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Že petkrat tradicionalno fletno
Z županovim prazničnim nagovorom na začetku smo tudi tokrat v polni dvorani kulturnega dvorani
fletno sklenili minulo leto.
dal pred petimi leti Tone Ogo- planšarji iz Cerkelj in domača otroška folklorrevc (prvo prireditev je potem na skupina Avrikelj z umetniškim vodjem
tudi vodil v Komendi skupaj z Marjanom Rozmanom. S posodobljeno GoveMarijo Špehonja), se je še en- jo župico se je predstavila Plesna skupina Dakrat, sedaj že petič zapored, po- nica, iz Vodic pa skupina s posebnim instrutrdilo tudi tokrat. Bilo je zares menti, ki si je nadela ime Korenine. Izvirnost
fletno, po tem, ko je na začetku svojega lanskega nastopa so z novim repertožupan Tomaž Drolec v slove- arjem uprizorili Ropotavčki in z ljubezenskimi
snem nagovoru poudaril nekaj pesmimi člani DU Vodice s Francko Rozman.
značilnostnih
dogajanj v minulem letu. Z
njegovo čestitko
z dobrimi željaZ besedo o lončarstvu v Komendi je Ivica Ogorevc postavila mi za letos in za
uspešno ustvarzgodbo domači folklorni skupini.
jalno sodelovaTokrat je tradicionalno prireditev društev upo- nje tudi na tem društvenem
kojencev Cerklje, Komenda Vodice z Utikom področju med sosednjimi občipo scenariju Valterja Horvata obeležil manjši nami, se je začel tri in pol urni
jubilej. Že pet let namreč različne skupine v program.
Da bo tokratni
program sicer
vsebinsko sledil
začetni
niti
klopčiča izpred Posodobljena Goveja župica Plesne skupine Danica
let je napovedoval že naslov prireditve. VenS skečem Obisk, znanega avtorja Slavka
dar pa je bila prijetna novost in Prezlja iz Preddvora, je polno dvorano nasmeosvežitev programa že prva toč- jala dramska skupina iz Cerkelj, Folklorna
ka domače folklorne skupine skupina Strmol iz Cerkelj pa je po predstavitvi
DU Komenda, ki jo z iznajdljivo Stanovskih plesov prepustila slovesen končni
marketinško podporo predse- nastop na prireditvi Mešanemu pevskemu zoru
dnika društva
Janeza Kimovca
vodi Valter. IviKrvavški planšarji iz Cerkelj
ca Ogorevc, ki
teh društvih pripravijo skupni program in se praviloma na prireditvah vedno
potem z njim predstavijo domačemu občinstvu. s poetskim ali drugačnim izboKomendska predstava je bila tudi tokrat 26. rom dogodku vdahne dušo, kot
decembra združena s proslavo dneva samo- pravimo, je tokrat srečanje instojnosti.
tonirala s predstavitveno vseKako pravilno in izvirno ime »Skupaj se ima bino včerajšnjega dogajanja,
fletno« je tej prireditvi, katere režiser je že od po katerem je Komenda pozačetka naš občan, Valter Horvat s Podboršta, znana v polpreteklih zapisih.
Komendsko
lončarstvo, ki
včasih seveda ni
bilo edino v go- Dramska skupina iz Cerkelj je s skečem avtorja Slavka Prezlja iz
renjskem pro- Preddvora nasmejala polno dvorano.
storu, je pa vsekakor imelo pomembno osnovo pod vodstvom Naceta Gorjanca. Čeprav je
zanj in je tudi že nekdaj bilo (menda) tonskemu zapisu na TV Komenda
poznano in zato posnemano, je ponagajala tehnikam, je bil nastop zbora v
Ivica Ogorevc postavila kot dvorani na kvalitetni ravni lanskega imena
zgodbo v nastopu domače fol- najboljšega zbora v Sloveniji v Cankarjevem
klorne skupine.
domu (1. oktobra), za kar je Nace Gorjanc tudi
Nadaljevali so jo z instrumen- tokrat dobil priznanje ob zaključku prireditve.
talnim nastopom Krvavški Po izmenjavi priložnostnih darilih pa so se
Otroška folklorna skupina Avrikelj
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Praznični nagovor
na prireditvi ob dnevu samostojnosti v soboto, 26. decembra.

Predsedniki vseh treh društev upokojencev so
se skupaj z županom Tomažem Drolcem s
priznanjem zahvalili Valterju Horvatu za pet
uspešnih prireditev.
predsednik DU Janez Kimovec s predsednikoma DU Cerklje Ivanom Kropivnikarjev in DU
Vodice Janezom Podgorškom ter županom
Tomažem Drolcem posebej s priznanjem zahvalili Valterju Horvatu za pet let prireditev
Skupaj se imamo fletno.
Andrej Žalar

Mešani pevski zbor Društva upokojencev pod
vodstvom Naceta Gorjanca je še enkrat z nastopom potrdil osvojeno prvo mesto na lanskem srečanju zborov v Cankarjevem domu,
Nace pa si ji tudi tokrat zaslužil priznanje.

Novoletna
pozornost SPV
Po končani prireditvi Skupaj se imamo fletno je predsednica Sveta za preventivo Andreja Črtanec s sodelavci Filipom Železnikom, Petrom Zmrzlikarjem in Janezom
Andrejko podelila odsevne trakove vsem
nastopajočim in udeležencem srečanja v
avli šole v Komendi. »Podelili smo prek
200 trakov. Za upokojence, ki se pogosto v
mraku najšibkejši člen v prometu, je bilo to
darilo Mobitela, za kar se mu v SPV iskreno
zahvaljujemo.«

Strnimo lep Božič s spominom na plebiscit
pred 19. leti. Takratni rezultati so bili enkratni,
saj smo se s ciljem poenotili ne glede na strankarske pripadnosti. Potrdil se je znan pregovor:
V slogi je moč. Svojo samostojnost smo sprejeli z odprtimi rokami in kljub izgubi ogromnega dela trga, smo zmagovali na vseh ravneh.
Danes pa bi se lahko spomnil tudi na izrek:
Bilo je prelepo, da bi večno trajalo.
Posameznikom so zrasla krila, vse več jih je,
ki se jim trga stik z realnostjo, vse preveč jih
je, ki ne stojijo več na trdnih tleh. Velikokrat
gledamo naše politike, kako mrko, zaskrbljeno
moledujejo in pametujejo o minimalnih plačah,
čeprav se jim niti sanja ne, kako preživeti družino s 500, 600 evri. Govorijo naučeno; ne
glede na politično pripadnost.
Bil sem na treh zborih premierjev različnih
strank; od LDS, SDS in sedaj SD. Bil sem
priča moledovanju vseh županov, naj vendarle
poleg novih in novih zadolžitev občinam, država sledi tudi s financiranjem. Vendar nas do
danes nihče ni uslišal. Kot da se ne bi zavedali,
da je prav občina tista, ki povezuje vlado s
prebivalci naše države. In prav državljani smo
tisti, ki slabo delo vlade najbolj občutimo.
Da je mera polna, slabemu razpoloženju
med nami botrujejo v veliki meri tudi mediji.
Prav oni so tisti, ki iz slabega naredijo še slabše, o dobrih stvareh pa skoraj ni pisanja. Psihologi pravijo, da na pet dobrih novic lahko poveš
eno slabo. Uredniki, politično vodeni, so naredili več škode, kot koristi, saj za njih velja
ravno obratno.
Samo za primer naj navedem prispevke o
zadolženosti občin, kjer so prikazali zadolžitve
brez obrazložitev, za kaj in kako so bila sredstva porabljena. V našem primeru smo se zadolžili leta 2007 za poplačilo zemljišč v naši
poslovni coni v višini 2,7 milj. €, kar je takrat
predstavljalo petino letnega proračuna. Celotna
kupnina zemljišč v poslovni coni je znašala
okrog 12 milj. €. Da smo sami prigospodarili 9
milj., mediji niso poročali; kakor tudi ne, da
bomo imeli prihodke in delovna mesta od cone
za vse večne čase.
In še drugi primer: 17 županov s prek
400.000 prebivalci v občinah obljubljanske

regije je pri nas podpisalo pred desetimi
dnevi, za dobo 30 let, pogodbo o ravnanju,
predelavi in odlaganju komunalnih odpadkov. Projekt je vreden 144 milj. € in je
sofinanciran iz EU s 66 %. Novica je minimalno odmevala. V največjem slovenskem dnevniku smo vestičko (brez slike)
komaj lahko zasledili, čeprav je isti časopis namenil dvema kvadratnima metroma
veliki zaplati odpadle malte s stropa, brez
kakršnihkoli poškodb učencev, skoraj pol
strani, z veliko fotografijo odpadle malte.
Prepričan sem, da to ni napaka novinarjev,
temveč urednikov.
Samo zadovoljni državljani bomo lahko z
dobrim delom, s sproščenostjo, z veseljem, s
smehom, pozitivnim razmišljanjem prispevali
k boljši in močnejši državi, skratka državi, kakršno si želimo.
Občina Komenda je vsaj za zdaj na dobri poti.
Res je, da je recesija z zmanjšanjem dela v gospodarstvu v tem letu segla tudi med nas. Kar
nekaj projektov je, ki se bodo prestavili za leto
ali več, vendar zadovoljen ugotavljam, da se ni
dotaknila financiranja obveznih dejavnosti, med
katere sodita najprej šola in vrtec, potem požarna varnost, civilna zaščita, vodo oskrba, prometna varnost, zimska služba in še nekatere.
Če tudi nam te naloge porabijo celotno primerno porabo, to je okrog 2,5 milj, €, nam vedno uspe zagotoviti sredstva še za marsikatero
investicijo. Upam pa, da mi bo večina pritrdila,
da je tudi na račun zmanjšanja investicij še kako
potrebno poskrbeti za delovanje društev. Da,
društva so tista, ki skrbijo, da ste naši občani
zadovoljni, veseli, zdravo prijazni, pozitivno
misleči, solidarni in še bi lahko našteval lastnosti in počutja, ki delajo človeka sočloveku.
Zato dovolite, da se zahvalim vsem, ki skrbite tako za psihično, kakor tudi fizično vzdržljivost naših občanov; od najmlajših do najstarejših.
Samo takšni, pozitivni in vsak trenutek pripravljeni pomagati sočloveku, bomo doprinesli
k izboljšanju slike, v kateri smo in da bomo 20.
obletnico naše samostojnosti in 12. obletnico
samostojne občine, združene iz krajevnih skupnosti Moste, Križ in Komenda, praznovali še
bolj zadovoljni.
Na koncu se zahvaljujem tudi prireditelju
današnje prireditve Društvu upokojencev s
predsednikom Janezom Kimovcem. V imenu
občank in občanov pa hvala vsem trenerjem,
učiteljem, predstavnikom društev za njihovo
delo. Vsem želim čim več gibanja, druženja,
veselja in prijateljstva v letu 2010; posebej
obilo zdravja in zadovoljstva. Božiček in dedek
Mraz naj prineseta koš lepih želja in misli,
zraven pa tudi kakšno skromno darilo.
Naše goste iz Cerkelj in Vodic pa naprošam,
da dobre želje prenesejo tudi med svoje. Vsem
želim, da še naprej ostanemo prijatelji.
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Župan Tomaž Drolec

S posojilom ali s koncesijo
Občani naj pogledajo program načrtovanih komunalnih del po
posameznih krajih v občini in nam sporočijo pripombe.

Prazniki so mimo in ob morda za koga že
turobni zimi v prvem mesecu, se je začelo za
vse skupaj radovedno leto. Kaj si lahko
obetamo, pričakujemo, želimo,« smo vprašali župana.
»Zadnji mesec je zagotovo najbolj zaznamoval proračun za leto 2010. Z njim nismo
začeli že novembra in decembra, ker smo raje
počakali, da bo letošnja vsebinska in proračunska slika čim bolj jasna. Za prvo branje je
proračun pripravljen, občinski svet pa se ga bo
»lotil« na seji 28. januarja; zato o njem prihodnjič.
V okviru letošnjih programskih načrtovanj
in odločitev pa smo naredili pregled vseh investicij, ki še čakajo občino Komenda na področju komunalne infrastrukture. Popisali smo vsa
že opravljena dela in dela, ki nas še čakajo na
kanalizaciji, vodovodu, javni razsvetljavi in
cestni infrastrukturi. Ugotovili smo, da smo v
občini za investicije porabili 6.918.597 € in
tako zgradili 15.336 m kanalizacije, 15.785 m
vodovoda, 11.917 m javne razsvetljave ter
KANALIZACIJA
VODOVOD
JAVNA RAZS.
CESTA
SKUPAJ €

Planirano
39.589 m 6.801.048 €
30.080 m 3.910.400 €
18.849 m
753.960 €
26.525 m 3.952.383 €
15.417.791

11.726 m cest. S tem smo končali 44,5% načrtovanih komunalnih investicij v občini. Za dokončanje zastavljenih investicij pa bomo po
naših ocenah porabili še dodatnih 8.499.194 €.
Tako celotno vrednost investicije ocenjujemo
na 15.417.791 €. S tem bomo dokončali planiranih 39.589 m kanalizacije, 30.080 m vodovoda, 18.849 m javne razsvetljave ter 26.525
m ceste.
Zato smo se odločili, da preverimo, ali se
odločimo, da občina na podlagi nove zakonodaje za 20 oziroma 25 let najame posojilo, ali
da ponovno razpišemo koncesijo za izgradnjo
kanalizacije, na kateri nam ostane še za dobre
4 milijone evrov dela in na uničenih cestah
zaradi gradnje še okrog 2 milijona; skupaj torej
za koncesijsko reševanje prek 6 milijonov
evrov.«
Kako pa je s komunalno infrastrukturo
po posameznih krajih v občini?
»Imamo že tudi predlagani program del
(kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, ceste,…) po posameznih krajih v občini. Prav je,
da si ga občani ogledajo in povedo pripombe,
mnenja, predloge in nam jih posredujejo na
občino. Odzivi nam bodo nasvet, kaj in kako
se odločiti.«
Andrej Žalar

Izvedeno
Neizvedeno
Izvedeno
15.336 m 2.453.686 € 24.253 m 4.347.362 €
38,74%
15.785 m 2.052.050 € 14.295 m 1.858.350 €
52,48%
11.917 m
476.680 € 6.932 m
277.280 €
63,22%
11.726 m 1.936.181 € 14.800 m 2.016.202 €
44,21%
6.918.597 €
8.499.194 € 44,57%

Plan izgradnje po vaseh
Križ – končano
Nasovče – ob izgradnji primarnega kanala
(Cerklje-Brnik–Komenda) izgradnja sekundarnih
kanalov (1058m); obnova vodovodnega omrežja
(zamenjava starih cevi 1054m); obnova obstoječe
javne razsvetljave; izgradnja manjkajoče (590m)
ter preplastitev asfaltiranih cest (466 m).
Breg – ob izgradnji primarnega kanala (Cerklje
-Brnik–Komenda) izgradnja sekundarnih kanalov
(548m); obnova vodovodnega omrežja (zamenjava starih cevi 448m); obnova obstoječe javne
razsvetljave; izgradnja manjkajoče (209m); preplastitev asfaltiranih cest (209m).
Potok – izgradnja sekundarnih kanalov (569m);
obnova vodovodnega omrežja (zamenjava starih
cevi 180m); obnova obstoječe javne razsvetljave;
izgradnja manjkajoče (500m); preplastitev ceste
Potok – bencinski servis OMW (570m).
Klanec – ob izgradnji primarnega kanala izgradnja sekundarnih kanalov (2102m); obnova
vodovodnega omrežja (zamenjava starih cevi
1505m); obnova obstoječe javne razsvetljave; izgradnja manjkajoče (1030m); preplastitev asfaltiranih cest (1039m); ureditev ceste (Komenda Cerklje v vasi Klanec) (380m).
Podboršt – izgradnja manjkajočih sekundarnih
kanalov (1000m); obnova vodovodnega omrežja
(zamenjava starih cevi 960m); izgradnja manjkajoče javne razsvetljave (405m); preplastitev asfaltiranih cest (855m); izgradnja pločnika Gmajnica – Podboršt.
Gora – izgradnja sekundarnih kanalov (1491m);
obnova vodovodnega omrežja (zamenjava starih
cevi 1190m); izgradnja manjkajoče javne razsvetljave (413m); preplastitev asfaltiranih cest
(1841m); izgradnja pločnika Gmajnica –Gora.
Mlaka – izgradnja manjkajočih sekundarnih
kanalov(2365m); obnova vodovodnega omrežja
(zamenjava starih cevi 910m); izgradnja manjkajoče javne razsvetljave (1015m); preplastitev asfaltiranih cest (1667m); izgradnja pločnika
Gmajnica – Mlaka (Lončarske zadruge).
Gmajnica – izgradnja manjkajočih sekundarnih
kanalov (890m); obnova vodovodnega omrežja
(zamenjava starih cevi 355m); izgradnja manjkajoče
javne razsvetljave (1000m); preplastitev asfaltiranih
cest (1745m); izgradnja pločnika Gmajnica – Gora.
Komenda – izgradnja primarnega kanala (S-Kanal 1087m); izgradnja sekundarnih kanalov (630m);
obnova vodovoda v Novem naselju (450m); javna
razsvetljava je končana; obnova Kranjske ceste
Moste – izgradnja manjkajočih sekundarnih
kanalov (4725m); obnova vodovodnega omrežja
(zamenjava starih cevi 2950 m); izgradnja manjkajoče javne razsvetljave (327m); preplastitev
asfaltiranih cest (1547m)
Suhadole – izgradnja manjkajočih sekundarnih
kanalov (1460m); obnova vodovodnega omrežja
(zamenjava starih cevi 960m); preplastitev asfaltiranih cest (600m).
Žeje – izgradnja manjkajočih sekundarnih kanalov (1159m); obnova vodovodnega omrežja
(zamenjava starih cevi 1152m); izgradnja manjkajoče javne razsvetljave (268m); preplastitev
asfaltiranih cest (700m).
Prihodnjič: šah in črne jelše
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Člane
vznemirjajo
napovedi
Koordinacijski odbor DU kamniško-domžalske regije se je konec leta (21.12.) sestal na
običajni zaključni konferenci društev DU te
regije. Ker pa sodelovanje sega preko njenih
meja, so bili povabljeni tudi predsedniki DU, s
katerimi v regiji združena društva sodelujejo.
Konference so se udeležili poleg domačega
društva Komenda, katerega predsednik predseduje regijski zvezi, še predsedniki DU
Domžale, Trzin, Kamnik, Lukovica, Motnik,
Mengeš, Radomlje, Vir, Vodice, Cerklje in
Bukovica-Šenkov Turn. Pridružil se je tudi
predsednik Pokrajinske zveze DU za Gorenjsko Janez Šolar.

Glasilo občine Komenda 1/2010

V Poslovni coni se je začelo
Za letošnje prvo zasedanje občinskega sveta,
ki je bilo včeraj, 28. januarja, je Marjan Potočnik, podsekretar in urbanist v občinski upravi,
med drugim v poročilu o poslovni coni zapisal,
da je izvajalec (Primorje – op.p.) že začel z
urejanjem gradbišča in
sicer ob postavitvi kontejnerjev tudi z urejanjem
poti in drugimi deli.
Znano je, da je večina
kupcev gradbenih parcel,
ki so po opravljeni komasaciji v celoti plačali kupnino, že vpisanih v zemljiško
knjigo.
Pripravljajo že projekte
za gradbeno dovoljenje.
Na Upravno sodišče pa je
vložena tudi tožba zaradi
odločbe Agencije RS za

okolje, ki je v postopku okoljevarstvenega soglasja izvzela okrog 70.000 kvadratnih metrov
površin gradbenih parcel na območju veljavnega lokacijskega načrta.
A. Ž.

Gradbeno dovoljenje za
Medgeneracijsko središče

V glavnem so navzoči ugotavljali, da večjih
problemov pri delu društev ni bilo, članstvo pa
predvsem vznemirjajo napovedi pokojninske
reforme in usklajevanje pokojnin ter pomanjkljive vezi med ZDUS in društvi. Janez Šolar
je poudaril, da je statusno vprašanje regijskih
zvez nerešeno in bi bilo dobro, da te zveze
dobijo tudi pravno-formalno potrditev v statutih tako društev, pokrajinskih zvez celo ZDUS.
Ker so finančna sredstva povsod velik problem,
bo financiranje s strani Pokrajinske zveze še
vedno v okviru možnosti. Vprašljiv je tudi
prispevek, ki ga DU plačujejo (ali naj bi ga
plačevala) ZDUS. Posamezna društva ga odvajajo zelo različno in menijo, da naj pri tem
tudi ostane.
Dogovorili so se tudi, da ob odsotnosti
predsednika koordinacijskega odbora nadomešča predsednika podpredsednik DU Komenda
Ivan Hlade.
Sestal pa se je konec leta tudi Upravni odbor
DU Komenda, razširjen z vaškimi poverjeniki,
ki je ugotovil predvsem uspešnost dela društva
in sprejel program za naslednje leto. Predsednik društva se je vsem zahvalil za podporo pri
delu in za njihov prispevek h kvaliteti dela in
življenja društva in vseh njegovih članov.
-vc

Upravna enota Kamnik je 11. januarja 2010
izdala gradbeno dovoljenje za Medgeneracijsko središče Komenda. Tako je končan postopek pridobivanja soglasij in dovoljenj, ki smo
ga pričeli sredi poletja 2008.
Ob kandidaturi (jeseni 2007) na Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve za pridobitev koncesije za institucionalno varstvo v domu
za stare ljudi, ko smo morali navesti terminski
plan pričetka delovanja doma, si nismo predstavljali, da pridobivanje dokumentacije za
gradnjo vzame ravno toliko časa, ali mogoče
celo več, kot sama gradnja. Tako smo morali

datum junij 2010, ko naj bi po prvotnem načrtovanju dom začel delovati, prestaviti za slabi
dve leti in pristojno ministrstvo je prošnji
ugodilo.
S tem dokumentom v roki mogoče z večjo
gotovostjo lahko napovemo pričetek gradnje,
na katerega menda kar precej naših občank in
občanov že zelo težko čaka; oziroma so mnenja, da doma sploh ne bo. Datuma sicer ne
moremo napovedati, prav gotovo pa bo to prva
polovica letošnjega leta.
Viktorija Drolec

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2, Uradni list RS, št.
100/2005, 25/2008) in na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Mehurčki pri OŠ Komenda Moste (Uradne objave GOK, št. 10/2009) OŠ Komenda Moste objavlja

JAVNI VPIS NOVINCEV
v oddelke vrtca Mehurčki (dnevni program)
za šolsko leto 2010/2011
Vlogo za vpis dobite na spletni strani OŠ Komenda Moste (http://www2.
arnes.si/~vmekom/), v vrtcu ali v tajništvu šole in jo izpolnjeno oddajte v
tajništvu šole ali pošljite priporočeno po pošti na naslov OŠ Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda, najkasneje do 31. 3. 2010.
Prispele vloge bodo obravnavane po novem Pravilniku o sprejemu otrok
v vrtec Mehurčki (Uradne objave GOK, št. 10/2009).
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SOŽITJE

Medgeneracijsko društvo Komenda

Za sožitje
Na svetu je veliko nepotrebnega trpljenja, ker
v nekaterih okoliščinah namesto, da bi mislili,
čutimo; in ko bi bilo potrebno, da bi čutili,
razmišljamo. Izognimo se nepotrebnemu trpljenju; so trenutki, ko moramo razmišljati in
trenutki, ko moramo čutiti.
Misel, ki me spremlja in je na vidnem mestu
v mojem prostovoljskem dnevniku. V dnevniku pa je tudi mnogo drugega vrednega, o čemer
smo govorili skozi čas našega izobraževanja za
voditelje skupin. Pridobljeno z izobraževanjem
in tisto kar človek nosi v sebi, kar mi je bilo
položeno v srce od staršev, je moralo nekega
dne v polnosti na plan. Tako je sedaj napočil
čas, ko lahko to tudi živim, čutim in manj razmišljam.
Zavedam se, da me je v te tirnice napeljalo
strokovno izobraževanje s področja medgeneracijskega sožitja in kakovostnega staranja dr.
Jožeta Ramovša z Inštituta Antona Trstenjaka
in prizadevnost predsednice Medgeneracijskega društva Viktorije Drolec. Veliko zanimivih
prispevkov s tega področja sem našla v reviji
Kakovostna starost. O tem poglavju življenja
je moč veliko prebrati v tedniku Družina in v
prilogi Naša družina ter v knjigi KAKOVOSTNA STAROST, katere avtor je dr. Jože Ramovš in ne nazadnje tudi na spletu.
V svojem življenju sem bila vedno karitativno naravnana, pomagati ljudem v stiski, najbolj
še celo tistim, ki so vedno bili nezadovoljni,
pesimistično naravnani, da bi jim vsaj na trenutke posijalo sonce. Priznati moram, da sem
se skozi čas izobraževanja najbolj ukvarjala z
dejstvom in tezo g. Ramovša, da v skupine prvenstveno ne vabimo ljudi, ki so že po naravi
»negativci« (ta izraz, ni najprimernejši, a za

»Nikoli nihče ni rekel, da je življenje lahko,
rekli so samo, da se splača živeti«.
razumevanje je najboljši). Kakor se čudno sliši,
še predvsem za prostovoljce, voditelje medgeneracijskih skupin, da moramo na usmiljenje
kar malce pozabiti, je to sol resnice. Zavedam
se, da se na samem začetku pojavijo nepredvidljive zadrege, tudi v skupinah, kjer so ljudje
optimistično naravnani. Zagotovo bi skupina,
katere člani bi bili ljudje z velikimi osebnimi
težavami ter zaradi njih nezaupljivi do okolice,
celotne družbe in do posameznikov, že na samem začetku prenehala obstajati. Na osnovi
teh spoznanj, se je porodila misel, da bi lahko
delovala v okviru našega Medgeneracijskega
društva skupina, ki bi obiskovala in pripravila
srečanja za naše občane in občanke v domu za
starejše v Kamniku. Mejni datum je 9. februar
2009.
Skupina je malce posebna. Nima še imena,
niti izbranih tem, o katerih naj bi tekla beseda
na srečanjih. Ne srečujemo se enkrat tedensko.
V praksi vse našteto zaenkrat še ni izvedljivo.
Težimo za tem, da se srečamo dvakrat mesečno. Z osebnim avtomobilom se v Kamnik
odpeljemo štiri članice, dve voditeljici in dve
starejši gospe, ki štejeta že čez osemdeset let.
Tam se srečamo z ostalimi. Pravzaprav so to
obiski po sobah, saj so tri gospe vezane na posteljo in odvisne od pomoči drugih. Lahko si
mislimo, o čem teče pogovor. Vsaka ima svojo
zgodbo in k tem dodamo še droben topel
barvni mozaik naše skupne zgodbe, da je srečanje lepo, slovo ne težko in v pričakovanju
naslednjega.
Lahko rečem, da se čutimo. Vse nas je prizadela izguba ene članice. Življenjsko moč ji je
pobrala težka zahrbtna bolezen.
Spremljajo me besede gospe v postelji, ki

pravi: »Sem že mislila na vas, zelo sem vesela,
da ste tu, pridite še.« Je vedno nasmejana in
zadovoljna. Zgodb iz življenja posameznih
članic je veliko. Lepih, žalostnih pa tudi zelo
veselih, še predvsem kadar je beseda tekla o
ljubezni iz časa mladosti. V sebi nosijo celo
bogastvo. Neverjetni občutki, ne da se jih
obesediti. Obogatene odhajamo od tam in
upamo, da prav taka občutja ostajajo pri njih.
Navedla bom nekaj misli iz mojega dnevnika,
ki sem jih zapisala po nekaj dneh obiska. »Ta
dan je bil zame res enkraten, toliko volje, optimizma, kljub težavam, ki jih imajo, človeka
napolnijo z energijo, notranjim veseljem,
ogromno so mi podarile, danes je že sreda, pa
še vedno pijem iz tega studenca.«
Veliko je še načrtov, kako obogatiti naša
srečanja. Potrebno je malo več potrpežljivosti,
vztrajnosti, a ker je prisotna močna volja, je
tudi pot poznana. Najbolj zanesljiva je tista, ki
vodi v Medgeneracijsko središče v Komendi.
Upamo vsi, še posebno naši starostniki v Kamniku, da se bo enkrat iztlakovala. Zagotovo
se bo dalo v domačem okolju drugače pripraviti skupna srečanja, še posebno v dneh praznikov kot so Velika noč, Božič in novo leto ter
osebnih praznikov. Ob izteku leta smo izročile
darila našim »socvetkam« v Kamniku. Veselje
je bilo veliko, zato hvala MDK.
Veliko je drobnih utrinkov, o katerih bi veljalo
še pisati, a v nekaj besedah se ne da, bi bili okrnjeni. Naj ostanejo zapisani v naših srcih kot
moč in zdravilo za življenje. In za konec še misel: »Nikoli nihče ni rekel, da je življenje lahko,
rekli so samo, da se splača živeti«. In res je.
Danica Zmrzlikar, voditeljica
medgeneracijske skupine

Voditeljice medgeneracijskih skupin
Za voditeljice medgeneracijskih skupin smo 12. januarja sklenili drugi
del izobraževanja in tako v naši občini od prve polovice lanskega leta
deluje pet medgeneracijskih skupin. V vsaki skupini je okrog osem
udeleženk. Skupina Sožitnice, ki jo vodiva z Mojco Šraj je letos stopila v četrto leto srečevanj in se dobivamo vsak ponedeljek od 17. do 19.
ure. Kakšen mesec kasneje je začela skupina Rosa, ki jo vodita Marta
Marin in Zora Pibernik, ki se je skupini priključila lani in imajo srečanja vsako sredo od 17.30 do 19. ure. Lani so začele delovati še tri
skupine in sicer Zarja, z voditeljicama Meto Peterlin in Ano Remše, in
rednimi srečanji v četrtkih od 17.30 pa do 19. ali mogoče malo dlje,
potem ob sredah še ena skupina Odmev, z voditeljicama Vido Barle in
Marijo Smolej, od 16.30 dalje. Vse štiri skupine se dobivamo na Glavarjevi 104 v Komendi, peta pa vsak drugi ponedeljek ob popoldnevih
obišče naše občane in občanke v Domu starejših občanov v Kamniku.
To skupino pa vodita Danica Zmrzlikar in Sabina Kremžar Pančur.
Če bi se nam pridružili, toplo vabljeni, zelo vas bomo veseli; samo
telefon 040 414 143 zavrtite.
Viki Drolec,
predsednica Medgeneracijskega društva za kakovostno starost.

6

Aplenca

DEJAVNOSTI V MRAVLJIŠČU –
FEBRUAR 2010
V MRAVLJIŠČE – Mladinski center Komenda vabimo otroke, osnovnošolce, mladino in odrasle, da se nam pridružite v naših
dejavnostih in ustvarjalnih delavnicah, kjer
se boste naučili kaj novega, spoznali marsikaj zanimivega in se zabavali ob sproščenem
druženju s prijatelji.
Sobota, 6. februarja, od 10. do 12h
TRNULJČICA - Lutkovna predstava in
delavnica za otroke od 3 do 8 let
(Lutkovno gledališče FRU FRU in mentorji
Mravljišča)
Zgodba o princesi, ki zaspi za 100 let, dokler
je s poljubom ne prebudi princ, je med mladimi
še vedno zelo priljubljena. Marionetna predstava
traja 35 minut in se bo odvijala v dvorani Kulturnega doma Komenda. Po predstavi bo v Mravljišču ustvarjalna delavnica, kjer si bo lahko vsak
udeleženec predstave izdelal svojo lutko.
Pustna sobota, 13. februarja, od 10. do 13h
PUSTNA USTVARJALNICA in POSLIKAVA OBRAZOV za otroke, mladino in odrasle (mentorji Mravljišča)
Izdelovali bomo unikatne kostume, maske,
očala, klobuke, meče, ščite, čarovniške palice
… in se poslikali po obrazu ter se spremenili v
razne živali, cvetlične princese, čarovnice,
strašne in manj strašne pošasti…
Pustna sobota, 13. februarja, od 19. do 22.h
VALENTINOV PLES V MASKAH za
mladino od 12 let naprej (mentorji Mravljišča)
Glasba, družabno zabavni program s skritim
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DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
Zajčeva cesta 23 / 1218 Komenda / gsm: 031 297 712 /
mravljisce@gmail.com / www.mravljisce.com

gostom in plesom v maskah.
Od ponedeljka do srede, od 15. do 17. februarja, od 10. do 13h
HURA, POČITNICE! - počitniške delavnice za osnovnošolce od 7 do 10 let
(mentorji Mravljišča)
Likovna ustvarjalnica - oblikovanje in izdelava uporabnih in okrasnih izdelkov iz različnega materiala: potiskane brisače, pustne
maske in poslikava obrazov, oblikovanje Fimo
mase…
Zmigaj se – športne aktivnosti v naravi (na
igrišču in v bližnji okolici…)
Družabne igre – namizne igre (štiri v vrsto,
potapljanje ladjic, igralne karte…), reševanje
križank in ugank, tekmovanje v kvizu in namiznem nogometu.
Ponedeljek, 15. februarja, od 18. do 20h
SLIKANJE NA SVILO – začetni tečaj za
starejše od 15 let (mentorica Tjaša Kovač)
Udeleženci tečaja bodo spoznali osnovne
tehnike slikanja na svilo (prelivanje, sol, kontura), spoznali različne vrste svile, barve in
pripomočke ter se samostojno preizkusili v
slikanju na svileno podlago in izdelali sliko.
Sobota, 20. februarja, od 16. do 19h
OBLIKOVANJE NAKITA IZ PERLIC ustvarjalna delavnica za starejše od 15 let
(mentorica Anja Bolarič)
Na delavnici bodo udeleženci spoznali
ustvarjanje nakita s pomočjo raznovrstnih perlic, najlonske nitke, najlonske žičke in memory

žičke. Z različnimi tehnikami si bodo izdelali
elegantno ogrlico, daljšo ogrlico, večplastno
zapestnico, prstan ter uhane.
Ponedeljek, 22. februarja, od 18. do 20h
SLIKANJE NA STEKLO – začetni tečaj
za starejše od 15 let (mentorica Tjaša Kovač)
Na tečaju bodo udeleženci spoznali osnovne
tehnike slikanja na steklo z barvami in konturo
in sami poslikali nekaj uporabnih in okrasnih
steklenih izdelkov.
Pet sred zaporedoma, od 24. februarja dalje,
od 19h do 21.15
ČAR OBLIKOVANJA GLINE - začetna
keramična delavnica za starejše od 15 let
(mentorica Suzana Zgonec)
Za vse ljubitelje ustvarjanja,
• ki hočete izživeti občutke v najbolj primarnem kiparskem materialu,
• ki bi se radi preskusili v oblikovanju gline
in uporabnih in okrasnih predmetov,
• ki želite iz gline oblikovati relief in votlo
keramiko iz polne gmote, kačic, valjanih
plošč…,
• ki želite spoznati okraševanje gline z odtiskovanjem, s šablonami, tekočo glino in
engobami,
• ki želite pri oblikovanju gline vedeti še
marsikaj drugega.
Število udeležencev v delavnicah je omejeno,
zato pohitite s prijavami na 031/297-712,
mravljisce@gmail.com, www.mravljisce.com!
PRIDITE IN USTVARJAJTE Z NAMI!

Programi ŠCRM Kamnik
Izbira nadaljnjega izobraževanja je ena od pomembnih prelomnic v življenju posameznika,
saj je to odločitev, ki nam zaznamuje prihodnost. Tega se v našem ŠOLSKEM CENTRU
RUDOLFA MAISTRA Kamnik zavedamo in
upamo, da vam bomo pri odločanju pomagali s
koristnimi informacijami. Naše delovanje ni
omejeno le na lokalno raven, saj se povezujemo z različnimi šolami in ustanovami v Sloveniji in v evropskih državah.
GIMNAZIJSKI PROGRAM
Gimnazija omogoča pridobitev široke splošne izobrazbe in je namenjena dijakom, ki nameravajo nadaljevati študij na univerzi. Dijaki
izbirajo med štirimi različnimi oddelki, kjer je
poglobljeno znanje izbranih snovi, saj naravoslovni oddelek nameni več pozornosti fiziki,
kemiji in biologiji; družboslovni oddelek psihologiji, sociologiji in filozofiji; jezikoslovni
oddelek pa slovenščini in tujim jezikom…
EVROPSKI ODDELEK
Že šesto leto sodelujemo v projektu Evropski
oddelki in ugotavljamo, da projekt pomeni

obogatitev za dijake, profesorje in za šolo. Dijaki spoznavajo drugačne metode dela: medpredmetno povezovanje, projektno delo, sopoučevanje učiteljev, izmenjave in sodelovanje z
drugimi šolami iz Slovenije in Evrope. V programu so novi predmeti, pouk poteka tudi v
tujem jeziku ob prisotnosti naravnega govorca…
PREDŠOLSKA VZGOJA
V šolskem letu 2010/11 bomo prvič vpisali
generacijo dijakov programa Predšolska vzgoja, ki omogoča pridobitev poklica vzgojitelj-ica
predšolskih otrok, traja 4 leta in se konča s
poklicno maturo...
EKONOMSKI TEHNIK
V tem šolskem letu smo vpisali dijake v
prenovljen program ekonomskega tehnika s
strokovnimi moduli, ki so izbirni in obvezni.
Obvezni moduli so: poslovni projekti, poslovanje podjetij, ekonomika poslovanja, sodobno gospodarstvo. Naša šola pa nudi 6 izbirnih modulov…

MATURITETNI TEČAJ
Že peto leto v obliki rednega pouka izvajamo
enoletni maturitetni tečaj, v katerem se dijaki z
opravljeno poklicno maturo, zaključnim izpitom ali nedokončanim gimnazijskim programom pripravljajo na splošno maturo…
Vpis 2010/2011
Za šolsko leto 2010/11 v okviru Gimnazije
načrtujemo vpis v štiri oddelke splošne gimnazije in enega evropskega. Na Srednji ekonomski
šoli pa vpis v prvi letnik v programu predšolske
vzgoje 32 dijakov ter v programu ekonomski
tehnik vpis v dveh oddelkih, to je 56 dijakov.
Novost je tudi, da bomo v ekonomskem tehniku
dali prednost dijakom športnikom
Pouk poteka v dopoldanskem času od 7.50 do
14.05. Za prehrano v šoli skrbi šolska kuhinja,
ki pripravlja malice in kosila. V eni najbolje
založenih šolskih knjižnic si vsi dijaki lahko
izposodijo učbenike preko učbeniškega sklada.
V bližini šole sta avtobusna in železniška
postaja, prometne povezave z vseh strani pa so
ugodne.
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Izkustva
podeželja
Ne da bi se nameraval odzivati na katerega od komentarjev objavljenih v tem glasilu, pa je težko mimo misli, da komendsko podeželje vse
bolj dobiva utrip primestnega podeželja. Podeželje vsem tistim, ki so
bili morda nekaj desetletij meščani, pred tem pa po koreninah tudi podeželani, pomeni tesnejši stik z naravo, z zemljo (vrt), preprostost življenja in pristnost medsebojnih odnosov. Na podeželju se vsi poznamo,
tudi za nekaj rodov nazaj in vemo eden za drugega v določenih trenutkih
celo več od samega sebe. Vpogled v fotografije, v občinskem glasilu, in
pogostost enih in istih obrazov kaže na to, da nekateri dejansko do potankosti obvladujejo naše in vaše medosebne odnose.
Konec decembra je parlament sprejel spremembe in dopolnitve zakona o prostorskem načrtovanju. Komendski prostorski načrt se pripravlja
že vrsto let. Dolžina priprave je manj odvisna od občinskih veljakov kot
od države, ki občine kar ne spusti iz svoje nadzorne funkcije. Kmetijski
minister je jasno navedel, da je »uničevanje« najboljše kmetijske zemlje
za razvoj končano. Morda bo izpustil Komendo. Selitev sejmišča, hipodroma, pa nove stare konjušnice. Vse to je povezano s stroški, z nakupi
zemljišč, ki so ga svetnice in svetniki že odobrili.
Nam vsled zatečenega stanja, zmanjšanja zazidljivosti zemljišč v
poslovni coni, v prihodnjem mandatu namesto razvoja sledi odplačevanje neplačanih računov in posojil? Tako delo ne predstavlja pravega izziva za nas kandidate za župana. Lahko občinski svet malo popusti, s
proračunom za leto 2010, pri zadolževanju in načrtovanju posegov v
prostor ter občinski prostorski načrt prepusti naslednjemu sestavu občinskega sveta? Cilje se da doseči tudi na drugačen način!
mag. Stanislav Zarnik, LDS, občinski odbor Komenda
www.lds.si, lds.komenda@siol.net

VAŠA PISMA

Z eno ritjo na sto pirov
(politična satira)
Kaj ni škoda?! Ni več rednih prenosov sej občinskega sveta in »kmetije slavnih«! Ni več TV ritualov za prave intelektualce in množično
prevzgojo ljudstva. Pa tako smo jih gledali, da smo dobili skoraj žulje
na očeh! Oddaje zaslužijo državno odličje in šele čas bo pokazal njihovo
objektivno vrednost. Tule pa res ni, da bi človek ugovarjal – ne?
Morda bi raje ugovarjali regijski obdelavi smeti na Drnovem, ali odhodu ostarelih v medgeneracijski hotel s kuhinjo za brezdomce? Igralnici na Križu? Dajte no, čemu nasprotovati skrbi za okolje, za poplave
in nas same?
Zadnjič berem o kanalizaciji in luči v predoru. Vseeno me malce
skrbi za zdravje naših izgubljenih vizionarjev. Sprva hočejo EU sredstva, pa jih po nesreči ne dobijo, potem jih nočejo in jih seveda gotovo
ne dobijo, zdaj spet proglašajo za veleuspeh 65,88% obetanih EU sredstev pri smeteh, a so hkrati srečni, da niso »v zgodbi z evropskimi
sredstvi«…(?) Hja, bolje da neham, morda je nalezljivo.
- A ja; kanalizacija! Vse bolj postaja jasno, da odkar zadevo vodijo
tisti, ki so jo vodili, da smo tik pred tem, da vsi obogatimo. Namreč,
pred leti so bili mnenja, da dalj časa jo bomo gradili, cenejša bo! Ali pa
je ravno obratno? Kakorkoli; itak je vse odvisno - na našo srečo - le od
razpoložljivih sredstev, teh pa imamo več kot dovolj! Menda…? Samo
malo, naj pomislim… - še malo… - napenjam možgane… - Ja, dovoljdovolj! Če jih pa ne bo in trenutno jih ni, jih bo dal pa kdo drug. Zato,
kar brez skrbi.
Ali veste o čem razmišlja, kdor se valja v sposojenem denarju? O
športnem centru. V teh časih ga potrebujemo za sprostitev pred in po
izgubi službe. Ali spet veste, da s tem lahko postanemo slavni v novi
disciplini? Da, le mi bi imeli specialno pokrito stezo za šprint cicibanov!
To pa še ni vse. Padel je predlog, da se zaradi varčevanja - razen resta-
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vraciji, dvem tribunam, sobam za sestanke, masažo in biznis, štirim
dodatnim igriščem itd. - zaenkrat odpovemo obrobi ´fuzbala´ z atletskimi progami, ker smo premajhna občina. Lepo, lepo: glas zmernosti.
Sploh pa nismo majhni. Mi vedno najprej najdemo rešitev problema,
ga nato zaznamo in na koncu povzročimo. Tako nekako razmišljamo
tudi o vrtcu in urbanizaciji Komendskega: dobro vemo, česa ne smemo
delati, saj je prostor omejen, torej bomo delali samo tisto, kar ne smemo!
Tako nekako.
Zdaj se moram pa res nehati vtikati v stvari, na katere se čisto nič ne
razumem. Ljudje so vendar navdušeni in zakaj bi jim kvaril užitek?
Mnogi nestrpno čakajo na zastonj golaž, koncesionarje-dobrotnike, kakšen ´puf´ in center,… in še dolgo bomo lahko tavali z eno ritjo na sto
pirov.
Stane Močnik

Kdo koga…
Nenavaden naslov, postavljen kot retorično vprašanje vsem, ki se
čutijo (ali pa tudi ne), prizadete. Kot tiskovni predstavnik Društva upokojencev Komenda in kot član tega društva sem užaljen.
Zakaj? Zaradi ignorantskega odnosa Upravnega odbora KOMOK, ki
ne zna poskrbeti za kvaliteto programa naše lokalne televizije. Če pa se
slučajno znajde kak dogodek na sporedu, je take kvalitete, da bi bilo
bolje, če ga ne bi bilo.
Zapis nastaja po prvem predvajanju prireditve »Skupaj se imamo
fletno«, ki je doživel svoje premierno predvajanje 11. 1. 2010. Hreščeč
zvok, kot bi poslušal ploščo izpred 50. let, je »sladko božal« ušesa pred
TV. No ja, ne ves čas prireditve. Proti koncu se je nekdo usmilil utrujenih
ušes in izbrisal še ta zvok. Tako ni bilo slišati niti miške, ko je zapel, s
ponosom lahko rečem, najboljši zbor DU iz Slovenije – MePZ DU Komenda, in spregovoril predsednik našega društva; še županu ni bilo dano,
da bi ga slišali.
Morda smo spet zašli v čase cenzure? Če bi bilo to res, bi »spustili
vsaj posvetne pesmi v eter in dovolili nagovor predsednika in župana.
Tako pa nič. Glasovni mrk! Zveni čudno, pa vseeno pomislim na omalovaževanje dela DU. Zato sem užaljen.
Žalosten sem, ker je v današnji dobi tehnike mogoče, da se v predvajanje spuščajo takšni tehnično neodgovorni programi. Ali obstaja kje
kak bog nad bogovi, ki bi kot odgovorni na lokalni TV spored pregledal
pred začetkom predvajanja in bil odgovoren za tehnično brezhibno
predvajanje? Pri TV+ smo vsaj vedeli, kdo je odgovoren za celoten
sistem, od snemanja do predvajanja!
Ogorčen sem, tako kot vsi člani, pevke in pevci našega zbora, ki so na
današnji vaji enoglasno protestirali proti takšni nemogoči oddaji. Premišljujejo tudi o popolnem bojkotu snemanja njihovega petja za lokalno
televizijo. Mukoma in s truda polnimi vajami so si ustvarili renome na
državnem nivoju, zato ga ne dovolijo skruniti zaradi nesposobnosti
tehnike.
Samo prenosi sej občinskega sveta so sicer dobrodošli in potrebni,
nekdo pa bi se moral zamisliti nad celotnim programom lokalne TV in
občanom ponuditi še kaj več. Kaj je tisti »več«, pa je stvar premisleka
institucije, ki bdi nad dogajanjem na, recimo temu tudi tako, kulturnim
dogajanjem v občini.
No, resnici na ljubo, je bil ves posnetek pri tretjem ponavljanju popravljen vsaj do te mere, da je bil za silo poslušljiv. Me pa čudi, da povzročitelj tega incidenta ni čutil potrebe, da bi se na koncu »popravljene«
oddaje opravičil oziroma pojasnil vzrok. Toliko pa so prizadeti le vredni,
pa tudi gledalci bi lažje pozabili »kulturni molk«.
Tone Ogorevc

MALI OGLAS
V okolici Komende najamem manjšo garsonjero ali enosobno stanovanje cca 20 - 30 m2. - GSM 041 644 126
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RAZMIŠLJANJE

VAŠA PISMA

Zahvala
Zahvaljujem se vsem obiskovalcem božično-novoletnega večera »Skupaj se imamo fletno«, s proslavo Dneva samostojnosti in enotnosti, ko ste popolnoma napolnili dvorano
Kulturnega doma v Komendi.
Posebna zahvala našemu županu Tomažu
Drolcu za slavnostni govor ob prazniku, vsem
nastopajočim iz društev upokojencev Cerklje,
Vodice in Komenda ter otroški folklorni skupini »Avrikelj« iz Komende.
Zahvala folklorni skupini za pripravo dvorane, članicam Mešanega pevskega zbora za
pripravo peciva za prednovoletno srečanje po
prireditvi. Hvala celotni Julčini ekipi, ki nas
pogosti na vseh prireditvah.
Hvala ravnateljici OŠ Komenda-Moste za
razumevanje, da smo zaključek lahko organizirali na šoli.
Hvala našemu režiserju Valterju Horvatu, ki
že pet let zaporedoma režira prireditve v vseh
krajih, kjer nastopamo ter vsem, ki kakorkoli
pomagate pri izvedbi ostalih prireditev.
Velika zahvala tudi odgovornemu uredniku
občinskega glasila Aplenca Andreju Žalarju,
uredništvu in dopisnikom, ko vse naše prireditve spremljajo in obveščajo občane o dejavnostih našega društva.
Predsednik DU Komenda Janez Kimovec

OBMOČNO ZDRUŽENJE
RDEČEGA KRIŽA KAMNIK
in
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO
MEDICINO SLOVENIJE
Vas vabita na

KRVODAJALSKO AKCIJO
v DOMU KULTURE KAMNIK
Fužine 10
10. in 11. februarja 2010
med 7:00 in 13:00 uro
VABLJENI!
S seboj prinesite veljaven
osebni dokument s
fotografijo!
TUDI VAŠA KRI LAHKO
REŠUJE LJUDI
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Več modrosti, upanja in smisla
Potem ko se je v noči s silvestrovega 2009 na
prvi dan v letu 2010 zdivjala »petardna norija«
nad našo občino in vso Slovenijo, je nastopil
čas za treznejši premislek, kam in kako v novem letu. Spodbudo za to smo tisti, ki ob nedeljah pa tudi kdaj med tednom pokukamo v
cerkev, dobili že v duhovnih nagovorih pri
mašah. Na božič nas je naš župnik Zdravko
Žagar povabil, naj bomo bolj odprtega duha in
predvsem srca do tujcev, siromašnih ljudi in
vdov. Upravičeno, saj je precej teh ljudi tudi v
naši občini. Med tujci je g. župnik še posebej
omenil priseljence v našo občino oziroma župnijo, ki se dostikrat pri nas počutijo zares kot
tujci zaradi naše trdosrčnosti. Pravijo, da smo
»staroselci« pogosto celo odklonilno razpoloženi do njih, vzrok za to pa je treba iskati tudi
v tem, da smo se navadili svojega načina življenja. Priseljenec pa prinaša nove zamisli,
drugače gleda na dogajanje okrog sebe, prihodnje načrte v kraju. Prav zato se ga je treba
razveseliti, saj pomeni duhovno, človeško pa
tudi gospodarsko obogatitev za kraj. Največji
kapital je, čeprav se mu godi vse slabše, še
vedno – človek! To je zgovorno povedal tudi
film Čokolada; kako je lepa, podjetna in duhovno pa tudi življenjsko prebujena Parižanka
s hčerko prinesla novega duha v zatohlo, svetohlinsko in uspavano francosko mestece. Novega duha prinaša tudi stotine sedanjih in prihodnjih priseljencev v našo občino.
Vedno več je tudi vdov. Za to smo največkrat
s svojim divjanjem z vozili po cesti, nezdravim
življenjem in preveliko zagnanostjo za gmotnimi dobrinami krivi možje sami. Vendar gre
še za drugo uboštvo, vdovstvo: vse večjo duhovno revščino in praznino, za kateri ni zdravila, če se človek noče duhovno odpreti, bogatiti in izpopolnjevati. O tem je na god sv.
Štefana pri maši na Križu govoril diakon Erik
Švigelj, z omembo Plečnikovega napisa na
spomeniku žrtvam prve svetovne vojne v Komendi pa dokazal, da hodi z odprtimi očmi po
Komendi. Številne navzoče častilce tega svetnika in ljubitelje konj (maši je sledila njihova
blagoslovitev), je povabil, naj bodo v letu 2010
predvsem modri. Zlasti pri pomembnih življenjskih odločitvah, saj se je izkazalo, da je
gospodarska in denarna kriza predvsem posledica pomanjkanja modrosti. To bomo v obilni
meri potrebovali, če bomo hoteli preživeti.
Tudi v naši občini, ki je pred tako pomembnimi
odločitvami, kot so velikopotezni načrti v
zvezi s širjenjem Poslovne cone Komenda, zidavo nujno potrebnega Medgeneracijskega
centra Komenda in tudi organiziranjem športnih dogajanj v Športni dvorani Komenda in
kulturnih prireditev ter srečanj v Kulturnem
domu Komenda ter izdajanjem raznih publikacij o kraju in ljudeh. Dokler bo kultura živela v
Komendi, se tej ne bo slabo pisalo, ker bodo
duhovno prebujeni ljudje s svojo ustvarjalnostjo sposobni reševati tudi druge pereče zadeve.

Kjer se vse vrti le okrog materialnega, tam duh
in ustvarjalnost usihata, nimata prave moči in
vzgona, kaj šele vizije.
To je bilo tisto, kar smo začutili pri pridigi
gostujočega maševalca p. Lojzeta Marklja na
nedeljo svete družine, 27. decembra. Kako
pomembni so dobri odnosi v družini, ujemanje
zakoncev, na prvem mestu pa trdna, zdrava in
na naravnem ter božjem pravu temelječa vez
med možem in ženo. Potem je tudi vse ostalo
na pravem mestu. V njunem domu je potem
sreča, razumevanje, mir in vse drugo, kar tako
pogrešamo v sodobnih slovenskih prebivališčih. Pomanjkanje domačnosti, kraja, kjer se
človek res rad zadržuje, se čuti sprejet, ljubljen,
razumljen…
V teh prvih dneh leta 2010 me razsvetljuje
tudi izjemni slovenski mislec in pisatelj Alojz
Rebula v odgovorih na vprašanja pisateljice
Tatjane Rojc, zapisanih v knjigi Pogovori z
Alojzom Rebulo. Ob branju te knjige po eni
strani začutiš svojo majhnost, po drugi strani si
vesel takšnih veleumov, zlasti njihovih povabil
k drugačnosti. K temu, da, kot sta mi pred
kratkim povedala zakonca mag. Stane in Marinka Zarnik, da gresta na morje s kupom knjig
in da je zanju največji užitek, ko se na plaži
prepustita čarobnosti branja. Zato bi vas v tem
letu in pred našim kulturnim praznikom – Prešernovim dnem 8. februarja povabil, da obiščete našo knjižnico, bogato založeno z raznovrstnimi knjigami. Potem, v to sem prepričan,
bo v nas v tem letu, ki bo trdo v gospodarskem
in denarnem pogledu (agronoma iz naše občine
sta me opozorila pred obetajočo se draginjo
živil), več duhovne živosti, upanja in smisla.
Tega, kar sem našel pri Rebuli, kar si je sam
izbojeval za ceno veliko notranjih bojev in
premagovanja težav. Potem bo v nas več upanja, ker človek ne more niti prav in dobro dihati brez življenjskega smisla. Čas prehitro mineva, a le ena priložnost nam je dana. Življenje
pa je lahko tako lepo, prijetno in duhovno bogato, če vsaj malo več kot sicer naredimo za to.
V tem me je potrdil tudi naš župan Tomaž
Drolec, ko sem prav na novoletni dan prek televizije prisluhnil zadnji seji Občinskega sveta
Občine Komenda v letu 2009. V optimizmu
namreč, da bo naša občina uspešna v letu 2010
kljub zadolženosti in drugim težavam. Pa tudi
številni drugi ljudje v naši občini, ki, kot pravi
Prešeren, »dobro v srcu mislijo«. Tem prisluhnimo v letu 2010. Potem bomo tudi izboljšali
statistiko za leto 2009, ki jo je pri maši na novoletni dan za komendsko župnijo predstavil
naš župnik Žagar. Da bo v naši občini v letu
2010 več pristnega veselja do življenja, sožitja
»staroselcev« in priseljencev, sprejemanja
vsakogar, preudarnih načrtov, pozitivnega mišljenja in ozračja, k čemur vztrajno vabi prvi
zapisovalec in urednik dogodkov v naši občini
Andrej Žalar.
Jože Pavlič
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Boštjanu Belcijanu spominsko ploščo
Občina Komenda se lahko ponaša z imenitno
kulturno preteklostjo od najstarejših časov naprej. K bogastvu te znamenite dediščine so
največ prispevali izjemni posamezniki, ki so v
določenih obdobjih bodisi delovali v območju
komenske občine ali župnije, bodisi da so kot
velike osebnosti delovali v svetu in tam prispevali očiten delež. Običajno je, da se takim
možem postavljajo primerna spominska obeležja, da se tako ohranja spomin nanje in njihove prispevke k skupnosti.
V Komendi je bila prva spominska plošča
postavljena dr. Janezu Ev. Kreku na šoli, v kateri je Krek preživel šest let in tukaj obiskoval
prve razrede osnovne šole, ker je bil njegov
oče v Komendi učitelj in je tu umrl. Plošča je
bila vzidana na šolskem poslopju leta 1919, ko
pa so partizani maja 1944 šolo požgali in so
bile ruševine v celoti odstranjene, so razumni
domačini ploščo obvarovali pred uničenjem.
Osrednja osebnost komendske preteklosti je
Peter Pavel Glavar. Leta 1972 je Zveza čebelarskih društev Slovenije na beneficijski hiši
odkrila spominsko ploščo ob 250-letnici njegovega rojstva, župnik Niko Pavlič pa je dal
pobudo, da je bil leta 1996 na cerkvenem trgu
postavljen Glavarjev spomenik, prvi te vrste v
Komendi. Krajevna skupnost Križ je poskrbela
za spominsko obeležje gospodarstveniku Antonu Brezniku leta 1993, po njem se imenuje
tudi dom krajevne skupnosti. Za zdaj ostaja
brez takega spominskega obeležja dr. Anton
Remic pl., prav tako premalo vemo o slikarju
Juriju Bobiču iz Most.
Izmed osebnosti, ki so v letih pred drugo
svetovno vojno posebej zaznamovali družbeno

življenje v območju komendske občine, zagotovo sodi Boštjan Belcijan. Rodil se je 6. 1.
1898 v Suhadolah, se s svojo sposobnostjo od
navadnega zidarja povzpel do zidarskega mojstra in gradbenega podjetnika. Deloval je na
Gorenjskem, zlasti na Jesenicah, zlasti je bil
znan Belcijanov hotel pri Sv. Križi nad Jesenicami. Opravil je vrsto del na komunalni infrastrukturi (ceste, mostovi, kanali) v domači občini in imel glede tega velike načrte, ki mu jih
je preprečila 2. svetovna vojna. Po Plečnikovem

Mlečni kruhki
načrtu je uredil znamenito komendsko »bautaro«, dovozno pot k Cerkvi. Belcijan je bil ves
čas družbeno zelo dejaven, član občinskih forumov, zlasti pa se je izkazal pri postavitvi novega
prosvetnega doma v Komendi. Dal je pobudo
zanj, napravil načrte in vodil gradnjo. V trenutku, ko je gradnja zastala zaradi pomanjkanja

Pomoč je bila dobro razdeljena
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči pri
UPPG Komenda (predsednik Jožef Pavlič, namestnica predsednika Marija Dobnikar in tajnica Bernarda Karničnik) si sicer konec leta 2009
ni mel rok v zadovoljstvu, kako uspešen je bil v
tem letu, vseeno pa je prav, da se darovalcem iz
občine Komenda iskreno in toplo zahvali za
gmotno pomoč ljudem v stiski. Najprej za dobrote ob velikonočni dobrodelni akciji od 21.
marca do 6. aprila, ki so prišle zelo prav štirim
družinam in petim posameznikom, nato pa tudi
za darove v božični dobrodelni akciji od 1. do
18. decembra, s katerimi so člani Odbora razveselili 12 družin in posameznikov.
Pri obeh dobrodelnih akcijah so sodelovale
trgovine: Kmečki hram Križ, Marija in TUŠ
Moste ter Palček Komenda. Iskrena hvala, da
ste nam odprli vrata!
Posebno zahvalo Odbor izreka podjetju Lidl,
ki je po posredovanju predsednice Uprave
UPPG Komenda dr. Marte Ciraj na začetku
decembra pripravilo v vrednosti 500 evrov življenjsko pomembnih potrebščin, s katerimi so
člani Odbora napolnili 43 paketov in te razvozili družinam s številnimi otroki, predvsem pa
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sredstev, je zastavil vse svoje premoženje, da je
gradbeni odbor lahko najel potrebno posojilo,
tako da je bil dom leta 1938 odprt. Postal je
upravno in kulturno središče, saj so v njem dobili svoje prostore občinska uprava, pošta, hranilnica in posojilnica, telovadno društvo in
igralska skupina, osnovna šola pa en razred.
Leta 1944, ko je grozilo, da bodo partizani dom
požgali (požgali so šolo, graščino, Mejačevino
in kriško graščino), je Belcijan z lastno glavo
garantiral, da se v dom ne bo naselila nobena
vojaška enota in tako obvaroval dom pred uničenjem. Po vojni je bil zaradi svojega prepričanja, bil je neuklonljiv značaj, zaprt in se je pozneje močno odmaknil iz javnosti.
Stavba prosvetnega doma je najznačilnejši
arhitekturni dosežek stavbenika Belcijana in bi
zaradi tega moral biti zaščiten kot kulturni
spomenik. Prav tako bi se spodobilo, da bi mu
občina, ki ima svoje uradne prostore v njegovem domu, ob 40-letnici njegove smrti postavila vsaj skromno spominsko ploščo v preddverju občinske stavbe. Človek, ki je občutno
prispeval k modernejši urbani podobi Komende, si to vsekakor zasluži.
France Pibernik

družinam in posameznikom v gmotni stiski v
naši občini.
Poleg tega je Odbor Upravi UPPG Komenda
predlagal, kako naj razdeli denarno pomoč šestih
prosilcem iz naše občine. Vsem upravičeno!
Pri razvažanju gmotne pomoči so imeli člani
Odbora precej težav, da so našli nekatere naslovnike, ko so spraševali ljudi za njihova bivališča. To tudi govori, kako se ljudje vse manj
poznamo, zapiramo v svoj krog sorodnikov,
znancev in prijateljev. Eden od razlogov je tudi
vedno večje število priseljencev v naši občini.
V prihodnje bo treba več pozornosti nameniti
srečevanju in spoznavanju občanov med seboj,
saj zlasti priseljenci čutijo, kako se »staroselci«
premalo zanimajo zanje. Potrditev, da smo si
ljudje vse bolj tujci med seboj. Večje zbliževanje tudi spada na področje dobrodelnosti! Pozabljati nase in bolj misliti na drugega! Stiska
ne pozna spola, religije, narodnosti, državljanstva. Pride, doleti človeka in prav je, da hitro,
nesebično in učinkovito pomagamo. Vsem, ki
tako delate, velik boglonaj!
Jožef Pavlič, predsednik Odbora za
dodeljevanje socialne pomoči

Sestavine za približno 25 kosov:
500 g bele moke
kocka kvasa
3 dl mleka
žlička soli
žlička sladkorja
3 žlice olivnega olja
jajce
Najprej damo vzhajat kvas. Zdrobimo ga z
žlico moke, dodamo žličko sladkorja in tri ali
štiri žlice toplega mleka ter premešamo. Pokrijemo in postavimo na toplo (na topel radiator ali na najmanjšo stopnjo gretja na električnem štedilniku). Moki dodamo sol, toplo
mleko in olivno olje ter vzhajan kvasec. Dobro pregnetemo. Testo mora biti voljno, ne
pretrdo. Kar takoj oblikujemo klobase s premerom približno 4 centimetre. Te nato zrežemo na približno 2 centimetra velike koščke.
V dlani oblikujemo kroglice in jih zlagamo
na pekač obložen s peki papirjem. Kruhke
premažemo z razžvrkljanim jajcem. Po želji
jih lahko posujemo s semeni, sezamom, sesekljanimi orehi, pistacijo, makom… Približno
20 do 30 minut jih pustimo vzhajati, nato pa
jih v pečici pri 220 stopinjah Celzija pečemo
približno 12 do 15 minut. Kruhki so odlični
za majhne sendviče na zabavah…
Pa dober tek Vam želi
Marta Jerebič
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DOGAJANJA

Twirling in mažoretni klub Komenda

Komendske mažoretke vse bolj poznane po Sloveniji
Decembra so komendske mažoretke oziroma članice Twirling in mažoretnega kluba Komenda v polni dvorani Osnovne šole v Mostah v enournem programu s prikazom celoletnega dela navdušile starše, sponzorje, predstavnike občine in občinske svetnike. V nastopih je 58 članic,
starih od 5 do 17 let, ki nastopajo v petih skupinah (začetnice, mala šola
mažoret in twirlinga, twirling group, twirling team in seniorke) predstavilo značilnosti mažoretnih korakov in tehnik in različnih gibalnih
twirling koreografij.
Nastopi so bili ob pisanih oblačilih, vrtenju palic, športno-plesnih in
rekreativnih korakih,… vsak zase trenutek za dušo, pogled pa paša za
oči. Ja, komendski klub je res pravi ustvarjalni poslanec tovrstnega
učenja, vzgoje in predstavitev Komende po Sloveniji. Lani so imele
mlade športne plesalke, bolj ali manj vešče baletnih korakov in različnih
kreacij z rekviziti, kar 12 nastopov na večjih prireditvah. Nastopile so in

bile uspešne na državnem prvenstvu in dosegle prve medalje za Komendo. Prvič pa so nastopile tudi na televiziji.
Med letošnjimi načrti je največji izziv nastop na X. jubilejnem odprtem
državnem prvenstvu Mažoretne in twirling zveze Slovenije. Dekleta,
vodstvo kluba in trenerka Anita Omerzu so prepričani, da jim bo z voljo,
rednimi treningi, s podporo staršev, občine, in v upanju, da jim bodo
pomagali tudi sponzorji, udeležba na prvenstvu tudi letos dobro uspela.
»Volje nam ne manjka. Če bo podpora za delo in opremo, bodo doseženi tudi cilji,« pravita predsednica kluba Bernarda Zgonec in tajnica
Majda Ravnikar, ki sta se na prireditvi za pomoč in podporo še posebej
zahvalili ravnateljici OŠ Komenda Moste Miri Rek in vodji enote v
Mostah Bernardi Hozjan, saj šola omogoča klubu redne treninge v avli
šole in šolskih telovadnici.
A. Žalar

ČEBELA IN OSAT
Tekaški večer je
napolnil dvorano
Mlademu Športnemu društvu Šola športa v Komendi je v četrtek, 14.
januarja, zvečer uspelo pravo presenečenje. S predavanjem o rekreaciji
in teku, zdravi prehrani in športni opremi so domala napolnili dvorano.
In kaj je bil vzrok za obisk; kar s cele Slovenije? Nedvomno vsebina
in predavatelji. Dr. Branko Škof s fakultete za šport in Aleš Homovec
sta govorila o rekreaciji in teku, zdravi prehrani in športni opremi, Roman Kejžar pa o opremi Mizuno. Seveda so bile še posebno zanimive
Škofove razlage, zakaj sploh tečemo, kako začeti, na kaj je treba paziti
začetnikom, o pomenu spanja za zdravje, pravilni tehniki, kako napredujemo s treningom… In kaj pomeni zdrava prehrana za imunski sistem.
Bili so odgovori na
vprašanja,
slišana
mnenja, pripombe,…
in seveda tudi pohvale
ŠD Šola športa za to
srečanje. V vodstvu
mladega društva pa
pravijo, da bo kmalu,
ko se vreme popravi,
na vrsti že nova zanimivost: Test Mizuna
copat v Komendi.
A. Ž.

Na preži

Januar 2010
S Turističnim društvom Komenda v Uredništvu Aplence tudi v letu
2010 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN
OSAT.
ČEBELO prireditvi
na Podborštu: Domači praznik ali na
kratko KOLINE

ČEBELA Januar 2010
OSAT po pisnem in
slikovnem predlogu
občana iz Suhadol
za sporno gradnjo
in odlaganje nevarnih odpadkov v Suhadolski gmajni.

OSAT Januar 2010
ČEBELE in OSATI so odraz podpore in spodbuda prizadevanjem: NAJ BO UREJENO, LEPO!
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DOMAČI PRAZNIK

Domači praznik pri Janezu na Podborštu
Pod imenom Bilo je nekoč se v Lončarjevem muzeju na Podborštu dogajajo predstavitve nekdanjih
zgodb. Eno takšnih, z imenom Domači praznik, smo lahko spremljali sredi januarja.
Idejo je Janez Lončar povedal na glas na sestanku članov Turističnega
društva, ko so ob 10-letnici društva pripravljali brošuro s pregledom
desetletnega dela. »Kaj če bi, recimo, prikazali domači praznik s kolinami in povabili potem na koline krajane.«
»Tako je bilo in
tako se je potem
tudi zgodilo,« je
povedal predsednik TD Vid Koritnik, ki so mu na
zadnjem občnem
zboru podaljšali
mandat predsednika še za naslednja
štiri leta, je o tem
Kar pravšnja je bila teža, ko so ga morali dvigniti »na obvestil še šolo in
mentorica gospodrikl«.
dinjskega pouka
Darinka se je odločila, da bo na dan, ko se bo na Podborštu dogajalo
»praznovanje«, prišla na ogled in pogovor še z učenci 6. razreda.
Začelo se je
potem 15. januarja
zjutraj, kot se je
običajno včasih.
Dobro rejenega
prašička so stehtali in ga potem začeli pripravljati za
»domači praznik«.
Vendar praznik je
bil šele na koncu.
Pred tem je bilo
Šolarji z mentorico Darinko so si ogledali, kako se predvsem veliko
priprav,
veliko
pravzaprav delajo klobase.
dela, veliko mrzle
in vroče vode, priprave potrebne zelenjave in začimb, pa peke in podobno.
Tokrat jim »dobrotnež«, ki je
včasih prehranjeval domače, se
oddolžil klavcu s
svojo
desetino,
sosedom in znancem s krvavicami
ali meseno klobaso ali delom mesa,
zjutraj ni ušel s
stola. Včasih je
Znanec iz Kamniške Bistrice je pripravil podpeko.
cvileče dirjal po
vasi, sosedje, ki ga niso obdržali na stolu, pa za njim. Tokrat ga tudi
držali niso kot včasih. Vse drugo pa je bilo vendarle tako in je moralo biti po ustaljeni poti.
Ko mu je klavec »slekel kožo« in ga »odprl«,
so prišla najprej na vrsto jetrca. Tudi za mačka
in za ptiče je na veji ostal pripadajoči del. In
mehur je bilo treba sprazniti, oprati in napihniti.
Sploh pa je bilo pranja z mrzlo, tekočo vodo, za
kar precej velik potok. Menda je bila takšna
večkratna ledeno mrzla voda šola za sklepno

revmo na stara leta. Pa repa in
mavžanje in potem kuhanje glavine in nekaterih
delov v vroči vodi
so bili poznano
opravilo. Posode
ni bilo nikoli dovolj, raje vedno
premalo, in vedno
jo je bilo treba V soboto je vsakdo, ki se je oglasil pri Janezu na Podčim prej pomiti z borštu, dobil koline.
vročo, vročo vodo. Mesar se je lotil potem kašnatih in mesenih klobas, nasolil in začinil
kose mesa in ga dal v salamurjo. V kuhinji so pripravljali česen, testo je
počasi vzhajalo, da bo potem iz vroče kmečke peči pridišal domači
kruh. Tudi potici
se na Podborštu
niso odrekli. Pa
kuhanemu zelju
in repi tudi ne. Pa
znanec iz Kamniške Bistrice je
prišel in pripravil
podpeko. Zadrgalova Trudi pa
je poskrbela za
domači kruh in
sploh je bila nekakšna strokovna Rajko Rozman iz Dvorij pri Cerkljah je tesar in ljubiteljski
usmerjevalka sle- mesar. Kakšna sta red in delo pri kolinah, ga je naučil
denju nekdanjega oče.
domačega praznika. Morda bi zato prav Trudi, ko bomo podeljevali čebelo tej prireditvi,
bila tista, ki naj bi prišla ponjo na oder.
Prvi dan, v petek, je bil delovni.
V soboto pa so potem ves dan krajani
prihajali na koline.
Janez Lončar pa
je že začel pripravljati dimno kamro
za dimljenje mesa,
ko bo goden v salamurju. Pa nove
ideje so se mu že
tudi podile po gla- Trudi Zadrgal je zamesila v met'rgi, spekla kruh v peči,
ves čas pa je bila ob Janezu Lončarju nekako »od daleč
vi.
Andrej Žalar zraven«, da je šlo vse tako, kot je bilo včasih.

RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO

MIBOS d.o.o.
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Komenda v vrhu slovenske košarke
ekipo popolnili z igralci, ki sicer igrajo v mlajši
skupini U-12.. Nastopanje v 2. SKL so zaključili s sedmimi zmagami in petimi porazi. Seveda pa je cilj kluba, da v sezoni 2010 ponovno
nastopamo v najboljši skupini – v 1. SKL.
Igralski premor pri pionirjih traja od novembra
do aprila. Zato se ekipa udeležuje nastopov v
»NOVI LIGI«. Gre za turnirski nastop (vsaka
ekipa je organizator 1 ali 2 turnirjev), ko vsaka
ekipa odigra dve tekmi dnevno. Z igranjem v
takih ligah si igralci pridobivajo izkušnje in
potrebno samozavest, saj končna uvrstitev ni
pomembna glede kakršnihkoli napredovanj.
Mladinska ekipa Košarkarskega kluba Komenda je maja 2009 z uvrstitvijo v 1. slovensko
košarkarsko ligo dosegla uspeh, kakršnega
smo si že dolgo želeli. V ligi nastopa 16 slovenskih klubov. Večina jih je organiziranih na
profesionalni ravni, člani nastopajo v 1. članski
ligi, klubi so sponzorsko »pokriti«, igralci –
tudi mladinci, prejemajo v nekaterih klubih
»štipendijo«, ki je višja od tako želene minimalne delavske plače. Klubi imajo ceno, svojo
zgodovino, konkurenca za igranje v klubu je
huda. Tu se trenira dvakrat dnevno, igralci
imajo podpisane pogodbe, večina jih že ima
svoje menedžerje. In v tej igri se je znašla Komenda. Klub, katerega občina ima dobrih
5.000 prebivalcev, kjer morajo igralci plačevati članarino, namesto da bi dobili »štipendijo«.
Klub, kjer je delo večinoma prostovoljno.
Ko se je polegla evforija, se je bilo potrebno
vrniti v realnost. Večina igralcev, z izjemo
dveh, je »svežih« mladincev, kar pomeni, da
bodo igrali mladinske tekme še naslednje leto.
Kaj lahko dosežemo v družbi najboljših klubov? Bodo mladi igralci kos izkušenejšim nasprotnikom ali bomo le ekipa, kjer bodo nabirali koš razliko? Ta vprašanja so se nam
porajala pred pričetkom sezone.

Slast zmage po šestih tekmah
Prve tekme so pokazale neizkušenost in
boljšo fizično pripravljenost nasprotnikov, ki
so praviloma tudi višji in težji, prenekateri
merijo preko 2 metra. Čeprav nas ni nihče dodobra nadigral, smo prvih pet tekem izgubili.
Poznala se je daljša klop oziroma večji izbor
igralcev nasprotnika. Tekme smo praviloma
izgubljali v drugem delu, ko nam je zmanjkalo
moči, svoje so naredile še osebne napake. Komendčani so še bolj zavzeto trenirali, treningi
so potekali vsak dan, velikokrat tudi ob sobotah
in vsi smo čakali na prvo zmago...
Ta je prišla v 6. krogu v tekmi s KK Janče.
Veselje je bilo neizmerno, igralci pa so dobili
potrebno samozavest. Tudi v naslednjem krogu
smo bili zmagovalci, žal pa smo nato v zadnjih
trenutkih doma izgubili proti ekipi Koš Vzajemna iz Kopra. Igralci so hitro preboleli poraz
in pričel se je zmagovalni pohod. Po treh zaporednih zmagah smo od razmišljanja o bitki za
preživetje prešli na razmišljanje, kako se uvrstiti v nadaljnje tekmovanje–v bitko za držav-

nega prvaka. Pravila so namreč takšna, da prve
štiri ekipe iz obeh skupin v drugem delu tekmovanja igrajo za državnega prvaka, ostale pa
za uvrstitev od 9. do 16. mesta. Prvih 8 ekip
tudi avtomatično obdrži prvoligaški status,
ostale si ga morajo za naslednjo sezono izboriti v kvalifikacijah.
Rezultati - KOŠ Koper Vzajemna:KK Komenda 89:74; KK Komenda:KK Parklji (Lj)
84:88; KK Nova Gorica:KK Komenda 76:64;
KK Komenda:KK Krka 78:81; ŠD Geoplin
Slovan:KK Komenda 81:67; KK Komenda:
KK JANČE (Lj) 90:71; KK Kolpa (Črnomelj):
KK Komenda 74:82; KK Komenda: KOŠ
Koper Vzajemna 79:82; KK Parklji: KK Komenda 63.69; KK Komenda: KK Nova Gorica 85:63; KK Krka:KK Komenda 61:62.
V Božično prednovoletnem času je prišlo do
kratkega premora. S tekmovalnim delom se je
nadaljevalo 9. januarja, do takrat pa je bilo
potrebno ohraniti formo oziroma še pridobiti
na izkušnjah, telesni pripravljenosti. Da bi
igralce malo sprostili, smo se udeležili tradicionalnega božičnega turnirja v Poreču.

Kadeti opravičujejo prvoligaški položaj
Konec novembra 2009 je ekipa kadetov končala prvi del tekmovanja v 1. SKL. Ob izkupičku
petih zmag in prav toliko porazov, se je uvrstila
na tretje mesto med šestimi ekipami. Premočni
sta bili ekipa Olimpije, za katero igra naš član
Klemen Mihelčič (posoja igralca) in je med najboljšimi strelci ter ekipa Slovana. Za nami so se
vrstile ekipe Triglava, Ježice in Mercatorja iz
Škofje Loke. Po tekmovalnih pravilih se za državnega prvaka potegujeta le prvi dve ekipi v
vsaki skupini (4 skupine), zato nas doseženo
tretje mesto v prvem delu tekmovanja uvršča v
skupino, ki se bo v drugem delu potegovala za
končno uvrstitev od 9. do 16. mesta.

Naloga starejših pionirjev uvrstitev v
1. SKL
Starejši pionirji U-14 so letošnjo sezono
(2009) po dolgih letih nastopanja v 1. SKL
igrali v kakovostno slabši skupini. Klub je sicer
imel pravico nastopa v prvoligaški skupini,
vendar smo ocenili, da je za ekipo primernejše
igranje v 2. SKL. Potencialni nasprotniki so
bili namreč fizično močnejši, višji, pa tudi
igralsko bolj usposobljeni. Konec koncev smo

Mlajši pionirji se šele seznanjajo z resnejšo košarko
Mlajši pionirji U-12 se šele »spogledujejo«
z resnejšim delom, s »pritiskom« po zmagah.
Tu nadgrajujejo znanje, ki so si ga pridobili v
šoli košarke. Naši pionirji so nastopali v enotni
1. SKL, kjer nastopa blizu 70 ekip. Dosegli
smo 3 zmage in 11 porazov.
Osnovnošolski otroci se vse težje odločajo
za športe, kjer je potrebno redno trenirati, kjer
so marsikatero soboto ali nedeljo zdoma. Tako
tudi v našem klubu čutimo to težavo. Še posebno se to čuti pri najmlajših selekcijah. Ekipa
mora imeti najmanj 15 igralcev, od katerih vedno kdo manjka zaradi poškodb, bolezni ali
drugih obveznosti. Toda na koncu mora imeti
ekipa na tekmi najmanj 10 do 12 igralcev, kar
pa je bilo zelo težko doseči. Tu čaka klub še
ogromno dela, saj je od množičnosti igralcev v
najnižjih selekcijah odvisno nadaljne tekmovanje v starejših skupinah (kadeti, mladinci...).

Šola košarke s posebnimi koši
V letošnjem šolskem letu je delovanje šole
košarke ponovno zaživelo. Eden izmed razlogov je prav gotovo nakup primernih košev za
najmlajše, ki so nižji od standardnih. Cilj vsakega igralca je zadeti koš in s primernimi koši
je to otrokom omogočeno. Treningov, ki potekajo dvakrat tedensko, se udeležuje kar nekaj
dečkov, pa tudi kaka deklica se najde. Najmlajši so se sredi decembra 2009 udeležili prireditve
»Sončkov dan« v Novi Gorici. Gre za mednarodno prireditev s preko 1.000 udeleženci.
Vsaka ekipa je odigrala vsaj 3 tekme, bistvo
prireditve pa je, da so vsi otroci zmagovalci, saj
vsi prejmejo diplome, ekipa pa pokal.

Igralec Komende najboljši strelec reprezentance
V začetku meseca decembra 2009 se je mlajša
kadetska reprezentanca Slovenije udeležila turnirja v Madridu (Španija). Nastopale so ekipe
Španije, Italije, Rusije, Poljske, Turčije, Portugaljske in področna selekcija Castilla Leon.
Med slovenskimi reprezentanti je bil tudi igralec
Komende Filip Pesek Omerzel. Igranje slovenske reprezentance je bilo povprečno, najboljši
strelec pa je bil prav Filip. Čestitamo!
Roman Grošelj
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Poreč 2009

Ponovno v znamenju košarkarjev Komende

Košarkarski klub Komenda, natančneje kadeti
in mladinci, njihovi trenerji, vodstvo kluba in
starši smo se letos ponovno udeležili mednarodnega turnirja v Poreču od 26. do 29. decembra
2009.
Letošnja pot v ta istrski biser je bila nadvse
prijetna in nabita s pozitivno energijo. Na avtobusu je bilo veliko sproščenosti in ekipnega
duha, ki smo ga začinili s petjem karaok. Kot
bi mignil, smo prispeli v prečudoviti hotel z
lastno športno dvorano, zelo dobro kuhinjo in
wellness centrom.
Po obetavnem prvem delu dneva in odlični
volji na avtobusu je sledil prvi mrzel tuš.
Pravzaprav dva, ki sta sledila eden za drugim.
Nasprotnika v kadetski in mladinski ekipi sta
nas pošteno nadigrala. Ob tem je pomembno,
da sta bili obe postavi okrnjeni vsaj za dva
ključna igralca, kar je vsekakor vplivalo na
potek igre. Sledilo je obdobje realizacije, ko so
se naše glave začele trezniti. Vsi smo namreč
ugotovili, da lahkih nasprotnikov ni in da je
treba vsako tekmo vzeti maksimalno resno,
angažirano in skoncentrirano. Nedvomno pa
so vsi igralci položili izpit iz predmeta podcenjevanje nasprotnika in naše misli so bile že
skoraj na pravem mestu.
Ker pa v Poreč nismo prišli na izlet, so košarkarji še isto popoldne opravili dober trening
s kondicijskim trenerjem. Nato so sledile besede glavnega trenerja, ki je imel kar nekaj
krepkih na zalogi.
Namen takšnih turnirjev ni samo igranje
košarke, pomemben je tudi dober trening, prav
tako pa se lahko izkažejo igralci, ki v prvoligaškem tekmovanju igrajo nekoliko manj minut.
Hkrati je turnir priložnost, da se igralec sprosti,
se otrese prevelike treme, ki mnogim onemogoča, da pokažejo, kaj znajo in zmorejo. Psihološki vpliv na igro je povsem drugačen kot v
ustaljenem ligaškem tekmovanju, kjer vsaka
zmaga in točka štejeta in odločata o nadaljnji
razvrstitvi na lestvici. Zato imajo mladi igralci
idealno priložnost, da se dokažejo in upravičijo
svoje mesto v ekipi. Nekakšna interna selekcija
in hkrati informacija za trenerja, kako se odločati za naprej ter dajati priložnost igralcu v ligaškem tekmovanju. Igralec, ki je v dobri for-

14

mi, lahko izkoristi
takšno turnirsko tekmovanje za utrditev ali celo
dvig svoje forme in s
tem napredka igre v naslednjih ligaških igranjih. Vmes so na žalost
bili tudi v naših vrstah
igralci, ki so turnir izkoristili za okrevanje
zaradi poškodb, le-ti so
opravljali trening po
posebno prilagojenem
programu.
Več kot potrebno je omeniti kvalitetno delo
glavnih trenerjev: Mateja Šagerja in Gašperja
Kastelica ter njuno sodelovanje s kondicijskim
trenerjem Tomažem Horvatom. To sodelovanje
je že v lanski sezoni kazalo prve rezultate (z
uvrstitvijo v 1. mladinsko košarkarsko ligo) in
je v letošnji sezoni več kot odlična poteza kluba
in trenerjev. Kajti vsak poznavalec športa,
sploh pa košarke se zaveda, kako pomembno
je, da je igralec zdrav in v dobri telesni pripravljenosti. In le to - zraven seveda kvalitetnih

treningov z žogo - prinese želene rezultate.
Delovanje kluba in selekcij je pod budnim
očesom predsednika Romana Grošlja spremljano na vsakem koraku. Naj si bo to trening,
tekma ali turnir.
Ob vsem tem ne morem mimo ugotovitve,
da velik del uspeha svojih otrok, mladostnikov
nosijo starši. S svojo vztrajnostjo in požrtvovalnostjo poskrbijo, da njihov otrok vedno
točno pride na trening, da se po treningu kvalitetno in pravilno prehranjuje in da goreče navijajo na tekmah. Hvala starši!
Ko se na turnirju ni igralo »zares«, sta se
med seboj, tako za hec, pomerili ekipa, sestavljena iz staršev in trenerjev ter nasprotna ekipa
mladincev. Tako kot vsaka lepa stvar je tudi
naš turnir v Poreču prišel do konca. V družbi
staršev, trenerjev in obeh selekcij (kadetske in
mladinske ekipe) smo preživeli lepe trenutke.
Igralci so na turnirju igrali dobro košarko in

iz tekme v tekmo prikazali boljšo igro in se
tako domov vrnili s pokalom kot zmagovalci
turnirja. »Kdo je najboljši? Komenda!!!!« je
zmagoslavno odmevalo po športni dvorani.
REZULTATI - Mladinci Komende so ponovno osvojili 1. mesto (so že nekajletni zaporedni zmagovalci), kadeti pa 4. mesto zaradi poraza prvega dne turnirja.
KADETI: KK KOMENDA : ŠK BROD
(Hrvaška) 46:51 (18/11; 8/11; 12/9; 8/20) 26. dec. 2009; KK KOMENDA : A.S.D. BASKET RONCAGLIA (Italija) 65:55 (14/13;
21/10; 18/16; 12/16) - 27. dec. 2009; KK KOMENDA : CUS TORINO (I) 68:61 (23/9;
12/18; 16/15; 17/19) - 28.dec. 2009; KK KOMENDA : UNION VIGONZA (I) 61:48 (15/6;
25/10; 7/13; 14/19 - 29. dec. 2009.
MLADINCI: KK KOMENDA:KK PURIS
(HR) 42:56 (9/10; 11/15; 13/16; 9/15) - 26.
dec. 2009; KK KOMENDA : VALIX EN VALIN (Francija) 56:45 (12/14; 16/11; 14/11;
14/9) - 28. dec. 2009; KK KOMENDA : A.S.D.
BASKET RONCAGLIA 59:48 (12/12; 23/3;
15/9; 9/24) - 29. dec. 2009
Tomaž Horvat

VABI OTROKE,
DA SE NAM PRIDRUŽITE:
V ŠOLI KOŠARKE vsako sredo in petek od
15.30 do 17. ure
(namenjeno dečkom in deklicam od 1. do 5.
razreda)
V SELEKCIJI MLAJŠIH PIONIRJEV (letnik 1998 in mlajši)
V SELEKCJI STAREJŠIH PIONIRJEV
(letnik 1996 in mlajši)
Delo košarkarjev si lahko ogledate vsak dan
v športni dvorani Komenda.
Pridruži se enemu izmed najbolj uspešnih
slovenskih klubov na področju mladinske košarke. Postani prvoligaš, morda ti uspe priti do
reprezentace. Informacije na 051 688-702.
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Obujamo stare običaje v domači hiši – 1/2010
Če na Tri kralje jasen dan bo, za dolgo zimo
hrani seno... Če je Pavla dan oblačen, bo trebuh
večkrat lačen!
Božič, Dan samostojnosti - še vedno radi
rečemo Štefana dan ko se žegna konje, sol in
druge domače živali in prva nedelja po Božiču
je Praznik svete družine. Tako so se v decembru zdržali skupaj kar trije prazniki. Novo leto
smo pričakali po deževnem in za ta letni čas
čisto pretoplem dnevu zelo mirno. Malo je bilo
pokanja in ognjemetov, zbudili smo se v zaspan, oblačen dan v leto 2010. Kaj nam prinaša
letošnje leto, se vsi sprašujemo. Ko pišem ta
članek, nas par dni loči do Pavla, pa še sončni
mrk nas čaka ta dan. In tudi če bo sončen, se
nam bo sonce skrilo za nekaj časa. Upajmo, da
trebuh ne bo prevečkrat lačen.
Na Svete tri kralje smo pa le pričakali zimsko odejo. Lučke so še bolj čarobno zasijale
izpod zasneženih, pod težo snega upognjenih
vej. Sveti so detetu prinesli darove, mi pa smo
v domače jaslice postavili prihajajoče kralje s
spremstvom. Otroške oči so spet zvedavo švigale po figuricah.
V januarju se je več počivalo. Pripravljali so
le hrano za živino, rezali zobanje, prebirali fižol, ovs, skrbeli da je bilo v hiši toplo,
se več pogovarjali in skupaj peli. Težko in
nevarno delo pa je bilo v gozdu – sečnja
in spravilo lesa.
Stopili smo v predpustni čas. To je bil
čas porok. Mladi so se ženili in možili.
Gospa Cilka mi pripoveduje šege preteklih desetletij, ko se je tudi sama ženila.
Po kmetih so bile takrat velike družine.
Naslednik po očetu - gospodarju je bil
praviloma najstarejši sin. Ostali bratje so
se morali nekam priženit, kjer je bila kakšna »pristopa«, ali pa so ostali doma in
postali mlademu gospodarju hlapci. Bolje
je bilo za dekleta - sestre, da so se priženile. Dogovor je veljal med očeti o velikosti
bale in prispevku domače hiše. Seveda so
bile zaželene bogate neveste, revnim ni
bilo lahko. Mladih se o ljubezni ni veliko
spraševalo. Tako nam mnogo lepih, večkrat
žalostnih slovenskih narodnih pesmi govori o
nesrečnih in neizpolnjenih ljubeznih.
Tudi mlademu gospodarju ni bilo lahko. Izplačevati je moral bogate dote, zato je tudi sam
želel bogato nevesto.
Zimski čas je bil pravšnji za ženitev, ker je
bilo več prostega časa. Redki posamezniki so
tedaj hodili na delo v oddaljene kraje. Če se je
ženil bogat »gruntar« iz majhne vasi, je na poroko povabil celo vas. Ženitev je trajala tri tedne. To je pomenilo tri nedelje oklicev v cerkvi.
Po prvem oklicu je ženin z »drugom« in godcem vabil svate. V dar se je dajalo za ohcet
kokoši in jajca, pa smetano in »puter«. To se je
bahalo in opravljalo po vaseh! Dan ali dva pred
poroko se je vozila BALA. Fantje so »učakovali« ženina s pismom. Za nevesto so zahtevali vsoto denarja, ki jo je bilo nujno odšteti. To

so bili lepi običaji, polni veselja in druženja.
Pa saj so denar pošteno zaslužili, pridno so
»merkali« nevesto do zadnjega dne, ko jim jo
je ženin speljal.
Bala se je vozila »s tajselni z lojtranci«
okrašenimi s smrekovimi vejicami in živo pobarvanimi oblanci. Po balo so šli: ženin, starešina in fantje iz vasi z godcem. Na nevestinem
domu so bili postreženi različno, kot je bila
navada v posamezni vasi. Ob malici ali celo
kosilu, za korajžo ni smelo manjkati pijače.
Najprej so naložili skrinjo z žitom – pšenico.
Večkrat so bili nevestini bratje »favlasti«, spodnje robove skrinje so namazali z »žajfo«, da
je drsela iz rok in že je bilo polno smeha. »Zakaj so pa hodili po doto, če so tako »švoh«, da
je še naložiti ne morejo!«. Na vrsto je prišel
»špampet«, malo širša postelja za moža in ženo, potem »ta visok kosten za gvant«, ali celo
dva, nato »ta nizek kosten z nadel'ci za balo«
- posteljnino in nevestino perilo. Pridna dekleta
so pred poroko posteljnino in perilo bogato
ročno »navezla«. Matere in tete pa so se bahale
in hvalile. Nevesta je morala imeti med balo
tudi križ – boga, pokritega s steklom.

Nikakor ni smela manjkati še kuhinjska
oprema, »met'rga za mesenje« kruha, peharji,
hlebnice, lopar, grebla, omelo, ves'lca in še
druge drobnarije. Po dogovoru med starši neveste in ženina tudi »kredenca« za kuhinjo.
Moralo je biti tudi »peto kolo«, zibelka. Pri
zadnjem vozu je bila navezana najlepše krava,
fantje, ki so nalagali, pa so pri sosedovih »za
hec« ukradli petelina.
Prišel je dan poroke: Če je bilo dovolj snega,
so se svatje vozili z okrašenimi sanmi, če je
bila zima zelena, s kočijami, zapravljivčki ali
vozovi. Na prvi voz sta sedla starešini z ženinom in godcem. Na drugem vozu sta bila teta
in »drug« - brat ženina ali bližnji sorodnik. Na
tretjem vozu pa »družica« - od neveste sestra
in ostale bližnje družice. Na ostalih vozovih pa
vsi svatje.
Nevesta, oče in mati so jih na nevestinem

domu pričakali v majhni izbi. V družbi vseh, je
nevesta prosila starše za odpuščanje in blagoslov. Nato so se odpeljali k poroki. Poroke so
bile tiste čase vedno na ponedeljek ob maši.
Fantje iz vasi so pripravili še »šrango«. Na
mizi je bilo dovolj vina in kozarcev, čez cesto
pa debel hlod. Fantje so ga žagali počasi, pa saj
se jim ni nikamor mudilo. Ženin je moral seči
globoko v žep, da je lahko odpeljal nevesto iz
vasi. Še dražja pa je bila nevesta iz druge fare.
»Na ženinovem domu« je imela kuharica
ogromno dela. Pomagala so sosedova dekleta,
ki so potem tudi stregla. Hišni »oča» so skrbeli,
da je bilo okoli hiše vse pospravljeno, tiho in
zaklenjeno. Na trkanje nič, in zopet nič! In ko
le ni bilo miru, je hišni oča golorok odprl okno:
»Kdo ste, in kaj hočete?« je odmevalo iz hiše.
»Šlišali smo, da vam je upešala stara mati, pa
smo vam pripeljali mlado nevesto!« In nazaj:
»To pa že ne bo držalo! Naši so v gmajni in
sekajo drva!« Če je bilo poletje, so bili na
travniku ali pri žetvi. In hišni oča je nadaljeval:
»Nič prida ljudje niste, ko na delavni dan pohajkujete naokol v takšnih gvantih!«
Ljudska »Dajte, dajte« pravi.
Dajte, dajte ubogaj ime,
Naši Novici kar ji gre.
Dali ji bomo prstan zlat,
Stari babi štrk .....
Staro babo u ja....
Našo Novico v kamero.
Dali ji bomo, dali ji bomo...
Čez čas so se vrata odprla, na vratih so
za srečo razbili lončen »piskerc«. Svatje
so se posedli k obloženim mizam. Jedilnik
je bil preprost: »goveja župa« z domačimi
»nud'lci«, govedina s hrenom in krompir.
Čez dve uri so šli pod »pod«- skedenj.
Tam pa so jih čakali godci. Prva sta zaplesala starešina in teta, nato ženin in nevesta,
potem drug in družica, nazadnje še ostali
svatje. V kuhinji se je med tem pripravila
druga jed. »Kurja župa z vlitimi nud'lci«,
popečene kure in piščanci in doma pridelana zelenjava ali solata. Pripeljali so kamelo,
se pogajali za kožo in dobili hrano in pijačo.
Obilo je bilo domačega peciva, zvrhane sklede
bobov, več vrst domačih potic, ta lahkih in
kvašenih flancatov, piškotov in tortic. Kave
pred šestdesetimi leti še niso poznali.
Ob polnoči je teta »snela nevesti kranc'l« z
glave. Ta se je prodajal in izkupiček je dobil
godec. Proti jutru so dobili svatje še »kislo župo« ali pikantni »okisan ajmoht«. To je bil
znak, da je ohceti konec. Svatom so v rutice
zavezali »šnajdez« - pecivo, da so ga doma
razdeli tistim, ki niso bili na ohceti.
Mlada sta nastopila novo življenjsko pot,
polno veselja in radosti, otroškega smeha in
joka, tegob in žalosti.
Klepetali sva Maks'lnova Cilka
in Katja Tabernik
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Vzhodna Turčija z vzponom na Ararat
nadaljevanje iz prejšnje številke
Ob obali Črnega morja nas je pot vodila do
mesta Rize, prestolnice čaja. Njegov razcvet
temelji izključno na čaju, ki so ga v 30. letih
20. stoletja sem prinesli iz Gruzije. Pred mestom v kraju Ofa smo si šli ogledat nasad in
predelovalnico ter trgovino čajev. Nasadi so se
raztezali po obsežnih strmih pobočjih. Tisti, ki
doma nabiramo različne »čajčke«, smo bili kar

Ekipa na poti
malo razočarani, ker »pravi« čaj ni imel nikakršnega vonja. Pomemben vir dohodkov na
tem področju je tudi pridelava lešnikov, saj
Turki pridelajo kar 60 % svetovne proizvodnje.
Obalo Črnega morja smo izkoristili še za
kratek skok v vodo, ki je bila prav prijetno topla (okrog 26°) in čista. Obsežna peščena
obala je bila skoraj prazna. Smo pa predvsem
ženske takoj opazile, da so bili od domačinov
v vodi samo moški, ženske pa so oblečene sedele na obali, ena ali dve sta bredli po plitvi
vodi, ki jima je segala do gležnjev. Med »našimi« moškimi se je takoj vnel, kasneje na tej
poti še večkrat ponovljeni pogovor, o »veliki
sreči« evropskih žensk – seveda so mislili na
nas, njihove sopotnice – na potovanju. Kljub
čudovitim plažam turizma v teh krajih skoraj
ni.
Pot nas je s črnomorske obale vodila proti
notranjosti, preko 2600 m visokega prelaza,
proti mestu Kars. Ceste so bile solidne. Na
poti smo videli ogromno gradbišče hidroelektrarne, Turki na vzhodu nasploh zelo veliko
gradijo. Ob takšnih rečnih jezovih je kar samoumevno, da imajo težave s svojimi jugovzhodnimi in južnimi sosedami, saj jim poberejo
ogromno vode. Na postankih smo si kupovali
različno, zelo dobro južno sadje, ki je zlahka
nadomestilo kosilo. Tik pred gruzijsko mejo
smo se ustavili v nomadski vasi. Vaščani so
bivali v polzemljankah, katerih ravne strehe so
bile porasle s travo, a na prenekateri strehi se je
svetlikala satelitska antena. Najprej so nas seveda pozdravili otroci, takoj zatem pa se nam
je približala skupina moških z županom na čelu. Ženske so se držale nekoliko zadaj. Župan
nas je prijazno povabil do svoje hiše na čaj,
spotoma pa nam je še razkazal vas in predstavil
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nekatere imenitnejše člane skupnosti. Na koncu je bila obvezna skupna fotografija. V vasi so
imeli številne jate gosi, v okolici pa so se pasle
velike črede govedi. Pokrajina jim nudi bogate
pogoje za življenje, le zime niso nič kaj prijazne.
Na poti smo si na strmih pobočjih v odročni
soteski ogledali dobro ohranjene razvaline
Hudičevega gradu iz osmanskih časov, ki je v
preteklosti verjetno varoval mimovodečo karavansko pot. Domačini so
nas skrbno usmerjali in nam razlagali, kako pridemo do njega.
Naslednji postanek je sledil v mestu Kars. Ime pomeni »sneg« in v
tem mestu ga pozimi zapade od 7 do
9 m, temperature padejo krepko pod
ničlo. Danes mesto skoraj nima kaj
pokazati, razen ruskih stavb iz preloma stoletja in cerkve Sv. apostolov,
ki so jo leta 932 iz velikih bazaltnih
blokov zgradili Armenci. Pravi namen postanka v mestu je bil ogled
Ani – ostankov stare armenske prestolnice s sto vrati in tisoč cerkvami
– danes so cerkve med najbolje ohranjenimi
zgradbami v mestu. Zaradi bližine armenske
meje je bilo v preteklosti za ogled potrebno
dovoljenje. Mi ga nismo potrebovali, smo pa
med ogledom srečevali oborožene policiste in
predvsem vojake in ti nam do stare mestne citadela, ki je precej porušena kraljevala nad
mestom, niso dovolili. Mesto so v 10. stoletju
zgradili armenski kralji. Med 9. in 10. stoletjem
je bila to veličastna prestolnica, saj je štela
200.000 prebivalcev in je spadala med tri največja svetovna mesta (Bagdad, Konstantinopel,
Ani). Mesto Ani je bilo postavljeno ob »svilni
cesti« na izredno nenavadnem kraju, iz Karsa
je namreč po visokogorski planoti speljana
cesta do reke Araks. Planota se naprej nadaljuje v zdajšnjo Armenijo. Reka Araks pa si je
med Turčijo in Armenijo na posameznih mestih
vrezala tudi več sto metrov globok in izredno
strm kanjon, ki je ločnica med obema državama. Uspeh Anija je bil v tem, da so preko kanjona uspeli zgraditi mogočen, med 1. svetovno
vojno žal porušen most, ki je v enem loku
premagal nenavadno reko. Prav v Aniju se
Araksu pridružita še dva potoka, ki tvorita neprehodna kanjona in se izlivata v Araks tik pod
mestom. Med vodotoki se je oblikoval ravninski svet, ki ga je na skrajnem jugu obvladovala
citadela. S treh strani mesto obdajajo prepadi,
le na severu je osemsto metrov ravnine, ki jo je
bilo treba braniti, če so se želeli obraniti pred
vsiljivci. Sto let je mesto raslo in se razvijalo.
Nobeno evropsko mesto sredi 10. stoletja po
velikosti in lepoti ni moglo tekmovati z Anijem. Mogočna obzidja in elegantne oblike so
bile delo znamenitih armenskih kamnosekov, s
katerimi se v tistem času ni mogel meriti nihče
na svetu. V pobočjih kanjona so podzemne
votline, ki naj bi po nekaterih pričevanjih vodi-

le v podzemno mesto, a se na žalost zaradi
meje ne sme do njih. Svoj zaton je mesto začelo doživljati ob osvajalnih pohodih Seldžukov
v 11. stoletju, kasneje še Mongolov in Otomanov, k temu pa je prispeval še grozovit potres l.
1319.
Nikoli več se ni vrnilo v svoj prvotni razvoj,
svilena cesta ga je zaobšla, s tem pa tudi vsaka
možnost, da bi si še kdaj povrnilo ugled in bogastvo. Navkljub temu se je znotraj obzidja
obdržalo manjše mesto vse tja do 17. stoletja, a
ni moglo kljubovati neprestanim vpadom
kurdskih nomadov iz bližnje okolice. Od 19.
stoletja dalje ni bilo več poseljeno in so ga
opustili. To ozemlje je bilo leta 1919 središče
turškega genocida nad Armenci. Danes se v tej
okolici veliko gradi, med drugim tudi prometnice, kar kaže, da pričakujejo, da bodo v prihodnosti mejo z Armenijo odprli. Trenutno pa
so odnosi še zelo hladni, saj so ob reki na obeh
straneh meje stražarnice z močnimi vojaškimi
posadkami, ves čas med našim ogledom razvalin pa smo videvali turške vojake, ki so prikrito
spremljali naše gibanje. S prostim očesom je
bilo dobro vidno, da tudi ruski stražarji na
drugi strani reke spremljajo dogajanje.
Na poti proti Dogubayazitu smo se ustavili
še pri rudniku soli, vanj smo se odpeljali kar z
avtobusom.
Dogubayazit je obmejno mesto in je zanimivo le kot izhodišče za vzpon na goro Ararat
ter za obisk 6 km oddaljene Izak Pašine trdnjave. To poslopje je okoli leta 1800 dal zgraditi
fevdalni poglavar tega območja Izak Paša, ki
je z ugodne lege na griču nadzoroval donosno
»svilno pot«. Največji del palače je bil namenjen haremu, ta je imel kar 14 spalnic, tudi
sprejemnica in območje mošeje sta bila zelo
lepo okrašena. Slavnostna dvorana s čudovitimi stebri je prvotno imela v slepih lokih ogledala, tako da so se haremske ženske lahko
udeležile slavja, ne da bi jih videli Paševi gostje. Prostori so bili verjetno bolj namenjeni
uživanju kot utrdbi, saj so menili, da naj bi bilo
to najlepše bivališče na svetu. Proti koncu 19.
stoletja je trdnjava služila kot vojašnica in takrat so izginila čudovita barvna stekla z velikih
oken. Enako usodo so doživele tudi marmorne
in alabastrne obloge. Ravno v času našega
ogleda so trdnjavo prekrivali z ne preveč posrečeno streho iz pleksi stekla. Zatrjevali so, da
bodo s tem stavbo zaščitili pred vse bolj onesnaženimi padavinami.
Nad trdnjavo smo si na policah prepadne
stene ogledali veliko starejšo urartsko trdnjavo.
Do nje je vodil ozek prehod v skalni špilji, tako
da so imeli nekoliko obilnejši kar malo težav,
da so se zrinili skozi. Prepadno steno so obzidali in s tem dobili skoraj neosvojljivo trdnjavo,
s katere so lahko nadzirali prehod preko sedla
v dolino.
Eden najlepših delov tega potovanja pa je bil
nedvomno izlet v kurdske vasice, sprehodi po
poteh ob tisoč in eni cvetlici in neskončni zele-
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ni travi. Ustavili smo se v eni od kurdskih vasi.
Tudi tu nas je vaški župan takoj povabil na čaj.
Posedli smo po »dnevni« sobi, to je bila hkrati
tudi moška soba, saj domače ženske vanjo niso
smele. Gospodinja je pripravila čaj, a ponj je
šel in ga postregel župan sam. Kasneje je v
pogovoru razložil, da so ženske z deklicami v
drugi sobi, moški z dečki pa v tej, kjer je sprejel
nas. Tudi v času njihovega kosila je tako. V
kotu za kavčem, kjer sem sedela, je bila prislonjena puška, pa sem mimogrede vprašala, katere živali lovijo v teh krajih. Župan je razložil,
da ni namenjena lovu. Kasneje je pogovor nanesel na krvno maščevanje in reševanje sporov
v vasi in temu je bila namenjena puška. Ob
strogi ločenosti po spolu nas je seveda zanimalo, kako se sploh mladi najdejo, da se lahko
poročijo. Razložil je, da je to precej težko, saj
mora fant dati družini dekleta 80 do 100 ovac
za dekle, kar ni tako malo. Marsikdo tega ne
zmore. Fant in dekle se pred poroko ne smeta
srečevati, lahko si le ob bežnih srečanjih na
vasi dasta kakšno znamenje z očmi, potem pa
fant dekletovo družino zaprosi za njeno roko.
Če bi mlada dva prekršila vaško pravilo o srečevanju, bi ju lahko celotna vas kaznovala.
Kurdski otroci imajo veliko težav tudi v šoli –
čeprav šole v teh odročnih vaseh so, so turške,
če pa zna otrok le kurdsko, v šolo ne more.
Večinoma po kurdskih družinah otroke zato
naučijo tudi turškega jezika.
Težave imajo tudi z zdravstvom, saj socialnega zavarovanja v teh pokrajinah nimajo. Če

Tabor 1 na višini 3200 metrov
kdo zboli in mora v mesto do zdravnika, vsa
skupnost zbere denar zanj. V isti vasi nas je
lokalni vodič prosil za zdravila proti bolečinam
za neko žensko, ki je že dolgo imela težave. S
seboj smo imeli kar nekaj zdravil in jih dali
zdravnici, ki je bila z nami na potovanju, in bi
žensko lahko na hitro pregledala. Skupaj z vodičem sta odšla do njene hiše. Vodič jo je klical,
naj jima odpre, a se ni odzvala, zato tudi vodič
ni smel vstopiti. Zdravila sta potem dala sosedi,
ki sta jo srečala zunaj.
Naslednja postaja je bila Noetova barka. Z
veliko domišljije smo si lahko predstavljali, da
je barka res prava Arka. Zgodba o njenem odkritju sega v leto 1960, kasneje po večjem potresu, ko naj bi se barka nekoliko dvignila in
postala bolj vidna, pa je neki domačin leta
1982 znova obudil govorice o najdbi Noetove

barke. (V Bibliji preberemo, da je barka pristala na »araratskem gorovju« (1Mz 8,4) in ne na
gori Ararat, kjer so jo že mnogi iskali. Lokacija
»objekta« je v resnici v araratskem gorovju,
približno 30 km južno od gore Ararat. Ob najdišču je postavil tudi muzej, zatrdil je, da mere
barke popolnoma ustrezajo zapisu v Bibliji. Če
gre pri Mojzesovem navajanju dimenzij upoštevati egipčanski komolec, dobimo dolžino
ladje – 300 komolcev, kar je 156,9 m. Dolžina
objekta je 157 m.)
Zanimivo je, da smo ob vzponu na Ararat
srečali skupino Američanov, ki so iskali Noetovo barko na sami gori in to v višini nad 4500
m, pod snegom. V dolino so prišli, ker jih je z
gore pregnal vihar in so rabili nekaj nove
opreme.
V bližini smo si pogledali še krater, ki naj bi
ga v 19. stoletju naredil meteorit. Glede na
obliko brezna nismo bili ravno prepričani o
pristnosti razlage, ki je bila napisana na plošči.
Bolj kot krater nas je zanimala meja z Iranom,
saj smo bili v njeni neposredni bližini in je bila
na obeh straneh na gosto posejana s stražarnicami in vojaškimi posadkami. Vodič nas je
opozoril, naj vojaških objektov ne slikamo, ker
se kaj lahko zgodi, da bomo ostali brez aparatov. Tudi iranski zrak smo šli povonjat na
mejni prehod. Samo toliko, za vzorec. Vodiča
smo prosili, če bi lahko šli čez mejo na kakšen
čajček, a nismo imeli urejenih viz. Drugače bi
si malo popestrili izlet.
Ararat. Vzpon na Ararat v vremensko ugodnih pogojih za izkušenega planinca
kljub višini 5137 m ne predstavlja hujšega problema, seveda le pod pogojem,
da nima težav z višino. Gora leži tik ob
meji z Armenijo in Iranom, na območju,
ki je tudi zaradi upornih Kurdov politično nestabilno, zato za množični turizem ni posebej privlačno. Kurdi v tem
delu Turčije predstavljajo absolutno
večino prebivalstva. Nama so ravno
kurdski nemiri v lanskem letu preprečili vzpon na goro. Ob vzponu na Ararat,
ki slovi kot svetopisemska gora, kamor
se je po vesoljnem potopu zatekel Noe,
so namreč Kurdi nujni spremljevalci –
gostitelji, nosači in vodniki. Izkazali so
se kot zanesljivi, pošteni in prijazni gostitelji
in med njimi smo se v času vzpona na vrh počutili povsem varne. Ob tem je imel zelo pomembno vlogo tudi naš vodič, ki je v teh krajih
že večkrat potoval, znal je precej turško in
vzpostavil dobra znanstva. Kurdi še vedno živijo od tradicionalnih oblik gospodarstva –
kmetovanja, trgovine, gostinstva in priložnostnih del, tudi turističnega vodništva. Veliko
jih živi po svetu, od koder pošiljajo družinam
denar. Kmetje so v večini živinorejci, ki imajo
polnomadski način življenja, saj se v poletnih
mesecih z živino preselijo na gorske pašnike in
živijo v začasnih bivališčih: šotorih ter preprostih kamnitih hišah, napol vkopanih v pobočje.
Jožica Uršič
nadaljevanje prihodnjič
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Mednarodni projekt
Comenius in naši učenci
na Finskem
Ponedeljek
Stopila sem na letalo in se pogreznila v svoj
sedež. Šele takrat sem občutila vznemirjenje,
ki je prišlo z mislijo, da bom čez nekaj ur na
finskih tleh. Ko so se kolesa odlepila od tal,
sem se še zadnjič poslovila od letališča Jožeta
Pučnika v Ljubljani. Naslednjih nekaj ur smo
štirje učenci in štirje učitelji preletavali države,
ki so se vrstile pod okni našega letala.
Rahel tresljaj je oznanil, da smo varno pristali v Ouluju, šestem največjem mestu na
Finskem. Oddahnili smo si, saj se je pritisk v
naših ušesih končno izenačil, prav tako pa smo
se že vsi (Aljaž, Lara, Urška in jaz) veselili
srečanja z »našimi« družinami.
Drug za drugim smo s tekočega traku pobirali svoje kovčke, nato pa stopili k svojim gostiteljem, ki so nas pozdravili z velikim nasmeškom.
Ker smo bili zelo utrujeni, so nas kmalu odpeljali k sebi domov, v hiše, v katerih smo živeli
naslednjih pet dni. Vozili smo se nekaj več kot
pol ure in prispeli v Jaali, naselje, v katerem se
že takoj počutiš kot del skupnosti. Njihove hiše
so namreč skoraj enake, brez nadstropij in belordeče barve. Za druge ne vem, ampak sama sem
bila že pošteno zaspana, zato sem na hitro pojedla svojo večerjo in se nato odpravila spat. Vedela sem, da sledi nepozaben teden.

Torek
Zbudila me je Anni, moja gostiteljica, saj
moja budilka ni bila sposobna bujenja ob tako
zgodnji uri, ob 6.30. S skoraj zalepljenimi očmi
sem se odpravila v kuhinjo in pojedla značilni
zajtrk – toast, maslo, salama, jogurti in mleko.
Čez pol ure sem že sedela v športni dvorani šole,
do katere sva prišli peš. Finski učenci in člani
Comeniusa so nam pripravili »dobrodošlico«.
Vsaki od gostujočih držav so zapeli pesem v
njenem jeziku in jih na enak način tudi pozdravili. Nato so nas učenci devetih razredov peljali
na ogled šole, ki je prav zares čudovita, a vseeno
lahko potrdim, da je najlepše doma. Še vedno se
nismo dodobra spoznali, zato smo odšli v učilnico likovne vzgoje. Vse je dišalo po lepilu in
vedela sem, da bomo zagotovo nekaj ustvarjali.
Najprej smo si naredili kartončke z imeni, nato
pa smo še na kratko predstavili svojo državo.

Praznične delavnice
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S ŠOLSKIH KLOPI

Drugi del dneva je bil še bolj zanimiv. Z
avtobusom smo odšli v Oulu po nakupih. Po
treh urah smo se s polnimi vrečkami vrnili domov. Čeprav so nas bolele noge, nihče ni mogel
pozabiti pogleda na čarobno okrašeno mesto,
ki kar vabi, da ga obiščeš. Prav s temi mislimi
smo se v pripravljenosti na naslednji dan pogreznili v spanec.

Sreda
Ura je bila malo do osmih, ko smo se vsi
počasi vkrcali na avtobus. Naš cilj je bil Rovaniemi, mesto na arktičnem krogu, oddaljeno
skoraj 240 km. Verjetno pa se vam bodo oči
zalesketale šele, ko vam povem, da smo bili
namenjeni v Božičkovo vas.
Vozili smo se nekaj več kot štiri ure, to pa še
ne pomeni, da smo se dolgočasili. Sklenili smo
nova prijateljstva, se v nedogled pogovarjali in
jedli finske bombone. Na poti smo se ustavili še
v smučarskem centru Ounasvaara, kjer smo
opazovali smučarske skakalce, ki so drug za
drugim letali nad našimi glavami in pristajali na
spodnji progi. Pred ciljem smo se ustavili še v
muzeju arktične in laplandske zgodovine. Niti
pomislila nisem, da bo ogled tako zanimiv. Mislim, da smo se takrat prav vsi zavedali problema
taljenja ledu in tudi pomembnosti, ki ga imajo
ledene plošče za naš planet. Kmalu je prišel
dolgo pričakovani trenutek – vsi smo zadržali
dih, saj smo zagledali tablo, ki je sporočala, da
smo prispeli v Božičkovo vas. Imeli smo nekaj
ur časa, da smo si jo ogledali in nakupili vse
potrebno. V zraku so se že čutili prihajajoči
prazniki, čarobnost vasi, lučke in prodajalke,
oblečene v škrate, pa so še poudarili posebnost
božičnega pričakovanja. Čas je prehitro minil in
čakala nas je še štiriurna pot domov, ki smo jo
nekateri na žalost prespali. Dan je bil dolg in
utrujajoč, a še dolgo ga ne bomo pozabili.

Četrtek
Z Anni sva vstopili v šolo. V njej sem preživela prvo uro, da bi si bolje predstavljala, kako
poteka pouk. Da, ima prednosti, a prav tako
ima tudi slabosti.
Vsi učenci imajo enake zvezke, a po učilnici
hodijo v nogavicah. Vsi klepetajo, a ko je treba,
v razredu nastane smrtna tišina. In še in še bi
lahko naštevala. Ura se je kmalu končala, zato
smo se obuli, oblekli ter odšli na dvorišče. Pred
našimi očmi je ponovno stal avtobus in v naslednji sekundi so nam povedali, da si bomo v
Ouluju ogledali znamenitosti. Naši gostitelji
bodo seveda ostali v šoli, pri pouku. Vsem so
se zasvetile oči in bili smo res vznemirjeni.
Kmalu smo že sedeli na sedežih, naša vodička
pa nam je povedala, kaj vse si bomo ogledali.
Naslednji dve uri smo tavali po mestu ter si
ogledovali njegove lepote. Izjemno!
Nazaj v šolo smo se vrnili prav v času kosila, za
kar smo bili našemu vozniku hvaležni. Naši želodčki so se namreč med potjo že začeli oglašati.
Kar je sledilo, verjetno ne bom nikoli pozabila. Odšli smo v športno dvorano, kjer so se
poleg nas zbrali še vsi učenci šole. Prav ti so za
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nas pripravili poseben program. Na zabaven in
neverjetno zanimiv način so nam predstavili
Finsko ter njihove navade. Seveda je napočil
čas, da tudi mi nekako predstavimo svoje države. Člani »slovenske ekipe« smo odpeli dve
pesmi. Ker pa nismo enkratni pevski talenti,
sta nas spremljala še kitara in tamburin.
Obvestili so nas, da bo ob šestih božična
zabava. Jaz, Lara, najini gostiteljici ter njuna
prijateljica smo nemudoma odšle domov ter že
med potjo naredile načrt. Karaoke! Finske, kaj
pa drugega. Vso stvar pa je še bolj zabavno
naredilo dejstvo, da se nama z Laro niti sanjalo
ni, kaj pojeva.
Čas je minil absolutno prehitro in šolska zabava se je pričela.
Izdelovali smo božične škratke, okraševali
piškote, peli, plesali ter se igrali različne igre.
Mislim, da smo se prav vsi neizmerno zabavali.
Ko je ura odbila deset, se je naš program
končal, zato smo vsi odšli domov. V glavi nam je
odmevala misel, da je naslednji dan za odhod.
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ki so naš čakali na drugi strani stene.
Vso pot do doma sem premišljevala o tem,
kaj vse se mi je zgodilo v samo enem tednu.
Pravijo, da spomini ostanejo za vedno. Upam,
da to drži, saj jih imam jaz res ogromno.
Pia Prezelj, 9. a

Novoletne delavnice – izdelovanje voščilnic
V četrtek, 17. 12. 2009, smo ob 17. uri imeli
novoletne delavnice. Na delavnice sta bili povabljeni Mari in Polona Zupančič. S seboj sta
prinesli modele voščilnic, ki so nam bili za
vzorec. Prišli smo tudi učenci in starši. S seboj
smo prinesli copate in veliko dobre volje.
Ker nismo imeli časa na pretek, smo takoj
začeli z delom. Naše voščilnice namreč niso
bile običajne. Na voščilnico smo prilepili poseben papir – satovje, v obliki smreke. Voščilnice so bile zelo lepe. Na koncu smo jih še
okrasili, kasneje pa zapisali voščilo.
Če bi na razred pogledali z višine, bi izgledal
kot božična delavnica. Na koncu smo se veseli, ker
smo izdelali veliko voščilnic, odpravili domov.
Blaž Zupančič, 5. b

Dedek Mraz in presenečenje

Delavnice v 5. b

Petek
Svoje jutranje volje nisem mogla opredeliti.
Po eni strani sem bila vesela, ker je pred nami
še en čudovit dan, po drugi strani pa sem se
zavedala, da odhajamo domov. Cel dan smo
preživeli pri pouku, saj smo, poleg Špancev,
edini tam ostali do popoldneva.
Ure so minevale druga za drugo in kmalu smo
se morali posloviti. Pol treh, čas za odhod in pakiranje. Nihče ni hotel iti, a druge možnosti ni
bilo. Poslovili smo se od razreda, učencev in
učiteljev ter se odpravili proti domu. Vsak je imel
nekaj manj kot pol ure časa za pakiranje. Šele
takrat sem se zavedala, da res odhajamo domov.
Kovček smo naložili v avto in se odpeljali.
Po pol ure vožnje smo prispeli na letališče v
Ouluju, pa čeprav smo vsi želeli, da nam še ne
bi bilo treba iti. Počakali smo še na naše učitelje, nato pa dvignili karte ter oddali prtljago.
Zdaj je bilo že očitno, da bomo kmalu na domačih tleh. S težkim srcem smo se objeli, poslovili in si zagotovili, da bomo še prišli. Mahali smo si, dokler nam finski znanci niso
izginili izpred oči, nato pa smo se le še spominjali lepih trenutkov, ki smo jih doživeli.
Po nekajurnem letenju nad oblaki je pilot
oznanil, da smo varno pristali v Ljubljani. Med
poletom iz Frankfurta do letališča Jožeta Pučnika sem spala, zato se mi je zdelo, kot da smo
se komaj poslovili od naših gostiteljev.
Pobrali smo naše kovčke in odšli k staršem,

V četrtek, 17. 12. 2009, smo imeli s plavalnim klubom dedka Mraza. Dedek Mraz se je
pripeljal v kulturni dom v Kamniku. Tam smo
ga mladi plavalci pozdravili s pesmijo Siva
kučma.
Dedek Mraz nam je povedal, da bo razdelil
darila, a še prej je imel za nas veliko presenečenje. Torej … odprla so se vrata, glasba je
igrala pesem O, Anja … in skozi vrata je stopila Anja Čarman. Zaplesala je, se vrtela, pela – z
eno besedo, bila je srečna. Z njo smo se pogovarjali o njenih plavalnih rekordih in tekmovanjih, ki so že za njo. Potem je prišel čas, ko
nam je dedek Mraz razdelil darila. Vsak je dobil, kar si je želel. Zame je bilo najlepše darilo
Anjin podpis na moj šal in roko.
Najbolj pa sem bila ponosna na svojo mami,
ki je vse tako lepo pripravila.
Neža Razpotnik, 5. b

Praznični sejem in delavnice
V četrtek, 10.12.2009, je bilo v šoli v Mostah
že čutiti čarobni praznični utrip. Učitelji podaljšanega bivanja smo skupaj z učenci pripravili praznični sejem, kjer so starši in drugi
obiskovalci lahko izbrali in kupili voščilnice,
darilca in okraske za prihajajoče praznike. Vse
izdelke so izdelali učenci in učitelji podaljšanega bivanja.
Starši so skupaj z otroki lahko sprostili svojo
domišljijo in ustvarjalnost ter ob tem še prijetno poklepetali v različnih prazničnih delavnicah, ki so v času sejma potekale po razredih.
Velik obisk in zadovoljstvo staršev ter čarobni lesket v otroških očeh so za nas največja
zahvala in spodbuda, da se v decembru 2010
spet srečamo…
Učitelji podaljšanega bivanja

Aplenca

SKAVTI

Glasilo občine Komenda 1/2010

Ko naenkrat jabolko škoduje gosenici…
Svet v zadnjih letih potrebuje zmeraj več hrane
saj število prebivalcev močno narašča. Da bi
lahko pridelali, kar se da uporabnih živil je
kmetijska industrija škropila po poljih sredstva
za zatiranje plesni, plevelov in žuželk. Kmalu
pa so se rastline na te strupe navadile. Tako
rekoč je nastal začaran krog. Na vsako stvar so
se rastline navadile. Izhod pa je omogočala
šele vzgoja rastlin, ki so jim spremenili genome. Tako so bile odporne proti virusom, žuželkam, plesnim…
Genski inženiring torej dovoljuje prenos genov med popolnoma različnimi vrstami rastlin.
Čisto nasprotje pa so ekološko pridelana živila. Ta živila so pridelana brez uporabe pesticidov, umetnih gnojil in genskega inženiringa.
V standardih za ekološko kmetovanje pa ni
zapisano le to, ta metoda je prijazna tudi do
narave in stremi k upoštevanju naravnih ciklov,
naravnega ravnovesja.

Moderno kmetijstvo pa ima zelo škodljiv
vpliv na okolje. Med drugim veliko prispeva k
nastanku tople grede zaradi visoke porabe
energije pri prevažanju živil.
Za ohranjanje lastnega zdravja in narave
kakršna mora biti je priporočljivo vsak dan jesti polnovredna živila (sadje, zelenjava in žito
pokrijejo potrebe po vlakninah, vitaminih in
mineralih), prehranjevanje s sezonskimi živili
(s tem prispevamo k zmanjšanju transporta živil). Priporočljiva pa je tudi zmanjšana poraba
mesa, saj za zdrav način prehranjevanja zadošča manj kot 75g mesa na dan.
Kako prepoznati ekološko pridelana živila?
Pri nas se uporablja za visoko standardizirana živila znak BIODAR. Taka živila se lahko
kupi predvsem na kmetijah. Mednarodna
oznaka za taka živila pa je DEMETER (biološko – dinamično pridelana živila).
Zakaj je pametno kupovati ekološko pride-

lana živila?
Argumentov proti gensko spremenjenim organizmom je veliko. Razlogi so zdravstveni,
okoljski, socialno-ekonomski in etični. Naj
naštejem meni najbolj pomembne. Gensko
spremenjeni organizmi povzročajo alergije saj
vsebujejo nam že znane alergene. Sorodne rastline se bodo z gensko spremenjenimi križale
in ne bomo mogli več gojiti rastlin brez primešanih gensko spremenjenih rastlin. Z uporabo
takih živil postanemo odporni proti antibiotikom, pojavijo se poškodbe na zarodkih, tumorji, rak...
Na koncu pa bi dodala le, da se splača malo
premisliti in prebrati kaj o gensko spremenjenih organizmih. Tudi prehranski problem zaradi naraščajoče populacije bi se dalo rešiti s
pravičnejšo razdelitvijo hrane in ne s selitvijo
gensko spremenjenih živil.
Mojca Zmrzlikar, Frleča čebela

Sprejem Luči miru iz Betlehema

Četa je imela v decembru tematsko srečanje čete,
kjer so se zabavali tudi voditelji. - Foto: Č. P. s.
Predzadnjo adventno nedeljo smo se Farovški
zajci odpravili na posebno misijo. Šli smo v
Ljubljano, kamor je tisti dan prispela Luč miru
iz Betlehema. Ampak naša edina naloga ni bila
le prenesti lučko v domačo občino. S strani
vodstva slovenskih skavtov smo namreč dobili
ponudbo, da pomagamo na skavtski tržnici

pred Magistratom. Odločili smo se, da izziv
sprejmemo. Naša naloga je bila novinarskega
značaja. Naključne mimoidoče naj bi povprašali o tem, kaj si mislijo o Luči. Zadeve smo se
lotili zelo resno in tudi s precejšnjim navdušenjem. Razdelili smo se v dve skupini in se podali na lov za odgovori. Malo nas je sicer zeblo,
a to nas ni preveč zmotilo. Poskušali smo ustavljati čim bolj različne ljudi, da bi dobili veliko
raznolikih odgovorov. Najbolj zanimivo je bilo,
če oseba ni poznala akcije Luč miru iz Betlehema. Tako smo kot odgovor dobili tisto prvo
asociacijo, ki jim je prišla na misel ob našem
vprašanju. Nekateri so nas s svojimi odgovori
močno presenetili ali pa celo nasmejali. Po kakšni uri tekanja okrog Ljubljanice in Prešernovega trga smo zaključili z našim novinarskim
delom. V zahvalo za naš trud so nam organizatorji pripravili manjše presenečenje. V topli
sobici nas je vse sodelujoče pričakala slastna

pica. Seveda smo jo z največjim veseljem tudi
pojedli. Večer smo zaključili še z obiskom
stojnic, nazadnje pa se še pogreli s toplim čajem. Zadovoljni z opravljenim delom smo se
odločili, da kaj podobnega poskusimo še kdaj.
Sara Vidmar, Domiselna panda

Komendski klan pred magistratom v Ljubljani
- Foto: J. J.

Iz novinarske delavnice v Ljubljani
Kaj si predstavljate pod LMB? Ljubljansko
mariborski bolšjak
• Ljubi mojega Boštjana
• Gospa: Hmm, pojma nimam, to pa zdele
nista ta prave vprašala, bi morala kakšno
bolj pametno najti, haha.
Domen: No, če Vas bo zanimalo, pa lahko
kaj več izveste tamle malo naprej, kjer so
stojnice.
Gospa: U! A imajo vino?
Rok: Ne, imamo pa čaj.
Gospa: Midve nujno rabiva vino!
• Vem kaj je NLB, tega pa ne vem. Ljubljanski mestni... ne vem.
Po teh odgovorih, smo olajšali vprašanje:
Kaj je luč miru in od kod prihaja?
• Skavt: Je luč, ki prinaša mir, prinesejo jo iz

votline, kjer se je rodil Jezus.
• Fotografinja: Sliši se kot nekakšna štafeta.
• Očka z otrokom: Glede na to, da je luč
miru, najbrž prinaša mir. Kakor 'missice',
mir na svetu pa to (značilen ženski zamah
z roko).
• Ženska srednjih let: Js sm čist druge opcije.
• Starejša ženica: Simbol miru. Mam še od
lani svečo shranjeno.
• Mladi fant: Mi doma tega nimamo… No v
bistvu imamo. Kje pa to dobiš?
Me: Ja, tukaj lahko spotoma vzameš.
Mladi fant: Aja, ne bo raje kar mami prinesla.
• Starejša ženica II: Iz Betlehema, simbol
prijateljstva med ljudmi. Vsako leto mi jo
prinese vnukinja.

• Moški srednjih let: Vem kaj je to, ampak
ponavadi tega nimamo. Mogoče pa letos
bomo!
• Skavtinja: To je tak dogodek, ko se bliža
čas rojstva Jezusa in ko začneš pripravo na
ljubezen, darovanje sebe drugim, se umiriš…
Vsem, ki niso vedeli odgovora, smo na
koncu pojasnili, da je LMB plamen iz votline
Jezusovega rojstva v Betlehemu, ki je simbol
miru. Raznašamo ga vsako leto v adventnem
času (od 1986. leta naprej, ko je akcijo začela
avstrijska televizija ORF), ko se pripravljamo
na Jezusovo rojstvo in nas tako v tem času
spominja predvsem na pomembnost notranjega
miru vsakega posameznika.
Klan Farovški zajci, Komenda 1
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KRONIKA

NAPOVEDNIK
Januar – Februar
Občni zbor PGD Komenda – Po torkovem
(26. 1.) tretjem občnem zboru gasilske mladine
PGD Komenda bo jutri (sobota), 30. januarja, ob 18. uri v gasilskem domu v Komendi
redni letni občini zbor članov PGD Komenda.
Vabijo gasilci Komende.
Komedija AVDICIJA v Komendi – Kulturno društvo Zgornji Tuhinj se bo jutri (sobota), 30. januarja, ob 19.30 v kulturnem domu
predstavilo s komedijo Branka Džuriča-Džura
Avdicija. Doma in na gostovanjih so Tuhinjci s
to predstavo povsod v polnih dvoranah poželi
veliko smeha. Priporočamo ogled.
EL-TT odbojkarska liga – Društvo prijateljev športa vabi ljubitelje odbojke 6. februarja
ob 15. uri v Športno dvorano Komenda na ogled
tekem EL-TT odbojkarske lige 2009/2010.
Občni zbor in klobasna veselica – Redni
letni občini zbor članov PGD Moste bo v soboto, 6. februarja, ob 18. uri v gasilskem
domu v Mostah. Po občnem zboru bo ob 20.
uri tradicionalna klobasna veselica s slovesnim
odprtjem novega šanka. Vabijo vse krajane.
Lesena peč Janeza Jalna - Dramska skupina KD Cerklje Pod Stražo se bo v soboto, 6.
februarja, ob 19. uri v kulturni dvorani v
Komendi predstavila z igro Janeza Jalna Lesena peč. Po lanski predstavi z Revčkom Andrejčkom tudi tokrat obljubljajo oblilo smeha.
Revija pevskih zborov – V dvorani v Kamniku bo v ponedeljek, 8. februarja, ob 19. uri revija pevskih zborov iz Občin Kamnik in Komende ob slovenskem kulturnem prazniku. Nastopil
bo tudi Mešani pevski zbor DU Komenda.
Pohod na Mengeško kočo – Društvo upokojencev Komenda v soboto, 13. februarja,
Pohod na Mengeško kočo. Zbor pri cerkvi v
Suhadolah, odhod ob 8.30.
Pustna sobota in Valentinov ples – Na pustno soboto, 13. februarja, bo od 10. do 13. ure
v Mravljišču v Komendi pustna ustvarjalnica s
poslikavo obrazov za otroke, mladino in odrasle.
Ob 14. uri bo pred Športno dvorano v Komendi
srečanje pustnih mask z animatorko. Najlepše
maske bodo nagrajene. Od 19. do 22. ure pa bo
v Mravljišču za mladino od 12 let naprej glasbeni in družabno zabavni program s skritim gostom
in Valentinovim plesom v maskah.
Izlet v Cerknico – Društvo upokojencev
Komenda organizira 14. februarja za prijetno
pustno nedeljo izlet z avtobusom v Cerknico.
Odhod Moste, Križ ob 7. uri, prijave sprejema
Marija Špehonja, tel.: 031-405- 303.
Pohod na Šenturško goro – Društvo upokojencev Komenda organizira pohod na Šenturško goro. Odhod v soboto, 20. februarja,
ob 8.30 izpred planinskega doma Milana Šinkovca na Podborštu.
Občni zbor PGD Križ – Redni letni občni
zbor članov PGD Križ bo v soboto, 20. februarja, ob 18. uri v Breznikovem domu krajanov
na Križu.
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Bodi preVIDEN
To je naslov akcije, ki jo pričenja Policija Slovenije na območju vse države. Posebno pozornost bodo policisti posvetili pešcem, ki še vedno niso dojeli, da je vidnost na prometnih
površinah prvi pogoj za varno gibanje. Vse
preveč je še pešcev (in tudi kolesarjev), ki v
temi ali gosti megli ne uporabljajo popularno
imenovanih kresničk ali drugih primernih odsevnih teles. Zavedati se moramo, da je dobra
vidnost vseh udeležencev prvi pogoj, da obvarujemo sebe in tudi voznike pred hudimi posledicami trka. Seveda bodo policisti istočasno
nadzirali tudi psihofizično stanje voznikov in
prekoračiteljem dovoljene koncentracije alkohola v krvi preskrbeli prenočišče. Moramo pa
Policiji priznati, da se zaveda, da ni med nami
za to, da kaznuje, ampak da varuje posameznike in premoženje. To poslanstvo moramo vzeti
kot njihovo delovno nalogo. Če pri tem sodelujejo tudi civilne organizacije in vsak posameznik, je velika verjetnost, da se bo število
kaznivih dejanj in prometnih nesreč s smrtnim
izidom še zmanjševalo. Tako lahko z zadovoljstvom zapišemo, da se je število takih nesreč v
primerjavi z letom prej, v letu 2009, občutno
zmanjšalo (od 213 v letu 2oo8, na 173 v preteklem letu), kar pa je še vedno občutno preveč.
Pogosti vzrok: vinjenost! Za 11% se je zmanjšalo tudi število prometnih nesreč s težkimi
telesnim poškodbami in za 10% z lažjimi telesnimi poškodbami.
Razveseljivo je, da med novoletnimi prazniki ni bilo prometnih nesreč z najtežjimi posledicami.
Skrajni čas je že, da bo Ministrstvo za notranje zadeve poostrilo preverjanje šol, ki vzgajajo bodoče voznike. Ocenjujem, da bo njihov
nadzor le prinesel rezultate, ki bodo povečali
kvaliteto tako teoretičnega kot praktičnega
pouka.

Varna pot – za šolarje!

Iz zadnjega obdobja preteklega leta smo
dolžni objaviti le še nekaj »cvetk« z našega
področja.

Kjer se prepirata dva
… (lahko posodobimo stari rek) policija delo
ima. Prepir med dvema bratoma v Suhadolah,
ki se je zgodil 21. 11., je enemu izmed njih
prinesel vreznine s steklom, obema pa plačilni
nalog.

Komu bo služil tuji daljinec
Daljinec za odpiranje garažnih vrat, ki je bil
23. 11. ukraden pri vlomu v parkirano vozilo v
Mostah, gotovo ni namenjen dobrim namenom.
Če vlomilec že nima namena pomagati lastniku
garaže pri pospravljanju garaže, ima gotovo
nepoštene skrite namene. Skušali jih bodo pojasniti kriminalisti, ki zbirajo potrebna obvestila. Ker tudi vlom ni pošteno dejanje, bo sledila
prijava pristojnim organom.

Veseli Silvester
Res je, da naj bi bilo praznovanje novega
leta prešerno in razigrano, a si je izsledeni voznik osebnega avtomobila prav na ta dan na
Gmajnici privoščil le malo preveč. Dodobra
»nadelan« ni ustavil policijski patrulji, dokler
se zaradi neprilagojene hitrosti ni zaletel v
ograjo. Odklonil je preizkus alkoholiziranosti
in si s tem prislužil silvestrovanje v »policijskem hotelu«. Verjetno polnočne ure ni dočakal
s kozarcem penine. Zoper kršitelja bo podan
obdolžilni predlog na Okrajno sodišče.
Čisto nedolžni pa krajani verjetno vseh krajev le niso. Veliko manj je bilo pokanja prepovedanih eksplozivnih sredstev, tudi nesreč z
njimi ni bilo. Psi in krajani so se pomirili, »črni
trg« takih sredstev pa je za bodoče novoletne
praznike zopet odprt.
Tone Ogorevc
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OBJAVE

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

Na svetu mnogo je poti,
a samo ena vodi tja, kjer boš ti,
po tej poti za teboj pridemo
mi vsi.

ZAHVALA
Minil je mesec dni odkar se je v 84. letu
od nas poslovil naš oče, dedek, pradedek, naš ATA

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je po hudi bolezni zapustila

ALOJZIJ STRGAR

JELKA KUBELJ

z Gore pri Komendi

rojena Grkman
s Križa.
(3.5.1961 - 21.11.2009)

Vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in nam stali ob strani, se iskreno zahvaljujemo
za tople besede, darovane sveče in cvetje ter svete maše. Posebna
hvala g. župniku Zdravku Žagarju, pogrebniku, pevcem in praporščakom.
Vsi njegovi
December 2009

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sosedom
in znancem, ki ste nam izrekli sožalje, bili zadnje ure z nami in pokojno tako množično pospremili na njeni zadnji poti na tem svetu.
Hvala za vse molitve in darovane maše, sveče in cvetje.
Hvala obema duhovnikoma in diakonu, pogrebni službi, pevcem,
nosačem in trobentaču za lep pogrebni obred.
Pokojno ohranimo v lepem in trajnem spominu.
Vsi njeni

ANICE DOLČIČ
iz Most pri Komendi

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom,
sosedom, znancem in prijateljem za besede tolažbe, darovane svete
maše in sveče. Najlepše se zahvaljujemo dr. Dolencu, dr. Preglju in
osebju nevrološke klinike v Ljubljani za ves trud v času zdravljenja.
Posebna zahvala g. Miru Šlibarju za duhovno spremljanje v času
njene bolezni in darovano sv. mašo v Komendi ter škofu dr. Antonu
Jamniku, da je prišel bodrit Anico na Miklavževo nedeljo. Hvala tudi
g. župniku Zdravku Žagarju, pevcem, nosačem, praporščakom, pogrebni službi in trobentaču. Hvala vsem in vsakemu posebej.
Vsi njeni
Moste, januar 2010

Odšli so...
Terezija Fujan, rojena 4. 10. 1932, Gmajnica 40, stara 77 let
Jože Košir, rojen 24. 2. 1935, Moste 66, star 74 let

Ne jokajte na mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
pomnite kako trpela sem
in večni mir mi zaželite.
ZAH VALA
Ob smrti naše preljube žene, mame,
babice, prababice, sestre, tete in tašče

TEREZIJE FUJAN
(1932 – 2009)
iz Gmajnice
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste nam v teh dneh stisnili roko in se prišli posloviti od
pokojnice, darovali cvetje, sveče in darove za svete maše. Zahvaljujemo se tudi DSO Kamnik za vso skrb in nego, ki jo je bila pokojnica deležna vsa ta leta. Posebna zahvala dr. Bizjakovi iz ZD Naklo.
Hvala g. župniku za lep pogrebni obred in hvala tudi vsem pevcem
in trobentačem za poslovilne melodije. Iskrena hvala pa tudi pogrebni službi Jerič.
Vsi njeni

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, E-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Marta Jerebič (N.SI), Peter Cviren (SD), Anton Pogačar (SLS), Marija Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Bojan Tavčar (SDS) in Vesna Živadinov Štebe
(LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Baldomir Kremžar, Sabina Küzmič, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr.
Marko Žerovnik... Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 1850 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplačno.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Aplenca-Glasilo občine Komenda
Leto 19, številka 2 bo izšla 26. februarja 2010. Gradivo za objavo,
tudi čestitke in oglase, oddajte do četrtka, 11. februarja 2010

Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na
občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@
komenda.si. Informacije tudi na GSM 031-638-699
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Volilni občni zbor TD Komenda
Turistično društvo (TD) Komenda je imelo 8.
januarja volilni občni zbor, ki se ga je udeležilo
70 članov in članic društva, predstavniki drugih društev v Občini Komenda in podžupan
Mirko Kepic.
Dosedanji predsednik Vid Koritnik je po izvolitvi delovnega predsedstva predstavil delo
društva v zadnjih štirih letih. Poročal je o številnih uspešno izvedenih načrtih in dejavnostih,
ki so jih komendski občani hvaležno sprejeli in
pri njih sodelovali. K temu je prispevala tudi
publikacija z naslovom Turistično društvo
Komenda, ki je izšla decembra 2009, poleg
vodiča po znamenitostih naše občine pa prinaša
zgoščen pregled dejavnosti TD Komenda vse
od njegove ustanovitve 16. januarja 1999. Napisal jo je član UO TD Komenda Jožef Pavlič,
za kar se mu je predsednik društva Vid Koritnik
posebej zahvalil. Njen izid – 2500 izvodov – so
denarno podprle gostilne Čubr, Pizzeria hram
Gorjan, Olga in Pizzeria & Špageterija »Ine« v
Mostah ter Okrepčevalnica Klanc. Vodstvo TD
Komenda je ob denarni podpori naše občine s

pomočjo pošte v Komendi poskrbelo, da je
vsako gospodinjstvo v občini dobilo en izvod
zastonj.
Predsednik Koritnik se je zahvalil vsem donatorjem, ki denarno in gmotno podpirajo delo
društva, še posebej Občini Komenda, ostalim
društvom v občini za sodelovanje, Janezu
Lončarju pa za uresničitev velikega projekta –
lanskoletno odprtje Lončarjevega muzeja starih
predmetov.
Po razrešitvi starega upravnega odbora društva so bili v novi odbor izglasovani Vid Koritnik (predsednik), Irena Skok (podpredsednica), Urška Bremšak (blagajničarka), Veronika
Škrlj (tajnica), Slavi Gantar, Zofija Grmšek,
Majda Drolec, Marta Žargi, Marjana Grošelj,
Jurij Kern, Jožef Pavlič, Petra Starovasnik, Jani
Lončar in Štefan Kern (vsi člani). Nadzorni
odbor društva se ni spremenil in so člani Sašo
Gantar, Miran Bremšak in Franc Vidmar.
Znova za predsednika TD Komenda izvoljeni Vid Koritnik se je vsem nekdanjim članom
društva zahvalil za njihovo delo; posebej pod-

3:1 za hokejistke Triglava
V nadaljevanju avstrijskega državnega prvenstva lige DEBL so hokejistke Komende, ki
igrajo za Kranjski Triglav zabeležile tri nove
zmage in bile enkrat poražene.
Najprej so doma premagale ekipo iz Dunaja
6:3, kjer je bila Špela Hafner z štirimi zadetki
najboljša strelka. Nato je sledil boleč poraz,
najvišji v zadnjih letih z ekipo Neuberg kar
6:0. Kranjčanke tekme niso mogle dobiti nobenim pogojem, saj so se sodniki odločili, da oni
določijo zmagovalca. 28 izključitev po dve
minuti je pomenili, da so igralke kar 56 minut
igrale z igralko manj. Sledila je tudi pritožba
na sodniško zvezo. Samo dan pozneje so igrale
z ekipo Celovca in ponovno slavile s 5:1, tudi
tokrat je bila najboljša igralka Špela Hafner z
dvema goloma in dvema podajama. Zadnja
tekma pa zopet srhljivka z Beljakom. Po zaostanku 3:1 jim je uspelo v zadnji minuti izena-
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Letošnji program društva je predstavil predsednik Vid Koritnik.

Zahvala gasilcev PGD
Križ
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Križ
se zahvaljujejo krajanom Križa in Podgorja za
nabirke pri razdeljevanju novoletnih koledarjev. Vse člane in prijatelje društva pa vabijo na
letni občni zbor gasilskega društva Križ, ki bo
20. februarja ob 18. uri.

čiti na 4:4, po podaljšku ni bilo spremembe
rezultata, zato so sledili kazenski streli. Po kazenskih strelih so slavile Triglavanke s 5:4.
Zadeli sta Špela Hribar 4x in Špela Hafner 1x.
Do konca lige DEBL je še en krog, ki bo odločal, tako o zmagovalcu kot o 3. mestu Triglava.
Dekleta pa se zahvaljujejo županu Tomažu
Drolcu za izpolnjeno obljubo. Hvala župan in
občina Komenda.

Tekaška idila v Suhadolah

Obilice novozapadlega snega so se še posebej
razveselili ljubitelji smučarskega teka v naši
občini. Prizadevni urejevalci tekaških prog pri
Športnem društvu Suhadole na čelu s Francem
Zarnikom, pomagal pa mu je tudi Miha Repnik,

predsednici Katji Tabernik in predstavil letošnji
program društva.
Uspešno delo in sodelovanje so TD Komenda zaželeli dr. Angelca Žerovnik (v imenu
UPPG Komenda), Marjeta Šuštar (v imenu
Konjeniškega kluba Komenda), Milan Starovasnik (v imenu Čebelarskega društva P. P.
Glavar Komenda) ter predstavnika kluba komendskih mažoretk in ribiške družine iz Kamnika.
J. P.

so s strojem za pripravo tekaških prog te takoj
potegnili med Suhadolami, Mostami in Žejami.
Številni smučarski tekači iz naše občine, pa tudi
iz drugih (dobre stvari se hitro razvedo) so jih,
hvaležni za opravljeno delo, takoj preizkusili,
dodatno utrdili in zgladili. K Francu Zarniku
so, da mu ni bilo dolgčas pri pripravi prog, pa
tudi, da je bil stroj težji, radi prisedli tudi otroci
(na fotografiji), psi pa so na svoje lastnike oziroma, ker jih je pritegnilo zanimivo dogajanje,
tudi delali družbo pripravljalcem tekaških prog
ali iz varne razdalje opazovali zagnane tekače
na smučeh. Za vse je bilo obilo zimskega veselja, merjenja telesnih moči in vzdržljivosti.
Jožef Pavlič

Vabilo
na javno predstavitev projekta Športnega centra
Komenda
Vse občane in občanke vabim na JAVNO
PREDSTAVITEV projekta bodočega
Športnega centra Komenda. Javna predstavitev bo v soboto, 6. februarja, ob 11. uri
v Športni dvorani Komenda.
Predstavili bomo izdelano idejno zasnovo, maketo in vse doslej izvedene aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije.
Radi bomo tudi prisluhnili vsem vašim
predlogom. Vljudno vabljeni!
Darko Bolarič, predsednik odbora za
izgradnjo športnega centra in
predsednik NK Komenda Bolarič Darko
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NAGRADNA KRIŽANKA

Na zdravje!

TRGOVINA z elektro in
tehničnim materialom
Prodajamo različne vrste elektro materiala
(ves instalacijski material, stikala, vtičnice,
različna dekorativna svetila, žarnice), poleg
tega pa pri nas najdete tudi različen tehnični
material (razno ročno orodje, kot so kladiva,
klešče, izvijači, lopate, metri in podobno). Če
želenega materiala nimamo na zalogi, ga priskrbimo v enem dnevu oziroma v najkrajšem
možnem času!
Obiščite nas in se prepričajte o naši raznovrstni ponudbi! Potrudili se bomo, da boste zadovoljni!
Odprto: PON – PET od 7.30 do 19. ure;
SOBOTA od 7.30 do 12. ure
Informacije: Tel.: 01/8341-600, 01/8341-399
1. nagrada: set 7x14W varčnih žarnic Philips v
vrednosti 30 eur
2. nagrada: set 5x11W varčnih žarnic Philips v
vrednosti 20 eur
3. nagrada: set 3x9W varčnih žarnic Philips v
vrednosti 13 eur
Rešeno križanko (lahko napišete tudi sa-

mo REŠITEV GESLA) pošljite na naslov:
Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO VKLJUČNO 10. FEBRUARJA.
Na kuverto napišite: ime, priimek, naslov in
pripišite Nagradna križanka.
Nagrajenci križanke SLAŠČIČARSTVO
TORTICA, Helena Kropivnik s.p., Mlaka
41 b, 1218 Komenda - Telefon +386 31 670
688 - v Aplenci, glasilu občine Komenda, številka 12/2009:
1. nagrada – TORTA – URŠKA PETKOVŠEK, KRIŽ 44 D, 1218 KOMENDA
2. nagrada – 1 kg slovenski piškoti – KRISTINA OVIJAČ, KLANEC 43, 1218 KOMENDA
3. nagrada – 1 kg marmeladnih rožic – ŠTEFKA GRKMAN, REMICOVA POT 7, 1218
KOMENDA
Čestitamo! Nagrade prevzamejo nagrajenci na
podlagi potrdila in osebnega dokumenta v
SLAŠČIČARSTVU TORTICA, Helena Kropivnik s.p., Mlaka 41 b, 1218 Komenda.

Prva nedelja v januarju, kopajoča se v soncu,
je zvabila v naravo številne zdravega zraka,
gibanja in izgube za novo leto dodatnega kilograma ali malo več željnih ljudi. Številni med
njimi so se povzpeli tudi na izletniške točke v
naši občini, prehodili katero od označenih poti
Planinskega društva Komenda. Veliko sem jih
srečal tudi na poti iz Suhadol na Hosto. Med
njimi tudi prijazno skupinico iz Utika iz sosednje vodiške občine ter pohodnike iz trzinske
občine, ki so jo zaradi otrok zamikali Mlinčki.
Prva skupina je vam, komendski občani, s suhadolskimi borovnicami, namočenimi v bohinjsko žganje, s Hoste takole zaželela: Na
zdravje v letu 2010! Naj velja za vse leto!
Jože Pavlič

Utrinki od Aplence do Aplence
Aplenca

Glasilo občine Komenda 1/2010

nosti so tudi tokrat številčno najbolj obeležili
člani
Konjeniškegaa
kluba Komenda. Bilo
pa je kar nekaj lastnikov s konji tudi iz sosednjih krajev. Spominska darila je pripravil
Franc Kremžar, gospodinje pa so napekle dobrote. Da je bilo vse
prav in za vse prav paa
je poskrbel neutrudni
Ivan Hlade s Križa.
Zimski sprehod
■
Župan
pa
je
pred
Skavti so prinesli luč
koncem leta z darilom in s čestitko ■ Prvi mesec v letu polnem dobrih želja, tihih
■ Komaj smo oddali na pošto zadnjo lansko
za srečno, zdravo in mirno prihajajoče leto
upanj, lepih sanj, pa tudi strahu spoštljivih
p
, že smo se znašli v pprazničštevilko Aplence,
j
voščil starejšim,
nad devetdeset let starim
neprijetnih mor, da bi nas ne doletele, pa sta
o
občankam
in občanom. Obiskal
prijazno pozitivno razsvetlila še dva dogodj Marijo Kosec in
n
je
L
Luko
Hribarja na Križ Ivano Hace in Feržu,
d
dinanda
Vodeta naa
G
Glavarjevi
v Komendi,
C
Cecilijo
Korbar naa
B
Bregu
pri Komendi,
J
Jožefa
Zabreta v Mos
stah,
Ivano Jerman v
S
Suhadolah
in Angelo
K
Kepic
na Mlaki terr
n
najstarejšo
(na sliki) v
Praznik na Križu
občini
Komenda,
nem razpoloženju. Najprej so nas prijetno
n
98-letno Marija Kepic iz Most in
»presenetili« komendski Skavti, ki so prinesli
najstarejše v domu v Kamniku. Novoletni
pozdrav
Vodic
Novo
No
Novo
volle
letn
let
tni po
tni
zdra
zd
dra
ravv iz
iz V
odi
od
dic
ic
betlehemsko luč miru. Tudi pri županu in
Čestitke in dobre želje vsem v letu
2
2010
tudi iz uredništva Aplence.
ka. Zabeležili smo skupino ustanovnih članov
■ Prazniki niso bili ravno v
Turističnega društva Komenda, ki letos praz
znamenju
bele zime. Gasilci so
znuje 10-let in za dušo nadvse prijazen novob
bili,
kot vedno, že prip
pravljeni,
da bi po potreb posredovali. Naraščabi
n Pšate se je v Mostah
nje
u
ustavilo
kakšnih desett
c
centimetrov
pred razlit
tjem,
v Suhadolah pa je
f
fotografsko
oko že zab
beležilo
zrcalno sliko v
v
vodnem
polju.
■ In ko je že kazalo, daa
t
tudi
trije kralji ne bodo
p
poskrbeli
za belo prep
progo
v dolini, se je Ustanovitelji Turističnega društva Komenda pred desetimi leti
Čestitke
Mariji
Č
Če
est
stit
tititkke
ke in
in dobre
dobre
dob
bre želje
željlje
želj
e najstarejši,
najjst
na
jstare
tarejš
jšii 98-letni
jš
98-llet
letni
tni Ma
M
ari
riji
iji Kepic,
Kep
epiic
ic
zgodil pregovor: Dan so se zbrali sredi januarja letos pri Lončarju na Podborštu.
v Mostah
gor, sneg dol. Dobili
zaposlenih na občini so se oglasili.
smo ga, snega namreč, kar lepo pošiljko in
letni dogodek ob 10-letnici Ustanove Petra
■ Potem so na Križu na Štefanovo spet pritako zabeležili tudi domala pravljični sprehod
Pavla Glavarja.
pravili tradicionalno blagoslovitev konj.
enega od komendskih konjenikov.
Kako je bilo z dobrotniki na koncertu pa več
Konjeniški praznik in hkrati dan samostoj- ■ Doživeli pa smo dober teden po tem, ko smo prihodnjič.
s
stopili
v leto 2010, tudi prijetno
Andrej Žalar
p
presenečenje
ponovol
letnega
koncerta godb
benikov
iz sosednje
o
občine
Vodice. Prvič so
n
nastopili
v Komendi,
z obisk pa so poskrbeza
l v Turističnem društvuu
li
K
Komenda.
Menda se že
r
razmišlja
tudi o sodelov
vanju
z bodočo godbo
i Komende.
iz
N
Na
ad
dvse prijazno
dvse
pri
rijijazn
jazno
o za dušo
duš
ušo
šo je
je bilo
bililo
o ob
b 10-letnici
10-llet
letni
tnici
ici Ustanove
Ustano
Ust
tanove
ve Petra
Pet
etra
tra Pavla
Pav
avlla
la
Nadvse
24 slika prazničnega vodnega polja
Zrcalna
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