom 

vesele božične praznike, v novem letu 2009 pa iskreno želimo 

zdravje, srečo in osebno zadovoljstvo.

Čestitamo tudi ob državnem prazniku.

Odbor LNO

[ahovski klub Komenda
`eli ob~ankam in ob~anom veliko 

blagoslova za bo`i~ne praznike

in veliko uspehov v letu 2007.

Šahovski klub komenda
želi občankam in občanom veliko 

blagoslova za božične praznike in 
veliko uspehov v letu 2009
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DRUŽENJE

Deset zapovedi 
o nasmehu 

1.  Nasmeh nas nič ne stane, vendar čudežno 
deluje.

2.  Nasmeh obogati tistega, ki mu je name-
njen, in ne osiromaši tistega, ki ga pokla-
nja.

3.  Nasmeh zablesti kot sončni žarek, spomi-
njamo pa se ga še  dolgo.

4.  Nihče ni tako bogat niti, tako reven, da si 
ne bi mogel privoščiti nasmeha.

5.  Z nasmehom lahko vsak samo pridobi.
6. Nasmeh prinaša srečo v hišo, pozdrav 

prijatelju, pomoč pri sklepanju poslov.
7. Nasmeh pomeni počitek utrujenemu, ka-

žipot zgubljenemu, sončni žarek žalo-
stnemu.

8. Nasmeh je najboljše naravno zdravilo 
proti jezi.

9.  Nasmeha ni moč kupiti ali ukrasti. 
10. Nasmeh ima svojo vrednost samo, kadar 

se ga podarja.

Naše darilo ob decembrskem hitenju po 
trgovinah in iskanju bolj ali manj koristnih 
daril 

Druženje številnih sestričen in bratrancev 
Anžkove sorte se je začelo že na Martinovo 
2002. Naš bratranec Jože Pibernik iz Suhadol, 
eden izmed mlajših, je bil tik pred svojo novo 
mašo, mi pa smo se med seboj komaj poznali. 
To pa niti ni tako čudno, saj nas je kar osemin-
dvajset; s tistimi, ki so se primožili ali priženili 
v našo rodbino pa še veliko več. Torej, novem-
bru 2002 smo se prvič odpravili na enodnevni 
izlet proti Štajerski in spoznavanje sklenili na 
kmečkem turizmu Pri Krošljevih. 

Julija 2003 smo se kot svatje na Jožetovi 
novi maši že tako dobro ujeli in razumeli, da je 
bil sprejet predlog za nov izlet.

Novomašnika Jožeta je čakala prva služba 
– kaplanovanje v Zagorju. Predolgo smo načr-
tovali obisk, zato nam je Jože prej »pobegnil« 
na novo službeno dolžnost v Semič. Takrat pa 
smo imeli več časa in na Martinovo nedeljo 
2006 smo bili ponovno skupaj pri sveti maši in 
na pokušini belokranjskih tekočih in netekočih 
dobrot. Že tedaj smo začutili, da si je naš bra-
tranec izbral sebi primeren poklic. Ljudje na 
drugi strani Gorjancev so ga z odprtimi rokami 
sprejeli za svojega dušnega pastirja.

Ko je bila na Dolenjskem ustanovljena ško-
fi ja s sedežem v Novem mestu, se je Jože odlo-
čil, da bo ostal kar njihov. Škof Glavan ga je 
lani imenoval za župnijskega upravitelja v 
Metliki. 

V soboto, 22. novembra, smo bili spet pova-
bljeni na obisk. Jožetu je v dobrem letu delova-
nja v metliški fari uspelo spoznati dovolj prija-
znih Belokranjcev, tako da z organizacijo 
nismo imeli večjih težav. Verjetno jim je že 
povedal, da izhaja iz številne družine osmih 

Prehud napor za »netrenirane« Gorenjce
Priljubljeni župnik Jože Pibernik s svojimi sestričnami in bratranci

otrok, zdaj pa so se lahko prepričali, da tudi 
rodbina ni kar tako.

Sveto mašo smo posvetili vsem pokojnim 
sorodnikom, nato pa smo dodobra spoznali 
farno cerkev, župnišče in Jožetovo gostoljub-
nost. Prigrizek je bil le dobra podlaga za izre-
dno predstavitev belokranjskih vin pri vinarju 
v vasi Čurile. Zakonca Pečarič sta slikovito 
vodila pokušino njihovih najboljših vin. Suho 
grlo ni zdravo, preveč mokro pa tudi ne, zato 
so nam ob vinih postregli znano belokranjsko 
pogačo in razne vrste sira.

Svetovno znane Tri fare v Rosalnicah so bile 
naš naslednji cilj. Pravi poznavalci kulturne 
dediščine te tri cerkve uvrščajo ob bok naših 
največjih turističnih biserov. Obiskati smo 
morali tudi Dolčeve v Drašičih. Lahko se po-
hvalijo z dobrimi vini in pridnimi otroci. Letos 
pa so še posebej ponosni, saj je bila njihova hči 
izbrana za kraljico metliške črnine. Žal je ni 
bilo doma, zato smo od žalosti pili črno vino. 
Še ogled podružnične cerkve sv. Petra v Draši-
čih in že nas je čakala prava pojedina pri Simo-

niču. Vino smo si lahko postregli iz nezakle-
njenih sodov že kar pri vhodu. Nas prav 
zanima, če ne bi v naših krajih tako »pakirano« 
vino prehitro »izhlapelo«. Odlična juha, hru-
stljav odojek, priloge, tekoče zadeve in prijetno 
druženje. Kaj hočemo več, da čas vse prehitro 
mine. 

Seveda je toliko raznih dobrot v enem dnevu 
kar hud napor za netrenirane Gorenjce. V po-
znih večernih urah smo med vožnjo po dolenj-
ski avtocesti obujali spomine na prijetno preži-
vet dan in začeli načrtovati nove podvige. 
Nekateri so bili pri tem tako »vneti«, da so kar 
zaspali. 

Še dolgo se bomo spominjali gostoljubnosti 
našega bratranca Jožeta. V župniji Metlika, ki 
ima kar 10 podružnic, mu res ni dolgčas. Že 
leta 1268 so v Metliko prišli vitezi Križniškega 
reda. Tam so skrbeli za obrambo dežele, za 
bolnike in reveže ter opravljali dušno pastir-
stvo. V počastitev zgodovinskega spomina in v 
podporo ponovni oživitvi Križnikov v Slove-
niji je bil župnik Jože pred nekaj meseci slove-
sno umeščen za prošta proštije Metlika.

Vsi udeleženci prijetnega izleta smo gostite-
lju Jožetu hvaležni za prisrčen sprejem in mu 
želimo obilo Božjega blagoslova pri opravlja-
nju zahtevnega poslanstva.

Tone Pogačar

Jože Pibernik, župnik

Sestrične, bratranci in drugi svojci župnika Jožeta Pibernika
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Med Glavarjevo socialno dediščino spada tudi 
vodnjak pred glavarjevo bolnišnico, je spome-
nik njegove humanosti. Ko se peljemo po bregu 
navzgor k cerkvi in naprej proti Klancu se pe-
ljemo čez ta vodnjak, ki je globoko pod cesto 
skrit našim očem in v njegovih nedrjih se še 
vedno pretaka voda podzemnih tokov. Le črpa-
lišče je potisnjeno v breg proti benefi cijski hiši, 
v kateri je Glavarjeva knjižnica. Zgodba tega 
vodnjaka se je začela z Glavarjevo oporoko 
leta 1784 in končala leta 1963 ko je bil zgrajen 
vodovod.

Glavarjeva oporoka
V oporoki leta 1784 je Peter Pavel Glavar 

določil, da so: »...glavni in popolni dediči nje-
govega premoženja revni in onemogli bolniki 
brez razlike in stanu iz komendske fare  na 
Gorenjskem in podložnikov lanšpreške grašči-
ne«. V ta namen je tudi določil, da se iz sredstev 
od prodaje premoženja zgradi bolnišnica v 
Komendi. Ustanovljen je bil Glavarjev ubožni 
sklad pod nadzorstvom deželne vlade v Lju-
bljani. Ta sklad je leta 1864 znašal 167.025 
forintov, leta 1886 195.233 forintov, leta 1897 
pa 237.800 forintov in leta 1914, pred začet-
kom prve svetovne vojne, je znašala glavnica 
545.718 kron in 68 krajcarjev ali 272.859 gol-
dinarjev. Za primerjavo, kako ogromna vsota 
je to, naj navedem: Narodni dom Ljubljani 
(imenitna in razkošna stavba), kjer je sedaj 
Narodna galerija, je stal med 150.000 in 
200.000 goldinarji.

Bolnišnica je bila zgrajena leta 1804, takoj 
naslednje leto pa se je vselilo prvih 12 bolni-
kov, ter zdravnik-kirurg in dve strežnici. Po 
uspešnem začetku se je pokazala potreba po 
povečanju bolnišnične zgradbe in stanovanju 
za stalnega zdravnika. Temu so nasprotovali 
predvsem kamniški veljaki, ki so predlagali, 
da se bolnišnica prestavi v Kamnik, češ, da 
ima Kamnik boljšo prometno lego. Komen-
dčanom so očitali, da imajo slabo pitno vodo, 
ker je svet zamočvirjen, poleg tega pa nimajo 
ne peka in ne mesarja. Ti so poslali vodo iz 
benefi cijskega vodnjaka v analizo v Ljubljano, 
kjer so ugotovili, da je voda trda in zdrava. 
Uprava bolnišnice tudi ni mogla rešiti vpraša-
nja stalnega zdravnika. Deželna vlada je za le-
tno plačilo zdravniku namenila samo 160 fo-
rintov (normalna plača za zdravnika je bila 600 
forintov) zato se nihče ni prijavil na razpis, 
stanovanja pa tudi ni dovolila zgraditi. V 
ozadju teh nasprotovanj je bil denar Glavarje-
vega sklada, ki so ga hoteli nekateri uporabiti 
za svoje koristi. Nazadnje ga je uporabila de-
želna vlada za vojno posojilo za Avstro-Ogrsko 
državo v prvi svetovni vojni 1914-1918. Habs-
burška monarhija je vojno izgubila, država je 

Vodnjak P. P. Glavarjeve 
bolnišnice v Komendi

propadla. Propadel in izgubljen je bil tudi 
Glavarjev sklad.

Glavarjeva bolnišnica je delovala še po letu 
1918, vendar s pomočjo drugih fi nančnih, tudi 
državnih, virov. Toda le do leta 1947, ko so 
bile ukinjene vse dobrodelne ustanove v Soci-
alistični republiki Sloveniji. Glavarjeva bolni-
šnica je oskrbovala uboge, bolne in onemogle 
naše fare od leta 1805 do leta 1947, skupaj 
dolgih 142 let.

Graditev vodnjaka
Za oskrbo dovolj zdrave pitne vode, se je 

uprava bolnice leta 1866 odločila za zgraditev 
novega vodnjaka. V ta namen je vložila prošnjo 
pri deželnem odboru (deželni vladi) za odobri-
tev fi nančnih sredstev. V predračunu je bilo 
navedeno, da bo: »vodnjak 9 klafter globok in 
4 ½ čevlja širok (Fuer die herstelung eines ei-
genen Spitalbrunnens von 9 klftr Tiefe und 4 ½ 
Schuch weite oder Lightet), 1 klaftra =1,896484 
m, 1 čevelj = 0.316081m«; za izkop vsake 
klaftre vodnjaka prejme Martin Šetina, mojster 
za vodnjake (Brunnenmeisters) po 16 forintov. 
Mojster Šetina je med delom ugotovil, da bi 
bilo za boljši dotok podzemne vode, dobro 
vodnjak poglobiti še za ½ klaftre. Končna 
globina vodnjaka je bila 9 ½ klaftre, skupni 
stroški za vodnjak pa 420 forintov, zgrajen pa 
leta 1867.

Dopis  Deželnega odbora v Ljubljani (Lan-
desausschusses des Herzogthums Krain) 
Upravi P. P. Glavarjeve bolnice, s katerim daje 
soglasje za gradnjo vodnjaka:

Prestavitev vodnjaka
Dne 8. januarja 1937 je Uprava Peter Pavel 

Glavarjeve bolnice prejela dopis v katerem: 
»vas sreski cestni odbor Kamnik poziva, da 
odstranite obstoječi vodnjak, ki se nahaja na 
banovinski cesti štev. 116/ II. Vodnjak je od-
straniti tekom 14 dni po prejemu tega dopisa«.

Uprava  P.P. Glavarjeve bolnice, ki jo je tedaj 
vodil župnik Janez Zabukovec, strog in pravi-
čen mož, je na ta poziv odgovorila 13. januarja 
1937 takole:

»Proti temu pozivu vložim pritožbo, ker je 
nezakonit: Ta poziv zahteva odstranitev vo-
dnjaka in celo brez odškodnine, češ da stoji na 
banovinski cesti štev. 116/ II . Toda ta vodnjak 
v resnici stoji na parcelni štev. 24 k.o. Kaplja 
vas, vl. štev. 95, ki ni last cestnega odbora oz. 
banovine. To je jasno razvidno iz situacijskega 
načrta od 17. oktobra 1935 za popravo ceste 
štev. 116/ II parc. štev. 542 k.o. Kaplja vas, ki 
ga je kraljevska banovinska uprava odobrila 
24. oktobra 1935 in se mora nahajati ali ga ima 
v arhivu okrajni cestni odbor v Kamniku. Jasno 
se vidi, da je pri parc. štev. 24, ovinek in da 
cesta ni ravna, ker je na poti vodnjak. Naj torej 
kraljevsko banovinska uprava razveljavi zah-
tevo po odstranitvi vodnjaka P.P. Glavarjeve 
bolnice in eventuelno ukaže okrajnemu cestne-
mu odboru pogajanje z Upravo P.P. Glavarjeve 
bolnice.  

Cestni odbor je upošteval ugovor, dal izdela-
ti načrte predračun za prestavitev vodnjaka, 
poslal v odobritev Kraljevski banski upravi v 
Ljubljani, ki je dovoljenje izdala 30. marca 
1937 in navedla tudi pogoje za izvedbo načrta. 
Na dokumentu je žig bana dravske banovine. 
7. aprila 1937 je upravnik bolnice župnik Janez 
Zabukovec Okrajnemu cestnemu odboru v 
Kamniku poslal dopis z naslednjo zahtevo: 
»Predno podpisani zaprosi okrajno načelstvo 
za gradbeno dovoljenje prestavitve vodnjaka 
P.P. Glavarjeve bolnice, naj cestni odbor bla-
govoli semkaj predložiti načrt in proračun 
prestavitve vodnjaka. Uprava bolnice se na-
mreč hoče prepričati, da bolnica radi prestavi-
tve vodnjaka ne bo trpela pomanjkanje vode in 
se mora doseči sporazum glede izvršitve z 
upravo bolnice, kar oboje zahteva kr. banska 
uprava od 30.3.1937 V No 914/3.                 

Gradbeno dovoljenje je Sresko načelstvo v 
Kamniku izdalo 7. julija 1937 s pomembno 
pripombo: »Stroški postopanja gredo v breme 
sreskega cestnega odbora.«

Za prestavitev vodnjaka je bili potrebno tudi 
soglasje Škofi jskega ordinariata v Ljubljani, 
ker je bilo zemljišče parc. štev. 24 v lasti bene-
fi cijata: »Župnemu uradu v Komendi se na 
vlogo 18. aprila 1937 št. 91 načelno dovoli, da 
se vodnjak P.P. Glavarjeve prestavi zaradi iz-
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ravnave ceste na benefi cijski svet parc. štev. 24 
k.o. Kaplja vas vl. štev. 95 pod pogojem, da bo 
smel benefi cij črpati vodo  iz tega vodnjaka. 

Odlok Kraljevske banske uprave, s katerim 
je odobril projekt prestavitve vodnjaka: 

Sresko načelstvo v Kamniku je 12. maja 
1937 razpisalo komisijski ogled in razpravo na 
kraju samem, kjer so ugotovili da ni javnih 
ovir, zato ni ovir za začetek del. Načrt za pre-
stavitev na cesti stoječega vodnjaka je že janu-
arja 1937 izdelal zidarski mojster Belcijan 
Boštjan iz Gore, dober in uspešen stavbenik, ki 
je vsa gradbena dela pri prestavitvi tudi izve-
del. Po tem načrtu so najprej izkopali vzporedni 
vodnjak v globino 5m, nato pa dva horizontal-
na 1.5 m visoka rova za povezavo z obstoječim 
vodnjakom. Namesto sedanje lesene ute, je za 
črpalko zgradil nov prostor, skladen z okoliško 
arhitekturo. Vsa strojna dela pri predelavi me-
haničnih elementov črpalke za vzporedno de-
lovanje obeh vodnjakov, je opravil ključavni-
čarski mojster Andrej Marin Andrej iz Most.

Načrt za prestavitev na cesti stoječega vo-
dnjaka pred Glavarjevo bolnico v Komendi:

Po prestavitvi vodnjaka je Sresko načelstvo 
v Kamniku na prošnjo Uprave P.P. Glavarjeve 
bolnice dne 1. 9. 1938 razpisalo uradni pregled 
in odobritev vseh del pri prestavitvi vodnjaka 
pred bolniškim poslopjem v Komendi. 

Komendčani se še spominjajo obratovanja 
vodnjaka, otroci smo se radi zadrževali v tem 
prostoru in pomagali vrteti pogonska kolesa 
vodne črpalke. V bolnici je bil poseben vodni 
rezervoar, tja so načrpali vodo za pet dni. Obi-
čajno so kolesa vrtele sestre usmiljenke, več-
krat pa tudi varovanci bolnice, spominjamo se 
slepega Toneta in Eka.

Po letu 1947, ko so se v poslopje bolnice 
nastanili tečajniki UDBE, pa je mojster Marin 
preuredil črpalko na električni  pogon, je ročni 
pogon odpadel. Vodo so iz vodnjaka črpali 96 
let.

Vir: Arhiv P.P. Glavarjeve bolnice v Komendi
Pripravil: Klemen Pibernik

Leta 1996 sta Jože  Šorn in pokojni Stane 
Hribar zgradila kolibo iz smrekovih vrhačev, 
ki pa je stala samo eno leto. Že leta 1997 je 
kolibo porušil in na njenem mestu postavil 
majhno brunarico Franc Repnik ob pomoči 
Petra Podlipnika in Korla Matuša. Brunarica 
še danes dobro služi obiskovalcem mlinčkov 
in mimoidočim sprehajalcem in pohodnikom.

Leta 1998, je ljubitelj narave Franc Repnik 
po kratki, a hudi bolezni preminul in zapustil 
nam in prihodnosti bogato kulturno dediščino, 
ki privablja vedno več obiskovalcev iz bližnje 
in tudi bolj oddaljene okolice. Ob smrti Franca 
Repnika  se je na potočku vrtelo že okrog 30 
mlinčkov, kraja ob potočku pa se je prijelo  
ime Mlinčki. Po letu 1998 sta pobudo prevzela 
Korl Matuš in Valter Nemec. Valter Nemec je 
skrbel za vzdrževanje obstoječih ter izdelova-
nje in montažo novih mlinčkov, ki so se iz leta 
v leto množili. V letu 2006 jih je bilo že 126, 
nakar je moral odnehati zaradi bolezni v druži-
ni. Tudi Valter Nemec je pustil pri Mlinčkih 
globoko sled, ki je ne smemo pozabiti. Ves ta 
čas je Korl Matuš skrbel za okolico potočka ter 
vzdrževanje brunarice, ob nedeljah in prazni-
kih, pa je včasih obiskovalcem ponudil tudi čaj 
ali šilček močnega.

Po letu 2006 je ob Korlu Matošu za mlinčke 
spet začel skrbeti Peter Podlipnik, ki se zelo 
trudi, da bi mlinčke in stope obdržal pri življe-
nju. Zakaj pri življenju? Zato, ker mu razni 
vandali, in tudi otroci, ki tja prihajajo s starši, 
poškodujejo vedno več mlinčkov. Stope je v 
letošnjem letu obnovil že trikrat, potem, ko so 
bile enkrat požgane in dvakrat polomljene. Vsi 
tisti, ki to počnejo namerno, naj vedo, da je v 
tej posebnosti in okrasu kraja veliko prostega 
časa skrbnikov in tudi denarja za material za 
vzdrževanje in obnovo. Staršem z otroki  naj 
bo zato namenjen ta zapis z željo, da so vedno 
dobrodošli v malem raju, otroci pa naj  božajo 
mlinčke samo z očmi. Nemalokrat se dogaja, 
da otroci prijemajo mlinčke in jih pri tem nič 
hudega misleč poškodujejo. Zato še enkrat 
dragi starši, bodite pozorni in ne puščajte otrok 
prek ograje. Na ob odhodu ostaja  kraj neokr-
njen, da bo ob ponovnem prihodu spet razve-
seljivo lep.

Po napisanem, je že kar nekaj ljudi darovalo 
svoj prosti čas za lepše prostor in dobro počutje 
pri Mlinčkih; po letu 2002 tudi posamezni 
člani Društva upokojencev Komenda, ki se 
zavedajo, da ohranjanje Repnikove dediščine 
ni samo stvar dveh, ampak tudi nas vseh, ki 
ljubimo naravo in njeno posebnost. Tudi Turi-
stično društvo Komenda bi bilo dobrodošlo, da 
se pridruži in po možnosti ustanovi tudi Sklad 
Mlinčki, ki bi pokril najnujnejše stroške mate-
riala. Do sedaj so Mlinčkom s svojimi prispev-
ki v materialu pomagali razen  imenovanih tudi 
Vinko Maleš in Edo Podgoršek iz Suhadol; pa 
tudi v Društvu upokojencev Komenda smo 
enkrat prispevali majhen prispevek v denarju 
za potreben material. Še enkrat dobrodošli pri 
Mlinčkih in uživajte v njihovi idili.

Filip Železnik

Mlinčki v osrčju 
narave
V osrčju Koseškega hriba, pod vrhom Strmec, 
izvira majhen potoček Mrzli studenec, ki v 
sušnem obdobju včasih skoraj presahne, a 
vendar s svojim vijuganjem po gozdu in žubo-
renjem ustvari pravo pravljično sliko. Seveda 
je to opazil, tudi domačin iz Suhadol, Franc 
Repnik, ki je rad zahajal v gozd in občudoval 
idilo potočka.

Med temi sprehodi, se mu je utrnila misel, 
da bi idilo popestril še s čim in jo napravil še 
lepšo. Spomnil se je, da so nekdaj potoke po 
Sloveniji krasili številni mlini za mletje žita in 
stope za luščenje zrnja, in ji dali poseben pečat. 
To ga je navdalo z mislijo, da tudi na tem po-
točku ustvari nekaj mlinskih koles, seveda v 
miniaturni obliki. Že leta 1967 se je zavrtel 
prvi mlinček. Imel je nekaj lopatic na dveh ro-
govilah. Takšne smo včasih delali otroci, ko 
smo se igrali ob potokih. V poznejših letih je 
tehnologijo pri izdelavi mlinčkov izpopolnil in 
tudi vedno več mlinčkov se jih je veselo vrtelo. 
Že od vsega začetka sta mu pri tem pomagala 
tudi Peter Podlipnik in Karol Matuš iz Suhadol. 
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so 
vzporedno z mlinčki vzniknile tudi stope, ki so 
dajale okolici značilno prijeten zvok, ki se ga 
starejši še dobro spominjamo iz naše mladosti. 
Urejati pa se je začelo tudi zaraščeno okolico 
in ji dajati današnji videz, tudi že z nekaj 
klopcami.
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V četrtek, 9. okto-
bra, je minilo sto 
let od rojstva nek-
danjega komen-
dskega zborovod-
ja, organista in 
cerkovnika Fran-
ceta Grkmana; ro-
dil se je v Kaplji 
vasi 4 (v Glavar-
jevi benefi cijski 
hiši), umrl je 27. 
oktobra 1985 v 

domu upokojencev v Kamniku, pokopan je v 
družinskem grobu na komendskem pokopali-
šču. 

Komendčani  in njegovi najbližji smo se ga 
v molitvi in zahvali za njegovo neprecenljivo 
delo za komendsko župnijo spomnili v nedeljo, 
26. oktobra, ko je zanj daroval »deseto mašo« 
v župnijski cerkvi sv. Petra sedanji komendski 
župnik Zdravko Žagar.

Glasbeni del maše so po dogovoru z župni-
kom Žagarjem oblikovali glasbeno nadarjeni 
Francetovi najožji sorodniki in njihovi družin-
ski člani, le sedanji komendski organist Tomaž 
Kremžar je sedel na svojem 
običajnem mestu – za orglami. 
Peli so člani družine Železnik 
iz Celja: Francetova najmlajša 
hčerka Barbara, učiteljica 
glasbene vzgoje in zborovod-
kinja cerkvenega otroškega 
pevskega zbora v župniji bl. 
Antona Martina Slomška, 
njen mož Matjaž, organist v 
omenjeni župniji, njuni otroci 
Peter, Luka, Ana in Neža ter 
še nekateri sorodniki. Prite-
gnili sta jim tudi Francetovi 
hčerki Urška, poročena Štu-
par, živi v sosednjih Vodicah, 
kjer poje v tamkajšnjem me-
šanem cerkvenem pevskem 
zboru, in Monika, poročena 
Žurbi, iz Komende, učiteljica 
razrednega pouka na šoli v 
Komendi, kjer rada zapoje s svojimi učenci. 
Ana Železnik, študentka harfe na Glasbeni 
akademiji v Ljubljani, je med mašo igrala na to 
glasbilo, njen brat Luka pa na fl avto. Luka je ta 
instrument študiral na Univerzi za glasbo in 
upodabljajočo umetnost na Dunaju, kjer je že 
vpisal podiplomski študij.    

Z Moniko Žurbi sva te dni tudi sicer obudila 
spomin na starejšim Komendčanom dobro 
znanega njenega očeta Franceta. Povedala mi 
je, kako je bil vse do smrti vnet za cerkveno 
petje, orglanje, skrb za cerkev in njeno okolico. 
Pri tem ga ni ustavila niti poškodba kolka, mu 
ni preprečila, da ne bi opravil zaupanega mu 
cerkvenega opravila ne glede na uro, vremen-

Francetu Grkmanu v spomin 
ob 100. obletnici rojstva

ske razmere in delo doma. To je moralo poča-
kati, kajti prva je bila zanj domača cerkev: lepo 
cerkveno petje, orglanje in da je bilo za duhov-
nika vse pripravljeno, kot je treba. Od mašnega 
plašča, kadilnice, če je bil velik praznik, priž-
ganih sveč, do poti v cerkev, če je snežilo. Ob 
nedeljah je, kadar je naneslo veliko snega, 
vstajal že ob treh do štirih, da je do jutranje 
maše naredil gaz do župnišča, iz župnišča v 
cerkev in za vernike, ki so prihajali k maši. 

Nekdanjemu komendskemu župniku Niko-
laju Pavliču, ki je Franceta zelo spoštoval, je 
bilo kar hudo, ko je videl, kako se muči pri 
hoji, vendar mu je, dokler je bilo še to mogoče, 
dovoljeval opravljati zaupane mu dolžnosti pri 
cerkvi. »Kako naj mu rečem ne, ko pa je vedno 
prvi v cerkvi, je najbolj požrtvovalen od vseh!« 
mi je nekoč dejal. Dobro se je zavedal, da bi, 
če bi ga ustavil, Franceta zelo prizadel. Zato je 
tudi potrpel z njegovimi starostnimi težavami; 
prav tako tudi pevci in pevke. Zavedal se je, da 
je mlademu človeku lahko biti spreten in uren 
pa tudi kakovosten, čisto drugače je, ko začno 
lasje siveti ... Pa tudi, ker so mu ljudje poveda-
li, kaj vse je France v mladih letih žrtvoval, da 
je postal dober zborovodja in organist, potem 

ko se je najprej učil mizarstva pri Janezu Bo-
šticu (Brnusu) na Klancu, nato pa je bil mizar-
ski pomočnik pri Pušavcu na Gmajnici in v 
Škofji Loki. Vendar je v njem prevladala na-
darjenost za glasbo, ljubezen do nje. Prvi učitelj 
mu je bil oče Janez sam, zelo dober organist in 
zborovodja v Komendi, glavni spodbujevalec 
pa skladatelj cerkvene glasbe dr. France Kimo-
vec v Ljubljani. Ko je France obiskoval orglar-
sko šolo v tem mestu, je dr. Kimovec zanj po-
skrbel tako, da je ob nedeljah lahko igral na 
orgle po ljubljanskih in bližnjih cerkvah in s 
tem dobil nekdaj denarja za šolanje. France se 
mu je oddolžil tako, da je orglarsko šolo končal 
z odličnim uspehom. S privarčevanim denar-

jem si je celo kupil klavir, ob katerem je imel 
pozneje v predsobi Glavarjeve knjižnice v 
Komendi pevske vaje za pevce in pevke ko-
mendskega mešanega cerkvenega pevskega 
zbora. Tega je za očetom Janezom prevzel že 
pred drugo svetovno vojno, vodil pa je tudi 
moški cerkveni pevski zbor, ki je štel do tride-
set članov. Na silvestrske večere je v nekdanji 
»cerkveni dvorani« (danes so tam mrliške ve-
žice) pripravljal vsebinsko bogate kulturno-
zabavne prireditve. Oče Janez, umrl je 16. no-
vembra 1943,  je igral na harmonij, sin France 
pa je razveseljeval ljudi s šaljivimi točkami 
(kupleti, recitacijami ...), pri katerih je pokazal 
svoj smisel za humor. 

Med drugo svetovno vojno je France Grk-
man pred Nemci tako rešil Glavarjevo knjižni-
co, da je z omarami, starimi oblekami in drugim 
zastrl vhod vanjo, tako da je niso našli; reševal 
pa je tudi cerkvene dragocenosti, zvonil, ko je 
gorela bližnja Šmidova graščina, da so ljudje 
prihiteli gasit, saj bi se sicer lahko vnela še 
cerkev. 

Po drugi svetovni vojni je France zelo skrbel 
za kakovostno cerkveno petje v Komendi. Vo-
dil je mešani in moški cerkveni pevski zbor, 

orglal, pel solo pri pogrebnih 
mašah, se brigal za lepo zlo-
žena in prezračena cerkvena 
oblačila, oblačil duhovnika 
itd. Zelo ga je bolelo, ker ni 
bilo denarja za popravilo cer-
kvenih orgel, je sam za to z 
družino veliko žrtvoval, nji-
hove obnove pa, žal,  ni uča-
kal.

V veliko tolažbo in oporo 
mu je bila žena Ana, Burniko-
va iz Nasovč, izvrstna sopra-
nistka, s smislom za humor, v 
veselje pa tri hčerke: Urška, 
Monika in Barbara. Te so mu 
tudi pomagale pri zvonjenju, 
ko je bilo treba zvoniti še 
ročno, čiščenju cerkvenega 
trga in pokopališča, župniku 
Demšarju pa pri krašenju cer-

kve. Sčasoma so se očetu in mami tudi pridru-
žile na koru.

Hčerka Monika se še danes čudi, kako je 
mogel oče France tako dobro igrati na cerkvene 
orgle s svojimi od kmečkega in drugega dela 
utrujenimi in okorelimi  rokami, z nogami pa 
zaradi poškodovanega kolka na pedale orgel. 
Med tednom je namreč moral trdo delati na 
mali kmetiji, da je lahko preživljal družino, saj 
je bilo od cerkvene službe le malo denarja. 
Monika je prepričana je, da je oče France to 
zmogel zato, ker je igral z vsem srcem in dušo, 
pel pa tudi. To dobro vemo vsi, ki v Komendi 
in drugje ohranjamo spoštljiv spomin nanj. 

Jože Pavlič  

Franc Grkman
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SKAVTI

V petek smo se farovški zajci odpravili na leto-
šnje jesenovanje izpred Pogijeve hiše na Gori. 
Izbrali smo seveda krajšo pot in se odpravili 
skozi gozd, le Jure se je odpravil z avtom, ker 
je moral po ključ (izgovori …).

Tako sta nas skozi gozd večino poti vodila 
izkušena Arnold in Vida. Kmalu nas je dohitela 
tema, a ker smo komendski skavti znani po 
vztrajnosti, smo še bolj veselo nadaljevali pot. 
Ko pa smo prišli iz gozda in so pot začele 
osvetljevati cestne luči, smo zagledali Tunjiško 
cerkev, kjer smo kasneje tudi prespali, oziroma, 
kar je še bolj pomembno, tam smo večerjali. 
Ko smo prikorakali do župnišča in je »večina« 
že postala lačna, sta se voditelja odločila, da 
nas bosta še nekaj časa zadržala zunaj. Sledilo 
je nekaj krajših igric, nato pa smo se razdelili v 
dve skupini, nove in stare klanovce ter se z 

Tisti zeleni, okrašeni obročki

Zadnjo novembrsko soboto je potekalo tradici-
onalno izdelovanje adventnih venčkov. Člani 
vseh vej našega stega, smo se dobili pred cer-
kvijo, začeli dan z Bogom in se skupaj lotili 
dela.

Vse skupaj je potekalo kot v tovarni. Razde-

Jesenovanje volčičev

ljeni v skupine in v pare smo delali po nače-
lu: »Ti držiš in pleteš, jaz režem in ti poda-
jam šopke.« Vsepovsod je bilo zelenje: 
cipresa, smreka, mah. Edinstven venček je 
nastal tudi iz bora. Srečnež, kdor ga je do-
bil. Ko so bili zeleni obročki narejeni in 
sveče pritrjene, smo se lotili tudi okraševa-
nja. Zlati orehi, praznični trakovi, božične 
kroglice, cimet in limone,… Niti dva venč-
ka si nista bila enaka. Vsak zase je bil 
edinstven.

Kot vsako leto smo izdelali kar nekaj 
namiznih venčkov, nekaj pa tudi tistih, ki 
pozdravijo vsakega obiskovalca vaše hiše. 

Prodajali naj bi se prvo in drugo adventno ne-
deljo, ker pa so bili venčki čudoviti, so pošli že 
prvo nedeljo, nekateri so si namreč privoščili 
kar tri. Sedaj služijo svojemu namenu in skupaj 
z lastniki pričakujejo rojstvo našega Gospoda.

Odvihana čebela

šli igrico dame in gospodje. In že je bila ura pol 
štirih, ko smo se odpravili domov. 

Volčiči 

V petek, 21. novembra,  smo se komendski 
volčiči odpravili na jesenovanje v Repnje pri 
Vodicah. Zbrali smo se pred cerkvijo, od koder 
so nas starši odpeljali do samostana šolskih 
sester v Repnjah. Tam smo se najprej namestili 
v hišo, potep pa smo se odpravili na bližnji 
hrib, da bi si na ognju spekli hrenovke. Ker pa 
nas je ujel dež, smo se malce mokri vrnili v 
hišo, hrenovke pa smo skuhali. Med večerjo se 
je zgodila strašno neprijetna stvar. Nepridipravi 
so nam ukradli totem, ki smo si ga morali s 
težko borbo priboriti nazaj. Vsi smo pogumno 
sodelovali, tako da nam je uspelo priboriti to-
tem. Sledil je še kratek zabavni večer, kjer so 

gruče pokazale nekaj svojih talentov, Mama 
Rakša in Kača Kaja pa sta prebrali pravljico. 
Drugo jutro nas je pričakala rahlo neprijetna 
budnica, ki sta jo izvajala Bagira in Akela še 
pred sončnim vzhodom. Kar brez zajtrka smo 
odšli k cerkvici sv. Tilna, kjer smo na skali 
posveta sprejeli mladiče v krdelo. Za nagrado 
smo prejeli sladkarije in rogljičke, ko smo se 
vrnili v hišo pa še zajtrk. Nato je sledilo spo-
znavanje plenov, imeli pa smo tudi spoznavanje 
po gručah. Vsak član gruče je moral o drugih 
vedeti njihovo najljubšo sladico ter število 
bratov in sester. Po kosilu pa smo imeli športno 
popoldne in pa sprehod, med katerim smo se 

Jesenovanje farovških zajcev
voditeljema pogovarjali o služenju. Potem smo 
šli v župnišče, se udobno namestili in se razde-
lili v skupine. Ena skupina se je posvetila ku-
hanju večerje, ostali pa smo drugim malo več 
povedali o sebi in se tako bolje spoznali. Ko je 
bila večerja kuhana, smo se posedli za mizo, 
zmolili in v trenutku utopili v krožnikih. Ko 
smo se najedli, je ena izmed skupin pomila 
posodo, ostali pa smo se počasi začeli pripra-
vljati na zabavni večer. Ko smo bili zopet vsi 
prisotni v isti sobi, se je zabavni večer pričel. 
Ogreli smo se s pesmijo in kratko igro. Sledile 
so karaoke po skupinah, kjer smo vsi pokazali 
svoje izjemne, nadpovprečne talente. Ker pa je 
kmalu zmanjkalo pesniških idej in so pesmi 
odtavale po svoje, smo se posvetili predstavi-
tvam klanovcev. Posebej so se predstavili stari 
klanovci, voditelja, bivši noviciat in bivša četa. 

Sledilo je še nekaj pesmi in smeha, nato pa se 
je zabavni večer počasi bližal koncu. Nekateri 
so po zabavnem večeru že odšli domov, zaradi 
obveznosti, ki so jih imeli naslednji dan, ostali 
pa so se umili in odpravili spat. Naslednje jutro 
je vse potekalo v hitrem ritmu. Z neverjetnimi 
pospeški se je počistilo župnišče in pojedlo 
zajtrk, nato pa počakalo tiste, ki so se z gore 
odpravili v Novo Štifto. Priključili mo se toku 
komendskih pohodnikov in skupaj z njimi in 
nasmehom na obrazu odšli na pot proti Novi 
Štifti.

Tako, na kratko, je potekalo prvo jesenova-
nje komendskih farovških zajcev, ki se je dobro 
izteklo in nam dalo veliko idej že za naslednje 
leto.

Vedri volk

Pri skavtih 
dogaja!
V preteklem mesecu novembru se je dogodilo 
veliko zanimivih stvari. Razveseli smo se prve-
ga snega, kepanja in delanja snežakov. A kaj, 
ko se je sneg hitro stopil in pustil za seboj le 
velike blatne luže. Vendar pa nas skavtov to ni 
potrlo in nismo čakali križem rok na boljše čase 
ampak smo se podali novim izzivom in dogodi-
vščinam naproti. Tako so se popotniki in popo-
tnice, ali po domače Farovški zajci, odpravili 
na jesenovanje v Tunjice, krdelo Skakajočih fi -
žolčkov je odšlo na jesenovanje v gozdove 
okoli Repenj pri Vodicah, četa Pogumno srce 
pa se je peš podala jesenovat v Kamnik. 

Ob začetku adventa smo izdelovali tudi pre-
lepe adventne venčke.

Vabimo vas, da si več člankov in fotografi j 
naših pustolovščin ogledate na naši spletni 
strani http://komenda1.skavt.net/

Gobčni volk
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S ŠOLSKIH KLOPI
Pop TV malo drugače
V torek smo se šolski novinarji odpravili na Pop 
TV, da bi pobliže spoznali delo novinarja. Ogled 
je bil zelo zanimiv, videla sem več, kot sem 
pričakovala. Ko sem vstopila v prostor, kjer se v 
živo snema oddaja 24 ur, so bili moji občutki 
zelo mešani. Ko gledam po televiziji, se mi ta 
prostor zdi bistveno manjši, kot pa je v resnici. 

Vodička nas je popeljala po hiši in ogledali 
smo si studio, v katerem snemajo oddajo Trenja 
in As ti tud not padu. Studio je zelo majhen, na 
televiziji je videti mnogo večji, ker kamere 
snemajo iz vseh možnih kotov, a to je le optič-
na prevara. Izvedeli smo tudi nekaj dogodi-
vščin, ki so se dogodile med snemanjem. Odkar 
sem si ogledala hišo Pop TV, vse jemljem malo 
drugače, kajti slišala sem, koliko časa in truda 
mora novinar vložiti v dvominutni prispevek v 
informativni oddaji.

Klara Maček, 8. b

Gospodinjski dan
V sredo, 6. novembra, smo imelo osmošolci 
gospodinjski dan. Do enajstih smo imeli pouk, 
nato pa smo se razdelili v dve skupini. Najprej 
smo imeli predavanje. Predaval nam je Trajče 
Nikoloski. Bil je iz srednje vrtnarske šole v 
Celju, govoril nam je o njihovi šoli in njenih 
podvigih. Povedal je, da se najraje ukvarja s 
cepljenjem rastlin. Kot zanimivost nam je po-
vedal, da je cepil tobak in paradižnik. Nastal je 
nikotinski paradižnik. Na šoli gojijo tudi buče 
velikanke.

Po predavanju smo imeli predstavitve plaka-
tov, ki smo jih naredili doma. Sledilo je še eno 
predavanje, tokrat na temo odpadki. Uslužben-
ka komunalnega podjetja Publicus je govorila 
o ekologiji, recikliranju in smetiščih. 

Gašper Erce, 8. b

Miklavžev koncert
»Kje je moja obleka? Pa pazite na sceno!«

»Poglejte, kaj ste naredili z drevesi! Pritisni-
te stikalo na skrajni levi, da se bo prižgala sre-
dinska luč!«

Tako kričeče vzdušje je bilo v ponedeljek, 1. 
12., dan pred koncertom. Učiteljice so se jezile: 
»Toliko vaj smo imeli, na vaji smo že uro in 
pol, pa še na polovici programa nismo.« Seve-
da smo bili potem še bolj vznemirjeni, a vaja je 
na koncu le uspela.

V torek smo se ob sedmih zjutraj zbrali na 
pevskih vajah in petkrat prepeli vse pesmi. Po 
pouku smo bili z učiteljicami domenjeni še za 
generalko v Kulturnem domu v Komendi. Gla-
snosti smo bili že navajeni, problem pa je bil v 
zbranosti vseh nastopajočih in tudi učiteljic. 
Generalko nam je uspelo speljati do konca.

Malo pred 6. uro zvečer, pa se je vse začelo 
odvijati zares. Kot uvod v predstavo so se Pika 
Nogavička, Rdeča Kapica in čarovnica začele 
pojavljati na odru. Počakali smo, da je bila 
dvorana nabito polna, in pričeli s prvo točko. 
Nastopil je pevski zbor 9. b razreda. Z igrami, 
glasbenim ustvarjanjem, vmesnim povezova-

njem in Miklavžem je koncert odlično uspel in 
prejeli smo veliko pohval staršev, učiteljev in 
drugih obiskovalcev.

Špela Osolnik,  9. b

Koncert, ki je nas, devetošolce, pripravil do 
tega, da smo zavihali rokave, je bil zelo uspe-
šen. Prišlo je veliko ljudi, ki so radodarno pol-
nili škatlo za prostovoljne prispevke.

Na koncert smo se pripravljali dolgo. Bližje 
ko je bil, bolj smo bili nervozni. Pripravili smo 
igro, govor, glasbo, za pomoč smo prosili spon-
zorje in zaposlili tudi mlajše učence (pevski 
zbor, folklorna skupina, mažoretke itd.). Deve-
tošolci so se s trudom počasi preobrazili v pra-
vljične junake in razveseljevali občinstvo kot 
Sneguljčica, Pika nogavička, Janko in Metka, 
Rdeča kapica, volk, čarovnica in Superštor

S sošolko Aleksandro sva poskrbeli za sce-
no, prodajali voščilnice in predstavo popestrili 
s papirnatim snegom. Obiskal nas je tudi Sv. 
Miklavž in njegovi zvesti angelčki, parkeljnov 
pa ni bilo, saj so prišli sami pridni otroci.

Popoldneve smo porabili za pripravo in 
vadbo igre, zato smo malo zanemarili učenje. 
Mislim, da smo nam učitelji po predstavi od-
pustili. Veliko truda so v pripravo in izvedbo 
vložile tudi učiteljice, še posebej Milojka Vol-
kar in Barbara Bizant.  Še enkrat hvala tudi za 
vse prispevke.

Nika Rebolj, 9. b

V Makedoniji posadili 
6 milijonov dreves, 
v Komendi tri
V okviru obsežne ponovne pogozditve so Ma-
kedonci samo v enem dnevu posadili kar šest 
milijonov dreves. Glavni namen akcije je oži-
vitev hribov in gozdov, ki so jih v zadnjih dveh 
poletjih uničili gozdni požari, vse skupaj pa je 
po besedah organizatorjev akcije, ko nosi naziv 
“Dan dreves – zasadi svojo prihodnost“, tudi 
makedonski prispevek k boju proti segrevanju 
ozračja.“ Naš namen je narediti Makedonijo 
“zeleno“ in pripraviti ljudi, da bi se bolj zave-
dali potreb našega planeta,“ je dejal makedon-
ski operni pevec Boris Trajanov, ki je pobudnik 
omenjenega projekta. Ob tem je izrazil upanje, 
da se bo njegov projekt prihodnje leto razširil 
na celotno območje Balkana. “Če Makedonija, 
država z dvema milijonoma prebivalcev, lahko 
posadi šest milijonov dreves, si lahko predsta-
vljamo, koliko dreves se lahko posadi v drugih, 
večjih državah,“ optimistično zre v prihodnost 
Trajanov. Med 200.000 ljudmi, ki so se podali 
v akcijo, so bili ministri, vladni uradniki, poli-
cisti, veleposlaniki, umetniki in tudi 1.000 
makedonskih vojakov, ki so sami na 14 mestih 
posadili 200.000 dreves.

Tudi v Komendi smo simbolično posadili tri 
drevesa z namenom ozeleniti šolsko okolje. 
Proslave s kulturnim programom se je udeležil 
makedonski veleposlanik z delegacijo, ravna-
teljica, župan ter mnogi eminentni gostje.

Jošt Žagar, 9.b

Črke se predstavljajo
G se guga na gugalnici. Vsak dan gre na igri-
šče. G je tudi glavni, zato ker gre prvi na gu-
galnico.

Zala Zavrl, 2.a

G je kot Gregor, a ga gusar ustavi. Zato ga ne 
more nihče dobiti in na koncu G pobegne.

Katarina Zadrgal, 2.a

S ima okus po sladoledu, vendar se S hitro 
stopi zaradi vročega sonca. S je tudi bogat. 
Bogat kar se da. Posut je s srebrnimi dragulji.

Zala Erent, 2.a

F je res ena fi ga, ki telefonira Franceljnu. Kar 
čez semafor gre. Ti, ti, F!

Kaja Zadrgal, 2.a

H so raztrgane hlače. Mamica jih zašije. A 
mamica tudi joka, ker si raztrga hlače fantič.

Sara Maleš, 2.a

D dirka po dirkalni stezi. Je dežurna in hodi po 
dežju z dežnikom in dirka do doline. V dolini 
dobi domine in nato se odpravi domov.

Jan Bogataj, 2.c

Črka S ima zelo rada sneg. Sneg se je stopil in S 
se je jokal. Če je sneg, se S rad smuča in sanka.

Janez Marinko, 2.c

K je prava kokoš. Vseskozi kokodaka in kikiri-
ka. Trda je kot kamen. Samo kdaj gre kam. K 
najraje gleda knjigo o živalih. Njegove naj-
ljubše živali so: kamela, krokodil in kuščar.

Kaja Sodnik, 2.c

P je že zmagala na prvi tekmi punčk in je dobila 
pokal z imenom Pika. P je vprašala, ali je pokalu 
ime Pina. Sodnik je rekel, da ne. In ko je P prišla 
domov, ji je počil lonec in pravljice je konec.

Patricija Lunar, 2.c

V R-jevem gradu vlada kralj po imenu R. Rad 
ima rake. Rad se igra z otroki.

Gal Menaše, 2.c

V praznični december s 
pravljico in glasbo
V začetku decembra so se učencem razrednega 
pouka in otrokom iz vrtca v šoli v Mostah 
predstavili lutkovni igralci in mladi glasbeni-
ki.

Dramska skupina Varstveno delovnega cen-
tra iz Črnomlja nas je znova navdušila s svojim 
nastopom. Igralci, odrasle osebe s posebnimi 
potrebami, so nas z lutkovno predstavo pope-
ljali v pravljični svet k Mojci Pokrajculji. 
Uprizoritev je nastala po večmesečnih vajah 
pod vodstvom Nevenke Božič Molek.

Z igranjem na različne inštrumente so se 
nam predstavili tudi učenci, ki obiskujejo 
Glasbeno šolo Kamnik.

Bernarda Hozjan, vodja šole v Mostah
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V času novoletnih praznikov bodo poverjeniki 
Društva upokojencev Komenda zadolženi za 
posamezne vasi in področja obiskali člane na-
šega društva. Starejše od 80. let bomo obdarili 
s skromnim darilom. Pozornosti našega društva 
bodo deležni tudi naši člani v domovih za sta-
rejše. Starejših od 80 let je letos kar 160 naših 
članov. Ob tej priložnosti bo tudi plačilo člana-
rine, ki znaša za leto 2009 -  7 EUR. Letos 
mora društvo prvič plačati prispevek za delo-
vanje zveze ZDUS Slovenije v višini 1 EUR. 
Vseh 850 članov našega društva bo ob tej pri-
ložnosti prejelo program prireditev in aktivno-
sti DU Komenda za leto 2009. 

Vsi tisti, ki želijo in plačujejo prispevek za 
Vzajemnost v višini 5,50 EUR želimo opozori-
ti, da svojci niso upravičeni do plačila posmr-
tnine iz tega naslova če se člani izpišejo in samo 
enkrat ne plačajo prispevka. Naše društvo ce-
lotni znesek nakaže na Vzajemnost, tako da 
smo mi samo v pomoč tej agenciji.

V programu za leto 2009 je razvidna naša 
dejavnost. Člani društva imajo možnost delo-
vanja na kulturnem področju. Lahko se vklju-
čite v Mešani pevski zbor, Folklorno skupino, 
dramsko skupino ali pa v sklop recitatorjev.

Na področju športa najdemo prijetno rekrea-
cijo na balinišču na Podborštu, kolesarji se 
družijo s kolesarji Kamnika, Vodic in Cerkelj, 
šahisti pa imajo šahovske večere in razna zelo 
uspešna tekmovanja.   

Naše društvo je poznano po zelo kvalitetnih 
in ceneno ugodnih izletih, pohodih in spreho-
dih. Za vsa prijetna počutja bomo poskrbeli 
tudi v bodoče.

Naši člani so deležni tudi drugih  raznih ugo-
dnosti. Nudimo jim možnost nabave cenejšega 
kurilnega olja, popust s člansko izkaznico v ra-
znih zdraviliščih, pravno svetovanje s področja 
invalidsko-pokojninskega zavarovanja itd.

Veliko skrb posvečamo socialnemu progra-
mu društva. Naši člani starejši od 75. let prej-
mejo ob rojstnih dnevih čestitke (letos je bilo 
poslanih 320 čestitk). Društvo plača enkrat le-
tno avtobus za starejše od 70. let. Naše člane, 
ki so daljše obdobje bolni obiščejo naši pover-
jeniki s skromnim darilom. Na občnem zboru 
vsako leto posebno skrb posvetimo našim zla-
toporočencem. Seveda pa je tudi sodelovanje 
na kulturnem in športnem področju brezplačno, 
saj društvo pokrije te stroške.

Program za leto 2009 je zelo širok in kvali-

ZANIMIVOSTI
Društvo upokojencev Komenda

Vabimo vas, da se nam pridružite
teten. Vse to zahteva veliko organizacijskih 
sposobnosti vodstva in predvsem vseh vodij 
posameznih programov. 

Občina Komenda ima skupaj nekaj preko 
1000 upokojencev. Članov našega društva je 
preko 850, kar je 85% vseh upokojencev v naši 
občini. Vabimo tudi Vas, ki še niste člani, da se 
nam pridružite v največjem društvu v Občini 
Komenda. Po priznanjih, ki jih prejemamo in 
po mnenju drugih  je naše društvo eno najbolj 
aktivni društev upokojencev v Sloveniji.

Posebno vabilo velja vsem našim občanom 
in občankam na skupno kulturno prireditev 27. 
decembra ob 19.30 v dvorani DOM Komenda. 
Pozdravili bomo tudi pevce iz Mirne-Lanšpre-
ža na Dolenjskem. Prihajajo iz krajev, kjer je 
do svoje smrti deloval Peter Pavel Glavar.

Skupaj z upokojenci Cerkelj, Vodic in Ko-
mende pa pripravljamo kulturno- zabavno pri-
reditev » Skupaj se imamo fl etno« v soboto, 
24. januarja, ob 19. uri v dvorani Doma v Ko-
mendi. Na obe prireditvi lepo povabljeni. Ak-
tivnosti nam res ne manjka.

Dobrodošli in vpišite se v članstvo v DU 
Komenda

Janez Kimovec, predsednik DU Komenda

Navadno se sodelovanje posameznih društev 
ali sekcij prične z osebnim poznanstvom pred-
sednikov ali vodij sekcij. Tako je osebno po-
znanstvo našega predsednika Janeza  Kimovca 
in vodje sekcije za kulturo in šah pri DU Mirna 
Toneta Kotarja pripeljalo do prvega srečanja 
šahistov našega DU in DU Mirna maja tega 
leta, o čemer smo že poročali.

Letos, 26. novembra, so šahisti iz  Komende 
Mirenčanom vrnili obisk in v prijetnem ambi-
entu privatnega gostišča v okolici Mirne odi-
grali prijateljski turnir. Ločeni od ostalih pro-
storov so v skoraj popolni tišini črne in bele 
šahovske fi gure pričele svojo pot po šahovni-
cah. Če bi bil v sobi brencelj, bi ga slišali. Tako 
pa je samo zvok šahovskih ur prekinjal popol-
no tišino. Koncentracija na višku. Samo med 
odmori redke besede in kratek skok na čaj. 

V ekipi DU Mirna so igrali: Cvetko Jakša, 
Vinko Tomažin, Arif Begulič, Jože Hočevar in 
Brane Dolinšek. V gostujoči ekipi DU Komenda 
pa so male sive celice poslali na delo: Marjan 
Karnar, Tone Trebušak, Ivan Hlade, Peter Plevel 
in Jože Zidarič. Kot posebnost omenimo najsta-
rejšega udeleženca turnirja, Vinka Tomažina, ki 
ga že skoraj vse življenje navdušuje šah, tako da 
ima po en šah vedno s seboj – v avtu, v zidanici, 
doma – pa še kje bi se našla kakšna šahovska 
deska. In to pri triinosemdesetih letih!
Če so na lanskem turnirju v Komendi zma-

gali domačini, so se gostitelji letos »maščevali« 
in zmagali z rezultatom 26:24. Dogovorili so 

Tihi mojstri šahovskih figur
se za stalno izmenjavo gostovanj.

Ni naključje, da sta s tesnejšim sodelova-
njem pričeli prav ti dve društvi. Poleg stano-
vskih interesov ju druži tudi kulturna preteklost, 
saj je v neposredni bližini Mirne na gradu 
Lanšprež preživel svoja zadnja leta znameniti 
komendski rojak Peter Pavel Glavar. Tako se 
tudi spodobi, da društvi navežeta še stike na 
kulturnem področju. Dogovorjeno je že, da bo 
letos, 26. decembra, v Komendi gostoval Me-
PZ iz Mirne pod geslom »Mirna z ljubeznijo«, 
naš zbor pa jim bo gostovanje vrnil prihodnje 
leto na srečanju »Za Mirno z ljubeznijo«

Kratko družabno srečanje vseh udeležencev 
ni bilo več v znamenju tišine. Sproščen klepet, 
spoznavanje in veliko, veliko dobre volje.

Ker se bliža konec leta, je prav, da omenimo 
še ostala tekmovanja, ki so se jih udeležili ša-
histi DU Komenda, ki jih organizacijsko in 
strokovno vodi Peter Plevel. Že 14. maja je 
bilo na Jesenicah pokrajinsko ekipno prvenstvo 
DU Gorenjske. Tekmovalo je devet štiričlan-
skih ekip, med katerimi je naša ekipa dosegla 
5. mesto. Od naših šahistov so igrali: Marjan 
Karnar, Tone Trebušak, Mirko Peterc in Peter 
Plevel. Organizator je bilo DU Jesenice, ki je 
prav tako organiziralo pokrajinsko prvenstvo 
DU Gorenjske za posameznike. Igralo je 39 
igralcev, med katerimi je naš član Marjan 
Karnar zasedel odlično 3. mesto.

Poseben poudarek zasluži seniorsko dr-
žavno prvenstvo, ki ga je organiziral ŠK 

Fram. Med osemintridesetimi igralci je dr-
žavni prvak postal naš odlični šahist Marjan 
Karnar.

Med 11. septembrom in 6. novembrom je 
ŠK Komenda organiziral šahovska tekmovanja 
Osrednje slovenske šahovske druge lige. Igralo 
je 10 štiričlanskih ekip s po osmimi rezervami. 
Od članov DU so igrali: Marjan Karnar, Brane 
Deželak, Tone Trebušak, Janez Marko, Peter 
Plevel in Alojz Mezeg. Osvojili so odlično 3. 
mesto (1. mesto Sinfonika Vrhnika, 2. mesto 
IBM Ljubljana).

 Šahovski klub Komenda je bil 27. novem-
bra prireditelj in organizator zaključnega 
turnirja Osrednje slovenske prve, druge in 
tretje lige. Za šahovskimi deskami je sedelo 21 
štiričlanskih ekip (101 igralec). Skoraj tradici-
onalno uspešna je bila ekipa našega DU v po-
stavi Marjan Karnar, Brane Deželak, Tone 
Trebušak, Jože Zidarič in Peter Plevel. Zasedli 
so odlično 3. mesto. Komentar: Odlični so! 

Tone Ogorevc
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ZANIMIVOSTI

Plesalci in plesalke plesnega kluba Urška iz 
Domžal so na svetovnem prvenstvu v show 
danceu v nemški Riesi pod vodstvom trenerja 
in koreografa Blaža Godca dosegli zavidljiv 
uspeh. Po tednu dni napornih nastopov so se v 
nedeljo, 30. novembra 2008, vrnili domov z 
dvema naslovoma svetovnih prvakov in enim 
drugim mestom.

Naslov svetovnih prvakov si je s svojim na-
stopom priplesala mladinska formacija z na-
slovom Katu, ki jo sestavlja 24 plesalk, starih 
od enajst do petnajst let iz Domžal, Kamnika 
in okolice. V hudi konkurenci tridesetih sku-
pin, od katerih se jih je v fi nale uvrstilo sedem, 
so premagale vedno odlične Ruse in Kanadča-
ne. 

Poleg velike formacije je nastopila tudi mala 
skupina s sedmimi plesalkami, z naslovom 
točke One short day in Emerald City, ki je v 
konkurenci triintrideset malih skupin dosegla 
odlično drugo mesto.

V članski konkurenci pa se je na sam vrh 

Blaževi plesalci spet najboljši

Na sliki skupaj s trenerjem (od leve proti de-
sni): Katja Skok, Robyn Strmšek, trener Blaž 
Godec in Urška Cibašek.

S tekmovanjem v mladinskem pikadu vsako 
leto končujemo letna mladinska tekmovanja 
GZ Komende in GZ Kamnik. 

Na pikadu, ki poteka v organizaciji PGD 
Komenda s pomočjo PGD Križ, ki nam zago-
tovi prostor in pomoč pri izvedbi, se je v petek, 
28. novembra, pomerilo rekordno število tek-
movalcev. Pomerilo se je kar 141 tekmovalcev 
v štirih kategorijah. Tekmovanja se je udeležilo 
12 društev od 16. 

Ker smo tega tekmovanja že vešči, je vse 
potekalo brez zapletov in zelo hitro. Zmagali 
so najboljši, pri starejših pionirjih so bolj izra-
zite izkušnje, pri mlajših pionirjih pa je glavna 
sreča. Ekipno je že drugič zapored zmagal 
PGD Motnik, drugo mesto je osvojil PGD 
Gozd in na tretje mesto se je uvrstila PGD 
Komenda s srebrno medaljo Jaka Mačka in 

Mladi iz PGD Komenda prvi
bronasto medaljo Roka Repenška.

Celo leto seštevamo tri najboljše rezultate iz 
vsakega društva za vsako tekmovanje in na 
koncu dobimo najboljše, da prve tri nagradimo 
s pokali. Prvo mesto je že tretjič zapored osvo-
jila PGD Komenda, drugo mesto PGD Gozd 
in tretje mesto PGD Motnik. Kot mentorica 
mladine sem izredno ponosna in vesela, saj je 
to rezultat celoletnega dela. Letos smo mlade 
učili gasilskih veščin poleg mene še Anton 
Smrekar, Damjana Bricelj, Anči Horvat, Aleš 
Mencigar in Franjo Verhovnik. Kadarkoli smo 
potrebovali pomoč še koga, smo jo vedno pre-
jeli. Še bolj pa sem ponosna na našo mladino, 
ki se rada uči in rada tekmuje, kar je dober 
znak, da prostovoljstvo v Komendi ne bo izu-
mrlo. Na pomoč!

Mihaela Poglajen

Gasilska zveza Slovenije vsako leto organizira 
posvet za vodje članic gasilskih zvez. Letos je 
bil dvodnevni posvet v Termah Zreče. Iz naše 
regije se je posveta udeležilo 12 članic, vseh 
skupaj pa je bilo kar okoli 140. Predsednice re-
gijskih komisij so podale poročilo o delu, udele-
žile smo se redovnih vaj, sodelovale na delavni-
cah: administrativna podpora ob večjih 
intervencijah, organizacija kviza za mladino 
(tema zgodovina gasilstva), izdelovanje novole-
tnih voščilnic, izdelava programa za članice, 
operativna delavnica – tehnično reševanje ob 
prometnih nesrečah in preventiva pred stresom. 

Ogledale smo si fi lm Parada gasilskega 
kongresa Krško 2008, predsednik GZ Sloveni-

Mi smo bratje 
Prosinec rojen v silvestrski je noči, 
v poskočnem plesu ča-ča-ča, 
se v letu novemu zdravljice toči, 
oh, narod moj, do dneva ranega.

Od dvanajstih bratov je februar najmanjši, 
kot vragec najbolj zvit in nagajiv.
Na svatbo hite za njim vsi mladi pari, 
v pred pustu vse bo poročil.

Bog Mars že sušca vodi v naše kraje, 
že obsvetil ga pomladni soj.
V soncu, burji se log zamaje, 
pomlad z zimo bije hud dvoboj.

Le kdo aprilu naj verjame?
V vseh napovedih je goljufi v. 
Vsa poročila vrag naj vzame, 
je nestalen, muhast in lažniv.

Je maj potrkal že na vrata, 
od vseh dvanajstih najbolj zal.
Ves dišeč in poln cvetja, 
se v deželo primajal.

Lepi rožnik, živobarven, 
v  kresu hišam vence rad pripne. 
A šopek nam, ker vedno kot nekdaj, 
spoštuje se slovenski običaj.

Nas julij pregreva, točo nam melje, 
molimo, kadimo, k hudi uri zvoni.
V črnih oblakih točo nam pelje, 
sam Bog ve kam; morda nas zgreši.

Ko ponosno v vse stvaritve zrem, 
Avgustus vzvišen je ljudem.
V hotenjih in vzajemnih vzorih, 
je napredek v delu in kulturi.

Deveti si, rodiš, rodiš 
v sadovnjakih, poljih in dobravi.
Kozolce, kašče, skrinje polniš, 
v blagor ljudstvu in božji slavi.

Naj cviček bo, rizling, rebula, teran. 
Glejte, vsak iz grude žlahtne je dan.
Je pristen, naraven, resnični pogan, 
čast delu, čast zemlji v vinotoku nam dan.

Za verne duše si napolnimo čaše, 
Sv. Martin že jaše, jaše.
Razgrnil nam bo svoj škrlat, 
nevestam, ženinom najboljši svat.

December kot dvanajsti brat na svoje strune, 
zabrenka nam: Oj zdaj gremo!
Ko leto sklene svoje obračune, 
zapojmo lepo mu v slovo.

    Marija Koželj
Gora, december 2008

 

zavihtela mala članska skupina s sedmimi čla-
ni, z naslovom točke Sedem smrtnih grehov, 
pred Rusijo in ZDA.

V formaciji Katu plešejo tudi tri plesalke iz 
Komende in sicer Urška Cibašek, Katja Skok 
in Robyn Strmšek. Dekletom vse čestitke za 
izjemen uspeh, ki je največja nagrada za večle-
tne naporne treninge in odrekanja.

Posvet za članice v Zrečah
je Anton Koren in Poveljnik GZ Slovenije 
Matjaž Klarič sta nas seznanila z novostmi na 
organizacijskem in operativnem področju, go-
stja Darja Rojec pa je predstavila svojo knjigo 
Pa jo imam. V knjigi opisuje svoje izkušnje v 
borbi z rakom in v dvorani ni bilo udeleženke, 
ki ni imela kepe v grlu in solze v očeh. Po ko-
silu je bila organizirana nordijska hoja. V dveh 
dneh druženja smo prijetno združile s kori-
stnim. Naše izkušnje so pokazale, da smo v 
gasilskih vrstah močno zasidrane, saj smo vi-
dne na vseh položajih: poveljnice društev, 
predsednice, vodje članic, vodje mentorjev, 
tajnice, blagajničarke,… Na pomoč!                                                                    

Mihaela Poglajen
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KRONIKA

Mesec november je bil po poročilih Policijske 
postaje Kamnik razmeroma miren in dokaj 
navaden mesec. V naši občini se je zgodil samo 
en dogodek,vreden obsojanja in premisleka o 
varnosti premoženja. Delo je 28. 11. poročalo 
o vlomu v bencinski servis v okolici Komende, 
kjer si je ljubitelj nikotinske omame z vlomom 
priskrbel čedno zalogo cigaret vseh vrst. Od-
nesel je celotno zalogo, vredno 4.000 EUR. 
Ostalih dogodkov, ki bi posebej izstopali, ni 
bilo.

Poročilo pa o varnosti v občini Kamnik na-
vaja dogodke, za katere je naša občina (zaen-
krat) še vedno imuna. 

Med drugimi manj izstopajočimi kaznivimi 
dejanji in večjimi prekrški izstopajo naslednji 
primeri: Zgodil se en uboj, ena prometna ne-
sreča, ki ji je botroval alkohol, ena »zgodbica« 
o spolni zlorabi je bila izmišljena. Zgodili so 
se štirje vlomi – samo pri enem je nastala 
materialna škoda v višini 30.000 EUR. Tudi 
eno spolno nasilje se je zgodilo, enkrat pa je 
bila preprečena prodaja prepovedanih sub-
stanc (droge). Bila sta tudi dva primera ogro-
žanja varnosti nasilja. S tem ni rečeno, da 
manjših ekscesnih dejanj ni bilo in da so poli-
cisti imeli manj dela. Čisto preprosto, če bi o 
vsakem najmanjšem prekršku poročali javno-
sti, bi bila ena številka našega glasila verjetno 
premalo.

Za hip bi se ustavil pri uradnem podatku o 
številu smrtnih žrtev na naših cestah med 1.1. 
in 30.11. letos. Lani je v istem obdobju življe-
nje na naših cestah izgubilo 286 oseb, medtem 
ko je bilo letos v istem obdobju »samo« 180 
žrtev. Glavni vzroki ostajajo vedno isti: nepri-
lagojena hitrost in smer vožnje, vožnja pod 
vlivom alkohola in opojnih drog, neupošteva-
nje prednosti, prekratka varnostna razdalja. 
Zaradi tehnične brezhibnosti vozil skoraj ni 
vzrokov za težke nesreče. Pomislim: šolanje in 
priprava mladih voznikov na razmere v prome-
tu je morda dobro. Ali pa je zakonodajalec po-
mislil na vzgojo bodočih voznikov, je pri kaki 
šoli najti vsaj sled psihologa? Težko verjamem. 
Bilo pa bi nujno potrebno pomisliti tudi na take 
dejavnike varne vožnje, ki niso zgolj tehnične 
narave, so pa pomemben dejavnik obvladova-
nja vozila in predvsem samega sebe!

Je k zmanjšanju števila smrtnih žrtev na na-
ših cestah pripomogel nov zakon o varnosti v 
cestnem prometu in visoke kazni? Odgovor je 
lahko le delno pritrdilen. Vsekakor so visoke 
kazni eden od »pripomočkov« za umirjanje 
prometa, bomo pa samo z njimi, brez sodelo-
vanja tudi in predvsem vzgoje doma, v šoli in 
avtošoli, težko zajezili divjanje tistih, ki jim je 
lastni denar (ali pa denar staršev) lanski sneg. 
In takih je na naših cestah kar precej. Vprašaj-
mo se o etiki in morali povzročiteljev najtežjih 
nesreč. O njihovem čutu odgovornosti, o nji-
hovih življenjskih vrednotah bi težko našli 
dobro besedo.

Nekaj prednovoletnih misli
December je mesec pričakovanja. Pričako-

vanja praznikov in splošnega  veselja, je mesec, 
ko kljub recesiji popuščamo v skrbi za lastni in 
tuji blagor! Zakaj? Na hitro povedano:  razva-
jeni smo, ničemur se več ne znamo in nočemo 
odpovedati. Žal pri vseh ni tako. Rojevajo se 
želje, morda tudi eksistenčne potrebe. Dober 
rastlinjak za drobna kazniva dejanja. Pravijo, 
da smo Slovenci polni dobrosrčnosti in dobro-
te, če se naše ime pojavi kje v javnosti. Pove-
dano na tiho: manjka nam človeške topline in 
sočutja. Pa ne javnega – tistega drobnega, 
vsakodnevnega.

Ima vse napisano kako zvezo z varnostjo? 
Seveda jo ima. To je le napotek za vzgojo srca 
in priporočilo, da pri varnosti najprej pomisli-
mo na posledice svojega brezglavega ravnanja, 
pa nam bo vsem lepše!

Ob tem samo retorično vprašanje: je kdo v 
naši državi že izračunal fi nančne posledice 
nesreč v prometu? Ne samo tistih neposrednih. 
Imamo tudi posredne stroške na račun vseh 
davkoplačevalcev: stroški zdravljenja, invali-
dnosti, invalidskih upokojitev, izplačila zava-
rovalnih premij, stroški lastnih popravil in še 
in še…!

V decembru bo Policija še posebej poostrila 
nadzor nad uporabo alkohola in (ali) drog v 
prometu. V vsej državi; koordinirano in brez-
kompromisno! Pomislimo na to na naših 
stranpoteh brezglave zabave. 

In na koncu: Varno, srečno in zadovoljno v 
novo leto in v vseh dnevih leta, ki je pred na-
mi!

Tone Ogorevc

Mitnice 2008 
Športno društvo Policist iz Kamnika je 
29. novembra že 13. organiziral ko-
šarkarski turnir, imenovan Mitnice 
Slovenije. 

Mitnice 2008 so potekale v športni dvorani Ko-
menda. Turnirja se je udeležilo 9 ekip iz vse 
Slovenije, in sicer poleg domače ekipe iz policij-
ske postaje Kamnik še policisti policijskih postaj 
s Ptuja, Laškega, Žalca, Novega Mesta, Metlike, 
Ljutomera, Domžal in Grosuplja. 

Ekipe so tekmovale v treh skupinah po tri, 
katere so dale prve tri polfi naliste, drugo uvr-
ščeni iz skupin pa so se pomerili med seboj za 
četrtega polfi nalista. V prvem polfi nalu je do-
mača ekipa iz Kamnik priznala premoč ekipi 
Žalca, ekipa Ljutomera pa ekipi Novega Mesta. 
V tekmi za tretje mesto je ekipa Kamnika pre-
magala ekipo Ljutomera z rezultatom 27:19. 
Finalna tekma je bila ponovitev lanskega fi na-
la, v katerem so ponovno slavili policisti iz 
policijske postaje Žalec. Kolege iz Novega 
Mesta so premagali z rezultatom 43:33. 

Najboljši strelec turnirja pa je postal Gašper 
Rumpf iz policijske postaje Žalec z 48 zadetimi 
koši. Po končanem turnirju je sledila podelitev 
pokalov in praktičnih nagrad najboljšim. 

Podeljen je bil tudi pokal za »fair play« v 
spomin na preminulega člana športnega dru-
štva Policist Slavka Šetine, ki je vsa leta aktiv-
no sodeloval pri organizaciji Mitnic in drugih 
dejavnostih našega športnega društva. ŠD Po-
licist se zahvaljuje Občini Komenda in osebju 
športne dvorane za gostoljubje v Športni dvo-
rani Komenda, generalnemu sponzorju Branetu 
Hafnerju ter ostalim sponzorjem in tistim, ki 
so kakor koli pripomogli k uspešni izvedbi 
Mitnice 2008. 

Več o Mitnicah in ŠD Policist si preberite na 
www.sdpolicist.si. 

Športni pozdrav in vidimo se naslednje leto.

Primož Podbelšek, ŠD Policist Kamnik

SREČANJE 
Z BOŽIČKOM

Vse PREDŠOLSKE otroke iz občine 
Komenda

vabimo na  srečanje z Božičkom 
in z njegovimi jelenčki 

v ponedeljek, 22. decembra, 
ob 17. uri pred 

OBČINO KOMENDA.

Turistično društvo, Vrtec Mehurčki, 
Kulturno društvo in Občina 

Komenda

Odšli so... 
FRANČIŠEK ŠTEBE, roj. 25. 9. 1926, 
Gmajnica 29, star 82 let
ALOJZIJ RESNIK, roj. 17. 6. 1929, Na-
sovče 28, star 79 let
FRANC KORITNIK, roj 30. 1. 1927, 
Klanec 51, star 81 let 
IVAN SERŠEN, roj 16. 5. 1942, Gmajnica 
31, star 66 let
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ZAHVALA 
V 82. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, 
dedek, tast in brat

FRANC KORITNIK 
iz Klanca 

Bolečina ne premine,
ujeta v lepe je spomine. 
Čeprav srce hudo trpi, 
boš v njem za vedno ostala mi!

V SPOMIN

Petnajstega decembra miniva štirinajst let, 
odkar nas je v cvetu mladosti zapustila naša 
nepozabna srčno ljubljena edinka, žena, 
sestrična, nečakinja, snaha in svakinja

Hvala vsem, ki se je spominjate, prinašate 
svečke in z lepimi mislimi postojite ob 
njenem preranem grobu...

VSI NJENI
Mlaka pri Komendi, december 2008 

Ni te več na pragu, ni te v hiši,
nihče več tvojega glasu ne sliši,
le trud in delo tvojih pridnih rok ostajata.
Da zaman te čakamo, ne moremo dojeti,
a spomini nate dajejo nam moč živeti.

ZAHVALA

V 80. letu nas je po dolgotrajni bolezni za-
pustil mož, oče, dedek, pradedek in tast

ALOJZIJ RESNIK 
iz Nasovč

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, sodelavcem, prijateljem in znan-
cem, ki ste darovali cvetje in sveče ter ga po-
spremili na njegovi zadnji poti. Hvala gospodu 
župniku za opravljen pogrebni obred, pevcem 
in nosačem. Zahvaljujemo se pogrebnemu 
podjetju Pogrebnik za organizacijo pogreba.

Iskrena hvala tudi dežurnemu osebju ZD 
Kamnik, ki so se trudili za njegovo življenje ter 
njegovemu osebnemu zdravniku dr. Sedlaku.

Žalujoči vsi njegovi

Na svetu nimamo ničesar, 
kar bi bilo naša last, 
vse nam je dano 
le za določen čas- 
tudi ljudje, ki jih imamo radi. 
                           (M. Klevišar) 
 
V 83. letu je odšel k večnemu počitku 
mož, oče, ata, brat, tast, stric in svak 

FRANČIŠEK ŠTEBE
Škofov France z Gmajnice 

 
Ob boleči izgubi se najiskreneje zahvalju-
jemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem, ki so nam ustno in pisno 
izrazili sožalje in ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

Srčna hvala tudi vsem za darove in 
izkazano pomoč. 

Posebno zahvalo dolgujemo tudi gasil-
cem, ki so ga odnesli k večnemu počitku 
in se z govorom poslovili od njega, pra-
porščakom, g. župniku Zdravku Žagarju 
in pogrebni službi Jerič. 

Še enkrat iskrena hvala vsem. 
Vsi njegovi 

Komenda, 24. 11. 2008 

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči.
In čeprav spokojno spiš,
z nami še živiš.

ZAHVALA

v 67. letu je po kratki in težki bolezni dotrpel 
naš dobri mož, oče, stari ata, brat, stric in tast

IVAN SERŠEN
z Gmajnice 31 pri Komendi

Ob  izgubi našega ljubega očeta se iskreno za-
hvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečena sožalja, darovane 
sveče, cvetje in sv. maše.

Iskrena hvala tudi g. župniku Zdravku Žagarju 
za opravljen obred, gospodu Jeriču, pevcem, nosa-
čem, trobentaču in sodelavcem. Posebej se zahva-
ljujemo g. DARKU MAVSARJU za lepe ganljive 
poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste imeli našega 
očeta radi in ste v času njegovega težkega življenja 
našli toplo besedo zanj in ga obiskali.

Hvala vsem  in vsakemu posebej, ki ste ga v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Ana, hčerki Jana 
in Majda z družinama.

Gmajnica, Vodice, Postojna december 2008

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

Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda 

Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar 

Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, E-mail: urednistvo.gok@komenda.si 

Uredniški odbor: Marta Jerebič (N.SI), Peter Cviren (SD), Anton Pogačar (SLS), Marija 
Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Bojan Tavčar (SDS) in Vesna Živadinov Štebe 
(LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Baldomir Kremžar, Sabina Küz-
mič, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr. 
Marko Žerovnik... Priprava za tisk: Egist Zagoričnik, BOLD – Tisk: BOLD. Naklada: 
1750 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplač-
no.  

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

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

Aplenca-Glasilo občine Komenda,
Leto 18, številka 1 bo izšla
30. januarja 2009
Gradivo za objavo oddajte 
do 12. januarja 2009   

MARJANA KRANJEC
rojena KRIŽMAN

(11. 1. 1970 – 15. 12. 1994)         

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

objavimo tudi znak

to pripišite ali 
sporočite ob 

naročilu zahvale.
Uredniški odbor

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, 
sodelavcem, prijateljem in znancem za izre-
čena sožalja, podarjeno cvetje in sveče, daro-
ve za cerkev in svete maše.

Posebno se zahvaljujemo dr. Majdi Am-
brož Mihelčič in patronažni sestri  Nevenki 
za strokovno pomoč, g. župniku Zdravku 
Žagarju za lep pogrebni obred, pevcem, no-
sačem in g. Jeriču.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njego-
vi zadnji poti. 

Vsi njegovi   

ZAHVALE
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OGLASI

MODNO FRIZERSTVO CECILIJA

@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!

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

Delovni ~as:
pon., tor.: 7.00 – 14.00

sre., ~et., pet.: 13.00 – 19.00
sob.: 6.00 – 11.00

@elimo vam prijetne in do`ivete 
bo`i~ne praznike v novem letu 
2007, obilo zdravja in veliko 
prijetnih sre~anj v na{em salonu

Novo! 
Naravna nega rok 
in nohtov z vrhunsko 
kozmetiko alessandro

Turisti~no dru{tvo Komenda

`eli vsem prijetno praznovanje

bo`i~nih praznikov, za leto 2007 pa, 

da bi bila najve~ja skrb, skrb za lepo 

okolje.

Vse lepo za dan slovenske samostojnosti.

Trudimo se, da vam polepšamo 
prosti čas. Tudi prihodnje leto 

bomo z vami.  Želimo vam 
blagoslovljene božične praznike 

in Srečno novo leto 2009.

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

vas vabi
od 12.00 do 23.00 ure

DOSTAVA NA DOM!!�
(01) 834-36-66 12.-22.

URE

@elimo vam prijetne bo`i~ne praznike ter 
obilo sre~e in zdravja v novem letu 2007.

PizzerijaPizzerija
Hram GorjanHram Gorjan
vam nudi 15 vrst pizz iz krušne pevam nudi 15 vrst pizz iz krušne pe™™i,i,
solate, sladice in ostale jedi po narosolate, sladice in ostale jedi po naro™™ilu. ilu. 
Sprejmemo tudi zakljuSprejmemo tudi zaklju™™ene družbeene družbe  do 3o oseb.do 3o oseb.

Želimo vam prijetne božične praznike ter Želimo vam prijetne božične praznike ter 

obilo sreče in zdravja v novem letu 2009obilo sreče in zdravja v novem letu 2009

Vsa lepa doživetja Vsa lepa doživetja 
božičnih praznikov naj božičnih praznikov naj 
vas razveseljujejo tudi vas razveseljujejo tudi 

v novem letu.v novem letu.
Vozniki - srečno vožnjo Vozniki - srečno vožnjo 

v letu 2009!v letu 2009!
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Delovni čas: vsak delavnik od 8. do19. ure, sobota od 8. do17. ure

www.vrtnicenter.si

     
 

CVETLIČARNA CVETLIČARNA
rezano cvetje, šopki, no no ccvvetjetjee, š, š

venci...

LONCI LECHUZA 

 

LONCI LECHUZA
z vodno rezervo

SOBNE RASTLINE SOBNE RASTLINE 
več kot 3500 rastlin

DREVNINA 
velika izbira sadik

Božične zvezde, 
venčki in 

aranžmaji po izbiri.

BOŽIČNE ZVEZDE 

Srečno 2009 BOŽIČNE ZVEZDE

Urejena ženska ali moška pričeska Urejena ženska ali moška pričeska 
poudarjena lepota in samozavestpoudarjena lepota in samozavest

Frizerka Jerneja vas pričakuje v salonu v stavbi zdravstvene 
ambulante

Lahko se naročite po telefonu.

Praznične luči sredi mrzle zime, ko nam prijateljstvo ogreje 
dlani in se želja vzpne iz srca v višine.

Blagoslovljen božič in srečno novo leto 2009 Blagoslovljen božič in srečno novo leto 2009 

Delovni čas: Delovni čas: 
pon. in sre. od 12. do 19. urepon. in sre. od 12. do 19. ure

tor. in čet. od 8. do 15. uretor. in čet. od 8. do 15. ure
pet. od 10. do 19. ure pet. od 10. do 19. ure 
sob. od 7. do 12. uresob. od 7. do 12. ure


