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AKTUALNO

Koncert v 
mesecu žena
Koncert, namenjen ženam, dekletom in njiho-
vim dragim v mesecu žena, bo

v organizaciji UPPG, Občine Komenda, 
Kulturnega društva Komenda in Osnovne šole 
Komenda Moste bo v petek, 26. marca, ob 19. 
uri v dvorani OŠ v Mostah.

Nastopila bo pianistka Maja Tajnšek skupaj 
z vrhunskim violinistom, fi lharmonikom Bran-
kom Brezavščkom. Slišali bomo zimzelene 
melodije, fi lmsko glasbo, slovenske popevke 
in ljudske pesmi, tange.... skratka, poljubno 
glasbo v zasedbi violina-klavir, namesto glas-
klavir, kar je zelo lepo tako za manj zahtevne 
poslušalce, kot politike, člane vlade, mladino. 
V repertoarju imata tudi znane klasične skladbe 
za violino in klavir, razne plese - tango, menu-
et, valček, ragtime, blues,... iz klasične litera-
ture.

Na srečanju bo župan, kot običajno na teh 
koncertih, ki jih UPPG organizira od leta 2005 
(torej je to že 6. koncert), podelil vsem ženam 
in dekletom vrtnice. 

– až

Bil je lep večer. Lep in bogat, saj je polno 
dvorano doma 23. januarja napolnil tudi s toli-
ko lepe in močne energije, kakršne bi si v 
vsakdanjem pisanju življenjskih zgodb želeli 
čim večkrat. Ustanova Petra Pavla Glavarja je 
res edinstvena tovrstna ustanova v Sloveniji, ki 
deluje znotraj občinskih meja, in polovico de-
narja za dobrodelne dejavnosti, še posebej pa 
za podporo mladim za pridobitev znanja za 
razvijanje sposobnosti in doseganje življenj-
skih poti, dobi z lastnimi dejavnostmi in darovi 
dobrotnikov.

Svojo samoobnovo, samoohranitev je pred 
nedavnim nadgradila s Šolo za vrednote življe-
nja. Predsednica Ustanove dr. Marta Ciraj je 
prav na koncertu poudarila, da nova dejavnost 

temelji na pričakovanju, da se bodo nekdanji 
štipendisti tudi vračali kot sodelavci in dobro-
tniki ter tako nadaljevali tudi poslanstvo, ki ga 
je začrtal Peter Pavel Glavar, ki je 1760. leta v 
Komendi ustanovil zasebno šolo z internatom, 
da bi nadarjenim revnim učencem omogočil 
nadaljnje šolanje.

Do letošnjega koncerta je šolanje s fi nančno 
pomočjo Ustanove sklenil Daniel Haromet, ki 
mu je Ustanova podelila Popotno listino z željo 
po uspešnem napredovanju v osebnem in profe-
sionalnem razvoju. K družini Glavarjevih šti-

Deset let zglednega poslanstva 
Jubilej je Ustanova Petra Pavla Glavarja proslavila s koncertom 
skupine Katalena, ki kot svojevrsten fenomen v poglavju sloven-
ske popularne glasbe primerjalno ponazarja tudi edinstvenost 
UPPG v Sloveniji.

pendistov pa je v letos 
pristopil Sašo Slabanja.   

Med dobrotniki Usta-
nove je tokrat priznanje 
za Mecena dobila Občina 
Komenda, ki prispeva 
polovico sredstev za nje-
no delovanje. Priznanje 
Veliki dobrotnik je dobilo 
podjetje Lidl d.o.o. in 
pobudnica ter ena izmed 
šestih ustanoviteljev 
UPPG dr. Marta Ciraj. 
Priznanja za dobrotnika 
je dobilo še 24 posame-
znikov in podjetij, ki s 
prispevki v štipendijski 
sklad Ustanove podpirajo 

njeno poslanstvo.
Polna dvorana Kulturnega doma v Komendi 

pa ob jubilejnem koncertu ni z aplavzi nagradila 
le  štipendiste in dobrotnike, ampak še kako tudi 
skupino Katalena. Ta je z nastopom in s svojo 
edinstveno in nenehno enkratno glasbeno izvir-
nostjo dala tudi nadvse lep pečat deseti obletnici 
delovanja Ustanove, še posebej pa vsem obisko-
valcem in vsakemu posebej, ki se je odločil za 
takšno duhovno bogato sklenitev tega večera.

Andrej Žalar  

Dobrodelna Ustanova Petra Pavla Glavarja 
je bila ustanovljena decembra 1999. Njena de-
javnost je pospeševanje izobraževanja in ra-
zvoja talentov mladih, pomoč ostarelim ter 
drugim pomoči potrebnim. Od leta 2000 naprej 
je ustanova štipendirala skupno 26 štipendis-
tov. Drugi del dejavnosti, pomoč ljudem v sti-
ski, pa prav tako iz leta v leto narašča.

  
Katalena – Ocene, da je to kombinacija 

najboljše slovenske tradicionalne glasbe, 
skrbno izbrane iz arhivov, pesmaric in starih 
vinilnih plošč s trdnimi rock ritmi, z zavidanja 
vrednimi aranžmaji…, ki predstavlja glasbeno 
zapuščino  slovenskih regij v novi luči, doslej 
še ni nihče utemeljeno zanikal. Doživeti večer 
s Kataleno je bila tako tudi tokrat zares lepa 
čustvena navdahnjenost. 

Letos je poleg priznanja Mecena (Občina Komenda), Velikega do-
brotnika (Lidl d.o.o. in dr. Marta Ciraj) dobilo še 24 posameznikov in 
podjetij. 

Katalena in večer za dušo 

Priznanje Popotna listina za Daniela Harometa

Praznični večer 
s skupino 
Kajtimar
 Praznični večer 8. februarja je tudi tokrat pri-
pravila skupina Kajtimar Kulturnega društva 
Komenda. Lep, slovesno bogat program je bil 
prava spodbuda prazničnega večera, ki se je 
začel ob 19.30 v kulturnem domu. Kljub šte-
vilnim prireditvam ta dan, je bil za vse, ki so se 
odločili za ponedeljkov večer v domači dvora-
ni, lepo doživetje. 

– A. Ž. 
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ŽUPANOVA BESEDA

Občinski svet je na januarski seji sprejel občin-
ski proračun za letos, ki ga bo  z nekaj pripom-
bami in potrebnimi usklajevanji potrebno 
obravnavati še enkrat  in sprejeti marca na re-
dni seji. Soglasni potrditvi je zaradi načrtova-
nega posojila oziroma prevelike zadolženosti 
oporekal le en svetnik, član občinskega sveta.  

Kako komentirate izpostavljeni očitek o 
preveliki zadolženosti?    

»Verjamem, da tudi tokrat ne bom zadnjič 
ponovil, da se občina sme zadolžiti samo do 8 
odstotkov lani doseženega občinskega prora-
čuna. Vendar pa je prav zaradi tega očitek o 
preveliki zadolženosti smešen zaradi denarja, 
ki ga občina sicer obrača. Še enkrat poudarjam 
in trdim, da so to očitki tistih, ki občini nočejo 
dobro. Ni namreč res, kar govorijo, da je naša 
občina prezadolžena prek vseh meja. Zanimivo 
pa je, da ob tem pa nihče ne pove in napiše, 
koliko sami prigospodarimo. 

Zato bo v eni prihodnjih Aplenc objavljen in 
predstavljen pregled vseh površin nepozidanih 
stavbnih zemljišč, ki so last občine. Takrat bo 
lahko vsakdo sam izračunal, kolikšna je vre-
dnost, ki si jo je občina v vseh letih pridobila 
brez zadolževanja in koliko lahko od tega la-
stništva še pričakujemo. To bo potem nenaza-
dnje tudi lep pripomoček vsem tistim, ki se 
bodo jeseni pripravljali ali se že pripravljajo na 
jesenske volitve. Predvsem še bolj pomembno 
pa bo, da bomo vsi vedeli, kolikšno je občinsko 
premoženje in se ne bo moč predvolilno kititi z 
dvoumnimi in zavajajočimi izkrivljenimi in-
formacijami in trditvami.«     
Če prav razumem, nimate nič proti zadol-

ževanju oziroma kreditom? 
»In zakaj naj bi imel, vas vprašam. Vse bolj 

me moti, da se prikazuje najemanje kreditov 
kot nekaj slabega. Kot, da ne vemo, da se bomo 
iz tega krča, ki ga trenutno doživlja Slovenija, 
izvlekli izključno prek bank. Banke nam vendar 
ne bo delile bonbonov, ampak posojila pod 
ugodnimi pogoji vsem tistim, ki bodo ustvarjali 
nova delovna mesta. Saj ni treba biti ne vem 
kako pameten in razgledan, da bi vedel in videl, 
da je ni države na svetu, ki bi se razvila normal-
no brez posojila. In kar je prav za državo, je 
najbrž tudi za občine, ki skrbijo za infrastruktu-
ro, šole, vrtce,… in to za trideset, petdeset let 
ali še več. Kdo pa to še dela brez enega kredita? 
Če je kje, sem se takoj pripravljen zgledovati 
po njem. Tako pa se mi zdi popolnoma prav, da 
občina najame posojilo in da ga še mnogo prej, 
preden objekt odsluži, tudi povrne. 

Župan Tomaž Drolec

Dvoumnost proračunskega 
zadolževanja 
Kdo pa še dela brez enega kredita? Če je kje, sem se takoj pripra-
vljen zgledovati po njem. Prej bi verjel, da so »očitki« o zadolženo-
sti povezani z jesenskimi volitvami, pri čemer je sedanjim »kredito 
zaskrbljencem« uspešna in trdna, razvojno naravnana občina de-
veta briga.

Nenazadnje, zamislimo se, kaj če bi se vseh 
210 slovenskih občin v teh kriznih letih zaprlo 
v »ekonomski bunker«. Kaj pa bo potem počel 
ves gradbeni oziroma poslovno proizvodni 
potencial? Vemo, da vsak uspešen poslovnež v 
programskem trenutku najame kredit in gradi s 
posojilom, nakar s poplačilom vrne posojilo, 
hkrati pa si priračuna še svoj zaslužek.«

In zakaj po vaše nekateri menijo, da obči-
na Komenda tega ni sposobna; in  to danes 
kljub poslovni coni, ki ji ni primere v Slove-
niji, in je dokaz za to tako z modelom kot s 
poplačilom? 

Ne verjamem, da gre za nezaupanje, da tega 
nismo sposobni ponoviti. Ne verjamem, da 
preprosto ne vidijo, da pomeni vsak vložen 
evro v kvadratni meter Poslovne cone Komen-
da v celoti tisoč in morda več novih delovnih 
mest v bližini doma. 

Prej bi verjel, da je polemika o kreditih, ki je 
v občini že nekaj časa, golo natolcevanje, ki je 
skregano z ekonomiko. Verjel bi, da so »očitki« 
o zadolženosti povezani z jesenskimi volitva-
mi, pri čemer je sedanjim »kredito zaskrbljen-
cem« uspešna in trdna, razvojno naravnana 
občina deveta briga. Trenutno pač postaja vse 
bolj aktualna drugačna tekma z »govornimi 
ovirami«.

V zadnji Aplenci ste predstavili prihodnja 
dogajanja po vaseh. Izpadla pa je Komenda 
in bilo je kar nekaj klicev.  

»Rekel bi, da je bil zraven tiskarski škrat. 
Komenda ima predvideno izgradnjo pločnika 
od Gmajnice do občine, krožno križišče pri 
občini, ureditev Kranjske ceste in Glavarjeve 
ceste od šole do občine, vključno s tretjim za-
vijalnim pasom in izgradnjo kanalizacije v 
smeri Nasovč. 

Pa še to bi rekel, da trenutno v občini pote-
kajo občni zbori društev. Društva v naši občini, 
ki jih je vse več in so tudi številčna, pa so tudi 
ogledalo uspešnosti občine. Zato nam ne sme 
biti žal denarja, ki ga namenjamo za njihovo 
celoletno delo.«

Kaj pa ste imeli v mislih, ko ste v zadnji 
Aplenci za tokrat napovedali šah in črne je-
lše?

»V 12. številki je Franci Poglajen pisal o ša-
hovskih uspehih. Ugotovil je, da Šahovski klub 
Komenda uspešno deluje in dosega lepe rezul-
tate, vendar jim občina Komenda tega ne prizna, 
saj je rezultati ne zanimajo. Ta trditev absolutno 
ni točna in je krivično nesramna. Prav bi bilo, 
da bi Franci Poglajen upošteval, da občina že 

vrsto let Šahovski klub uvršča med tista društva 
oziroma klube, ki pri fi nanciranju dobivajo 
največ denarja med društvi. Lani (2009) je Ša-
hovski klub dobil 12.844,07 evra, Nogometni 
klub 9841,83 evra, Košarkarski klub 13.615.01 
evra in tako naprej. Ne vem, kaj naj bi občina 
še prispevala, če upoštevam, da imajo šahisti 
ogrevane prostore zastonj. Ob tem, da pa je 
Franci Poglajen podeljeno občinsko priznanje 
zaradi nadzora občinskega Nadzornega odbora 
užaljeno vrnil, mi je težko; zato je prav, da ve-
mo, kako je, in ali se občina res obnaša mače-
hovsko do Šahovskega kluba.

O črnih jelšah pa samo, naj Jožeta Pavliča, ki 
je pisal v članku z naslovom Rešujmo pomembna 
drevesa v decembrski številki Aplence, ne skrbijo 
črne jelše v poslovni coni, ker v coni ni niti ene 
črne jelše. To smo že ne vem kolikokrat dokazo-
vali in dokazali z vso stroko ministrstvu in dru-
gim. Vsem, ki še vedno raje govorijo in pišejo 
drugače, svetujem, naj pridejo po dokaz na obči-
no in se prepričajo, saj se mi ne zdi smiselno, da 
bi nam oni morali drugje dokazovati svoje že kar 
preveč opravljive trditve. Nenazadnje pravi pre-
govor, da laž, ki jo desetkrat ponoviš, nazadnje 
res koga spodbudi, k sumu, da gre za resnico.« 

Andrej Žalar 

Dr. France Arhar: Slovenija je malo 
zadolžena
Danes teden je občino Komenda obiskal pred-
sednik uprave UniCredit banka Slovenije dr. 
France Arhar s sodelavci. Župan Tomaž Drolec 
s svojo ekipo, v kateri sta bila tudi predsednica 
Medgeneracijskega društva Viktorija Drolec in 
podžupan Mirko Kepic, je v dobri uri predsta-
vil občino z vsemi značilnostmi, posebnostmi, 
uspehi in razvojnimi načrti v okviru in na 
osnovi poslovne cone. Dr. Arhar, ki je v pogo-
voru poudaril, da je Slovenija v primerjavi z 
evropskimi državami malo zadolžena, je bil 
vidno prijetno presenečen nad razvojem, uspe-
hi  in načrti občine Komenda in je napovedal, 
da si bo kmalu ogledal tudi poslovno cono. 

– A. Ž.
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DOGAJANJA

Širitev omrežja
Posodobitev mobilnih komuni-
kacij tudi v občini Komenda 

Na Občini Komenda smo konec januarja dobi-
li obvestilo družbe MOBITEL, d. d., da imajo 
skladno z državno koncesijsko pogodbo namen 
posodobiti omrežje mobilnih komunikacij 
GSM/UMTS tudi na območju naše občine. 

Trenutno pripravljajo dokumentacijo za 
sprejemno – oddajno bazno postajo, ki naj bi 
optimizirala GSM/UMTS signal v Mostah in 
ki naj bi bila predvidoma postavljena pri novi 
vrtnariji Gašperlin. Prizadevajo si, da bi bila s 
širitvijo omrežja seznanjena tudi lokalna sku-
pnost, zato vsem zainteresiranim na njihovo 
željo nudijo tudi dodatne informacije. 

Kontaktna oseba je Gregor Rot, e-mail: gre-
gor.rot@mobitel.si.

Marjan Potočnik, Občina Komenda

Minilo je leto dni in pol, ko je v nedeljo popol-
dne, 13. 7. 2008, padlo nebo na zemljo in je 
orkanski veter zaznamoval okolico Kamnika z 
mogočnim pečatom. V gozdni krajini so zaze-
vale praznine. Na Gozdu, Vovarju, Klemeno-
vem griču, Starem gradu, Soteski, Hribu, Kali-
šču, v Serjuču, v Suhadolah in še nekaterih 
krajih je podoba gozda povsem spremenjena.

Z tako obsežno ujmo se na območju KE 
Kamnik do sedaj niso spopadli ne lastniki 
gozdov ne gozdarji. Zavod za gozdove je oce-
nil poškodbe in ugotovil, da je bilo poškodova-
nih 3.050 ha gozdnih površin, povsem uničenih 
209 ha, da je potrebno posekati 127.000 m3 
lesne mase, (kar pomeni približno tri letne 
normalne poseke), popraviti 17 km gozdnih 
vlak, 19 km pa jih bo potrebno zgraditi na no-
vo. V potrjenem sanacijskem načrtu iz avgusta 
2008 je bilo predvideno, da se posek in opravi 
do leta 2010, obnova pa do leta 2012.

Ob koncu leta 2009 je bilo zaradi ujme pose-

Še je čas za obnovo
Poziv lastnikom gozdov, ki jih je 13. julija 2008 prizadela ujma.

kano 142.641 dreves v skupni izmeri 144.604 
m3, 73 % iglavcev in 27% listavcev. Na novo 
je bilo zgrajeno 28 km gozdnih vlak, rekon-
struirano pa 33 km, zgrajeni pa sta bili tudi dve 
novi gozdni cesti v skupni dolžini 1000 m, ter 
ena gozdna cesta rekonstruirana na dolžini 
1200 m. Na podlagi sprejetega sanacijskega 
načrta in v skladu s pravilnikom o fi nanciranju 
in sofi nanciranju vlaganj v gozdove, je bilo za 
povečane stroške poseka lastnikom poškodo-
vanih gozdov izplačano 280.043€, 52.673€ za 
gradnjo vlak, 38.761€ za rekonstrukcijo vlak 
in 34.632 € za gradnjo ali rekonstrukcijo goz-
dnih cest.

V pozni jeseni 2009 je bilo prvim najbolj 
pogumnim lastnikom dobavljeno 136 kg me-
šanice semen gozdnih dreves za setev na 13,6 
ha prizadetih površin ter 10.300 kosov sadik za 
saditev na 3,7 ha. Kljub neugodni vremenskim 
razmeram je delo že skoraj opravljeno. 

V letu 2010 je načrtovano, oziroma dogo-

vorjeno, da bodo lastniki posejali 37 ha povr-
šin s 360 kg mešanice semen gozdnih dreves, 
51.000 kosov sadik posadili nadaljnjih 15 ha 
ter zaščitili sadike individualno (s količki ali 
premazi) ali pa skupinsko (z ograjo) pred po-
škodbami, ki jih povzročajo rastlinojedi. V 
skladu s pravilnikom o fi nanciranju in sofi -
nanciranju vlaganj v gozdove bo iz proračuna 
RS v celoti nabavljen ves potrebni material in 
sofi nancirano opravljeno delo. Do teh sred-
stev so upravičeni samo lastniki gozdov, ali 
pa na podlagi izdanega pooblastila in raču-
na izvajalci opravljenih del. Še enkrat naj 
poudarim, da morajo biti vsa dela, vključno s 
količino in vrsto potrebnega materiala, dogo-
vorjena z ZGS zaradi načrtovanja obsega 
predvidenih porabljenih sredstev in ustreznega 
materiala.

Nič še ni zamujenega. Gozdarji Zavoda z 
gozdove Slovenije s krajevne enote Kamnik 
ponovno pozivamo lastnike gozdov, ki jih je 
prizadela ujma in bi želeli obnoviti svoj gozd, 
naj se povežejo z revirnim gozdarjem za njiho-
vo posest in skupaj uskladijo želje in možnosti 
pri obnovi gozda. Možnosti sofi nanciranja ob-
nove in zaščite so še vedno. 

Posledic katastrofe v gozdu ne moremo od-
praviti, lahko pa pospešimo celjenje nastalih 
vrzeli.

Miha Zabret, vodja KE Kamnik

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 Me-
hurčki pri OŠ Komenda Moste (Uradne objave GOK, št. 10/2009) OŠ Ko-
menda 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 Mo-
ste, 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).

Lovci Lovske družine Komenda opozarjamo 
vse lastnike psov, da je spuščanje psov z vrvice 
v lovišču nedopustno in z zakonom prepoveda-
no. Psi, ki tavajo po travnikih, gozdovih in na-
seljih brez nadzora, so varnostno in zdravstveno 
tveganje. Spuščeni psi so v preteklosti pokon-
čali že več srnjih mladičev. Od psov preganjana 
divjad zapušča mirne gozdne kotičke in se po-
tem neredko znajde pod kolesi avtomobilov, ali 
pa bega celo v naselja. Opozoriti moramo tudi 
na občasne pojave nevarnih nalezljivih bolezni, 
kot sta garjavost in steklina. Verjamemo, da z 

LD Komenda obvešča lastnike psov
lastništvom in skrbjo za svojega štirinožnega 
družabnika izkazujete ljubezen do narave. Lepo 
in koristno zanje je, da jim privoščite daljše 
sprehode in tekanje v naravi. Toda zavedati se 
je treba tudi odgovornosti. Privoščite drugim 
sprehajalcem varnost, divjadi potrebni mir, sebi 
pa prihranite morebitne stroške. Zato vas pozi-
vamo, da imate pse vedno na vrvici in pod 
nadzorom ter da uporabljate utečene poti in 
steze. Narava vam bo hvaležna!

Za Lovsko družino Komenda
dr. Jernej Zupančič, starešina 

Lovska družina Komenda skladno z določili 
Zakona o divjadi in lovstvu (UL RS, št. 
16/2004) obvešča, da sta za člana Komisije LD 
Komenda za ocenjevanje škode po divjadi za 
leto 2010 imenovana Viktor Grintal in Lojze 
Ravnikar. Oškodovanci naj na komisijo naslo-
vijo pisno vlogo na naslov: LD Komenda, Križ 
42 d, 1218 Komenda /pripis: Komisija za oce-
njevanje škode po divjadi.

LD Komenda   

Grintal in Ravnikar 
člana komisije
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DOGAJANJA

Člani društva Ekologi brez meja so napovedali 
največji okoljski projekt v zgodovini Slovenije 
in ga poimenovali Očistimo Slovenijo v enem 
dnevu. Projekt je nastal po vzoru estonske ak-
cije, ko je 3. maja 2008 petdeset tisoč Estoncev 
očistilo Estonijo in zbralo 10 tisoč ton odpad-
kov v samo petih urah.

Želja slovenske akcije je v enem dnevu 
združiti 200.000 prebivalcev, ki bodo čistili 
komunalne odpadke s prej popisanih divjih 
odlagališč ter odpadke, ki ležijo na sprehajal-
nih in pohodniških poteh, v okolicah šol in 
mestnih središčih. Zasnovana je tako, da bo 
opozorila na problematiko divjih odlagališč v 
Sloveniji in hkrati prispevala k boljši ozave-
ščenosti. 

Slovenija ima okoli 50.000 divjih odlagališč, 
ki kot magnet privlačijo še več odpadkov. Po 
ocenah je ilegalno odvrženih 400.000 ton od-
padkov, kar predstavlja površino dveh Bohinj-
skih jezer in skoraj petina je nevarnih okolju, 
živalim in človeku. Med »privlačnejše« loka-
cije za divja odlagališča spadajo tudi gozdnata 
območja, Slovenijo pa pokriva 58,5 odstotka 
gozdov, kar nas uvršča na tretje mesto v 
Evropski uniji. 

Akcija bo 17. aprila potekala v dveh delih. 
V prvem delu bodo čistili divja odlagališča, 

za kar že poteka izdelovanje katastra divjih 
odlagališč za vso državo, vključno z nevarnimi 
in gradbenimi odpadki. Doslej je že popisanih 
prek 10.600 odlagališč.

Drugi del akcije pa bo vključeval čiščenje 
ulic, cest, okolic šol, vrtcev,

stanovanjskih okolišev ter sprehajalnih in 
pohodniških poti. Eden od ciljev pa je tudi, da 
se tokrat v tej vseslovenski akciji združi 
200.000 Slovencev in zbere vsaj 20.000 ton 
komunalnih odpadkov od ocen jenih 400.000 
ton na okrog 50.000 divjih odlagališčih. 

Letošnja akcija 17. aprila bo torej največja 
doslej, da pa je izvedljiva kažejo že dosedanje 
množične spomladanske čistilne akcije po 
Sloveniji. Projekt so kot častni pokrovitelji 
podprli Predsednik Republike Slovenije dr. 
Danilo Türk, predsednik Vlade Republike 
Slovenije Borut Pahor in predsednik Državne-

Očistimo Slovenijo v enem dnevu! 
Tudi v občini Komenda bo velika akcija 17. aprila.

ga zbora Republike Slovenije 
dr. Pavel Gantar, vanj pa se 
vključuje  tudi Ministrstvo za 
šolstvo in šport, ki bo vse 
šole v Sloveniji povabilo, da 
se udeležijo čistilne akcije 
17. aprila.

Doslej so prostovoljci pre-
ko Geopedije pregledali pri-
bližno petino Slovenije in 
odkrili 2246 potencialnih 
divjih odlagališč, prek 20 lo-
kacij pa je tudi že potrjenih in 
opisanih. Veliko potencialnih 
odlagališč pa še prekriva 
sneg in onemogoča  popis in 

kartiranje. Akcija je naletela na dober odziv, 
saj se k sodelovanju vsak teden prijavi pribli-
žno 50 novih prostovoljcev. Največ dela imajo 
trenutno občinski organizatorji.

Tudi v občini Komenda je akcija že v polnem 
teku. Vodita jo predsednik TD Vid Koritnik in 
koordinatorka akcije v občini Helene Drolc. 
Dogovor so v občini že podpisali Občina, žu-
pan Tomaž Drolec in direktorica občinske 
uprave Majda Ravnikar, Osnovna šola Komen-
da Moste, ravnateljica Mira Rek, Turistično 
društvo, Planinsko društvo, Društvo  upoko-
jencev, Lovci, Ribiči, Skavti, Mravljišče, Ga-
silci, ŠD Suhadole in z drugimi.

10. februarja so se dogovorili, da bodo na 
naslednjem sestanku še ta mesec uskladili tudi 
organizacijska vprašanja in dorekli s koordina-
torji po vaseh vse potrebne priprave. Tako naj 
bi vsaka vas v občini imela svojega koordina-
torja. Na tako imenovanih Info točkah bodo  
poskrbeli za vrečke in rokavice, že sedaj pa 
vabijo kmetovalce in lastnike zemljišč, ki 
imajo ustrezno mehanizacijo, da 
koordinatorjem sporočijo, če se 
bodo vključili v akcijo. Sicer pa bo 
na dan  akcije poskrbel za prevoz 
odpadkov Suhadolsko jamo Publi-
cus, odloženi pa bodo potem na 
podlagi sedanje občinske pogodbe 
na Barje. 
Čeprav so v občini doslej vsako 

leto zbrali med 10 do 15 ton različ-
nih odpadkov, pričakujejo, da bo 
letošnja akcija še veliko bolj  učin-
kovita. Štirinajst dni pred akcijo 
bodo preverili vse točke, vsakdo pa 
jih bo lahko preveril tudi sam s kli-

kom na www.ocistimo.
si    

V občini so po va-
seh naslednji koordi-
natorji, na katere se 
lahko obračate:

Občina – Vid Kori-
tnik, tel.: 051 688 705, 
vid.koritnik@siol.net

Gmajnica – Helene Drolc, tel.: 041 589 785, 
helene.drolc@gmail.com

Križ – Nataša Prezelj, tel.: 041 971 574, na-
tasa.prezelj@gmail.com 

Jernej Zupančič, tel.: 041482 505, jernej.
zupancic@guest.arnes.si

Moste - Irena Skok, tel.: 041 386 371, tia.
moste@siol.net

Veronika Škrlj, tel.: 041 294 676, instal.
skrlj@siol.net

Suhadole – Andrej Blažič, tel.: 051 301 743, 
andreja.suhadole@gmail.com

Ivanka Špende, tel.: 041 639 660, ivanka.
spende@ra-fi n-si

Podboršt - Majda Bremšak, tel.: 041 419 
240

Katja Tabernik, tel.: 041 721 478, katja.ta-
bernik@siol.net

Glavarjeva c. – Blaž Mihelčič, tel.: 031 279 
520

 Zajčeva 9 – Štefan Kern, tel.: 041 991 466
Breg – Franc Petrič, tel.: 040 365 080
Nasovče – Peter Zmrzlikar, tel.: 041 897 

751
Gora – Petra Starovasnik, tel.: 041 231 787, 

petra.starovasnik@siol.net
Klanec 11 – Aleš Holc, tel.: 040 866 040, 

ales.holc@siol.net
A. Žalar

Podpis pogodbe z županom na občini 

Podpis pogodbe z ravnateljico na šoli Komenda Moste

RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO
 MIBOS d.o.o.

e-mail: mibos@volja.net
tel: 01/83 14 515, GSM: 031 305 451
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KULTURA

Če bo kal 
pognalo 
seme....
Morda bi bilo bolj prav, da bi naslov napisal v 
trdilni obliki, ker so se oživljanja nekoč tradi-
cionalne dramske dejavnosti na Križu lotili 
nekdanji igralci, ki jim zamisli ne manjka, kot 
jim ne manjka volje do ustvarjanja življenja in 
žive besede na odru. Po okriljem PGD Križ 
želijo ustanoviti dramsko sekcijo in privabiti k 
sodelovanju nekdanje in tudi nove igralce, 
predvsem iz vrst mladine, ki na Križu (razen v 
gasilstvu), nima prave vsebine zdravega delo-
vanja in izrabe prostega časa.

Zaradi tega vabijo vse, ki bi jih zanimalo 
delovanje v dramski sekciji, da se prijavijo ali 
predsedniku društva ali pa pobudniku oživitve 
kulturnega dela. Pokličejo lahko po telefonu 
št.: 041-949-311 (Franci Martinjak), kjer bodo 
dobili vse potrebne informacije.

Resnično bi bilo prav in koristno, da bi seme 
ideje vzklilo in tudi obrodilo sad, ki ga prebi-
valci Križa pogrešajo.

-vc 

Z narodom, ki ne spoštuje svoje preteklosti in 
kulturnega izročila, je nekaj hudo narobe. Sta-
ra, pa še kako upoštevanja vredna ugotovitev. 
Ohranjanje narodovega izročila je dolžnost 
vseh, ki jim je mar bodočnosti, ki je stkana iz 
izročila in sedanjosti, ki brez preteklosti nima 
prihodnosti.

Tega se še kako zavedajo članice in članice 
Društva narodnih noš na Komendskem, ki so 
se zbrali 12. februarja na svojem rednem obč-
nem zboru. Okrog 80 jih je bilo, ki so prisluh-
nili poročilom o delu v preteklem letu, pred-
vsem poročilu predsednice društva dr. Angelce 
Žerovnik. Upravičeno ponosna je ugotovila, 
da so bile naloge, zastavljene na preteklem 
občnem zboru, v celoti izpolnjene in je tako 
društvo opravičilo svoj obstoj, brez katerega si 
ne moremo predstavljati nobene prireditve do-
ma, pa tudi v tujini so pokazali, da je gorenjska 
narodna noša ponos Slovenije in biserček na 
vsaki mednarodni prireditvi. Tako so mednaro-
dni javnosti predstavili oblačilno kulturo na 
jurjevanju v Ljubljani, obiskovalcem Bleda, 
predvsem pa na 63. žegnanju v Beljaku, kjer so 
sprevodi narodnih noš ena nosilnih prireditev 
na tem praznovanju. Tudi obiskovalci Lipice 
so jih občudovali, nikakor pa ne smejo manj-
kati na Dnevih narodnih noš v Kamniku. Pre-
šernov semenj, 8. februarja, ne mine brez njih. 
Prijetno doživetje je bil tudi izlet v nošah v 
Belo krajino, kjer jih je sprejel rojak, župnik v 
Metliki, Jože Pibernik. S svojim nastopom so 

Kot vsako leto, se je te revije udeležil tudi 
(žal edini) Mešani pevski zbor DU Komenda, 
ki je s svojim petjem navdušil publiko in 
upajmo, da tudi strokovnega ocenjevalca Mitjo 
Gobca. Zbor je zvenel polno, temperamentno 
in pevsko ubrano. Kot vedno!

Tehnično je samo prireditev motilo nepre-
stano prestavljanje mikrofonov na odru. In to 
ne samo publiko, pač pa tudi pevce. Organiza-
cija kot vselej: Brezhibna, zadovoljstvo skoraj 
popolno. Vse to je dovolj za odlično oceno 
pevske prireditve.

Tone Ogorevc

Narodne noše so ponos naroda
poživili jubilejno farno praznovanje. Prijeten 
način druženja predstavlja vsakoletni piknik s 
tombolo, ki ga niti dež ni motil, saj so se uma-
knili pod kozolec Podgorškovih. Tombola je 
bila uspešna. Sodelovanje z drugimi društvi, 
kjer njihova navzočnost doda pridih slovesno-
sti, je prilika za druženje vseh generacij. Vabil 
je vedno več.

Posebna zahvala za še vedno aktivno sode-
lovanje je veljala štirim najstarejšim članicam 
in članom, ki kljub 80 križem s svojo navzoč-
nostjo predstavljajo vez med najstarejšo gene-
racijo in mlajšimi. To so Anica Rupnik, Ana 
Zadrgal, Alojz Grebenc in Franc Novak.

Posebno skrb za nadaljevanje tradicije nego-
vanja kulturne dediščine pa društvo posveča 
delovanju že kar uveljavljene mladinske sku-
pine »Avrikelj«, ki pod vodstvom Marjana 
Rozmana pridno vadi in nastopa. Ker pa v tej 
skupini sodelujejo učenke in učenci Osnovne 
šole Komenda Moste, je včasih zelo težko 
usklajevati urnike dela v šoli in čase vaj in na-
stopov. Zato bodo uskladili svoje delo s šolo na 
posebnem skupnem sestanku vodstva šole in 
predstavnikov društva.

In program dela v tekočem letu? Tak, kot je 
bil v preteklem letu. Skupna ocena je bila, da je 
delo društva pohvale vredno in zastavljeni 
programi preteklega leta, ki so bili v celoti iz-

Manifestacija pevske kulture
Območna, 31. revija pevskih zborov občin 
Kamnik in Komenda, je bila v počastitev slo-
venskega kulturnega praznika kot vsa leta do-
slej 8. januarja v Domu kulture v Kamniku. 
Pevskega srečanja se je tokrat udeležilo 11 
zborov, med katerimi smo prvič po dolgih letih 
pogrešali Moški pevski zbor iz Komende. Vsi 
upamo, da jih bomo prihodnje leto zopet lahko 
pozdravili med uveljavljenimi zbori. 

Slavnostni govornik Tone Ftičar je orisal 
pomen kulture v vsakdanjem življenju in bo-
gatenju človeškega vsakdana. Ni pozabil pove-
dati nekaj upravičeno kritičnih misli o položaju 
kulture v slovenskem prostoru.

Primerno in spoštljivo je izzvene-
lo slovo od skladatelja in pevovodje 
Viktorja Mihelčiča, ki je svoje bo-
gato umetniško življenje sklenil sa-
mo dan pred kulturnim praznikom. 
Lahko zapišemo, da je bil poseben 
prijatelj našega Mešanega pevskega 
zbora DU Komenda, ki mu je po-
svetil dve novi priredbi pesmi. Ver-
jetno sta ti priredbi zadnji (ali eni 
zadnjih) njegovih skladateljskih ve-
ščin. Žal zaradi objektivnih okoli-
ščin ni pričakal njunih izvedb, ki pa 
ostajata dolžnost zbora v bližnji 
prihodnosti.

polnjeni, predstavljajo tudi program za tekoče 
leto. Udeležence sta pozdravila tudi predsednik 
Turističnega društva Vid Koritnik in predstav-
nik DU, pisec teh vrstic. Seveda  nista mogla 
mimo zahvale in priporočila za sodelovanje v 
bodoče.

Naša svetovna popotnika dr. Angelca Žerov-
nik in dr. Marko Žerovnik sta prikazala fi lmske 
upodobitve njunega popotovanja po treh hima-
lajskih kraljevinah. Izredno zanimivo za vse, 
ki o takih potovanjih toliko izvemo samo zara-
di njune pripravljenosti, da svoja doživetja de-
lita z nami.

Prijetno družabno srečanje se je nadaljevalo 
kar pozno v večerne ure. 

Mešani pevski zbor Društva upokojencev Komenda
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POLITIKA - PISMA

Občinski proračun 
Na zadnji seji občinskega sveta januarja smo v tako imenovani prvi 
obravnavi  razpravljali o letošnjem občinskem proračunu. Kot vedno, 
je strokovno dobro pripravljen. Glede na razmere, v katerih smo, pa je 
predlog takšen, da ni kaj odvzeti in dodati, če nočemo novih odvze-
manj za drugačne želje. Vendar imamo pri LNO vseeno kar nekaj 
pripomb.

Veseli nas, da so v predlogu sredstva za izgradnjo Športnega centra. 
Odbor, ki ga je imenoval župan, že dlje časa deluje, predseduje pa mu 
predstavnik LNO  Darko Bolarič, ki je tudi predsednik NK Komenda. 
To društvo ima kar 6 nogometnih ekip, ki tekmujejo v ljubljanski nogo-
metni ligi. Prav skrb za mladino je osnovno vodilo, da zelo podpiramo 
pričetek del za izgradnjo nogometnega in ostalih igrišč za mladino in za 
potrebe šole.

Zaskrbljeni smo, ker je v proračunskem predlogu samo denar za 
projekte za Medgeneracijski center. Ob tem, da gradbeno dovoljenje za 
center že imamo, se sprašujemo, kako bo z gradnjo. V proračunskem 
predlogu tega denarja ni.    

Tudi ostale postavke so razvrščene v naslednje obdobje (npr. obnova 
kulturnega Doma,…). Ali je vzrok za to več kot 2-letno, po mojem 
mnenju politično nagajanje pri izdaji okoljevarstvenega soglasja za po-
slovno cono Komenda, kar se bo sedaj odražalo v bodočem razvoju 
naše občine?!

Zaznavajo se že aktivnosti strank in list za letošnje volitve. Pri LNO 
smo se odločili, da bomo na kandidatni listi dali prednost mlajšim. Po-
zabili pa ne bomo  tudi starejših; predvsem upokojencev, za katere se 
bom, tako kot doslej, odločno zavzemal. Razmišljali in obljubljali bomo 
sami. Odločno pa nasprotujemo nizkim političnim udarcem drugih 
strank in list. Naša glavna želja bo skrb za dobro počutje vseh občanov 
in razvoj celotne občine Komenda. 

Janez Kimovec, občinski svetnik L N O  

Priseljevanje

Prebivalcev občine Komende je preko 5000. Priseljenci so različnih 
starosti, med njimi so mlade družine z otroki, ki potrebujejo varstvo 
otrok v vrtcu in ki imajo šoloobvezne otroke. Ko smo pred leti pripra-
vljali študijo o potrebnosti novih prostorov za šolo, smo načrtovali po-
selitve na območju Gmajnice (Šmidov travnik), Podboršta (ob Vrtaškem 
potoku),  Komende (pri hipodromu) in Most. Takrat nismo imeli podat-
kov o možnostih gostejše poselitve v Mostah. 

Nove poselitve so se najprej odrazile, poleg drugačne zakonske ure-
ditve o plačevanju stroškov varstva v vrtcu (drugi otrok), pri povečanju 
otrok, ki so potrebovali prostor v vrtcu. Občina je reagirala hitro, dodatni 
impulz je predstavljala civilna iniciativa staršev in zagotovila nove 
prostore pri vrtcu v Komendi. Pred tem je bil zagotovljen dodaten pro-
stor v šoli, v avli šole. Bila je začasna rešitev, ki pa ni več začasna in že 
predstavlja oviro pri izvajanju programov osnovni šole.
Čeprav je naravni prirast otrok majhen, bo priseljevanje povzročilo 

pomanjkanje prostora tudi v šoli. Razmisleki o novih oddelkih so že 
prisotni. Skupno število otrok v šoli, število oddelkov, normativ za števi-
lo otrok v oddelku, dopuščajo še nekaj teoretičnih možnosti popolnitve. 
Povečanje otrok v posameznih oddelkih pa ni enakomerno porazdeljeno. 
Po letih vpisa v šolo je ta prirast neenakomeren. Skrb o tem, da gradimo 
preveč šolskega prostora, se ni potrdila. Otroškega vrveža je vedno več.

Z osnutkom proračuna se načrtuje dograditev šolskih prostorov Mo-
stah. Življenjske potrebe občanov so prvorazredni problem, ki nas 
vzpodbuja k iskanju rešitev in k spremembi občinskih prioritet. Težava 
vseh težav so neplačane obveznosti občine. Računica o sredstvih iz po-
slovne cone se zaenkrat ne izide. 

mag. Stanislav Zarnik, LDS, občinski odbor Komenda

»Prebivava z besedo ob besedi/Povej mi svojo 
najljubšo prijatelj/moja je TI,« je v pesmi Be-
seda ob besedi (Nova revija, 327-329 (2010), 
str. 126) zapisala znana pesnica Rose Auslän-
der, po rodu iz romunske Bukovine. Stihi, ki so 
se mi na Prešernov dan, 8. februarja,  poleg 
povabila slovenskega pesnika Toneta Kuntner-
ja, naj na slovenski kulturni praznik še posebej 
preberemo Prešernovo Elegijo rojakom (koliko 
nas jo je?) zlasti zapisali v spomin in srce. Zu-
nanji povod za to pisanje pa je poziv predse-
dnika Odbora za družbene dejavnosti Občine 
Komenda, občinskega svetnika Baldomirja 
Kremžarja, na seji Občinskega sveta Občine 
Komenda, da je pri Aplenci/Glasilu Občine 
Komenda treba »paziti na uravnoteženost po-
sameznih prispevkov«, ter napoved, da bo v 
letošnjem letu naša občina za svoje glasilo svoj 
denarni prispevek z dosedanjih 37.000 evrov 
letno zvišala na 47.000 evrov. 

Prvega ne bom komentiral, ker tudi nimam 
nobene pravice do tega (za to je pristojen od-
govorni urednik glasila s člani uredniškega 
odbora), razveselil pa sem se druge novice, da 
bo Občina Komenda povečala denarni prispe-
vek za svoje glasilo, kajti brez tega prispevka 
bi to po vsej verjetnosti takoj prenehalo izhaja-
ti. Kakšna škoda bi bila to za našo občino, si 
potem, ko ga vsak mesec vsako gospodinjstvo 
dobi zastonj v svoj poštni nabiralnik, v tem 

trenutku niti ne znamo dobro predstavljati, bi 
si pa kaj hitro, ko ga konec meseca ne bi bilo 
več v njem.

Dragocenost lastnega občinskega glasila, to 
je sprotnosti poročanja o najpomembnejših 
dogodkih v naši občini v besedi in sliki, sem 
nedavno sam spoznaval, ko sem zbiral gradivo 
za publikacijo ob desetletnici delovanja Turi-
stičnega društva Komenda; poleg tistega v za-
pisnikih občnih zborov in sej sem ga veliko 
našel v našem občinskem listu. To pa zato, ker 
so se odgovorni urednik Andrej Žalar in drugi 
pisci potrudili, da so najvažnejše o TD Komen-
da tudi sproti zapisali in fotografi rali ter to po-
slali na uredništvo našega občinskega lista. Če 
ga ne bi imeli, bi njegovo delovanje, kot tudi 
drugih društev in klubov, ustanov in organiza-
cij, ostalo bolj ali manj v njihovih fasciklih, bi 
bilo o njih le sem in tja kaj objavljenega v 
dnevnem ali periodičnem tisku oziroma prilo-
žnostnih publikacijah. Tako pa imamo pri roki 
in, če je treba, tudi v rokah, dragoceno sredstvo 
objavljanja in tudi črpanja najosnovnejših po-
datkov o dejavnosti naše občine in v njej, kadar 
jih potrebujemo. Ob tem pa tudi, kar je tako 
lepo izrazila pesnica Ausländerjeva, možnost, 
da si v okviru našega glasila povemo oziroma 
izmenjamo ali v spomin zapišemo tiste besede, 
s katerimi hočemo druge ne le seznanjati o 
dosežkih naše občine, občinskih teles in obča-

nov, marveč tudi drug drugega bogatiti, razve-
seljevati, opogumljati in kaj lepega zaželeti. 
Tudi te besede so potrebne kot dar za drugega,  
za gradnjo prijateljskih odnosov med nami, da 
smo si lahko na »TI«, kot ugotavlja pesnica. 
Tako blizu drug drugemu, da si lahko v vsem 
spoštovanju, razumevanju in sprejemanju drug 
drugega rečemo –TI. Teh besed si še več želim 
v Aplenci. Prepričan, da z njimi ne bo čisto nič 
porušena »uravnoteženost posameznih pri-
spevkov« v njej, bodo, kvečjemu, ti šele dobili 
pravo težo. Tisto, ki bo obveljala tudi čez sto 
ali dvesto let.

Hvala vsem, ki mi z urednikovanjem in pi-
sanjem v Aplenco popestrite in polepšate konec 
meseca!

Jože Pavlič  

Prelep večer s Kataleno
Prelep je bil sobotni večer s Kataleno, ki ga je 
organizirala Ustanova Petra Pavla Glavarja v 
sodelovanju s Kulturnim društvom ob svoji 
deseti obletnici delovanja. 

Katalena, s strani etnomuzikologinje ozna-
čena kot najbolj navdihujoč glas slovenske 
folk glasbe, nam je pripravila enkraten pro-
gram, v katerem smo uživali vsi, ki smo si ta 
večer vzeli čas za dušo in za dobrodelnost. Res 

VAŠA PISMA

Z besedo ob besedi

nadaljevanje na naslednji strani
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POLITIKA - PISMA
Komu se trga stik 
z realnostjo?

Ali drugim ali g. županu? Citat iz prazničnega nagovora g. župana na 
prireditvi ob dnevu samostojnosti v soboto, 26.decembra: “Posamezni-
kom 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.” Mislim, da bi bilo pošteno, 
da bi g. župan med te posameznike vklučil tudi sebe.

Trenutno je dolg občine 340.000,00 €, v predlogu letošnjega proraču-
na pa se namerava občina zadolžiti še za dodatnih 1.300.000 €. In tak 
proračun so občinski svetniki razen Bremšak Mirana v prvem branju 
gladko potrdili. Saj ne da bi bilo posojilo v vsakem primeru slabo, ven-
dar je treba imeti utemeljen razlog in neko garancijo, da ga bomo lahko 
vračali. 

Vsi naši upi temeljijo na poslovni coni, kjer pa se je prodaja parcel 
popolnoma ustavila in z veliko verjetnostjo lahko sklepamo, da bo to 
mrtvilo trajalo najmanj še dve do tri leta. Mnogo podjetij bo propadlo, 
zaradi česar bodo na trgu na razpolago še dodatni poslovni prostori. 
Preživela podjetja pa bodo v naslednjih letih pospešeno vlagala v znanje 
, inovacije in v nove proizvode z visoko dodano vrednostjo, saj je to 
pogoj za dolgoročno preživetje. Torej, bodimo realni in na trdnih tleh. 
Večje povpraševanje po parcelah za poslovne prostore pride nazadnje. 
Poleg tega bomo morali vrniti evropska sredstva, ki smo jih že zdavnaj 
dobili in porabili. Po najbolj črnem scenariju nam lahko blokirajo račun 
ali pa občina celo bankrotira in jo prevzame ena od sosednjih občin. Ali 
jo res hočemo zakockati?

Pavel Šmid, predsednik OO SDS Komenda
www.komenda.sds.si; pavel.smid@sds.si

N.Si v Komendi  

V četrtek, 11. februarja, je v »Glavarjevi bolnici« potekal redni letni 
zbor članstva Nove Slovenije iz občine Komenda v nadaljevanju pa tudi 
srečanje Regijskega odbora Ljubljana vzhod. Občnega zbora sta se po-
leg članic in članov udeležila tudi glavni tajnik stranke Robert Ilc in 
predsednik sosednjega kamniškega občinskega odbora NSi Matej Tonin, 
ki se je zahvalil komendski NSi za podporo pri njegovi kandidaturi za 
poslanca DZ. Kot je povedal Tonin je bil z rezultatom v Komendi zelo 
zadovoljen. Glavni tajnik stranke Robert Ilc je v svojem nagovoru pove-
dal, da je stranka po velikem uspehu na zadnjih evropskih volitvah, za-
čela tudi s prenovo lokalnih odborov stranke, saj NSi želi biti eden izmed 
temeljev razvoja v vsaki občini. Članice in člani NSi iz Komende so na 
zboru članstva izvolili novo vodstvo, nova predsednica NSi Komenda je 
postala sedanja občinska svetnica Danica Zmrzlikar, ki je v svojem na-
govoru članom povedala, da si bo stranka s poštenim in vestnim delom 
prizadevala, da bi dodala svoj kamenček v mozaiku razvoja občine 
Komenda. Dodala je še, da bo stranka pod njenim vodstvom delovala 
povezovalno, zato bo odprta za vsakogar, ki si želi graditi Novo Slove-
nijo in prispevati k razvoju za vse občane prijazni, duhovno in material-
no bogati občini Komenda.

Nova Slovenija Komenda

Občni zbor SLS Komenda bo v 
četrtek, 4. marca 2010, ob 19. 
uri v Okrepčevalnici Klanc.
Vabljeni člani SLS 
in simpatizerji.VABILO

ra v zahvalo za vse dobro, ki je bilo opravljeno 
in darovano, zapeta kot zadnji iskreni, v dno 
človeške biti segajoči  requiem za skrivnostjo 
Zelene gore, ki se je potopila pod gladino civi-
lizacijske ozkosti. Prešla je iz našega časa v 
neko drugo dimenzijo. Morda je pesem  izva-
bila tihi vzdih, neskončno majhno solzo, ker 
čas Zelene gore hkrati odhaja v pravljice 
prednikov in v prerokbo novih časov, ko bo v 
črnem obredu  prerojenja daroval človek vse 
tisto, kar ga dela kot samoumevno krono 
stvarstva in bo na koncu prerasel svojo oz-
kost.

Del Zelene gore je odšel brez besed v gla-
snem hrupu civilizacijske tehnologije pod 
oblakom oktanskih hlapov, zapustili so našo 
resničnost njeni prebivalci in duhovi, zaproše-
ni, da se vrnejo v drugem času, ko jih bomo 
zopet sposobni sprejemati in se z njimi pogo-
varjati.

Zven kitare, ritem bobnov in glas pevke 
odhaja v spomin bele zimske noči, v pravljico 
in obljubo Novega. Boglonaj, Katalena, za 
pesem o starem pogledu na Novo.

Škrat Silvan  

je, okusi so različni, vendar pa kakovost izved-
be prevlada in ta je bila prvovrstna. Z veseljem 
je bilo po dolgem času spet videti dvorano bolj 
polno kot prazno, kar se v Komendi na žalost 
rado zgodi, kljub zares kvalitetnim izvajalcem, 
ki jih z odprtimi rokami sprejmejo na pomemb-
nih festivalih in koncertih, tudi v tujini. 

To veselje pa ni povezano le z nastopom 
Katalene, temveč še bolj z dobrodelnostjo, za 
katero je Ustanova pravi simbol. Redkokje, če 
sploh kje, se povežejo ljudje, ki so pripravljeni 
delati brez plačila v korist pomoči potrebnim 
in tudi pridnim in nadarjenim mladim. Občani 
Komende bi morali biti ponosni na njeno delo 
in namen ter na sokrajane in njihovo požrtvo-
valnost. In če nič drugače, bi jih z obiskom ta-
kšnega koncerta podprli ne le fi nančno, temveč 
tudi moralno.

Vsega spoštovanja so vredni vsi, ki Ustanovo 
vodijo in skrbijo za njeno blagostanje. Ne sme 
pa se spregledati, da tudi tisti, za katere javnost 
sploh ne ve (kot so mentorji...), žrtvujejo ogro-
mno svojega prostega časa, energije in volje v ta 
namen. Brez njih delo v Ustanovi še zdaleč ne 

nadaljevanje s prejšnje strani bi teklo tako kot mora in tako, kot teče. Zato bi 
bilo prav, da se kdaj vsaj z besedo omeni njihov 
trud na vseh področjih: pisarniškem, za pripravo 
pogostitve, za strežbo, za pečenje, za stanje na 
stojnicah, za kakršnokoli pomoč in vodenje šti-
pendistov. Da se jim iskreno zahvali, saj je prav 
vsak kamenček v mozaiku pomemben in brez 
njega mozaik ne bi bil popoln.

Brez delavcev tudi direktorjev ni.
Hvala vsem!

Vesna Jurkovič

Aj zelena je vsa gora,
zelena je, aj zelena je –Reqiuem 
po Kataleni

Oglasi se električna kitara, nato bobni, naza-
dnje karizmatični glas. Glas poje staro preroško 
pesem avtohtonov, davno preminulih modrih 
ljudi, povezanih z naravo, povezanih z Enim v 
Eno. Poje pesem obilja, pesem življenja, ki se 
žanje z zlatim srpom v dobro ljudi, v dobro 
njihovega doma.

Pesem je bila zapeta nekega zimskega veče-
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GASILCI

Najprej je imela občni zbor gasilska mladina v 
komendskem društvu. To je bil to že njihov 
tretji občni zbor, zato začetne treme ni bilo. Še 
posebno veseli so bili, da se je na njihovo vabi-
lo odzvalo toliko gostov. Z veseljem so poz-
dravili župana občine Komenda Tomaža Drol-
ca, predsednika GZ Komenda Jožeta Sušnika, 
poveljnika GZ Draga Potokarja, vodstvo PGD 
Komenda, urednika glasila Aplenca Andreja 
Žalarja, starše in druge goste. Na začetku so 
zaigrali skeč, potem pa pregledali delo in dolo-
čili delegate za občni zbor PGD Komenda ter 
za občni zbor gasilske mladine GZ Komenda 
in GZ Kamnik. Sklenili so tudi, da bodo brani-
li naslov občinskih zmagovalcev, ki ga imajo 
že štiri leta.  

V soboto, 30. januarja, je bil občni zbor 
PGD Komenda, ki se je začel s programskim 
nastopom gasilske mladine. Komendski gasilci 
pa smo sicer zelo delavni in polni načrtov. Je-
seni smo prejeli podvozje novega gasilskega 
vozila GVC 16/25, ki čaka na nadgradnjo. 
Upamo, da bomo vozilo slovesno prevzeli  le-
tos ob prazniku Občine Komenda, ki vozilo 
tudi skoraj v celoti fi nancira. Ker nam za delo 
in dogajanja v gasilskem domu primanjkuje 
prostora, smo se odločili za izgradnjo prizidka 

Mladi in mentorji 
osvajali odličja 
Občinsko in regijsko smučanje 
gasilske mladine na Soriški 
planini. 

Na Soriški planini je bil 9. februarja že 3. regij-
ski veleslalom za gasilsko mladino in mentorje, 
za mladino GZ Komenda in GZ Kamnik pa je 
bilo to tudi  občinsko tekmovanje. Prijavljenih 
je bilo 193 mladih gasilcev in 49 mentorjev. 
Nekaj mlajših pionirjev se je zahtevne proge 
ustrašilo in ni tekmovalo, večina pa se je pogu-
mno spustila po progi. 

Tudi letos smo bili mladi in mentorji iz GZ 
Komenda uspešni, saj sta Klara Zadrgal in 
Aljaž Sodnik osvojila srebrno medaljo, brona-
sto pa Tadej Pogačar. Odlični so bili tudi 
mentorji. Z zlato medaljo se je vrnila domov 
Bernarda Pavlinič, s srebrno Damjana Bricelj 
in z bronasto Marjeta Pogačar. Pri mentorjih 
pa je zlato medaljo osvojil Slavko Poglajen. 

Razglasitev občinskih rezultatov bo na na-
slednjem mladinskem tekmovanju, ki bo konec 
meseca, ko bo namizni tenis v Motniku.

Mihaela Poglajen

Zbori PGD v GZ Komenda
k domu s štirimi garažami. Za dosego 
tega cilja bo potrebno veliko volje, 
naporov in predvsem denarja. Seveda 
upamo tudi na pomoč občanov, obči-
ne in donatorjev. 

Na zboru smo članom smo slove-
sno podelili napredovanja in značke 
za dolgoletno delo v društvu. Slavko 
Poglajen je prejel Gasilsko odlikova-
nje  Gasilske zveze Slovenije III. sto-
pnje, Jernej Dacar pa gasilsko odli-
kovanje Gasilske zveze Slovenije I.
stopnje.

Že naslednjo soboto, 6. februarja, 
je bil občni zbor PGD Moste. Vsi gostje smo 
bili presenečeni nad urejenostjo gasilskega 
doma, saj so ga popolnoma prenovili, preple-
skali, opremili z novimi omaricami, kuhinjo, 
točilnim pultom… Za prenovo so zaslužni 
predvsem mlajši gasilci, ki so dela povečini 
opravili sami. Od lani se ponašajo tudi z novim 
gasilskim vozilom, ki so ga slovesno prevzeli 
9. maja. V društvu si prizadevajo za redno 
usposabljanje operativnih gasilcev, iz poročila 
poveljnika društva Romana Koncilije pa je le-
teh še premalo. 

Tudi letos jim ne bo »dolgčas«, saj jih čaka 
zamenjava strehe, ki pušča. Članom so slove-
sno podelili priznanja za dolgoletno delo. Pri-
znanje GZ Komenda so dobili David Brodar 

in Blaž Maleš (priznanje III. Stopnje), Borut 
Poljšak pa gasilsko priznanje II. stopnje. Pri-
znanje II. stopnje Gasilske zveze Slovenije pa 
sta prejela Roman Kosirnik in Roman Kon-
cilija. Na koncu so pripravili še pozornostno 
presenečenje za desetletno delo blagajniku 
Borutu Poljšaku in za desetletno funkcijo po-
veljniku Romanu Konciliji. Po končanem 
občnem zboru pa so druženje nadaljevali s  
tradicionalno »klobasarsko tombolo«.

Mihaela Poglajen

Izjemno delavno leto
Tako je na občnem zboru v soboto, 20. febru-
arja, uvodoma v poročilu za minulo leto pou-
daril predsednik gasilcev PGD Križ Andrej 
Lukanc (več v prihodnji številki Aplence). So 
pa na zboru podelili tudi priznanja in odličja: 

za dolgoletno članstvo Nina Žagar (10 let), 
Stane Zarnik (30 let), Milan Sušnik, Franc 
Kočar, Milan Šubelj (50 let); plaketo in znač-
ko veterana Rajko Petek, Franc Kočar, Milan 
Šubelj; napredovanja v čin gasilec I. stopnje 

Gregor Pogačar; gasilski ča-
stnik I. stopnje Emil Žagar; 
višji gasilski častnik II. sto-
pnje Janez Peterlin; prizna-
nje GZ Komenda III. sto-
pnje Samo Kropivšek; 
priznanje II. stopnje Mojca 
Krovinović; odlikovanje 
GZ Slovenije III. stopnje 
Uroš Sušnik; plamenica III. 
stopnje Jože Petek. Spomin-
sko darilo so podelili tudi 
Jožetu Berlecu ob njegovi 
lanski 90-letnici (na sliki). 

– A. Ž. 
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S Turističnim društvom Komenda v Uredništvu Aplence tudi v letu 
2010 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN 
OSAT.

ČEBELA IN OSAT
Februar 2010

Na preži

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

Opravičilo
(popravek rubrike Osat, objavljenega v janu-
arski številki Aplence)

»Tekstovno in slikovno gradivo za Osat je bilo posredovano v dobri 
veri okoljevarstva, vendar je razvidno iz dokumentacije, ki je bila s 
strani lastnika predložena uredništvu, da objavljene navedbe niso 
bile preverjene in niso točne.

Zaradi tega se lastniku opravičujem.
Avtor«

ČEBELO Škrjančkom 
- Sekciji rednih poho-
dnikov na Šenturško 
Goro pri Planinskem 
društvu Komenda ob 
peti obletnici obstoja 
in delovanja sekcije.

OSAT za cesto v vasi 
Potok, ki je glede ob-
časne (ne)prevoznosti 
podobna Zgodbi o 
jari kači in steklenem 
polžu.

Maškare so zmagale
Zimi se ne da več…

Verjamete, verjamemo? Zimi se ne da več. Morda bo še kaj z repom 
mahnila, s kakšnim bajtarskim gnojenjem potrosila, kot so včasih rekli. 
Ampak kaj hudega, dolgega, z belim asfaltom se nam ni treba več nade-
jati, kaj šele bati.
Čeprav smo na letošnjega Pusta ostali brez pričakovanega nekajletne-

ga sprevoda, nam zato ni bilo nič bolj dolgčas. Maškar je bilo morda 
celo še več, za kar so  poskrbeli in tudi precej pripomogli ob dopoldan-
skem šemljenju v Mravljišču. Pa tudi sicer ni manjkalo ne krofov, ne 
mask.

Tudi ocenjevali so jih pred športno dvorano. Bilo je nič koliko prin-
cesk, čarovnic, tigrčkov, hudičkov, kavbojev..., ki so družno podili zi-
mo.

Ž.

Tako kot nekdaj pa še vedno (tudi letos so ga) kurijo Pusta pri Remsovih 
in Globočnikovih na Podborštu.

.
Ž
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Sodobne plinske naprave odlikujejo najvišji 
izkoristki, najnižja poraba energenta, okolju 
prijazno zgorevanje, konkurenčna cena in mo-
žnost uporabe enega energenta za ogrevanje in 
hlajenje, pripravo tople sanitarne vode in ku-
hanje. Z razvojem sodobnih hišnih kogenera-
cijskih enot pa je plin mogoče uporabljati tudi 
za soproizvodnjo električne in toplotne energi-
je v gospodinjstvih. Zemeljski plin je gorivo, 
ki pri zgorevanju povzroča najmanjše emisije 
dimnih plinov in najmanjše emisije toplogre-
dnih plinov. Pri prehodu na zemeljski plin kot 
primarni energent tako kot pri vseh drugih sis-
temih nastanejo začetni investicijski stroški, 
vendar se le ti zaradi večje ekonomičnosti 
obratovanja takšnega sistema pri zemeljskem 
plinu najhitreje povrnejo. Plinske zgorevalne 
naprave v primerjavi z drugimi delujejo z naj-
višjimi letnimi obratovalnimi izkoristki, naj-
nižjimi vzdrževalnimi stroški, najvišjo regula-
cijsko odzivnostjo, najdaljšo življenjsko dobo, 
največjo zanesljivostjo, poleg vsega navedene-
ga pa zemeljski plin še vedno ostaja najcenejše 
fosilno gorivo. Cena koristne energije (EUR/
kWh) je najnižja prav tako tudi višina investi-
cije v plinsko kotlarno. Porabo plina neprestano 
nadzorujemo in jo preko plinomera plačujemo 
po dejanski porabi za nazaj. Za zemeljski plin 
prav tako ne potrebujete skladišča (rezervoar-
ja), ki bi ga bilo potrebno vzdrževati in izvajati 
redne tlačne preglede. 

Pri primerjavi cen moramo energente zaradi 
različnih agregatnih stanj (trdno, tekoče, plina-
sto) in zaradi različnih prodajnih merskih enot 
(l, kg, m3) najprej postaviti na isto energijsko 
enoto - kWh. Pri tem si pomagamo s kurilno-
stjo, ki pove, da npr. iz enega litra kurilnega 
olja pri zgorevanju dobimo 10 kWh toplotne 

Glavne prednosti uporabe zemeljskega plina
Zemeljski plin je po vseh karakteristikah nesporno najkvalitetnejše fosilno gorivo, kar lahko potrdi 
preko 100.000 gospodinjstev v Sloveniji. Zemeljski plin je energent za ogrevanje in hlajenje stano-
vanja ter kuhanje in gretje sanitarne vode. Glavne prednosti zemeljskega plina pred ostalimi ener-
genti so: cenovna konkurenčnost, vsestranska in enostavna uporaba, zanesljivost oskrbe ter ekolo-
ška sprejemljivost, kar skupaj  zagotavlja udobje, ki ga prinaša v dom. 

Energent
Cena

EUR z 
DDV

Enota Kurilnost
kWh/enoto

Končna 
energija

EUR/kWh

Izkoristek
pretvorbe

Koristna 
energija

EURcenti/kWh
Zemeljski plin* 0,5715 m3 9,5 0,060 95 6,332

UNP propan-butan 0,6354 liter 7,2 0,088 95 9,289
Les - bukov les 60 m3 2410 0,025 60 4,149

Les - peleti 0,21 kg 5 0,042 75 5,600
Rjavi premog 320 t 4900 0,065 60 10,884
Kurilno olje 0,67 liter 10 0,067 85 7,882

Električna energija 0,11289 kWh ET 
(enotna tarifa) 95 11,883

II. in III. tarifna skupina 0,12595 kWh VT 
(visoka tarifa) 95 13,258

do 7 kW oz. do 10 kW 0,07425 kWh MT 
(mala tarifa) 95 7,816

9,9351 kW 
(moč/mesec)

energije, iz enega kubičnega metra (m3) ze-
meljskega plina 9,5 kWh.

Tabelo lahko uporabimo še za izračun pri-
hranka letnih stroškov energije v odvisnosti od 
uporabe različnih energentov. Predpostavimo, 
da na letnem nivoju za ogrevanje 100 m2 upo-
rabne površine objekta, ki je delno izoliran, 
porabimo 20.000 kWh. To pomeni 2.000 l ku-
rilnega olja, 2.105 m3 zemeljskega plina, 2.777 
litrov UNP. Prihranke pri uporabi različnih 
energentov hitro izračunamo z uporabo razlike 
med cenami koristne energije EUR/kWh. Če 
podamo razliko med uporabo zemeljskega pli-
na in UNP-ja znaša navedena razlika 2,957 
EURcent/kWh (9,289-6,332 EUR/kWh). Letni 
prihranek samo zaradi drugačne rabe energenta 
znaša 20.000 kWh x 0,0295 EUR/kWh = 
591,40 EUR. Letni prihranek v primerjavi s 
sistemom na kurilno olje znaša 310 EUR. V 
letošnjem letu je začela veljati tudi Uredba o 
zagotavljanju prihrankov energije pri končnih 
uporabnikih, ki bo kurilno olje in UNP v priho-
dnjih letih bistveno bolj cenovno obremenila v 
primerjavi z zemeljskim plinom. 
Če upoštevamo višino investicije v sistem 

ogrevanja s plinom, ki omogoča individualno 
merjenje porabe energije v višini 4.000 EUR 
lahko zatrdimo, da se investicija povrne v petih 
letih, medtem ko se tehnična življenjska doba 
plinskih naprav giblje med 20 in 25 leti. Z nalož-
bo v plinsko ogrevanje povečamo udobnost bi-
vanja in vrednost nepremičnine. Zaradi plačeva-
nja energije po dejanski porabi smo spodbujeni k 
varčevanju, zato energijo rabimo učinkoviteje. 

Da je oskrba z zemeljskim plinom v Slove-
niji zanesljiva pa smo se lahko prepričali janu-
arja leta 2009, ko je bila za 14 dni prekinjena 
dobava tega energenta iz Rusije zaradi rusko-

*Cena iz odjemne skupine CDK4 zakupljene zmogljivosti 1.501-2.500 Sm3/leto, letna poraba 
2.105 m3.

ukrajinskega spora. Kljub nizkim temperatu-
ram je bila oskrba neprekinjena za vse odje-
malce. Nabava zemeljskega plina se namreč 
izvaja na osnovi sklenjenih večletnih pogodb s 
tujimi dobavitelji. Nabavni viri za Slovenijo so 
trije: ruski, alžirski in avstrijski. Trije nabavni 
viri skupaj z zakupljenimi skladiščnimi zmo-
gljivostmi na Hrvaškem in v Avstriji zagota-
vljajo visoko stopnjo zanesljivosti oskrbe, kar 
se je odrazilo tudi ob prekinitvi ruske dobave.

Če so vas zgoraj navedeni argumenti prepriča-
li k uporabi zemeljskega plina, morate narediti 
naslednjih šest korakov.

1. korak: Omrežje in hišni priključek 
Na osnovi izkazanega interesa uporabnikov 

vas predstavniki Petrol Plina obiščejo na domu. 
Skupno določimo traso posameznega hišnega 
plinovodnega priključka do objekta in podpi-
šemo Pogodbo o izvedbi hišnega priključka na 
distribucijsko omrežje zemeljskega plina. 

2. korak: Projekt notranje plinske nape-
ljave 

Pred izvedbo notranje plinske napeljave 
morate poskrbeti za ustrezen projekt, ki vklju-
čuje: napeljavo od požarne pipe v hišnem pri-
ključku do plinskih trošil (vključno s plinskim 
kotlom), meritev in regulacija plina, dovod 
zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov. 

3. korak: Ostala dokumentacija 
En izvod projekta skupaj z Vlogo za izdajo 

soglasja dostavite distributerju plina – Petrol 
Plin d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana. 
Le-ta vam izstavi brezplačno Soglasje za pri-
ključitev, projekt pa zadrži za arhiv.  

4. korak: Izvedba notranje plinske nape-
ljave 

V skladu s projektom vam bo usposobljen in 
registriran izvajalec izvedel plinsko napeljavo ter 
montiral plinski kotel in ostala plinska trošila. Po 
izvedbi vam mora izvajalec predati dokumenta-
cijo o tesnostnem in trdnostnem preizkusu nape-
ljave. Poleg tega si morate od pristojen dimnikar-
ske službe pridobiti še dimnikarsko soglasje.

5. korak: Sklenitev pogodbe o dobavi in 
odjemu plina 

Hišne plinske napeljave lahko začnete upo-
rabljati, ko se sklene Pogodba o dobavi ze-
meljskega plina in Pogodba o dostopu do dis-
tribucijskega omrežja. Enkrat mesečno bomo s 
pomočjo plinomera ugotavljali porabo plina in 
vam izstavili račun. Na naših spletnih strani 
(www.petrol.si) si lahko ogledate tudi cenik in 
si sami izračunate strošek ogevanja.

6. korak: Prvo spuščanje plina in zagon 
plinskih trošil 

Vlogo za prvo spuščanje plina dostavite Pe-
trol Plinu kot distributerju plina. 

NAROČENA OBJAVA
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Ajdovi krapi s 
skuto
Za testo potrebujemo: 750g ajdove moke, 5 do 
8 dcl  slanega kropa,  malo pšenične moke po 
občutku, maslo  ali domačo smetano z drobti-
nami, sladkor za zabelo.

Za nadev potrebujemo: 750 g grobe skute, 
2 jajci, 2,5 dcl sladke smetane, 3 pesti  krušnih 
drobtin, ščep soli.

Za borovničev preliv potrebujemo: 200 g bo-
rovnic, borovničevo žganje, sladkor v prahu za 
posip

Najprej si pripravimo testo. Zamesimo si ga 
tako, da s slanim kropom poparimo ajdovo 
moko in premešamo. Ko se testo nekoliko 
ohladi, ga damo na desko, dobro pretresemo s 
pšenično moko, ki testo lepše veže. Ugnetemo 
voljno testo za valjanje. Malo naj počiva, med 
tem pripravimo nadev.

Za nadev pretlačimo skuto, jo zmešamo z 
jajci, smetano, drobtinami in prav malo, po 
okusu solimo. Nadev mora biti rahlejši, zato 
skuti dodamo le rumenjake, beljake stepemo v 
sneg in ga na koncu prav rahlo umešamo. Testo 
razvaljamo za prst na debelo in z modelom 
oblikujemo kroge. Na vsak krog naložimo pol 
žlice nadeva, testo prepognemo na pol in krpice 
ob robovih stisnemo, pomagamo si z vilico, da 
dobimo lepe krapke. V slani vodi jih kuhamo 
10 minut, oziroma toliko časa, da se dvignejo 
na površino vode. Previdno jih poberemo iz 
vode, položimo v skledo ali na krožnik in za-
belimo z drobtinicami, prepraženimi na maslu, 
ki smo mu dodali še sladkor.

Ponudimo z borovničevim prelivom, ki smo 
iz sestavin kuhali toliko časa, da je postal gost. 
Še vročega prelijemo čez ajdove krapke. Pa 
dober tek vam želim

 Katja Tabernik

Torta z 
jogurtom, 
medom in 
oreščki
Sestavine za okrogel model pekača, premera 
24 cm:

250 g moke
2 dl mleka
125 g navadnega jogurta
50 g rjavega sladkorja
žlica medu
steklenička vaniljeve arome (2 ml)
vrečka pecilne-
ga praška
50 g mletih 
mandljev
50 g mletih 
lešnikov
2 jajci
sok 1 pomaran-
če
žlica olja
V posodi zmešamo moko, jogurt, rjavi slad-

kor, med in vanilijev ekstrakt ter počasi doda-
jamo mleko. Dodamo še mlete mandlje, lešni-
ke, olje, sok pomaranče in rumenjaka. Medtem 
pripravimo trd sneg iz beljakov in ga skupaj s 
pecilnim praškom previdno vmešamo v preo-
stalo maso. Vlijemo v namaščen in pomokan 
pekač. Pečemo 40 minut pri 170 stopinjah 
Celzija. Torta pride visoka približno 2 centi-
metra. Po želji jo lahko posujemo s sladkorjem 
ali dekoriramo s čokolado, saj torta sama po 
sebi niti ni tako sladka. 

Pa dober tek Vam želi 
Marta Jerebič

Materinski dan
Kako je zdrvelo leto mimo nas. Vsak mesec 
smo obujali stare običaje. Vem, da se nisem 
dotaknila vsega, čeprav sem si zelo želela. Žal 
stvari ne poznam dovolj  in morda ne znam 
najti pravih sogovorcev - poznavalcev. Želja 
pa ostaja in prosim poznavalce: le na dan z 
besedo.

Lani sva se s Cilko veliko pogovarjali, sple-
tlo se je prijateljstvo. Z veliko žara mi je pripo-
vedovala o igri, ki so jo dekleta igrala za Mate-
rinski dan. Spominja se, da je bilo to v maju, ne 
v marcu, ko je Materinski dan. Morda zaradi 
toplejšega vremena, morda... zakaj? 

Bil je 25. maj, leta 1937 - na Materinski 
dan.

Igralo in pelo je šest mladih deklet:
kitica: Sestre rajajmo v mladosti, čas najlepši 

nam žari, pojmo hvalnice radosti, čast Slo-
venski materi.

Prva deklica reče: Glejte, tam nekdo prihaja!
Druga deklica reče: Mislim da sirota je, 
Tretja deklica reče: Strah pred nami jo navda-

ja, vsa od mraza trese se!
Četrta deklica reče :  V našo sredo povabimo to 

nesrečno deklico, s pesmijo jo razveselimo, 
zdaj srce ji žalostno! Žalostno!

Vse deklice:  Pridi deklica nesrečna, le nikar 
se nas ne boj, z nami bodi danes srečna, z 
nami mamicam zapoj!

Deklica pride izza odra, bosa, skromno obleče-
na in žalostna. 

 Rada z vami bi zapela, rada z vami vriskala, 
ko bi mama še živela, ki je  mlada v grob 
odšla. Toda sama sem sirota, moja hrana so 
solze, žalostna so moja pota, brez tolažbe je 
srce!

 Ve se same veselite, ker imate mamice, mene 
prosim pa pustite, naj solze izlijem vse!

Deklica joka in odide z odra. Ostale pa veselo 
zapojejo:

 Kaj vesele bi ne pele, mamica za nas skrbi, 
od Boga smo jo prejele, bodimo hvaležne ji!

Tretje kitica: Rajski vrt so srca naša, tam kjer 
vsa dobrota je, v njih počiva sreča naša, Bog 
vas živi mamice!

 Potem so se pele še druge pesmi:
 Prijatelj, jaz te vprašam kaj je ena?
 Eden, eden je Bog, sam vlada in regera,  

sam v nebesih in na Zemlji.
 
Prijatelj kaj je dve? Dve sta tabli Mojzesa.
Kaj je tri? So božje čednosti.
Kaj je štiri? So posledne reči, pet cerkvenih 
zapovedi,
Šest je vrčev te vode, kjer Jezus storil vince 
zanje 
U Kani Galileji, tam smo pinka ponkali na 
Mojzesovi ohceti.
U Kani Galileji, sedem zakramentov, osem 
je pa blagorov,
Devet je čistih teh devec, deset je božjih za-
povedi,
Enajst je korov angelov, dvanajst je apostolov.

Obujamo stare običaje v domači hiši – 2- 2010
 Pesem: 
Prvo leto, ko sem služil, eno kokljo sem pri-
služil
Moja koklja špiklja špoklja piščeta vali.  
Drugo leto, ko sem služil, eno račko sem 
prislužil,
Moja račka, zmeraj tačka, moja koklja, špi-
klja špoklja piščeta vali!
Tretje leto eno gosko sem prislužil,
Moja goska krivo noska piščeta vali.
Četrto leto eno backo sem prislužil, moja 
backa be, be, be.
Peto leto eno kozko sem prislužil, moja kozka 
mekeke!
Šesto leto sem oslička si prislužil,
Sedmo leto sem konjička si prislužil, 
Osmo leto, ko sem služil, mali gruntec sem 
prislužil, 
Mali gruntec živi me, moj konjiček vozi me, 
Moj osliček nosi me, 
Moja kozka me ke ke, moja backa be be be,             

Moja goska krivonoska, moja račka zmeraj 
tačka,
Moja koklja špiklja špoklja, piščeta vali!
Potem so bile še pesmice za otroke:  
Majhna sem bila, piške sem pasla
Piške so čivkale, jaz sem pa rasla.....
Očka so d'jal, da v'jo kokljo prodal' 
pa še piščeta z njo, da bo glih sedem sto.
 
To je bilo igrano pred 73. leti, igro pa je vo-

dila Pavla Dežman. Igrale so še Jurjeva - Ma-
rinka Marn, Jurjeva - Ivanka Drolec, Pristav-
škova - Angela Kern. Dolgo je že tega. A ne 
tako dolgo, da se ne bi mogel kdo še spominja-
ti. Zato prosim, če kdo ve še kaj več, ali če ni-
sem zapisala prav, naj se oglasi.

Lepa so bila ta leta, skromna, ni bilo toliko 
prireditev in vsega, kar imamo danes, zato pa 
vem, da je bilo ljudem vse še veliko več vredno.

Klepetali in zapisovali sva Maks'lnova Cilka 
in Katja Tabernik.

OBIČAJI
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Ureditev prometa 
med sejmom v Komendi 

Konjeniški klub Komenda organizira od 26 do 28. marca 2010 spomla-
danski kmetijski sejem. Pričakujemo, da bo sejem obiskalo več tisoč 
obiskovalcev, za kar smo zagotovili ustrezne parkirne prostore. Zaradi 
varnosti obiskovalcev sejma in prebivalcev Občine Komenda bo med 
sejmom (v skladu z dovoljenjem Občine Komenda) občasno spremenje-
na prometna ureditev v Komendi:

 Popolna zapora javne ceste št. 039120 (Moste – Zalog) na odseku od 
Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37 do občinske stavbe na 
Zajčevi 23.

Delna zapora javne ceste št. 162020 (Kranjska pot) v celotni dolži-1. 
ni od državne ceste G104 Mengeš – Kranj, do občinske stavbe na 
Zajčevi cesti 23 v Komendi v smeri z državne ceste proti naselju 
Komenda.

Na vseh cestnih zaporah bo zagotovljen dovoz in dostop za prebivalce 
naselja Komenda, za redne avtobusne linije in za intervencijska vozila. 
Postavljena bo ustrezna cestna signalizacija z označenimi obvozi in za-
gotovljeno ustrezno število redarjev, ki bodo omogočali vožnjo inter-
vencijskih vozil, avtobusov in prebivalcev Komende.

Lastnike zemljišč v neposredni okolici prireditvenega prostora 
prosimo, da morebitno škodo, ki bi nastala na zemljiščih zaradi 
sejma, sporočijo vodji redarjev Jelenku MILIČU na tel.: 041-471-
690 ali na sedež KK Komenda na Glavarjevi ulici v Komendi.

Prosimo za razumevanje!
KK KOMENDA

Peta obletnica 
Škrjančkov
Letos smo Škrjančki pri Olgi v Mostah  praznova-
li peto obletnico, kjer je bila tudi podelitev pri-
znanj za pohode na Šenturško goro. 

Normo 53 pohodov, za toliko tednov v letu, je opravilo 44 pohodnikov; 
od tega 25 moških in 19 žensk. Največ, 345 pohodov med ženskami je 
naredila Majda Drolec, druga s 338 pohodi je bila Ivanka Žulič, tretja 
z 255 pohodi je Angelca Žvelc, četrta Dani Misja z 241 pohodi in peta 
Breda Kern 222 pohodov.

V moški konkurenci je na prvem mestu Franc Drolec s 350 pohodi, 
drugo mesto s 335 sta si delila oče in sin Petra Lončar iz Zaloga, četrti s 
326 pohodi je bil Pavle Žvelc, peti s 301 pohodom je bil Štefan Kern.

Poleg pohodov na Šenturško goro pa imamo Škrjančki še druge aktiv-
nosti. Prvega januarja imamo »Mačkov pohod« na Šenturško goro, da si 
opomoremo od napornega Novega leta. Februarja je maša za pokojne 
planince, na velikonočni ponedeljek pa je prdenov pohod na Šenturško 
goro. Dvakrat v letu, spomladi in jeseni, je gobova juha pri Marički v 
Zalogu. V začetku junija organiziramo pohod bosonogih na Šenturško 
goro, jeseni pa smo pri Marički priredili večer čompe s skuto (v oblicah 
krompir).

Seveda pa aktivno sode-
lujemo tudi s planinskim 
društvom, pomagamo turi-
stičnemu društvu pri čistil-
nih akcijah in drugih prire-
ditvah in Moped turu iz 
Zaloga pri prireditvi Pokal 
guma.

Letošnji program je po-
doben lanskemu, za kar je 
potrebno malo dobre volje 
in vztrajnosti. Nagrada pa 
pride kar sama z dobrim 
počutjem in zdravjem.

Planinski pozdrav.

LEGENDA:

- DVOSMERNI PROMET…………………..

- ENOSMERNI PROMET…………………..    

- POPOLNA ZAPORA……………………….

-     PREPOVEDAN PROMET 
      V OBEH SMEREH…………………………….

-    PREPOVEDAN PROMET 
      V ENO SMER…………………………….

Državno prvenstvo 
v standardnih plesih
V soboto, 30. januarja, je bilo v Laškem državno prvenstvo v standar-
dnih plesih za leto 2010. V kategoriji pionirjev sta vrhunsko tekmo od-
plesala Jaka Podgoršek in Katarina Matuš. Pometla sta s  konkurenco in 
postala državna prvaka.  

Jaka in Katarina sta se na tekmovanje intenzivno pripravljala na re-
dnih in dodatnih treningih s svojima pedagogoma Nino Medja in Mate-
vžem Ogorelcem. Zadnji mesec sta znanje dopolnjevala na treningih, ki 
sta jih vodila Matej in Špela Kralj, aktualna državna prvaka v standar-
dnih plesih v članski kategoriji.  

»Jaka in Katarina sta že lani pokazala, da kljub mladosti na tekmova-
nju lahko odplešeta zelo profesionalno. Takrat sta osvojila 3. mesto,« 
pravi njuna pedagoginja Nina in doda: »Po napornih treningih, s kateri-
mi smo pričeli 9. avgusta lani, ko so njuni sošolci še veselo čofotali in 
se igrali, sta Jaka in Katarina že na prvih tekmovanjih kazala odlično 
pripravljenost. Veliko sta trenirala in naslov državnega prvaka je za 
njiju pravšnja nagrada.« 

Jaka in 
Katarina pa 
ne počivata. 
Pripravljata 
se že na dr-
žavno prven-
stvo v latin-
s k o a m e r i -
ških plesih, 
ki bo 13. 
marca letos. 
Skupaj z Ni-
no in Mate-
vžem jima 
želimo uspe-
šen nastop na 
tem in ostalih 
tekmovanjih.   

 PK MIKI   
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NAGRADNA KRIŽANKA

Gora 13, Komenda
Odprto vsak dan  od 12. do 23. ure, dostava na dom  od 12. do 22. ure. 
Telefon: 01 83 43 666, www.gorjan.com; rezervacije za zaključene 
družbe do  40 oseb

1. nagrada: družinska pica
2. nagrada: dvakrat normalna pica
3. nagrada: enkrat normalna pica 
   

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) 
pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda 
DO VKLJUČNO 11. MARCA. Na kuverto napišite: ime, priimek, 
naslov in pripišite Nagradna križanka. 

Nagrajenci križanke Login BV Trgovina  z elektro in tehničnim 
materialom, Suhadole 21,  1218 Komenda - v Aplenci, glasilu občine 
Komenda, številka 1/2010:

1. nagrada –  7x14W varčnih žarnic Philips v vrednosti 30,00 € – SO-
NJA OVIJAČ, MOSTE 2B, 1218 KOMENDA
 2. nagrada – 5x11W varčnih žarnic Philips v vrednosti 20,00 € – AN-
DRAŽ GRKMAN, REMICOVA POT 7, 1218 KOMENDA 
3. nagrada – 3x9W varčnih žarnic Philips v vrednosti 13,00 € – ALEN-
KA PAVLINIČ, GORA PRI KOMENDI 28 A, 1218 KOMENDA 

Čestitamo! Nagrade prevzamejo nagrajenci na podlagi potrdila in oseb-
nega dokumenta v trgovini z elektro in tehničnim materialom LOGIN 
BV d.o.o., SUHADOLE 21, 1218 KOMENDA.  

Uglasimo se za svoje 
zdravje
Tenorist Andrej Ažman, solist na CD plošči Najlepši slovenski samo-
spevi,  se je že dvakrat sestal s poslušalci na Glavarjevi 104 na temo 
Uglasimo se za svoje zdravje. Pri razlagi in pogovoru izhaja, da je po-
trebno glasbeni instrument (klavir, violino, kitaro) pred koncertom 
uglasiti. Podobno pa je tudi s telesom. Ažman pravi, da je telo najlepši 
glasbeni instrument, ki pa ga stres, jeza, skrbi … popolnoma razglasijo. 
Zato ga je potrebno za zdravo življenje ponovno uglasiti. Pri tem pa 
pomagajo vibracije glasbenih tonov različnih valovnih dolžin. Pravi, da 
so rezultati takšnih srečanj odlični. 
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PO SVETU

nadaljevanje in konec
Pristopov na goro je več, a edini od oblasti 

dovoljen je z juga, kamor smo se s kombiji pri-
peljali na višino 2200 m do izhodišča za vzpon. 
Pot nas je proti vrhu vodila preko obsežnih 
sušnih pašnikov, kjer so v šotorih bivale kurd-
ske družine in pasle črede ovac in konjev. 
Za številne otroke smo bili prava atrakcija in 
priložnost, da nam prodajo pletene spominke, 
rute in drugo ter nas poprosijo za kakšno ma-
lenkost. Tukaj so bili nekateri kar vsiljivi, česar 

Vzhodna Turčija z vzponom na Ararat
je tulil med šotori in balvani, in domačini, saj 
so se precej glasno pomenkovali v skupnem 
šotoru. Tako nas ob enih ponoči ni bilo treba 
kaj dosti buditi. Nahrbtniki so že pripravljeni 
čakali. Z zajtrkom se nisem trudila, ker moj 
želodec na tej višini ni bil ravno navdušen nad 
vonjem po hrani in sem se bala, da bi mi jo 
zagodel tako kot februarja pod Kilimanjarom, 
zato sem se toplo oblekla in v varni razdalji od 
»jedilnice« počakala na odhod. Prva tretjina 
zelo strmega vzpona je bila kopna, prebijali 

smo se preko bal-
vanov in po grušču. 
Posamezni deli so 
bili poledeneli. Pot 
nas je nadalje vo-
dila po zrnatem 
snegu. Če si imel 
dobro obutev, se je 
lepo napredovalo 
brez derez. Ves čas 
sta nas med vzpo-
nom spremljala 
megla in močan 
veter, ki se je proti 
grebenu še okrepil. 
Zaradi vetra se je 
temperatura spu-
stila krepko pod 
minus 15° C. Zara-
di višine smo na-
predovali počasi, a 

je šlo. Nekateri smo imeli nekaj težav s slabo-
stjo, drugi z mrazom, tretji s kondicijo. Vrh  
smo dosegli v vetrovnem, mrzlem in megle-
nem jutru tretjega dne vzpona. Šele na vrhu 
smo ugotovili, da med potjo ni nihče slikal, 
obljubili smo si, da bomo ob spustu to nado-
knadili. Pa nismo kaj prida, saj je bilo strašno 
hladno. Na vrhu smo se seveda ovekovečili s 
slovensko zastavo, pa tudi z občinsko. Naj se 
ve, od kod smo! Menda je razgled z vrha veli-
časten – proti Erevanu in iranskim stepam na 
vzhodu in Anatolski planoti na zahodu, a nam 
ni bil dan. Nekajkrat se je megla razkadila, a za 
tako kratek čas, da kakšnega posebnega raz-
gleda nismo doživeli.

Ob povratku smo se v taboru 2 ustavili za 
krajši počitek, nato pa nadaljevali v enko, kjer 
je bilo ponovno treba postaviti šotore za pre-
nočevanje. Napredovali smo hitro, saj nas je 
vleklo »na toplo«. V enki smo srečali skupino 
Korošcev. Posredovali smo jim naše izkušnje 
z gore, ki pa jim naslednje dni niso kaj dosti 
pomagale. Čez noč se je vreme poslabšalo. 
Deževalo in grmelo je že ponoči, padala je 
tudi sodra. Zjutraj smo po dežju odšli v dolino, 
Korošci pa v tabor 2. Kasneje smo izvedeli, da 
z njihovim vrhom ni bilo nič, saj so morali 
sredi noči zaradi huronskega vetra, ki je odna-
šal šotore, oditi s tabora 2 v enko in naprej v 
dolino. Kljub zelo dobri telesni pripravljenosti 
vrha niso dosegli. Imeli smo srečo – sicer 
mokri, a zadovoljni smo prišli do kombijev – 

v civilizacijo. Deževalo, pravzaprav lilo, je 
tudi skoraj vso vožnjo do Dogubayazita, tako 
da je nekaterim krepko namočilo opremo, ki 
je bila na strehi kombija. V hotelu smo se po-
slovili od domačina – gorskega vodnika Džu-
me, se presedli v avtobus in naložili ostalo 
prtljago, ki nas je čakala v hotelu ter se odpe-
ljali proti jezeru Van.

Jezero Van je nastalo v antičnem obdobju in 
ga je zajezil vrh gore, ki ga je odneslo ob izbru-
hu vulkana. Je največje naravno jezero v Tur-
čiji in je veliko približno 5000 km2. Voda v 
njem je bazična – milna in v jezeru živi samo 
ena vrsta krapa, ki pa baje nima prav dobrega 
okusa, torej ne predstavlja kulinaričnih užitkov, 
razen za tiste, ki si želijo »žajfastega« okusa. 
Kopalci si v njem lahko ohladijo vroča telesa, 
saj je primerno za kopanje. Po kopeli ne potre-
bujete losjona za telo, saj postane koža mehka 
in gladka. Mi tega nismo preizkusili, saj je bilo 
hladno in vetrovno. Bredli smo po plitvi miv-
kasti obali in le naš najstarejši udeleženec se je 
opogumil in skočil v hladne valove, a je bil 
zelo hitro zunaj, saj visoki valovi niso nudili 
pri plavanju nobenega užitka. Ogromna vodna 
površina je skoraj neizkoriščena, saj za nama-
kanje ni primerna, turizem pa tukaj na vzhodu 
še čaka na zeleno luč.

Pred mestom Van smo obiskali univerzo, 
kjer je našla svoj prostor avtohtona vrsta mačk 
– vanska mačka. To so bele mucke (vsaj 80 % 
kožuha mora biti belega), ki imajo eno oko 
modro in eno zeleno. So zaščitene. Na univerzi 
zanje skrbijo in jih vzrejajo, ljubitelji jih tam 
lahko kupijo, a jih ne smejo odnesti iz države. 
Sredi mesta imajo ogromen spomenik, ki pri-
kazuje dve vanski mucki. Van je mesto ob  je-
zeru z istim imenom, ob meji z Iranom. Tu je 
bilo že pred 3000 leti središče kraljestva Urar-
tov in še vedno stoječa utrdba nad mestom iz 
tega obdobja je ena najstarejših na svetu. V 
srednjem veku so tukaj vladali Armenci, ki so 
na otočku jezera Van v začetku 10. stoletja 
zgradili čudovito cerkev, značilno za to obdo-
bje armenske arhitekture. Cerkev je obdana 
z biblijskimi reliefnimi podobami, vrezanimi 
v rdečkast vulkanski tuf iz teh krajev. Tudi ta 
kulturni spomenik najvišje vrednosti propada, 
čeprav so Francozi ponudili sredstva za popol-
no obnovo. Ponudbo so Turki zavrnili, morda 
tudi zato, ker je Turčija 99 % muslimanska dr-
žava, najbrž pa tudi zato, ker v tem območju 
kurdske večine in hkrati v vojaško varovanem 
območju povsem  blizu meje z Iranom turške 
oblasti nimajo posebne želje razvijati tujskega 
turizma. 

Mesto Van je bilo zadnja postaja našega po-
tovanja po vzhodni Turčiji. Od tod smo polete-
li do Istanbula. Mestu, ki bi si ga lahko ogledo-
vali en teden, smo namenili samo en dan, zato 
smo si pogledali le Modro mošejo in znameni-
ti bazar. Kaj več pa kdaj v prihodnosti, na ka-
kšnem od naslednjih potovanj!

 Jožica Uršič

drugje ob obiskih kurdskih vasi ni bilo čutiti. 
To je posledica rastočega turizma, saj smo jih 
turisti že »pokvarili«. 

Z manjšimi nahrbtniki smo se povzpeli do 
tabora 1 na višini 3200 m. Ker je preostala pr-
tljaga in šotori, ki so potovali na konjskih hrb-
tih, nekoliko zakasnila, je nekatere po sončnem 
zahodu, ker so si vzeli premalo opreme v 
osebne nahrbtnike, kar precej zeblo. Med po-
stavljanjem šotorov so naši gostitelji (le moški) 
skuhali večerjo, ki smo jo pojedli v jedilnici 
»pod milim nebom«. Ponoči in zjutraj je deže-
valo, a si nismo delali preveč skrbi, saj smo 
morali premagati le 1000 višinskih metrov do 
tabora 2, za kar smo imeli na voljo ves dan. 
Bili smo prepričani, da se bo že toliko zvedrilo, 
da bomo uspeli opraviti načrtovani del poti. 
Ker smo se na poti skušali čim bolj aklimatizi-
rati, smo hodili počasi, slikali in se pomenko-
vali s planinci, ki so sestopali. S skupino Iran-
cev, ki so imeli na vrhu idealne razmere, smo 
se celo slikali. Očitno so bili veliki rodoljubi, 
saj so hodili z zastavo na čelu, in ob fotografi -
ranju smo seveda tudi mi svojo potegnili iz 
nahrbtnika. Tabor 2 na 4200 m je ležal v na-
sprotju s travnato enko med velikimi kamnitimi 
balvani. Težko je bilo najti zadosti ravnine za 
šotorček, ponoči se je izkazalo, da je iz še kar 
ravnega sveta štrlelo kar nekaj kamnov, ti pa so 
naju ponoči drezali v hrbet in nama oteževali 
spanec, ki ga je na takšni višini že tako težko 
ujeti. Spanec je odganjal tudi močan veter, ki 
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SKAVTI

Prve plastične vrečke so se pojavile leta 1957 v 
ZDA. V sedemdesetih letih so popolnoma pre-
vzele mesto papirnatih vrečk in se začele poja-
vljati v hišah in na pločnikih. Plastične vrečke se 
danes pojavljajo povsod: so lahke, poceni, prak-
tične ter vodoodporne. Torej, zakaj so problem?

Tovarne po celem svetu proizvedejo 4-5 bi-
lijonov plastičnih vrečk na leto (podatek iz 
2002). Poraba vrečk znaša od 500-1000 mili-
jard vrečk na leto, to je več kot milijon vrečk 
na minuto. Tanke vrečke, ki jih zastonj dobimo 
v trgovinah, bodo obstajale do 1000 let po tem, 
ko smo jih odvrgli. Samo v ZDA je bilo pora-
bljenih 12 milijonov sodčkov nafte za proizvo-
dnjo 100 milijard vrečk, kar pomeni veliko 
emisijo toplogrednih plinov. 

Plastične vrečke ogrožajo tudi živali, naj-
bolj morske. Žival vrečko pogoltne, vrečka 
zamaši prebavni sistem, žival pogine, se raz-
gradi in vrečka je zopet na prostosti in že 

V soboto smo se komendski noviciat Piksn penzl 
vsak s svojimi sankami nabasali v avte ter se 
odpeljali proti cilju. Vmes smo naredili še en 
kratek postanek in spili skodelico vročega, sla-
stnega in mokrega čaja. Nato pa smo že kmalu 
prispeli do točke, kjer je hrib premagal moč av-
tomobila in vožnje je bilo konec. Vsak je vzel 
svoje sanke, pljunil v roke, si roke obrisal in že 
smo se podali na pot. Naša strma in dolga pot 
navzgor nas je vodila proti tromeji na Peči, kjer 
naj bi začeli našo sankaško smuko. Ko smo prišli 
do odcepa na poti, ki naj bi bil bližnjica do vrha, 

smo se razdelili v dve 
skupini: na malo hitrej-
še in tiste malo poča-
snejše pohodnike ter se 
odpravili po strmih 
gozdnih poteh proti 
vrhu. Ko smo le pri-
speli, smo bili vsi utru-
jeni in prepoteni, zato 
smo si privoščili dobro 
zasluženo malico. Nato 
smo zmetali še nekaj 
italijanskega in avstrij-

skega snega v Slovenijo in se počasi začeli spu-
ščati proti vznožju. Vmes smo se morali kar ne-
kajkrat ustaviti zaradi predobro splužene ceste in 
kamenja na njej. Nato smo prišli do neke koče in 
na desni strani smo zagledali zelo, zelo strm in 
zelo, zelo privlačen klanec. Rekli smo si: »Jah, 
kaj pa se lahko zgodi?« in se pogumno spustili 
navzdol. Še preden smo prišli do konca klanca, 
smo zlomili ene sanke in en pležuh, a se vseeno 
veseli napotili nazaj na vrh klanca, da bi nadalje-
vali našo pot proti avtom. Po parih smo se usedli 
na sani in se peljali še kakšen kilometer in že je 
bilo poti konec. Spet smo avte natovorili, šli na 
en čaj in kot bi mignil smo bili doma. 

Blaž Valenčič, Drzni volk

Kam s plastično vrečko?
ogroža druge živali.

Prav tako se plastične vrečke ne razgrajujejo 
biološko, ampak svetlobno, kar pomeni, da se 
spreminjajo v vedno manjše toksične delce, ki 
vedno bolj onesnažujejo naravo.

Ste mislili, da so bile papirnate vrečke boljše 
od plastičnih? Nikakor! Za proizvodnjo pla-
stičnih vrečk se porabi 20-40 % manj energije 
in vode, poseka se manj dreves in za reciklažo 
kilograma plastičnih vrečk se porabi 90 % 
manj energije (četudi je na leto recikliranih le 
10-15 % vseh vrečk). Strokovnjaki pravijo, da 
tudi v razgrajevanju pretirano ne prednjačijo 
papirnate vrečke, saj na smetiščih ni ustreznih 
pogojev za normalno razgrajevanje.

Obstajajo torej kakšne rešitve? Nekateri 
proizvajalci so predstavili že biološko razgra-
dljive vrečke, ki se jih da kompostirati, vendar 
danes predstavljajo le 1 % svetovnega trga. 
Prav tako tudi te vrečke niso pretirano boljša 

rešitev. Za proizvodnjo in transport še vedno 
porabijo ravno toliko energije in nekatere 
vrečke vsebujejo težke kovine, ki ob razgradnji 
onesnažujejo zemljo.

V nekaterih državah obstajajo organizacije, 
ki se borijo za zmanjšanje porabe plastičnih 
vrečk. Irska je vpeljala 0,15 € davka na vrečko, 
kar je zmanjšalo porabo iz 1,2 milijarde vrečk 
na 200 milijonov letno. Poleg tega država 
vsako leto prihrani 7,7 milijona €. Torej obsta-
jajo rešitve, a te rešitve niso v proizvodnji ali 
materialu vrečk, ampak v nas, porabnikih!

Kaj lahko mi naredimo? Še vedno so na vo-
ljo vrečke iz blaga ali platna, ki se lahko upo-
rabijo znova in znova ter zdržijo leta. Nekateri 
še vedno pridno hodijo v trgovino s cekarji ali 
pletenimi košarami in verjeli ali ne, s tem vsak 
od njih prepreči proizvodnjo do 1000 novih 
plastičnih vrečk ter prihrani 1,8 litra nafte le-
tno. Vredno razmisleka, se vam ne zdi?

Rok Valenčič, Vedri volk.

Sankanje na tromeji
Izdelovanje sneženih 
skulptur
V soboto, 30. januarja, smo imeli srečanje čete. 
Ko je ura odbila dve in pol, smo se zbrali na 
parkirišču pred komendsko cerkvijo. Za zače-
tek smo kot vedno zmolili, nato pa so nas vodi-
telji povabili h gradnji snežnih skulptur. Vsak 
vod se je postavil na neko lokacijo in začel 
graditi nek snežen kip. Ob pisku voditeljeve 
piščalke smo hitro stekli k sosednjemu kipu in 
ob vsakem naslednjem pisku podobno. Ko 
smo dopolnili krog, smo ugotovili, da je vse-
povsod pomembna iznajdljivost, skupinsko 
delo in trud, da lahko dosežemo svoj cilj. Nato 
smo se odpravili izdelovat tablice za učne poti, 
ki jih pripravljamo postopoma. Najprej smo 
papirje plastifi cirali, nato pa smo jih še utrdili z 
lesenimi letvicami. Ura je bila pet popoldne, 
ko smo z molitvijo zaključili naše srečanje in 
se hitro odpravili naprej po opravkih. 

Neža Zupančič, Sočutna gazela
(Aplenca 2-10-az00skavti)

Srečanje čete na fevdu, kjer so delali snežene 
skulpture. foto: Č. P. s.

Sestanek v igluju
Kaj še hočeš lepšega kot pa sestanek na 

snegu, ko pa tako lepo sneži? Še bolje rečeno 
sestanek 'pod' snegom! To smo noviciat 
Piks'n'Penzl tudi naredili. Po odmetavanju 
snega iz dvorišča pred župnijo, smo napravili 
še en dokaj velik kup snega, zraven pa postavi-
li še snežaka. Ta kup smo potlej preoblikovali 
v iglu in imeli sestanek kar v njem. Malce smo 
se morali stisniti, ampak to ni važno; posebej 
če imaš s seboj še doma pečeno pecivo. Po 
končanem sestanku smo pomagali še pospravi-
ti jaslice izpred cerkvice nazaj v lopo.

Noviciat Piks'n'penzl

VELIKI KONCERT V ŽIVO
ŠOPEK ZA MAMI
Z ANSAMBLOM VIHARNIK

6. MAREC 2010 OB 19. URI 
V ŠPORTNI DVORANI KOMENDA

V živo bodo godli in peli:
-ans. VIHARNIK

-ans. FRANCA MIHELIČA
-ans. TONETA RUSA

-ans. NAGELJ
-ans. IGOR IN ZLATI ZVOKI

-ans. JAVOR
-ans. VESELI BEGUNJČANI

-ans. GALOP 
-ans. GRINOTVCI

-ans. MOTO Z MATEJO KALIŠNIK
-HARMONIKARSKI ORKESTER

-PLESNA SKUPINA ŠTUPI
-FOLKLORNA SKUPINA 

D.U. KOMENDA

Voditelj 
FRANC PESTOTNIK-PODOKNIČAR

PO KONCERTU PLES Z ANSAMBLOM 
VIHARNIK.

ZA HRANO IN PIJAČO POSKRBLJENO 
PO UGODNIH CENAH.

ZA BOGAT SREČELOV BODO POSKRBE-
LI GASILCI PGD KOMENDA  

Prodaja in rezervacija vstopnic na tel. 
041/591-660
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DRGNJENJE KLOPI

Neža Maurer vesela je gospa, 
slovenska pesnica, pisateljica.

Danes smo jo mi obiskali 
in veselo z njo klepetali.

Ona rada nas ima, 
z nami res rada klepeta.

Nasmeje vsakogar od nas, 
če želite, celo vas.

Na obisku z njo dolgčas vam ne bo,
saj s seboj prinesla bo igračke in zabavo.

Domov sploh nismo hoteli iti,
še smo tam želeli biti.

Na žalost v šolo smo odšli
in se naprej učili.

Jana Stele, 5. a

Ko sem s sošolci prišla v Moste, se mi je zdelo, 
da bom kmalu videla slavno osebo. Nisem ve-
dela, kako bo. Vsi smo se posedli, ko je pred 
nas stopila pesnica Neža Maurer. Stopila je 
pred nas in nam začela pripovedovati. Od tega 
trenutka naprej nisem bila več v šoli, v mislih 
sem se izgubila. 

Bila sem v čudežnem svetu. Tam so nastopa-
li klovn, ki se pelje po ladji, škrat, ki se ne 
umiva, dojenček, ki pleše, in raca, ki pestuje 
svojo račko. Kmalu sem se zbudila. Pesnica 
Neža Maurer nam je začela brati svoje pesmi, 
tudi mi smo ji pri tem pomagali.

Na koncu smo ji zastavili vprašanja, na kate-
ra je odgovarjala. Njeni odgovori so bili iskre-
ni, smešni, poučni, jasni in glasni. Moja sošolka 
Liza ji je v imenu našega razreda zapela pe-
sem. 

Ta dan mi bo ostal v spominu.
Anja Papuga, 5. a   

Ob 11. uri smo se zbrali učenci petih in četrtih 
razredov v telovadnici, z namenom, da se nam 
predstavi Neža Maurer. Napisala je veliko pe-
smi in izdala tudi nekaj knjig. Leta 2008 je bila 
celo Slovenka leta. Po prihodu nam je zapela 
nekaj pesmic s pomočjo plišastih igrač. Plišaste 
igrače nam je tudi predstavila. Ko je končala, 
smo imeli čas za vprašanja. Vprašal sem jo, 
katere knjige je najraje brala v mladosti. Za-
hvalili smo se ji, da je prišla in si nato ogledali 
njeno zbirko knjig in pesmi. Po končani prire-
ditvi smo fantje pospravili stole in nadaljevali 
s poukom.  

David Peterlin, 5. b 

V začetku februarja nas je obiskala Neža Mau-
rer. S svojim obiskom nas je počastila zaradi 
sorodstvenih vezi z našo sošolko Valentino. V 
šoli smo se skrbno pripravili na njen obisk.

Zvedeli smo, da piše literaturo za otroke, 
mladino in odrasle. Za svoja dela je prejela 

Srečanje s pesnico Nežo Maurer
veliko nagrad in priznanj. Leta 2008 je postala 
tudi Slovenka leta.

Komaj smo čakali, da se z gospo Nežo sre-
čamo. S seboj je prinesla knjige in lutke, s ka-
terimi nas je zabavala. Brala in pripovedovala 
nam je svoje pesmi. Skupaj smo zapeli pesem 
Vrabček čaka mamico. Učenci smo ji postavili 
veliko zanimivih vprašanj. Na koncu smo se 
gospe Neži Maurer zahvalili za obisk in ji izro-
čili nekaj naših izdelkov. Ta dan je bil zabaven 
in poučen, zato nam bo še dolgo ostal v spomi-
nu.

Sara in Manja Planinc, Špela Ulčar, Špela 
Plevel, Tilen Bunčič , 4. b

V sredo, 3. februarja 2010, je na šolo prišla 
Neža Maurer. Zelo sem si jo želela spoznati, 
saj me je zanimalo, kakšna je v resnici. Ko je 
stopila skozi vrata in nas pozdravila s svojim 
nežnim glasom ter začela pripovedovati pesmi 
in zgodbe, da si se kar vživel vanje, sem takoj 
vedela, da je ta prijazna gospa polna energije 
in življenja. Z veseljem sem jo poslušala, ko je 
govorila zgodbe iz svojega življenja, npr. o 
tem, kdaj in kako se je prvič zaljubila. Poveda-
la nam je, da sta s tem gospodom vsako leto 
hodila v hribe in še veliko o njem. Bilo je zelo 
zanimivo, nakar je zazvonil šolski zvonec, ki 
je označil konec ure. Neža Maurer je začudeno 
rekla: »Kaj je to? To pa že ni moj mobi!« Za-
smejali smo se. Za spomin smo ji dali šolski 
koledar in enega angelčka, ki smo ga naredili 
na šolskih delavnicah. Vsi smo ji segli v roko 
in se ji zahvalili za obisk …

Karla Sitar, 8. b

DELOVNA PRAKSA
Na delovno prakso sem šel v podjetje Elan v 
Begunje, saj me je zanimal poklic konstruktorja 
plovil. Konstruktor plovil načrtuje plovila, po-
trebuje pa pravzaprav le mirno roko in kanček 
domišljije. Poklic na srečo nima nobenih zdra-
vstvenih omejitev. Najbolje se je šolati na srednji 
strojni šoli. Šolanje traja približno osem let. 
Glavni šolski predmeti so: fi zika, matematika in 
tehnika. Soroden je poklicu arhitekta. Konstruk-
tor se lahko dodatno izobražuje v tujini. 

Ko sva z mami prispela v podjetje ELAN, 
me je vratar pospremil do Igorja Zupana, ki mi 
je dal kartico, s katero sem lahko šel skozi va-
rovane prehode. V veliki sobi je bilo šest med 
seboj pregrajenih miz oziroma pisarn. Vsaka 
pisarna je imela svoj računalnik ter nekaj omar 
in predalnikov. Igor Zupan me je pospremil do 
enega izmed svojih pomočnikov, ki mi je odgo-
voril na vsa moja vprašanja ter me popeljal po 
podjetju. Izvedel sem veliko novega o razvoju 
jadrnic in motornih plovil. Najbolj zanimivo se 
mi je zdelo, ko so čolnu ELAN 48 POWER 
vgradili 3 IPS-motorje. Spoznal sem, da kon-
struktor plovil pokriva področje od oblikovanja 
notranjega interiera plovila pa še vse do stroj-
nega, lesarskega in industrijskega oblikovanja.

Jan Urbanija, 8. b

OGLED NARODNE IN 
MODERNE GALERIJE
V četrtek, 4. februarja, smo 7. razredi odšli na 
ogled dveh galerij – Narodne in Moderne gale-
rije. Pouk smo začeli eno uro kasneje, tako da 
nam je odpadla matematika in smo pričeli z 
likovno vzgojo. Malicali smo v šoli, nato pa 
smo se odpeljali.

Ko smo prispeli, smo se ločili po razredih. 
Naš razred, 7. a, je najprej odšel v Narodno 
galerijo. Ta se mi je zdela zanimivejša, zato jo 
bom podrobneje opisala. 

Vstopili smo v galerijo in si slekli jakne ter 
bunde. Našemu vodiču je bilo ime Jaka. Bil je 
zelo pozoren na to, kdo ga posluša. Bil je dober 
vodič in govoril je bolj doživeto kot vodička v 
Moderni galeriji. Obdobja umetnosti me sicer 
ne zanimajo, a on jih je znal tako predstaviti, 
da sem ga poslušala in si zapomnila, kako si 
sledijo (gotika, renesansa, barok, romantika, 
realizem in impresionizem). Zapomnila sem si 
tudi njihove značilnosti in predstavnike.

Ogled Narodne galerije se je končal z impre-
sionizmom (ter razlago ozadja nastanka slike 
Snežna Škofja Loka, kamor se je slikar odpravil 
slikat, kako dežuje, a je proti koncu njegovega 
ustvarjanja začelo snežiti in je zato celo sliko 
prekril s pikami bele barve, ki so predstavljale 
padajoče snežinke). Šli smo v garderobe, da bi 
se oblekli. Nato smo si šli ogledat še slike Ivana 
Mušiča v Moderni galeriji, a tam še zdaleč ni 
bilo tako zanimivo kot v Narodni galeriji.

Aja Kamšek, 7. a 

PRIPRAVA NA OTROŠKI 
PARLAMENT
V četrtek, 4. februarja, sem se skupaj s še šesti-
mi parlamentarci naše šole in socialno delavko 
odpeljal v Kamnik, v mladinski center Kotlov-
nica, kjer smo se s parlamentarci ostalih ka-
mniških šol pogovarjali s predstavniki diskri-
miniranih skupin ljudi v naši državi. Nekateri 
od njih so v življenju naleteli na več težav, 
drugi pa na manj. 

Tja so prišli trije prebivalci bivše države Ju-
goslavije, dva istospolno usmerjena, dva inva-
lida in dva tujca. Eden, ki že dalj časa živi v 
Sloveniji, zna že dobro  slovensko, sicer pa 
izvira iz Indonezije. Druga tujka pa je iz Latvi-
je in ne govori slovensko. Spraševali smo jih 
različne stvari – od tega, kakšne žaljivke so v 
življenju slišali, kakšne preizkušnje so prestali, 
do tega, kako se počutijo tu in kakšna se jim 
zdi Slovenija. Istospolno usmerjeni nam je 
povedal, kako je to sporočil staršem in prijate-
ljem in kakšno je njegovo življenje zdaj. Naj-
težje od vseh pa se mi je zdelo življenje dveh 
invalidov, ki sta se s svojim stanjem že sprija-
znila in živita v okviru svojih (z)možnosti na-
prej. Vsi smo se najbolj nasmejali Tudu, kakor 
ga kličejo prijatelji, ki živi v Kamniku, kamor 
se je priselil iz Črne Gore.

V Kamniku sem tisti dan spoznal, da življe-
nje teh ljudi ni lahko.

Andraž Košir, 7.a
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DRUŠTVA

S sobotno tekmo med slovenskimi predstavnica-
mi se je končala letošnja sezona avstrijske razšir-
jene lige DEBL. Kranjske hokejistke so po ogor-
čenem boju premagale ekipo HK Celeia s 5:2.

Po lanski težko ponovljivi predstavi, ko so 
kranjske hokejistke brez poraza osvojile prvo 
mesto v razširjeni avstrijski hokejski ligi DE-
BL, so letos, kljub slabemu začetku, osvojile 
bron. Letošnje prvakinje so 
igralke Young Birds iz Kitzbüc-
hla.

Kot dodatno priznanje, se je po 
odločitvi sodelujočih klubov na-
padalka Triglava Špela Hafner 
uvrstila v all star team DEBL 
2009/10.

Sobotna tekma v Celju je po-
nudila odlično igro in veliko do-
brega hokeja. Kranjčanke so vo-

EL TT 
odbojkarska liga 
2009/2010
Odbojkarska liga se počasi bliža velikemu fi -
nalu. Še dva kroga in fi nale. Nekaj ekip si je 
mesto v fi nalu že priborilo, druge ekipe pa si 
morajo nastop v fi nalu še priboriti. Finale lige 
bo 10. aprila, z začetkom ob 10. uri. Vsi, ki 
vam je odbojka všeč, vabljeni. Lahko boste 
spremljali kvalitetne in razburljive tekme.

Mihaela Poglajen
 

Rad igram nogomet 
Nogometna zveza Slovenije je zaupala organi-
zacijo malonogometnega turnirja otrok staro-
stne skupine do 10 let (U-10), ki poteka po 
Sloveniji pod kratico RIN (Rad igram nogo-
met) Nogometnemu klubu Komenda. Tako bo 
v nedeljo, 7. marca, v športni dvorani v Ko-
mendi nogometni turnir,  na katerem bodo po-
leg domačinov nastopile tudi ekipe cicibanov 
NK Koper, NK Idrija in NK Alpina Žiri. Turnir 
se bo začel ob 9. in končal ob 13. uri, vsaka 
ekipa bo imela prijavljeni dve ekipi (A in B). V 
nadaljnje tekmovanje se bo uvrstila ekipa, ki 
bo dosegla največ točk.

Nogometaši na 
svetovnih zimskih 
Masters igrah  
Na Bledu so bile od 25. do 31. januarja svetov-
ne zimske Masters igre (amaterska olimpijada), 
na katerih so sodelovali tudi nogometaši vete-
ranske ekipe iz Komende, ki so tekmovali v 
dvoranskem nogometu. 

Na začetni slovesnosti se je predstavilo pre-
ko dva tisoč športnikov iz 42 držav iz celega 
sveta, med drugim tudi Matti Nykenen, Bojan 
Križaj, Jure Košir, Branko Oblak… Ekipa z 
imenom Komenda je častno zastopala občino 
Komenda, turnir pa je potekal v športni dvora-
ni v Šenčurju. V starostni skupini je Komenda 
osvojila četrto mesto, po opremljenosti pa so 
bili tudi ena boljših ekip (s pomočjo sponzorjev  
nabaviti komplet športne opreme s tiskom lo-
gotipa WORLD WINTER MASTERS GA-
MES Slovenija BLED 2010, grba občine Ko-
menda ter logotipi sponzorjev). V NK 
Komenda se zahvaljujejo vsem sponzorjem: 
Občina Komenda, Pizzeria Hram Gorjan, M-
Pub, Galerija Zala, Gostilna Pr Cilki – Cerklje 
in Avto Preša – Cerklje.

Letošnja zima je zaradi nizkih temperatur, 
obilice snega in marljivih članov Športnega 
društva Suhadole res na klonjena ljubiteljem 
smučarskega teka, igralcem hokeja in drsalcem 
v naši občini.

Tekaške proge je zanje s posebno napravo 
utiril zgladil Franc Zarnik iz Suhadol, zalede-
nelo drsališče v lepem naravnem okolju ob se-
vernem robu obsežnega gozda med Suhadola-
mi, Bukovico in Žejami pa so pod vodstvom 
velikega ljubitelja hokeja Miha Repnika iz 
Suhadol pripravili in uredili Luka Zarnik, Miha 
Gregorin, Klemen Pibernik, Luka Pibernik, 
Tomaž Pibernik in Peter Vogrinec. Zajezili so 
potoček Stržen, prostor za drsanje in igranje 
hokeja utrdili s fi lcem, ob robu postavili šest 
klopi, da si drsalci in igralci hokeja lahko nata-
knejo drsalke, s sposojenimi refl ektorji PGD 
Moste so jim omogočili tudi nočno drsanje in 
igranje hokeja. 
Člani ŠD Suhadole so čez razbremenilni 

kanal za smučarske tekače zgradili zasilni 
mostiček, 6. februarja popoldne pa so na tej 

Po lanskem zlatu, letos bron
Kranjske hokejistke bronaste v DEBL

dile od samega začetka in tokrat niso dovolile 
presenečenja. Zopet se je izkazala odlična 
vratarka Hedi Korbar, ki  je zaustavila 40 stre-
lov na svoj gol.

Kranjčanke so s svojim dosežkom zadovolj-
ne in trdno odločene, da bodo tudi v naslednji 
sezoni s pomočjo sodelavcev in sponzorjev 
odločno posegle po vodilnih mestih v DEBL.

Zimska idila v naši občini

Smučarsko tekaški maraton
blizu pet kilometrov dolgi tekaški 
progi v zelo neugodnih vremenskih 
razmerah pripravili tekaški mara-
ton. Na štartu 20 km dolge proge (4 
x 5 km) se je zbralo osem tekmo-
valcev in ena tekmovalka ter kar 
precejšnja množica navijačev, ki 
nikakor niso hoteli zamuditi tega 
zanimivega tekmovanja.  

Pri moških do 40 let in hkrati 
tudi absolutni zmagovalec je s ča-
som 1:01:51 postal Žiga Benedičič 
iz Kokrice pred Markom Florjani-
čem ter Francijem Groznikom. Pri moških 
nad 40 let je slavil Peter Pibernik pred Igor-
jem Jenkom, Francem Zarnikom, Pavlom 
Ocepkom in Tomažem Pibernikom. Prijetno 
presenečenje je bil nastop mlade Marije Pavlič, 
ki je izredno dobro tekla prvi krog, vendar so 
bili pogoji zanjo nekoliko pretežki, zato ni na-
daljevala s tekmovanjem. Vsekakor pa si za-
služi pohvalo za pogum in dobro voljo. Zma-
govalca sta prejela pokala, ostali pa kolajne. 

Športno društvo Suhadole se zahvaljuje na-
stopajočim in vsem, ki so pomagali na priredi-
tvi. Predvsem se zahvaljuje lastnikom zemljišč 
(Rajku Globočniku, Matevžu Piberniku, Duša-
nu Klemenčiču, Ivanu Urbanc in ostalim) za 
dovoljenje, da se lahko ureja smučarske proge 
na njihovih zemljiščih.

Peter Pibernik, Jože P avlič
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OBJAVE- KRONIKA

Vandalizem …

NAPOVEDNIK
Marec

Kopalni izlet – Društvo upokojencev Ko-
menda organizira kopalni izlet v Tuheljske to-
plice na Hrvaškem. Izlet bo 4. marca z odho-
dom Moste, Križ ob 7. uri. Prijave sprejema 
Marija Prijave sprejema Marija Špehonja, tel.: 
031 405 303.

Občni zbor Konjeniškega kluba Komenda 
– Konjeniški klub Komenda bo v petek, 5. mar-
ca, na rednem občnem zboru pregledal in ocenil 
delo v minulem letu. Zbor bo ob 19. uri v Gostil-
ni Zajc v Lahovčah. Vabljeni člani in prijatelji. 

Pohod na Šmarjetno goro nad Kranjem 
– Organizira ga  6. marca Društvo upokojen-
cev Komenda. Zbor pri Kralju v Mostah, od-
hod ob 8.30. 

Šopek za mami – V športni dvorani v Ko-
mendi bo v soboto, 6. marca, ob 19. uri tradi-
cionalni koncert Šopek za mami s številnimi 
ansambli in  Francem Pestotnikom Podokni-
čarjem. Bogat srečelov pripravljajo komendski 
gasilci, po prireditvi bo za ples igral ansambel 
Viharnik

Občni zbor DU Komenda – Delo društva  v 
minulem letu bodo pregledali v soboto, 6. marca, 
ob 16. uri v Osnovni šoli v Komendi. Spomnili 
pa se bodo tudi zlatoporočencev. Vabljeni.   

Delavnica v Mravljišču za mlade nad 15 
let - Izdelki iz FIMO mase v soboto, 6. marca, 
od 16. do 19. ure. Ob spoznavanju mase boste 
lahko naredili nakit, dekorativne in  izdelke.   

Gregorjevo na Kriškem bajerju – Turi-
stično društvo Komenda bo tudi letos v petek, 
12. marca, ob 18.30 organiziralo spuščanje 
barčič na Kriškem bajerju.

EL-TT odbojkarska liga – Društvo prija-
teljev športa vabi ljubitelje odbojke 13. in  
27. marca ob 15. uri v Športno dvorano  Ko-
menda na ogled tekem EL-TT odbojkarske lige 
2009/2010.

Delavnica v Mravljišču za mlade nad 15 

let – Swarovski nakit v soboto, 13. marca od 
16. do 18. ure. V delavnici boste  sestavili 
unikatno swarovski kolekcijo (ogrlico, uhane 
in prstan) iz brušenih swarovski in steklenih 
perlic s pomočjo skic in načrtov, ki se jih bomo 
naučili tudi pravilno prebrati.

Skupščine Gasilske zveze Komenda – Ga-
silci Gasilske zveze Komenda bodo pregledali 
delo v minulem letu na skupščini, ki bo v sobo-
to, 13. marca, ob 18. uri v Breznikovem domu 
na Križu.

Pohod Kamniška Bistrica-lepa skala – 
Organizira ga Društvo upokojencev Komenda 
v soboto, 20. marca. Zbor pri Kralju ob 8.30 

Delavnica v Mravljišču za mlade nad 15 
let – Mozaik v ponedeljek, 15. in 22. marca od 
18. do 21. ure. V dvodnevnem tečaju bodo 
udeleženci spoznali umetnost mozaikov, tehni-
ke izdelave, materiale in pripomočke za izde-
lavo. Iz keramičnih, steklenih in kamnitih del-
cev bodo izdelali sliko, ogledalo, uporabni 
predmet v treh tehnikah. 

Dan žena in materinski dan – Prireditev v 
dvorani Osnovne šole v Mostah v petek, 19. 
marca, ob 17. uri. 

Koncert v mesecu žena - Koncert, name-
njen ženam, dekletom in njihovim dragim v 
mesecu žena, bo v organizaciji UPPG, Občine 
Komenda, Kulturnega društva Komenda in 
Osnovne šole Komenda Moste bo v petek, 26. 
marca, ob 19. uri v dvorani OŠ v Mostah.

Spomladanski kmetijski sejem – Tradicio-
nalni spomladanski sejem kmetijske, gozdarske 
in gradbene mehanizacije bo v Komendi 26., 
27. in 28. marca.  Organizatorji vabijo še 
posebno tudi domače razstavljavce. Prijave 
sprejema Konjeniški klub Komenda do 10. 
marca na naslov: Konjeniški klub Komen-
da, Glavarjeva 98, 1218 Komenda ali po te-
lefonu: 01 8341 038, ali 041 798 039.

Maistrov spominski pohod – Organizira ga 
Društvo upokojencev Komenda na Stari grad v 

soboto, 27. marca. Zbor in odhod pri Kralju ob 
8.30. 

V Mravljišču za mlade nad 12 let – Poz-
drav pomladi v soboto, 27. marca, od 19. do 
22. ure. Plesno glasbeni večer s karaokami, 
srečelovom, skritim gostom in družabno za-
bavnimi tekmovanji z mamljivimi nagradami. 

Delavnica v Mravljišču za mlade nad 15 
let – Velikonočne pisanice v  ponedeljek, 29. 
marca, od 18. do 21. Preizkusili se boste v 
okraševanju naravnih in umetnih jajc v najra-
zličnejših tehnikah.

Delavnica v Mravljišču za mlade nad 15 
let – Okraševanje cvetličnih lončkov v sredo, 
31.  marca, od 18. do 21. ure. Spoznavanje 
tehnik in materialov za okraševanje glinenih in 
porcelanastih cvetličnih lončkov. 

MRAVLJIŠČE
Čire čare za najmlajše od 4 

do7 let vsako soboto, od 10. do 
12. ure - Skupaj z mentoricami 
prebiramo zanimive zgodbice, poslušamo 
glasbo, kaj zapojemo in zaplešemo, se igramo, 
zabavamo in tudi likovno ustvarjamo. 

Zabavni večeri za mlade nad 12 let vsak 
petek in soboto od 19. do 22. ure - Skupaj s 
prijatelji in dežurnimi mentorji lahko odigrate 
kakšno partijo biljarda, namiznega nogometa 
ali pikada, brskate po internetu, zapojete in 
zaplešete ob zvokih dobre glasbe, odprete 
kakšno pametno debato, si ogledate dober 
fi lm, izkažete ustvarjalnost na svojstven na-
čin.

Udeleženci delavnic v Mravljišču prispe-
vajo kotizacijo za material in pripomočke za 
delo. Število udeležencev je omejeno, zato 
pohitite s prijavami na telefon: 031-297-712 
ali e-mail: mravljisce@gmail.com. Pridite 
in ustvarjajte z nami.

Tekaška skupina ŠD Šola športa - V mese-
cu marcu pričnej o z rekreativno vadbo teka. 
Vabljeni vsi tekači; začetniki in tisti z veliko 
pretečenimi kilometri. Info: http://sdsolasporta.
blogspot.com/ ali telefon Miha 040 170 767.

Pa smo mislili, da so pobalini nehali z vandal-
skimi dejanji v naši občini. Krepko smo se 
zmotili. Čeprav pojavi niso več tako pogosti, 
pa je škoda zato toliko večja. Kako lepo bi bilo 
življenje, če bili ljudje popolni. Pa nismo. Če-
prav posamezna dejanja ne sodijo neposredno 
k pojavom neposredne nevarnosti, so pa zato 
toliko večjega obsojanja vredna, saj nemirni 
»duhovi« strašijo tam, kjer je to najbolj nepri-
čakovano.

Nezaščiteni hrbti 
čakajočih

Avtobusne postaje služijo predvsem čakajo-

čim na avtobuse in nudijo zaščito pred slabim 
vremenom. Če so seveda take, kot morajo biti. 
No, na Križu že ves mesec na postaji v smeri 
proti Kamniku na hrbtni strani zija praznina. 
Ne sicer na vsej površini, ker je k sreči steklo 
razdeljeno na dva dela. Kdo ve, morda je bilo 
komu v mesecu januarju tako vroče, da si je 
zaželel prepiha, morda je mislil, da bi pokukal 
k sosedu, ali pa ga je »razganjalo kar tako«. 
Najbrž bo resnična kar zadnja trditev. Izid je 
viden in žal za čakajoče tudi neprijeten.

Policijske kronike v mesecu januarju ne be-
ležijo za našo občino nič omembe vrednega. 
Naj nam bo varnost tudi v bodoče milostna! 
Niso pa imeli miru, niti malo dela policisti v 

drugem delu svojega terena. Vlomi, tatvine, 
vozniki pod vplivom alkohola, prometne ne-
sreče, tudi prepovedane snovi so bile njihova 
nočna in dnevna mora. Pa še kaj bi se našlo.

Tone Ogorevc
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Vse trpljenje zdaj je mimo,
tih in hladen je ta kraj,
sladko bode truplo spalo,
Bog le duši dobro daj.

ZAHVALA

V 87. letu življenja nas je zapustila 
naša teta 

ANGELA 

ZUPANČIČ 
s Klanca 

pri Komendi. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in darovane 
svete maše.

Posebna zahvala patronažni sestri Nevenki, praporščakom, pev-
cem, trobentaču, pogrebni službi in gospodu župniku za opravljen 
pogrebni obred.

Vsi njeni 
Februar 2010

OBJAVE

Odšli so... 
Ana Košir, rojena 30. 4. 1943, Moste 66, stara 66 let
Ivana Benda, rojena 10. 5. 1929, Suhadole 48, stara 80 let
Angela Zupančič, rojena 22. 5 1923, Klanec 8, stara 86 let

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 zapo-
redno številko 1135.

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

Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar 
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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, 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

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

Aplenca-Glasilo občine Komenda
Leto 19, številka 3 bo izšla 26. marca 2010. Gradivo za objavo, 
tudi čestitke in oglase, oddajte do četrtka, 11. marca 2010

Vsi, ki radi jih imamo, 
nikdar ne umro, 
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo.
So in tu ostanejo.

ZAHVALA 
 V ponedeljek, 8. februarja, smo se na 
kamniškem pokopališču poslovili od 
dragega

PETRA 

JAGODICA 
(1930 – 2010)

Ob izgubi dragega moža, očeta, starega ata in brata se iskreno za-
hvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki 
ste ga pospremili na zadnji poti. Hvala vsem in vsakemu posebej za 
darovano cvetje, sveče in tople besede. 

Vsi njegovi
Februar 2010   

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman vaju išče.
Ni več vajinega smehljaja,
le delo vajinih rok ostaja. 

ZAHVALA
Ob izgubi dragih staršev 

JOŽETA IN ANE

KOŠIR
IZ MOST

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znan-
cem in sodelavcem za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje ter 
darove za svete maše in cerkev.

Hvala vsem, ki ste nam v teh žalostnih dneh stali ob strani, z nami 
sočustvovali ter očeta in mamo pospremili na njuni zadnji poti.

Iskrena hvala zdravstvenemu osebju za vso skrb in nego v času 
njunega zdravljenja.

Hvala g. župniku Zdravku Žagarju za besede tolažbe, darovani 
sveti maši in pogrebna obreda. Hvala Moškemu pevskemu zboru 
Komenda, praporščakom, trobentaču in pogrebni službi.

Hvala vsem in vsakemu posebej.

Vsi njuni
Moste, januar 2010 



 
Za vse, ki cenite svoje zdravje in zdravo okolje 

 

OB ANI KOMENDE IMATE 15 % POPUST PRI NAKUPU PRENOSLJIVE 
VSTOPNICE ZA 30 DVOURNIH KOPANJ.

Vabimo vas na: 
 brezpla no vodno telovadbo vsak dan ob 10. in 18. uri  
 vodeno rekreacijsko plavanje 
 aerobiko v vodi 
 savno,masažo, pedikuro 
 dnevno kosilo 

 
 Termalna voda vsebuje: kalcij, magnezij, natrij, kalij, pH 7,5 – 8,2.  
 Temperatura vode v notranji bazenih: od 32°C do 36°C.  
                           
 
 PREDAVANJA IN DELAVNICE: 

 
 

etrtek, 4. marec, ob 18. uri: KAJ SE DOGAJA Z ZDRAVJEM OTROK 
Predavateljica: Sanja Lon ar. 
Vstopnina: 4,00 €, za lane Kluba zdravja Term Snovik brezpla no. 
 
Sreda, 12. maj, ob 18. uri: RESNICE IN ZMOTE O MAŠ OBAH 
Predavatelja: Sanja Lon ar in Rajko Škari . 
Vstopnina: 4,00 €, za lane Kluba zdravja Term Snovik brezpla no. 
 
VIKEND PROGRAM »SAMO ZA NAJU« 
Namenjen je parom, ki želijo izboljšati medsebojno komunikacijo.   
Delavnice bo vodila ga. Katjuša Jakši  
Termini: 5. - 7. marec, 9. - 11. april, 7. - 9. maj, 11. - 13. junij 2010. 

LON ARSKE DELAVNICE po mese nem razporedu. 
    

INFORMACIJE:
Tel.št.: 01 83 44 100
info@terme snovik.si
www.terme-snovik.si                                   
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Februarski 
utrinki 

Po veselem decembru in precej re-
snem in na trenutke premraženem 
januarju smo stopili na pot živah-
nejšega februarja. Pa ne samo za-
radi Pusta. Bolj zaradi živahnosti 
v društvih. Tako kot običajno so 
se kar eden za drugim lotili pre-
gledov, kaj so počeli lani.

 Pravzaprav smo pred koncem ●
januarja v Termah v Snoviku, 

kjer imajo občani Komende poseben 
15-odsotni popust, upihnili svečko na osmi torti. Bilo je 
kar svečano, ko je obred opravil domačin Srečo Urankar ob 
prisotnosti direktorice Petre Zlatoper in prvega moža in očeta term Ivana Hribarja. 

Ja, osem let že imajo terme v Tuhinjski dolini in velja se kdaj 
pa kdaj podati tjakaj.

 Se spomnite januarskih kolin pri ●
Janezu Lončarju. Bil je to dan z obi-
čajem, ki smo ga že skoraj pozabili. 
Da bi nam ostal še bolj v spominu, 
smo se 1. februarja še enkrat zbrali; 
tokrat vsi, ki so bili takrat delovno 
zraven. Tudi zato, da smo slikovno 
zabeležili za zanamce, kdo smo bele-
žili dogajanje časa iz 20. stoletja.

 Zadnji mesec so se zvrstili že vsi ●
občni zbori gasilcev. Mošansko klo-
basarsko veselico po zboru pa je to-
krat nadgradil še bolj zanimiv in 
presenetljiv dogodek. Poveljniku 

Romanu Konciliji se je v najdražji gasilski obleki, ki so 
mu jo kupili društveni tovariši za delovni jubilej, razkrila 
kar Romanova boljša polovica. 

 VDC INCE Mengeš, z delovno enoto ●
tudi v Mostah, se je z varovanci 
in njihovimi ustvarjalnimi deli 
tudi letos predstavil z razstavo v 
Casino Tivoli v Lescah. Občinsko 
sodelovanje pri tovrstnih projektih 
je tudi tokrat sponzorsko poudaril 
župan Tomaž Drolec. 

 Ja malo je društev upokojencev, ●
kot je komendsko. Petnajst članov 
društva je bilo povabljenih v oddajo 
Piramida TV Slovenija 1. Navijali 
so; seveda pa ni manjkal tudi upoko-
jenski vrh komendske piramide Ja-
nez Kimovec.

 Predzadnjo februarsko nedeljo so se ●
izkazali člani Smučarskega kluba Komenda. Na Trudnovem 
hribu na Mlaki so organizirali občinski veleslalom. Med 70 

tekmovalci sta zmagala Tomaž Korbar iz Most in Damjana 
Strehovec z Gore. Skokov pa to zimo na Gori ne bo. Je padlo 
preveč snega.

 Župan je predzadnjo soboto pre-●
senetil kriške gasilce. Prišel je na 
zbor, kot je obljubil. Gasilci pa mu 
tudi niso ostali dolžni. Jože Sušnik, 
predsednik GZ Komenda, mu je za 
rojstni, praznoval ga je naslednji 
dan, čestital z domačo salamo.

 Za konec pa: Jih poznate? Seve-●
da, Viharnik, najboljši domači 
ansambel blizu Komende, vas 
vabi na Šopek za mami prihodnjo 
soboto; pa na ples po programu 
in na bogat srečelov komendskih 
gasilcev.   

Andrej Žalar 

V Snoviku so proslavili osem let term 
Da bodo zanamci čez nekaj desetletij vedeli, kdo smo 
zabeležili čas nekdanjih kolin.

Težko bi stavil, koga je bil Roman bolj vesel.

Razstava v Casino Tivoli Lesce bo odprta do 31. marca
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Prvič po šestih letih spet veleslalom 
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Čestitka z domačo salamo
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Na Šopek za mami vabi Viharnik




