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Korak k varnejši
starosti
Po vseh potrebnih pripravah, izboru na podlagi
razpisa, in odločitvi občinskega sveta na zadnji
seji v tem mandatu, sta Občina Komenda in
SGP Graditelj d.d. Kamnik na podlagi Zakona
o javno-zasebnem partnerstvu, v petek, 24.
septembra, opoldne podpisala družbeno
pogodbo. V njej so zajeta vsa določila za ustanovitev družbe MS Komenda d.o.o., ki je potrebna za izvedbo in upravljanje Medgeneracijskega središča v Komendi. Pri notarju
Janezu Novaku v Kamniku, sta pogodbo slovesno podpisala in podpis potrdila še s stiskom
rok direktor Graditelja Janez Zorman (levo) in
župan Občine Komenda Tomaž Drolec.
- A. Ž.

Nariši nov dan
Šola je lahko drugi dom, a vendar je lepo, če imajo otroci tudi prvega.

Srečanje v sredo, 15. septembra, na družabnem večeru v Kulturnem
domu v Komendi z Vlasto Nussdorfer, Robertom Friškovcem, Fani
Čeh, Natašo Tič Ralijan oziroma AnoLizo in strokovnim pogledom
kriminalista na ovire v otrokovem življenju, je bil pravi duhovni praznik.
Po dopoldanskem obisku v obeh šolah v občini je bil družabni večer v
polni dvorani prepleten s pogledi vase in z razmisleki, ko niso bila ravno
neredka tiha zardevanja.
V spremljajočem biltenu se je z mislimi v podporo prijazno duhovnemu večeru pridružil Jean Jacques Rousseau:
»Otrok ni odrasel človek v miniaturi.
Otroci gledajo, mislijo, čutijo po svoje.
Narava hoče, da so otroci prej, preden postanejo odrasli.
Otrok se upira, če ne upoštevamo njegovih naravnih lastnosti in ker
mu jemljemo veselje do otroštva.«
Gostje večera so bili glasni. Poučna in na trenutke nakazana glasna
resnost sogovornikov na odru in zgovorna, razposajena, razpoloženost
AneLize, ki je od včeraj nepozabne prepoznavne zabavnosti s smehom
trgala temne dvoranske luči, pa sta nazadnje večer tako obogatila, da
sem zlahka pritrdil obiskovalki, ki je ob izhodu rekla županu: »Zares
iskrena hvala, župan, za tale lep, globok in bogat večer.«
Po poti domov mi je v podzavesti zvenela Vlasta Nussdorfer: »Šola je
lahko drugi dom, a vendar je lepo ter pomembno, če imajo otroci tudi
prvega. Prvega namreč ob starših, ki so se veselili ultra zvoka, poroda,
prvih sveč na torti… Ob otrocih, ki bodo jutri ponosno zakorakali v
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svet, poln pasti in preizkušenj, a mu bodo kljubovali.«
Ja, ob starših s skrbnim umom za njihovo varno pot, da bo vsak njihov
naslednji dan, nov dan, da bi bil potem, morda nazadnje tudi večer
staršev skupaj z mladimi in ob njih, lep. Zato še enkrat, hvala, gospod
župan za navdih tega dne in večera; in tudi drugače globoko sorodnega
dogodka pred dnevi (zgoraj na tej strani). Tudi za slednjega velja: Narisan je nov dan!
A. Žalar
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Župan Tomaž Drolec

Občina Komenda samostojnost
nadgrajuje v novo podobo
Pred nami so začete in nedokončane naloge, za katere sem
prepričan, da jih bomo rešili.

Poplavna streznitev
Predsednik vlade je ob nedavnih poplavah
v Sloveniji zagotavljal, da se bo moralo nekaj
spremeniti v vladi, v parlamentu in v lokalnih skupnostih. Se strinjate s to ugotovitvijo?
So torej pristojne in odgovorne v vrhu poplavna dogajanja v Sloveniji streznila?
»Mislim, da smo v lokalnih skupnostih oziroma občinah še najmanj krivi, ali še bolje
prav nič krivi. Že pred desetimi leti smo bili
prepričani, da v naši občini brez zadrževalnikov ne bo šlo. To, kar smo doživljali sedaj, pa
je zadnji opomin pred nujno akcijo. Ni več časa
za sprenevedanja, pomisleke, za različna takšna in drugačna pogojevanja. Čas je, da odločno in pospešeno v dveh, treh letih zgradimo
zadrževalnika na Tunjici in na Pšati. Upam, da
bo sedaj vendarle obveljalo, kar se je nekako
premaknilo v odgovornih glavah pred tremi
leti. Tokrat so se prenehala nasprotovanja zadrževalnikom v spremembah prostorskega plana.
Pred sedmimi leti je bilo namreč glede zadrževalnikov v občini popolnoma drugače ob povsem enakih pogojih kot sedaj. Na naše ugotovitve in zahteve namreč nismo dobili pristanka.
Zavod RS za varstvo narave nam je 9.1. 2003
dal negativno mnenje za izgradnjo suhega zadrževalnika na Tunjici.«
Končno torej, če prav razumem, sedaj vendarle razumevanje za tovrstno ukrepanje?
»Imamo zeleno luč. Potrebno je le še sprejeti prostorski plan, za katerega ponovno čakamo
na soglasje ministrstva za okolje in prostor že
več kot pol leta. Pravzaprav čakamo že več kot
pol leta na še zadnja soglasja kmetijcev. Če ne
že letos, sem prepričan, da bo ta plan sprejet v
začetku naslednjega leta. Sicer pa smo pod
nadzorstvom oziroma priporočilih stroke z
vsemi prostorsko udeleženimi na opredeljenem
območju že podpisali pogodbe za zadrževalnik
na Tunjici. Tudi celotno zemljišče, na katerem
bi bila glavna zapora, je že last občine. Z vsemi
drugimi, ki jih potrebujemo za izgradnjo te
brane, pa imamo podpisane pogodbe. Trenutno
pa potekajo potrebne priprave za soglasja za
zadrževalnik na Pšati.«
So zemljine, ki smo jih zasledili na območju, torej že začetki bodočega zadrževalnika?
»To niso začetna dela, ampak pripravljalna
dela, oziroma je to material, ki ga bomo kasneje pod strokovnim vodenjem in nadzorom
vgradili v klančine zadrževalnika. Letos in
prihodnje leto namreč predvidevam, da bomo

Gradja v centru Komende
na območje zadrževalnika na Tunjici navozili
dovolj materiala, da bomo lahko kasneje začeli
z gradnjo. Trenutno pa navažamo le zemljino
in jo odlagamo v bližini bodočega zadrževalnika. Sicer pa upam, da bomo sedaj z odkopom,
tako v centru Komende, kakor tudi z bodočim
izkopom na območju Medgeneracijskega središča dobili dovolj materialov za zadrževalnik
na Tunjici. Potrebno, kvalitetno glino za tako
imenovano os oziroma za trn v zadrževalniku
pa bomo dobili tudi iz poslovne cone.«
Kdaj torej lahko pričakujemo, da bo občina imela zadrževalnika na Tunjici in Pšati?
»Še enkrat poudarjam, da ne bo nesporazuma, da to, kar sedaj delamo, ni zadrževalnik,
ampak samo navoz materiala, ki ga bomo kasneje pod strokovnim vodstvom vgradili v
klančine zadrževalnika. Prepričan pa sem, da
bosta po sprejetju prostorskega plana najkasneje v treh letih zgrajena oba največja zadrževalnika v občini.«

Ob zadnjem deževju in hudih razdejanjih in težavah na nekaterih območjih v
Sloveniji jo je občina Komenda na srečo
kar dobro odnesla.
»Iskrena hvala vsem gasilcem in prostovoljcem, ki so sodelovali pri pripravah in
obrambi pred vodo. Res si vsi skupaj želimo, da bi se čim prej obvarovali pred takšnimi ujmami in da bi imeli tudi čim manj
dela zaradi njih. Čeprav mislim, da bosta
po izgradnji zadrževalnikov pozornost in

ukrepanje v tovrstnih primerih še vedno
potrebna.
Smo pa pri zadnjih poplavah ugotovili,
da imamo pravzaprav srečo, ker smo nenazadnje dovolj blizu izvoru voda, ki nam
grozijo in nas v nekaterih delih v občini tudi
poplavljajo. Če bi bili bolj oddaljeni od
hribov, bi imeli veliko manjše možnosti za
regulacijo in druge ukrepe. Vode v Komendi
so še obvladljive. Sedaj je treba narediti le
tisto, kar smo že začeli s pripravami na izgradnjo zadrževalnikov.«

Središče Komende
Komenda pa v zadnjem času tudi sicer
zelo spreminja tradicionalno podobo.
»Res je. Nekdanjih hlevov in objektov ob
njih ni več. Konji so se preselili, prav tako
okrepčevalnica in tudi nogometaši so v novih
prostorih. Slika se dnevno spreminja. Dela napredujejo, saj se izkop za trgovino in center
pospešeno nadaljujeta. Do novega leta bodo po
planih končana dela pod zemljo.
Moram pa ugotoviti, da je bilo kar nekaj
priprav. Treba je bilo umakniti infrastrukturo.
Ob sedanji gradbeni jami, ki se vse bolj kaže
pa naj se ljudje ne ustrašijo, da bo stavba tako
velika. Jama je le osnova za projekt pod zemljo, kjer bo parkirna hiša. Nad njo, na površju,
bodo dvorišča.
Kar zadeva center in trgovino Mercator pa
bi rad poudaril, da podpisana pogodba vključuje tudi datum selitve in predvidevamo, da
bomo za Miklavža in božič prihodnje leto
nadaljevanje na naslednji strani
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dve leti. Imamo pa še vedno možnost za zadolžitve, saj zakon določa, da se občina lahko
dolgoročno zadolži do 8 % proračuna iz preteklega leta. To pa bi za našo občino pomenilo v
najboljših letih kar 800 evrov na prebivalca za
16 let.«
Dobili bomo »novo« Kranjsko cesto s
pločnikom.
»Prenova Kranjske ceste se je začela in nekako v mesecu dni bo končana. Mislim, da
bomo lahko prav vsi ponosni na to vpadnico,
saj bo obnovljena tako rekoč od novega križišča pa vse do občine. Vsa infrastruktura bo
vgrajena v cestišče, cesta bo imela pločnik,
urejene bankine in javno razsvetljavo.«

Moste
Veliko se je dogajalo, in se še vedno, v
Mostah.
»Med poletnimi počitnicami nam je uspelo
ob šoli v Mostah urediti novo asfaltirano parkiPriprave na gradnjo zadrževalnika
(2011) že nakupovali v novi Mercatorjevi trgovini v Komendi.
Po mnenju nekaterih pa je ob sedanjih spremembah dobil skorajda zavidanja vredne prostore tudi Nogometni klub. Za denar je poskrbela občina, ureditve prostorov pa so se lotili
tudi člani kluba sami.
Kako je pravzaprav z zadolženostjo občine. Zadnje čase se le-ta v slovenskem prostoru kar precej omenja?
»V naši občini imamo posojilo, ki smo ga
najeli izključno in samo za poplačilo bivših
lastnikov v Poslovni coni. To je kratkoročno
posojilo. Če bi ga vzeli na trikrat daljši odplačilni rok, bi bila naša zadolženost v primerjavi
z okoliškimi občinami med najmanjšimi.
Sicer pa, pred nedavnim smo spremljali na
TV, da je več občin na vzhodnem delu naše
države zadolženih po 1700 evrov na prebivalca. Slišali smo, da je Ljubljana zadolžena 750
evrov na prebivalca, Komenda je zadolžena
okrog 250 evrov na prebivalca in to samo še

Ob županu in predsedniku Nogometnega kluba Daretu Bolariču so prostore odprli tudi
najmlajši člani kluba

NOGOMETNI KLUB KOMENDA
Glavarjeva 98
1218 Komenda
ID št. za DDV SI 15358933
TRR številka : 02312 - 0013261170
www.nk-komenda.si

Zahvala za donacijo
V imenu NOGOMETNEGA KLUBA KOMENDA se zahvaljujem podjetju PETROL
in njihovemu članu nadzornega odbora g.
Romanu Dobnikarju za donacijska sredstva,
ki so nam jih v višini 1.000 EUR donirali
ob odprtju novega bencinskega servisa v
Komendi.
IO NK KOMENDA
Darko Bolarič, predsednik
Dela na Kranjski cesti

4

nadaljevanje na naslednji strani

Aplenca

DOGAJANJA

Glasilo občine Komenda 8-9/2010

Konji so se preselili v nove hleve 9. avgusta
del ceste najslabši na sicer zelo slabi cesti med
Vodicami in Mostami.
Ob vseh teh različnih in tudi ne nepomembnih investicijah moram pojasniti, da nam je to
uspelo tudi zaradi strokovnih priprav in pridobivanju projektov z ustreznimi kadrovskimi
rešitvami. V mislih imam namreč mag. Ivana
Kendo, ki je imel na skrbi pripravo in tudi izvedbo teh investicij.«
Takole so sredi avgusta podrli stare hleve
rišče z ograjo na robu Pšate. Parkirišče ima več
deset parkirnih prostorov, na vzhodni strani
šolskega poslopja pa raste nov prizidek s štirimi učilnicami, novo jedilnico in razdelilno
kuhinjo, knjižnico, večnamenski prostor.
Sledili smo predlogom in željam krajanov
na občnih zborih. S Cestnim podjetjem Ljubljana smo deloma na stroške občine, pretežni
del pa s poplačilom DRSC uredili pločnik od
novih stanovanjskih blokov. Za varno pot ima
tudi semaforsko povezavo s pločnikom in tudi
nov prehod od pločnika na Glavarjevo cesto in
k šoli v Mostah.
Na zboru v Mostah smo slišali tudi pripombo
na javno razsvetljavo. Tudi ta utemeljena pripomba je bila upoštevana. Javno razsvetljavo
smo uredili skupaj s koncesionarjem. Upam,
da so stanovalci v severnem delu Most zadovoljni.
Na našo željo in zahtevo pa je Cestno podjetje začelo urejati tudi cesto skozi Žeje, saj bil ta

Pločnik v Mostah

Večkrat smo slišali o njih v sedanjem mandatu

Gradnja prizidka k šoli v Mostah

Občinski svet se je povprečno vsak poldrugi mesec v tem mandatu sestal in obravnaval različna vprašanja. Eno takšnih je
bila na primer Kanalizacija. »Z veseljem
lahko ugotovim, da smo celovit projekt oddali
Upravni enoti v Kamniku za izgradnjo fekalne
kanalizacije od Kralja v Mostah do meje z občino Cerklje na Klancu in v Nasovčah. To pomeni, da se bo v naslednjem mandatu veliko
dogajalo prav na zahodnem oziroma severozahodnem delu občine. Najbolj razveseljivo pa
je, da je bil pred meseci sprejet nov zakon, s
katerim je možno manjšim občinah do 15.000
prebivalcev kandidirati za nepovratna sredstva
za izgradnjo glavnih cevovodov za kanalizacijo. To pa pomeni tudi financiranje omenjenih
dveh cevovodov. Zato v naslednjem letu lahko
že računamo na nepovratna sredstva. Prepričan sem, da bomo to povezavo tudi zgradili.
nadaljevanje na naslednji strani

5

Aplenca

DOGAJANJA

Parkirišče pri šoli v Mostah
Cevovod od občine do čistilne naprave nasproti vrtca pa je že zgrajen.«
Kako je z varstvom najmlajših?
»Na tem področju je program narejen in
razdelan tudi za naprej. Varstvo ima v programu Medgeneracijsko središče s štirimi učilnicami, po izgradnji zadrževalnikov je v programu izgradnja v Mostah. Moram pa poudariti in
se zahvaliti za razumevanje, ker že sedaj uspešno sodelujemo na tem področju s šolo. Letos
nam na primer prvič ne bi uspelo, če se ne bi v
Mostah učiteljice odločile, da izpraznijo zbornico in se preselijo za leto dni v kabinete.
Potrditev, da res skrbimo v občini za varstvo
najmlajših pa so podatki, da se naši občani radi
odločajo za drugega, tretjega otroka, saj je bila
občina Komenda dve leti prva v Sloveniji po
rodnosti na tisoč prebivalcev.«
In kako kaže Medgeneracijskemu središču?
»Na zadnji seji občinskega sveta je bil spre-

Nove luči javne razsvetljave v Mostah

Nova ograja pri Vrtcu Mehurčki v Komendi

Na cesti proti Komendski Dobravi je nov most z ograjo
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jet in potrjen usklajen program z vsemi potrebni pogoji in pripravami. Skratka, zasvetila je
zelena luč za izgradnjo medgeneracijskega
središča. Podpisana je že pogodba z Graditeljem o ustanovitvi skupnega podjetja, kar bo
omogočilo tudi začetek del. Dodam pa naj še,
da bomo morali prestaviti križ oziroma znamenje na Šolski poti za okrog 50 metrov naprej v
smeri proti mostu.«
Redke so občine oziroma župani, kjer bi
se pohvalili z razvejanostjo in delom društev. Komenda je najbrž izjema?
»Imamo 49 društev in klubov. V zadnjem
času sta slavila ob Konjeniškem klubu, mažoretkah, nogometni klub in teniški klub. Prav
slednji je ponovno v razcvetu. Da ne govorim
o gasilcih, ki so na številnih področjih nepogrešljivi in so pravi »paradni konji« občine.
Skratka, trdno sem prepričan, da so društva,
njihovo delo in razvejanost, ogledalo občine.«
Kaj bi za konec na kratko rekli o dvanajstih letih samostojne občine Komenda?
»Pred 12 leti, sem prepričan, si največji optimisti ne bi upali napovedati, kaj bomo dosegli. Tudi pričakovanj ni bilo takšnih. Nikoli
tudi sam nisem upal, da bomo s sodelavci
ustvarili tak projekt, kot je poslovna cona in
mislim, da smo tako za lep čas v prihodnje
poskrbeli za dovolj delovnih mest v občini.
Verjamem tudi, da vsi niso zadovoljni. Nekateri so morda pričakovali več. Morda smo
včasih tudi več obljubljali, kot smo lahko naredili. Vendar, večina mislim, da je zadovoljna.
Prav zaradi nekaterih še ne dokončanih projektov, ki smo si jih želeli, pa sem se odločil,
da jih dokončam v prihajajočem mandatu. Mislim, da bi bilo nenazadnje na nek način nepošteno, da bi v sedanjih razmerah prepustil vse
težave in nedokončane zadeve nekomu, za katerega bi bil to kar nekaj časa lahko zelo trd
oreh. Nenazadnje pa je tudi nepregledna vrsta
različnih pridobitev v samostojnih dvanajstih
letih občine Komenda zagotovilo, da bo tako
še naprej.«
Andrej Žalar

Šolsko igrišče v Mostah je na začetku šolskega letat dobilo tudi gole
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V SPOMIN

Janez Kimovec

Komenda mu
je bila velika
svetinja
Svojci, občinski svetniki, člani občinskih organov, predsedniki društev in gostje so se na žalni seji
31. avgusta poklonili preminulemu
častnemu občanu in občinskemu
svetniku Janezu Kimovcu.

Nekaj dni prej mi je po telefonu rekel, da se je odločil, da ne bo kandidiral za naslednji mandat, da bo morda še zraven v kakšnem odboru, pri
Društvu upokojencev in da bo sodeloval, kolikor bo mogel. Naročil je
še, kdo ve za predvolilna dogajanja… Njegov zadnji stavek je bil: »Veš,
Andrej, bolezen je grda…« Potem je čez nekaj dni prišlo le še sporočilo:
Umrl je Janez Kimovec.
Že na žalni seji so se ob županu Tomažu Drolcu od Janeza poslovili
njegovi najožji sodelavci in predstavniki društev, katerih ustanovni član
je bil. V slovo so mu zapeli pevci Moškega pevskega zbora Komenda,
ob odprtem grobu pa pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Društva
upokojencev, na katere je bil nadvse ponosen, saj si bili to njegovi pevci,
ki so bili pred letom dni v Cankarjevem domu pod vodstvom Naceta,
kot je rad poudaril, imenovani za najboljši pevski zbor društev upokojencev Sloveniji.
Janez je imel bogate delovne in življenjske izkušnje. Bil je vsak trenutek prijazen in spodbuden sogovornik. Ne le kot predsednik ali član
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Janezu Kimovcu v slovo
Čas teče, na svetu vse mineva,
danes svet, jutri roža uvela.
Potuhnjeno prišla je žena bela,
odpeljala te je sredi dneva.
Na sliki gledam Tvoj obraz,
zdaj razumem trpeči izraz.
V srce mi seže žalosten pogled,
bolezni in trpljenja sled.
Več ne vidim Tvojih zlatih rok,
k počitku sklenil jih je Gospod.
Črna gruda zaprte veke krije,
naj sveče stenj se Ti v zahvalo vije.
Marija Koželj
tega ali onega društva nekdaj in danes, ne le kot njegov ustanovitelj, ali
pa kot občinski svetnik in nenazadnje kot častni občan naše občine
Komenda. Janez je bil vsem v občini več kot zgolj znanec. V predstavljanju svojih predlogov, pobud, pogledov jih je rad podkrepil, da je
veliko med ljudmi, kar mu je bila pomembna zaveza.
»Bil je nadarjeno zavzet za povezovalno, organizirano uresničevanje
zamisli in idej. Tako je pred dobrimi petdesetimi leti ustanovil mladinsko organizacijo v Komendi. Pred štiridesetimi leti je bil med ustanovitelji športnega društva in njegov prvi predsednik. Tudi zaradi Janezove
vpetosti in zavzetosti na področju športa in rekreacije, je takratna krajevna skupnost Komenda pred skoraj tridesetimi leti prejela priznanje,
da je druga najboljša krajevna skupnost v Sloveniji.«
Komenda in življenje v njej sta mu bila velika svetinja; včeraj kot kraj
in v občinskem svetu danes kot občina. Na začetku osemdesetih let, ko
je bil predsednik krajevne skupnosti, je Komenda dobila vrtec, pošto,
ambulanto, trgovino, stanovanja. Rad je posebej poudaril, da sta s sedanjim županom še posebej sodelovala pri obnavljanju kulturne dvorane.
Po obnovi Glavarjeve bolnice konec sedemdesetih let se je potem pred
desetimi leti pridružil ustanovitvi Ustanove Petra Pavla Glavarja. Bil je
zavzet zagovornik, da je za starejše treba poskrbeti doma, v občini. Tako
je bil tudi med ustanovitelji Medgeneracijskega središča. Pred pičlimi
desetimi leti se je zavzeto posvetil delu starejših in društvu upokojencev,
ki je danes eno največjih v občini Komenda in tudi zato je danes občina
Komenda prepoznavna v Sloveniji in prek meja.
Srčno je želel, da bi dočakal trgovino, Medgeneracijsko središče in
večkrat je rekel: »Vem, da bo, vendar vem, da bo samo Tomažu uspelo.«
Odhod Janeza Kimovca, ki so mu zaradi njegovega dela, volje in
spoštovanja do prizadevanj lani priznali, da je častni občan občine Komenda, je velika izguba. Ostaja pa njegov spomin ob spoštovanju pri
skupnem uresničevanju dogovorjenih ciljev.
Andrej Žalar
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Skrb za vse občane
Od rojstva naše občine pred 12.
leti, katere oče sem bil, pa do danes, je bilo narejenih veliko velikih
korakov. Že od daleč se vidi in čuti
velik razcvet ne samo materialnih
pridobitev, ampak tudi pestrost in
množičnost delovanja občank in
občanov v društvih, klubih in drugih organiziranih druženjih. Za takšno uspešno delovanje pa sta ob
zavzetosti članov potrebna tako
podpora občinske uprave, kot tudi
denar iz občinskega proračuna.
Postopki za pridobitev dovoljenj
za uresničevanje različnih projektov so v naši državi težavni in dolgotrajni. Preveč časa, energije in denarja je treba in zato se njihovo
uresničevanje praviloma zavleče. Tudi v naši občini Komenda je podobno. Imamo veliko projektov, ki so zastavljeni in v uresničevanju. Največji projekt po obsegu je prav gotovo izgradnja infrastrukture v 2. fazi
Poslovne cone. Po zahtevnosti največji pa je Medgeneracijsko središče, za katerega je v podpisu pogodba z Graditeljem Kamnik, ki bo izvajal gradbena dela. Načrtovana izgradnja kanalizacije se je v zadnjih
letih zavlekla predvsem zaradi recesije. Za težko pričakovano trgovino
v središču Komende sem vesel, da smo po številnih zapletih končno
pričeli z deli. Med večjimi načrti imamo še Športni park, Centralni
vrtec v Mostah, katerega začetek gradnje pa bo omogočil protipoplavni zadrževalnik na Tunjici in na Pšati. Tako bomo še naprej zagotovili
varstvo prav za vse najmlajše občane Komende.
Kandidiram, da bom z dokončanjem projektov še bolj utrdil odgovorno skrb za vse občanke in občane: za najmlajše, za srednjo in
za čedalje številčnejšo starejšo generacijo.
LE DEJANJA NAJ VELJAJO!
Neodvisni kandidat za župana - Tomaž Drolec

14 strokovnih,
poštenih in delovnih
kandidatov na listi SD
Drage občanke in spoštovani občani!
Marko Dobnikar kot nosilec liste, Boštjan Peršin, znan kot neutruden
borec za pravice in kulturo v naši Občini, zagnana gasilka, sodelavka
Mravljišča in akcije Očistimo Slovenijo Heli Drolec, direktor informatike Venčeslav Perko, upokojeni profesor Jože Levec, znani podjetnik iz
družine lončarjev Slavko Kremžar in Alenka Lenarčič in Vladimira
Kogovšek Volk iz novega naselja ter Rajko Rakanovič ...
To so imena, ki bodo v volilni enoti Komenda zastopala naše barve.
To so osebe, ki enostavno želijo biti izvoljene in hkrati obljubljajo, da si
želijo delati za ljudi.
Miha Repnik iz Suhadol, znani Moščan in strasten balinar Alfonz
Kern, pridna in marljiva žena in mama Vesna Kern in seveda spoštovanja vreden manager, strokovnjak in človek z veliko širine in znanja Igor
Klun in spoštovana moščanka Barbara Bizjak.
To pa so kandidati in kandidatke v volilni enoti Moste. Gre za osebe
z izjemno srčnostjo, za osebe z veliko energije in z ogromno vere v
uspeh.
Vljudno vas prosimo za podporo. Potrebujemo vaš glas. Lahko zaupate.
Marko Dobnikar,
predsednik Občinske Organizacije SD Komenda

8

Glasilo občine Komenda 8-9/2010

VOLITVE –
ODLOČITI SE
Občanke in občani bodo 10. oktobra ponovno presodili delo preteklih let.
Predsednica Ljudmila Novak je ob 10. obletnici stranke poudarila, da je
N.Si s svojim programom lahko dobra alternativa za prihodnost Slovenije.
Temeljno izhodišče za nas je, uresničevati politiko kot najvišjo obliko in
možnost dela za skupno dobro. Večje spoštovanje temeljnih vrednot demokracije in le zasluženo(?) zaupanje v delo poklicanih, lahko poveže,
vzpodbudi k aktivnosti oddaljene in ohrani družbo zdravo in zadovoljno.
Tudi v naši občini bo N.Si delovala kot alternativa za povezovalno in
združevalno delo, za dosego skupnih interesov kot je uravnotežen razvoj
in celostna infrastruktura po vseh naseljih, pravičen in pošten odnos
lokalne oblasti do vseh občank in občanov. Ne smemo dopustiti, da bi
negativni simptomi (lobiji) načeli našo občino in preprečili razvoj obrobnih vasi. Kontinuirana skrb za vse generacije, do prostora v vrtcu za
najmlajše, igrišč v domačem okolju, kvalitetno izobraževanje v OŠ, za
kakovostno starost tretje generacije in truditi se ustvarjati dobre pogoje
za življenje mladih družin, je stalnica naših prizadevanj. Večletno zavzemanje za kanalizacijo kot prioritetni projekt, je na poti pridobivanja
gradbenega dovoljenja za povezovalni kanal s sosednjo občino Cerklje.
Bedeli bomo nad izvajanjem do zaključka del, priključka do vsakega
gospodinjstva. To smo dolžni uresničiti tudi za zanamce, našo domovino, naš planet. Brez drage volilne kampanje, čas za razsipništvo ni primeren, vam dragi občani in občanke, volilni upravičenci ponujamo v
presojo in odločitev ali smo vredni Vašega zaupanja.
Srečno, N.Si blizu ljudem, ker smo tu doma.
Danica Zmrzlikar, predsednica OO N.Si Komenda

Za boljšo
prihodnost
Štiri leta so minila prehitro. Ključni projekti naše občine, za katere se v
SLS že leta borimo, stojijo. Čas je za spremembe.
V SLS smo vodstvu občine vedno nudili oporo pri razvoju kakovosti
življenja občanov, po potrebi pa smo opozarjali tako na nepravilnosti
kot tudi na neučinkovito delo. Želimo, da se ljudje združijo in nas podprejo na poti v boljšo prihodnost. Pravico imamo zahtevati, kar si zasluži vsak občan - mirno, varno in čisto okolje, v katerem se vsi lahko počutimo doma. Od starejših, ki jim že leta obljubljajo dom za starejše, do
najmlajših, ki nimajo urejenega varstva.
Osnovni pogoji za kakovostno življenje vključujejo urejeno komunalo, promet in možnost nakupov v neposredni bližini doma. Dnevne obveznosti čedalje bolj posegajo v naš prosti čas, zato ni razlogov, da bi ga
dodatno izgubljali na nepotrebnih zastojih in nakupovanju izven domačega kraja.
Narediti moramo več za domače obrtnike, podjetnike in kmete. Poslovna cona ni ponudila možnosti hitrejšega razvoja domačemu podjetništvu. Kmetijstvo, ki predstavlja našo zgodovino in prihodnost pa je
čedalje bolj oddaljeno od občanov.
Prav tako bomo podpirali športne in kulturne dejavnosti v naši občini.
Po dvanajstih letih, v katerih je pošla delavna vnema, je prišel čas, ko
vsi skupaj potrebujemo veliko spremembo.
V SLS smo oblikovali program, ki zagotavlja boljšo kakovost življenja. Za vse občane!
Volilni čas je obdobje, ko imate možnost odločati o naši skupni prihodnosti. Dovolj je skrivalnic! S trdim, poštenim delom bomo presegli
obljube.
Predsednik o. o. SLS Komenda, Vid Koritnik
Za župana občine Komenda
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Pogled nazaj
Končuje se štiriletni mandat v občinskem svetu, v katerem sva sodelovala dva svetnika liste LDS.
Roman Grošelj:
● bil sem pobudnik gradnje prizidka k športni dvorani in tudi vodja
gradbenega odbora. S prizidkom in adaptacijo starih garderob smo
pridobili idealne pogoje za šport, rekreacijo kakor tudi šolsko športno vadbo. Vrednost naložbe skoraj 1 mio EUR
● prizadeval sem si za boljšo prometno varnost v Komendi in to mi
je uspelo z izgradnjo levega zavijalnega pasu za Komendo na cesti
Brnik – Mengeš. To je bila ena redkih investicij države v Komendi.
Vrednost naložbe 175.000 EUR.
● cestna signalizacija – table, predvsem za poslovno cono, so bile
pomanjkljive oz. jih sploh ni bilo. Pri ustreznih inštitucijah mi je
uspelo izposlovati obnovo in postavitev tabel v Mostah in Komendi
● na mojo pobudo smo povečali sredstva za delovanje športnih klubov in društev.
● Zavzel sem se za izgradnjo javne razsvetljave na Klancu, vztrajal
na obnovi Kranjske poti, asfaltiranju ceste skozi Potok, zavzemal
sem se za hitrejšo izgradnjo kanalizacije.
Srečko Kos:
● bil sem pobudnik za prostorsko umestitev glasbene šole v osnovno
šolo Moste prostori so dobro izkoriščeni, pa tudi učencev ne manjka
● prizadeval sem si za razjasnitev morebitnih vplivov elektro postaje
na zdravje ljudi (v delu Most, kjer živim)
● končno smo tudi v naši »ulici« dobili javno razsvetljavo.
Kot sem napovedal pred nastopom mandata, sem se zavzemal za povezovalno vlogo svetnika, za projekte, ki so v dobro občine. Morda nisem
bil najglasnejši, bližja so mi konkretna dela, saj vse tudi ni samo v besedah. Minilo je hitro, vendar idej o posodobitvi našega kraja še ni zmanjkalo. Veliko je projektov, ki so še nedokončani in nekateri še niso prišli
»na vrsto« v občinskem proračunu.
LDS, Občinski odbor Komenda

LNO

Vroča
jesen!

Bliža se čas volitev, zato vam bomo zaupali
naše vrednote, vizijo in cilje LNO!
Vrednote: Naša najpomembnejša vrednota smo usposobljeni kandidati, ki delujemo v različnih društvih in tako že posredno vplivamo tudi
na dogajanje v občini. K vsaki nalogi bomo pristopili resno in odgovorno, naredili bomo prav vse, da bomo razumeli probleme in poiskali
prave rešitve. Prizadevali si bomo, da bodo občani v nas spoznali zaupanja vrednega partnerja, na katerega se vedno lahko zanesejo.
Vizija: Svoje znanje, ki ga pridobivamo na delovnih mestih in društvih, bomo skušali prenesti tudi v delo v občinskem svetu. Kvalitetni
kandidati bomo ustvarili pravo delovno vzdušje, ki je pogoj za dobro
delo ter željo po napredku v občini! Zavedamo se, da bomo le s pravimi
idejami in rešitvami lahko upravičili pričakovanja svojih volivcev. Zavedamo se tudi odgovornosti, ki jo imamo do občanov Občine Komenda,
svojih volivcev. Zaupanje nas zavezuje, zato bomo nenehno nadgrajevali svoje delo, ker bomo le tako lahko zagotavljali zaupanje.
Cilji: Naš cilj je ne glede na politično usmerjenost delovati v dobro
vseh občanov, njihovo združevanje, delati za razvoj kraja in omogočiti
kvalitetno življenje. Želimo postati prepoznaven dejavnik pri odločanju,
s svojimi dejanji pa omogočiti več možnosti za prijetnejše sobivanje
starih in mladih. Postavili smo si cilje, za katere smo prepričani, da so
uresničljivi in bomo v dobro dokončanja teh ciljev delovali tudi v občinskem svetu.
Spoštovane volivke in volivci, zaupajte nam in nam na volitvah namenite Vaš glas!
Vodja liste LNO, Jurij Kern
www.lno-komenda.si
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Ponovna
kandidatura
IO OO SDS Komenda me je ponovno predlagal kot kandidata za župana občine Komenda. Kandidaturo sem sprejel
in se IO najlepše zahvaljujem za izkazano zaupanje.
Vsekakor je to zame velik izziv, obenem pa tudi prevzem zelo velike
odgovornosti, še posebej glede na težak položaj, v kakršnem se je znašla
naša občina. Pred štirimi leti je stanje izgledalo popolnoma drugačno,
čeprav je videz varal. Naš volilni slogan je bil takrat “Zdaj je čas!” in še
vedno mislim, da bi bile spremembe že po dveh mandatih dobre in koristne. Toda volilci ste se na prejšnjih volitvah odločili drugače. Zdaj je
naš volilni slogan “Še je čas!”, da potegnemo voz iz blata, kajti tisti, ki
ga je vanj spravil, ga bo težko. Po treh mandatih so spremembe nujne,
saj se v dvanajstih letih ponavadi vsak izpoje in mu zmanjka idej, poleg
tega pa je tudi zelo težko priznati, da si ga kje polomil ali da je bila neka
ideja slaba. Vsake toliko let je pač nujno opraviti inventuro, potem pa
nadaljevati z dobrimi projekti, slabe pa popraviti in dopolniti ali pa v
skrajni sili tudi ukiniti. Skratka, v našem odboru se zavzemamo za
spremembe, tako v lastnih vrstah, kot tudi v občinskem vodstvu. Med
spremembe pa seveda ne moremo šteti stranke in posameznike, ki so
vse do zdaj zvesto podpirali aktualnega župana.
Po mojem mnenju bi moral v Občini Komenda zapihati popolnoma
nov veter. O tem ali bo to le rahla sapica ali pa burja, boste kmalu odločali vi, volilke in volilci.
Pavel Šmid, predsednik OO SDS Komenda
pavel.smid@sds.si; www.komenda.sds.si

LISUH - Lista za Suhadole
Povezuje nas
domačnost vasi!
Lista za Suhadole bo tudi na letošnjih lokalnih volitvah kandidirala
svoje svetnike v občinski svet na območju volilne enote 2 Moste, ki
obsega vasi Moste, Suhadole in Žeje.
Naši kandidati se bodo v občinskem svetu zavzemali za reševanje
problemov, ki otežujejo življenje prebivalcev naših vasi.
V Mostah je seveda največji problem promet in neurejenost križišč
pri Kralju in pred trgovino Tuš. Vas je pomembno križišče med Štajersko, Ljubljansko in Gorenjsko regijo, to je vzrok, da promet narašča, še
dodatno pa ga bo povečala poslovna cona. Promet je nujen za gospodarsko življenje kraja, le urejen mora biti, za to pa so potrebni veliki napori in sredstva.
V Žejah je problem podoben, čeprav bi v šali lahko rekli: Žejci imajo
vse; poslovno cono in cono B. Nimajo pa varne poti za otroke, ki hodijo
v šolo, še zlasti zdaj ko se gradi najlepša poslovna cona v Sloveniji in po
najslabši cesti vozijo kamioni včasih kar v koloni.
Suhadole so na južnem robu občine Komenda, zato pridemo vedno
zadnji na vrsto, čeprav naši vasi pripada najvišji vrh občine. V naslednjem mandatu pa bi radi asfaltirali cesto v Stegnah in uredili križišče
pri Selanu (odobren od občinskega sveta že v prejšnjem mandatu
2005/06), dokončali gradnjo kanalizacije, to velja za vse tri vasi. Gradnja kanalizacije v naši občini je vzorčen primer kako se kanalizacije ne
sme graditi, za to še zlepa ne bo končana.
Storili bomo več kot obljubljamo!
Predstavnica Lisuh
Manca Pibernik
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Za občino, ki jo VAŠA PISMA
Najprej denar, ideali
imamo radi
lahko počakajo
Lista TRN, Lista za turizem, razvoj in napredek se tudi pred volitvami oglaša na prostoru, ki je namenjen političnim
strankam in listam, ki so si s pomočjo vas, volivcev, pridobile pravico
odločanja v občinskem svetu. Odločanja v vašem imenu. Pričakujemo
vašo podporo, drage volivke in volivci, zbrani na listi TRN, da se bomo
še naprej, tudi prihodnja štiri leta, oglašali na tej strani.
Kar pa zadeva odločanje, nedvomno velja, da tistih nekaj članov, ki
jih imajo politične stranke v svojih vrstah, največkrat ne zmore, ali pa
sploh niso dovolj zainteresirani, za delo med ljudmi, za delo na terenu;
sploh, ko so pomembne odločitve za skupno korist in razvoj občine in
življenja ljudi v njih.
V naši občini, poznani po najrazličnejših društvih in klubih (imamo
jih blizu petdeset), ima naša Lista za sabo veliko več ljudi in praviloma
zastopa večje skupine, ki delujejo v občini. Lista TRN je namreč takšna,
da z imeni na njej zastopa in predstavlja ljudi različnih pogledov in
mnenj, ki pa si ne želijo metanja polen in ozkih pogledov, ki se lahko
izkažejo čez čas z določenim namenom celo zlonamerni.
Podpirali bomo programe, ki so se v dvanajstih letih obstoja naše
občine izkazali kot dobri in doprinesli k razcvetu in dobremu prepoznavnemu imenu občine Komenda. To pomeni, da bomo podpirali v naslednjem sklicu občinskega sveta programe, ki jih izvaja in
jih namerava tudi v bodoče naš župan Tomaž Drolec. Podpiramo
ga! To pa seveda ne pomeni, da ne bomo mislili s svojo glavo, ampak
bomo dosledni odločitvam za dobro občine in vseh, ki želimo, da bi
nam bilo v njej lepo; saj jo imamo radi.
Za Listo TRN, Zoran Sodnik

Na pobudo številnih občank in občanov občine Komenda je bila v mesecu juliju za potrebe lokalnih volitev ustanovljena nova lista z imenom
“VEM” (vsem enake možnosti). Sam namen liste je, da na lokalnih volitvah s svojimi kandidati ponudi sveže ideje, bolj prisluhne občankam
in občanom občine Komenda, oziroma da vsakemu možnost za bolj
odprto sodelovanje.
Komenda kot občina potrebuje po dolgem času tudi svežo energijo,
zato lista ob kandidaturi za župana podpira Vida Koritnika. Skupni namen je, da se dobre projekte podpre in pelje naprej, nove ideje naj bodo
pravilno usmerjene in izvedene s čim manjšo škodo za ljudi, obljube pa
morajo biti realne. Torej vsem enake možnosti.
Za Listo VEM, Veronika Škrlj

Živahno pred volitvami
Tudi v občini Komenda je bilo živahno pred volitvami. Naj prej
so se v prostorih novih hlevov Konjeniškega kluba Komenda
sestali kandidati za župane in člani gorenjskih občinskih odborov
SLS s predsednikom stranke mag. Radovanom Žerjavom, predstavil pa se je tudi kandidat Vid Koritnik. Srečanja je potem nadaljeval sedanji župan Tomaž Drolec s pogovori v Mostah, na
Križu, Gori in Klancu ter v Komendi. Minuli teden, v četrtek, se
je pred občino ob obisku ministra za promet predstavila občinska
SD z Markom Dobnikarjem, že po zaključku redakcije ta teden
pa LDS z notranjo ministrico in Stanislavom Zarnikom.
– A. Ž.
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»Politika gre žal po svoji poti, tisti, ki imajo interes, zmeraj najdejo način, kako prepričati druge za svoje sebične cilje. Ljudstvo je
zelo lahkoverno in prehitro zaupa, če sliši neke velike napovedi,
kaj vse se bo naredilo«
(pisatelj Boris Pahor, intervju za »Nedeljski dnevnik«)
Verjetno ste že slišali trditve, češ, tudi naša občina (država) je v primežu svetovne gospodarske krize in tu ni pomoči. Taka cenena opravičila
in pojasnila politikov so nesprejemljiva. Podobno kot klimatske
spremembe tudi globalno recesijo generiramo prav vsi. Sprožil jo
je pogoltni kapital v navezi s politiko in oba sta le sledila nerealnim
pričakovanjem ljudi, volivcev. V mali občini Komenda se že dobro
desetletje tako gospodari. Bili smo na čelu nore parade, zato smo sedaj
tudi najbolj na udaru. Veliki, razpršeni projekti usihajo in lokalci si
rešujejo položaje s sprenevedanjem, serijskimi izgovori in nekritičnim
zadolževanjem. Opišimo:
Namesto da bi milijone (za povrh sposojenih!) evrov kratkoročno
namenili kanalizaciji, jih bodo za projekt MSK, za družbeno potrošnjo, za nadstandard. Seveda, malokdo si upa tik pred zdajci zameriti
še enemu delu naplahtanih volivcev - gre za biti ali ne biti še štiri leta
svetnik, župan,… Da bo jasno: v ta MSK boste prišli po kriterijih kapitala in trga. Realno socialno ceno zagotavljajo le profit in pravi ljudje.
Kanalizacijo so v osmih letih grdo zavozili, a vsaj kaže bolje - združena kandidatura za sredstva EU. Brez spodbude, jasno, ni šlo. »Najemnino« zanjo pa lahko izkušeni gospodje plačujejo iz svojega žepa,
vsaj dokler bo ta ista Občina v krizi dolgoročno najemala denar za
MSK-je in redila skrivnosten kapital partnerja v coni (miš-maš prek
ZDA,…).
O slednjem še: pravilna so stališča Zavoda RS za varstvo narave
(zanj Mateja Kocjan) v zvezi s PC Komenda. Tožba Občine na Upravnem sodišču (izvzeta zemljišča za pozidavo) ne odraža skrb za finance,
je škandal, ki dokazuje netrajnostno usmeritev občinske razvojne
politike. Tisti, ki so vpleteni v to početje, pa ob izsekavanju javno debatirajo o skrbi za izjemna drevesa in gozd (?).
Enako lahko razumemo tudi nadaljnje spodbujanje špekulativne zazidave na poplavno-razlivnih ravnicah in ponujanje invalidnih rešitev
za to neumnost. Prostorsko, arhitekturno in urbanistično je Komendsko sicer vse bolj podobno ogromnemu sračjemu gnezdu in nobena
patina časa tega ne bo popravila. Le kakšen turizem in napredek je
to?
Podoba v zrcalu ni lepa: mnogi želijo predvsem denar, ostalo jih ne
zanima. Molčijo. Zasebno ga ne postavljajo na prvo mesto, volijo pa
»volkove«, ki ga nosijo, ki pridno »koljejo«, potem se pa čudijo, od
kod taki politiki, od kod take položnice. Kaj nismo čisto vsi, ne samo
»določeni posamezniki«, odgovorni za našo skupno prihodnost?
Stane Močnik
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Gradnja garaž PGD Komenda
Že ko smo se odločali za gradnjo,
nas je bilo malce strah. Vendar garaže potrebujemo, saj nove cisterne
ne moremo postaviti v obstoječo.
Zato smo se odločili, da v nove garaže preselimo vse avtomobile, sedanje prostore pa namenimo vajam
in delu članom in mladini.
Gradnja garaž poteka po programu; kmalu bodo garaže pod streho.
Gradnjo vodi naš gradbeni odbor,
nadzira pa Lokainženiring. Seveda
nam manjkam še nekaj denarja,
vendar upamo, da bomo tudi s pomočjo občanov gradnjo dokončali. Hvaležni
bomo za vsako pomoč; tako za denarno kot

materialne. Dobrotniki nas lahko pokličete ali
obiščete. Že vnaprej hvala. - Na pomoč!
Mihaela Poglajen

Spoštovane občanke in občani!
V kratkem vam bomo po vaših domovih razdelili zbornik ob desetletnici delovanja Ustanove
Petra Pavla Glavarja. Ustanova deluje tudi s
pomočjo vas, občanov in občank občine Komenda. Zato vas želimo na ta način seznaniti z
njenim delom. V zborniku boste našli tudi neVABILO GOSPODINJAM IN GOSPODARJEM ZA SODELOVANJE V ČASU
KMETIJSKEGA SEJMA V KOMENDI, 1. - 3. OKTOBER 2010
Spoštovani!
Ustanova Petra Pavla Glavarja vas vabi,
da s svojimi darili v obliki domačih živilskih ali drugih izdelkov podprete našo
predstavitev na sejmu. Vaša darila bomo
ponudili v zameno za finančni prispevek
obiskovalcev sejma. S tem boste prispevali
za sklad UPPG za pomoč pomoči potrebnim v naši občini. Najdete nas na sejmišču.
Veseli bomo vsakega daru.
Uprava UPPG

kaj pomembnih informacij o delu in življenju
našega vzornika Petra Pavla Glavarja, o dogodkih v Občini Komenda ter zapise dveh sezon Šole za vrednote in življenje. Prepričani
smo, da boste zbornik večkrat vzeli v roke in
ga ohranili kot knjižno delo v vaši domači
knjižnici.
Če vam je pismonoša pustil sporočilo, da
vam zaradi premajhnega poštnega nabiralnika ni mogel pustiti knjige, se oglasite v
tajništvu občine v Komendi, Zajčeva 23, s
tem obvestilom.
Še naprej pa se priporočamo za vaše prispevke in vas vabimo, da jih nakažete na naš
transakcijski račun: 03103-1000000598.
Dovolite nam, da se ob tem spomnimo tudi
naših dveh soustanoviteljev, Vincencija Petka
in Janeza Kimovca, ki sta odšla v večnost.
Ustanovi sta dala neizbrisen pečat, za kar se
jima najlepše zahvaljujemo. Njuno delo bomo
častno nadaljevali in ju ohranili v spoštljivem
spominu.
dr. Marta Ciraj, predsednica Uprave UPPG

Koncert z domačimi
talenti
Ustanova Petra Pavla Glavarja ima med
svojimi ključnimi nalogami tudi pospeševanje razvoja talentov, preko spodbujanja
k aktivnostim na področjih, za katere se
izkazuje nadarjenost.
Na podlagi poslanstva Ustanove vas
vljudno vabimo k sodelovanju na tradicionalnem oktobrskem koncertu Ustanove
Petra Pavla Glavarja. Na koncertu se boste
lahko pridružili domačim talentom, ki jim
želimo dati priložnost za večjo prepoznavnost in vzpodbudo in nadaljnji razvoj.
Letošnji koncert bo predvidoma 23.
oktobra v Domu krajanov Antona Breznika na Križu. Če se boste odločili sodelovati,
vas vljudno prosimo, da nam do 10. oktobra
pošljete prijavo z naslednjimi podatki:
● Ime in priimek nastopajočega, nastopajočih oz. skupine, skupaj s kontaktnimi podatki,
● naslov oziroma naslove del, ki jih
nameravate predstaviti,
● predviden čas trajanja nastopa,
● morebitne posebne pogoje, ki so potrebni za izvedbo vašega nastopa.
Prijavo pošljite na elektronski naslov:
igor.bosevski@gmail.com. Za dodatne informacije se, prosimo, obrnite na: mag.
Igor Boševski, namestnik predsednice
uprave UPPG, telefon: 031 380 077.
Z željo, da se nam pridružite med nastopajočimi na koncertu, vam želimo vse dobro in vas lepo pozdravljamo.
Uprava UPPG

Opravičilo!
Uredniški odbor Zbornika UPPG z naslovom Ustanova Petra Pavla Glavarja v Občini Komenda v letih 1999-2009 se opravičuje dr. Marku Žerovniku za nenamerno
navedbo v zborniku, ki bi utegnila voditi do
izkrivljene informacije v zvezi z ustanovitelji lokalnega glasila Aplenca. To ime
omenjamo na str. 44 v povezavi s prijateljem UPPG, g. Baldomirom Kremžarjem,
ki ga imenujemo kot »ustanovitelja in večletnega urednika« Aplence, kar bi lahko
delovalo zavajajoče, saj sta bila ustanovitelja dva: dr. Marko Žerovnik in g. Baldomir
Kremžar.

11

Aplenca

DOGAJANJA

Glasilo občine Komenda 8-9/2010

Končno smo dočakali
Točno pred štirimi leti smo javno predstavili
idejni projekt medgeneracijskega središča. Na
zadnji avgustovski seji Občinskega sveta pa so
bili potrjeni zadnji dokumenti, ki so bili potrebni, da se gradnja lahko prične, oziroma da
se nadaljujejo postopki za podpis gradbene
pogodbe s SGP Graditeljem. Stopamo torej v
obdobje, ko bo projekt začel dobivati konkretne oblike. Marsikdo sploh ni verjel, da bo kdaj
kaj več, kot želja na papirju, predvsem tisti
stari ljudje v naši občini, ki že težko čakajo na
dom v svoji najbližji okolici. Mislim, da vam
bo sedaj malo lažje čakati.
Vendar, kot že večkrat rečeno in napisano,
medgeneracijsko središče ne bo samo dom za
stare ljudi, predvsem bo to prostor, kjer se bomo trudili čim bolj celostno poskrbeti za oskrbo
starih ljudi na eni strani, na drugi pa delati za
skupno dobro, za sožitje, dobro komunikacijo
in medsebojno spoznavanje vseh treh generacij. Kajti samo, če se bomo bolje poznali, se
bomo bolje razumeli in naša življenja bodo
zato lepša.
Vsi skupaj, ne samo tisti, ki smo bili pobudniki projekta, smo lahko veseli in ponosni, da
smo zmogli toliko razuma in složnosti, da smo
tako zahteven in inovativen projekt pripeljali

do faze realizacije. Čaka nas še ogromno dela,
toda z vašo podporo in vašim sodelovanjem,
drage občanke in občani, nam bo zagotovo
uspelo. Zavedati se namreč moramo, da bo
medgeneracijsko središče prostor in zgradba,

ki bo last vseh nas in da bo samo, če ga boste
sprejeli za svojega, res zaživel in s tem vračal
vloženi denar.
Viktorija Drolec, predsednica Sveta Zavoda
Medgeneracijsko središče

Turistični vodniki SRCA SLOVENIJE v Komendi
Po lanskem jesenskem izobraževanju turističnih vodnikov po
območju Srca Slovenije smo se
vodniki med seboj dogovorili
da pripravimo vsak v svoji občini predstavitev svojega kraja.
V Srcu nas je namreč zbranih dvanajst, razen
Kamnika predvsem majhnih občin. Ker je maj
v Komendi praznični mesec, sem želela predstaviti naše bogato športno,društveno in kulturno življenje v Občini Komenda. Izbrala sem
22. maj, dan kolesarske prireditve »Velike nagrade Občina Komenda« Zbrali smo se pred
novo stavbo Konjeniškega kluba Komenda in
se po«dobrodošlici« in pozdravu podpredsednice TD Komenda odpravili pred Dom na
ogled pričetka kolesarske prireditve.
Bil je lep sončen dan. Komenda, kot najlepše
stopalo Kamniško-savinjskih Alp je kar sijala,
pogledi so nam uhajali na lepe hribe okoli,
predstavitev kraja je bila tako še lažja. Prvi
tekmovalci so zagrizli v hrib, mi pa za njimi na
cerkveno dvorišče. Tu je so se udeleženci seznanili z lego, nastankom in zgodovinskim razvojem kraja pogojenim z rodovitnimi polji,
potoki, cestnimi povezavami in ne nazadnje
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ugodno klimo. Vse to so Ivanovci-Malteški
viteški red - znali najti, si tu postaviti največjo
komendo na slovenskem, in nam dali tudi največjega moža - Petra Pavla Glavarja. On pa je
bil večni zaljubljenec v svoj kraj, širok Človek
z veliko začetnico. S svojim čutom za človeka,
podjetnostjo in izobrazbo je kraj povzdignil do
najvišjih mej za takratni čas.
Stopili smo tudi v cerkev sv. Petra, si ogledali oltar, kapelo s Plečnikovim tabernaklom
in Malteški grb.
Čebelarstvo nam je predstavil Milan Starovasnik v učnem čebelnjaku, imeli smo strokovno vodenje po beneficiatu in knjižnici Petra
Pavla Glavarja. Tudi stalna razstava kartografa
Ivana Selana je bila polna pohval. Peš smo se
odpravili proti Podborštu. Pri lončarju Milanu
Štebetu smo spoznali postopek od izkopavanja
gline, priprave le-te in izdelave glinenih izdelkov. Tudi preskusili smo se v svojih spretnostih
in ugotovili, da je izdelava »sklečke« kar pravo
mojstrstvo.
Nadaljevali smo v Snikarjevi domačiji z
ogledom Lončarjevega muzeja. Navdušenje in
občudovanje pridnosti naših ljudi kar ni bilo
konec.
In kot se za naš kraj spodobi, smo v prostorih
muzeja člani Turističnega društva Komenda
pripravili za udeležence - turistične vodnike
Srca Slovenije ob kozarčku rujnega še dobro
malico. Pot nas je vodila mimo Planinskega
doma PD Komenda in balinišča DU Komenda

nazaj do naših jeklenih konjičkov.
Obe vodnici Katja Tabernik in Tinkara Grilc
sva se zadovoljnim udeležencem zahvalili, ker
so nama tudi oni polepšali dan.
Katja Tabernik

Mateja pri izdelavi svoje prve »skledčke«
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Čarobni dan v Volčjem potoku

Na zadnjo počitniško nedeljo je bilo v Arboretumu Volčji potok razigrano. Otroci in njihovi
starši so se zabavali na Čarobnem dnevu, obiskovali številne stojnice, se igrali igrice,
ustvarjali na delavnicah in plesali ob glasbenih
gostih. V lepem okolju, med drevesi in cvetjem, pisanimi stojnicami in risanimi junaki so
se otroci počutili zares dobro. Pa ne samo
otroci, uživali so tudi starši, dedki in babice, pa
tudi tisti, ki so bili ta dan tam v službi. Organizatorjem je uspelo pričarati otroški svet poln
barv in smeha. Ob vhodu pisani baloni, na
vsakem
koraku
čokoladice,
bonboni,
palačinke,poslikava obraza, risbice, veliki napihljivi gradovi, slikar Bojan iz risanke, Šime,
ki prinaša ribe in Lumpi junaki, ki se sprehajajo naokrog, za pogumnejše plezalna stena,

športne igre, plesalke, torta velikanka za prvi rojstni dan in še in
še… In za vsem tem še ena lepa
zgodba: 100 otrok iz socialno ogroženih družin bo v tem šolskem letu
lahko brezplačno obiskovalo različne obšolske dejavnosti.
Saga iz Celja je povedala da je
prišla z mamico, ki na eni od stojnic
otrokom riše tatuje, sama pa se zabava tako, da na pravem slikarskem
platnu riše in se igra z drugimi
otroki.
Študentka Sabina iz Ljubljane
je predstavljala jezikovno šolo Dude: »Tu je zelo fajn delat, ker so
otroci sproščeni in ker ni tako resno kot v pravi
šoli. Veseli so, ker se lahko igrajo, zraven pa se
kaj novega naučijo. Super je! Čarobni dan je
zelo dober projekt, lahko bi bil večkrat, ne samo enkrat na leto.«
David iz podjetja Rega kvak: »Predstavljam nov Lego program, imamo pa tudi Lego
delavnico za otroke. Čarobni dan je zelo lepo
uspel, predvsem zaradi lepega vremena in dobro izbranega datuma, pa tudi program je zelo
zanimiv za otroke. Vse je dobro, manjka edino
več stranišč in kakšna klopca več za utrujene
starše. ☺«
Mamica Romana iz Most: »V redu se mi
zdijo delavnice in igre, malo manj pa reklamne
in prodajne stojnice. Delavnice so res dobro
pripravljene, dober občutek pa je tudi, da se

Poletna osvežitev na
Grossglocknerju
Četrtek, 22. julij 2010: Franci Groznik in Peter Pibernik se odpraviva na kolesarsko turo, ki
je bila izrečena pred letom dni - Grossglockner.
Vremenska slika več kot ugodna, z možno
osvežitvijo v teh julijskih dneh. Pot naju je
vodila skozi Brezje, Jesenice, po kolesarski
poti do Rateč prva pavza – pivo; nato čez Korensko sedlo v Beljak in zaključkom prve etape
v Spitalu po 160 km ceste.
2. etapa: v jasnem jutru jo potegneva z
manjšimi postanki vse do Winklerja, kjer odloživa potovalne torbe. S seboj vzameva samo
najnujnejšo opremo za spust s ploščadi pod V.
Kekom iz nadmorske višine 2504 m. V Heiligenblutu naju dež prvič rahlo osveži in napove
vse prej kot suho pelo.
Na polovici 17-km klanca že vedriva pod
redkimi borovci in čakava, da ploha pojenja.
Brez močne volje in tišavosti ne bi zdržala
druge polurne plohe, ki pa je oprala nebo nad
ploščadjo in ledenikom. Veliki Klek pa je ostal
skrit v svoji puhasti kučmi. Naslednja ledena
osvežitev naju je pregnala v dolino s prijetnimi
in mešanimi občutki. Po 130 km sva prespala v
Winklerju, domačem kampu in si nabrala novih

moči za 3. etapo.
Kraljevska 3. etapa s 140 km z 10 % prvim
prelazom (Iselberg) spust v Lienz, z drugim 15
% prelazom (Kreuzberg) do Hermagorja
(Šmohor) in kraljevskim vzponom z 18 %
naklonom Korenskega sedla iz avstrijske strani
v Kranjsko Goro. Zelo utrujena, nasmejana,
pod vtisi 430 km, ne moreva zaspati. Tuš, večerja, PIVO in že je sončno jutro ter prekrasni
razgled iz Porentovega doma na Julijce.
4. zmagovalna etapa 84 km se zaključuje v
nedeljo v Komendi sedaj že preseljenega Rodeo bara.

otroci ne morejo izgubiti, na travi jih imam
lahko vseskozi na očeh in so varni. Zelo dobro
je da imajo podjetja darilca, otroci so veseli
revije Duhec. Prireditev nam je všeč in lahko
bi bila večkrat, mogoče tako tudi ne bi bilo tako
velike gneče.« Otrokom se zdi v redu, fantje so
bili navdušeni nad streljanjem na gol, punce pa
bolj nad risanjem, skakanjem in košarko. Najbolj všeč je bilo dveletni Katarini.
Čarobni dan je tako tudi letos uspel in
družinam pričaral nepozaben dan. Hvala
organizatorjem za trud in pokroviteljem za
vsa sredstva.
Katarina Pavlinič
Društvo upokojencev Komenda
Občina Komenda
Javni sklad Kulturne dejavnosti Slovenije
- enota Kamnik

VABIJO
NA NAJVEČJO KULTURNO
PRIREDITEV
PO LETU 2003 V KOMENDI
27. srečanje pevskih zborov
slovenskih mest, ki bo:

V SOBOTO, 2. OKTOBRA,
OB 16. URI
V ŠPORTNI DVORANI
KOMENDA
NASTOPAJO
Vokalna skupina CHORUS 97 MIREN pri
Novi Gorici
MePZ IVANA CANKARJA VRHNIKA
MePZ SREBRNI GLAS DU ŽIRI
Ljudske pevke KULTURNO DRUŠTVO
DOMŽALE
MoPZ FRAN BERNEKER STARI TRG pri
Slovenj Gradcu
MePZ Pevsko Društvo DU CELJE
MoPZ IVO ŠTRUC SL. KONJICE
Folklorna skupina DU Komenda
MoPZ DU TRŽIČ Kud Bistrica pri Tržiču
Sekstet RATITOVEC ŽELEZNIKI
MoPZ DU Adolfa Tavčarja SL. KONJICE
MePZ KUD Lom pod Storžičem
MoPZ Alpina ŽIRI
MoPZ ANTON KLANČ MIREN pri Novi
Gorici
MePZ DU KAMNIK
MePZ DU Komenda
NA NAJVEČJI KULTURNI PRIREDITVI V
KOMENDI BO NASTOPILO PREKO 400
PEVCEV IN PEVK IZ VSE SLOVENIJE.

Vstopnine NI (prostovoljni prispevki)
VABIJO ORGANIZATORJI
Občina KOMENDA
Župan Tomaž Drolec
JAVNI SKLAD KD enota Kamnik
Vodja Tone Ftičar
Društvo upokojencev Komenda
Podpredsednik Ivan Hlade
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Častni občan Alojz Lah
Le kdor ne dela, nima problemov. Tudi Kmetijski sejem, ki je že 15 let komendski, je tako rasel in
danes je občina poznana tudi po njem.
V prihodnjih dneh
bo Komenda obeležila 15 let Kmetijskega sejma. Kako
se počutite kot Oče
sejma, ki je postal
ena od prepoznavnih
ikon Komende?
»Pravzaprav so spomini na začetek lepi,
morda glede na nekatere trenutke takrat celo
smešni; sicer pa z današnje sejemske slike neverjetni. Priznam, da si na začetku nisem predstavljal, da bo ta sejem postal enakovredno primerljiv z nekaterimi že prej poznanimi in današnjimi
sejemskimi prireditvami v Sloveniji.«
Kakšna je bila pot do današnje prepoznavnosti?
»Ni bila ravno lahka. Bile so težave, takšni
in drugačni problemi. Če ne bi bil že od nekdaj
zvest prepričanju, da le kdor ne dela, nima
problemov, bi najbrž že večkrat ostal na pol
poti. Problemi namreč so vedno; večji ali
manjši in oboji. So sestavni del projektov in
uresničevanja na poti do cilja.«
Kot na primer tudi na poti do nove slike,
do napovedanega središča Komende?
»Tako je. Kar nekaj časa so trajale napovedi,
da bo Komenda v svojem središču dobila drugačno sliko. Pa nimajo prav tisti, ki morda
dolžijo župana in mu oporekajo obljube. Ni
župan kriv, da se je šele sedaj vendarle začelo,

pač pa denacionalizacija in vsi takšni in drugačni zapleti. Z menjavanjem vlad je bilo enkrat tako, drugič spet drugače, na začetku pa ni
bilo na tem nobenih plomb.
Tudi v Konjeniškem klubu smo se srečevali s
tem. Vesel sem, da smo ta problem končno skupno
rešili, saj bomo sedaj, ko smo preselili hleve v
nove lepe prostore, lahko izoblikovali tudi novo,
bodočo podobo slike središča Komende s trgovino
in z drugimi prostorskimi namembnostmi.«
Torej verjamete, da sedaj bo trgovina, da
bo urejeno središče?
»Verjamem. Tako smo se nenazadnje lahko
vsi skupaj prepričali, da je nova postavitev, ki
je zrasla na začetkih iz slabega gozda in ki raste

sedaj na še večjem preostalem delu tega gozda,
prava pot; prava pot za Komendo za občane, za
družbeni razvoj, za kulturo, za šport, za vzgojo,
za varstvo in če hočete, za dobro počutje, za
dobro zabavo in preživljanje zasluženega prostega časa. Danes vidimo, da je bila preprečitev
MBO napaka; saj je tam še slabše, kot je bilo
prej. Lahko pa bi nam bilo vsem bolje.«
Odločili ste se torej za podporo kandidaturi sedanjega župana.
»Mora dokončati začeto in tudi z reševanjem
vseh dosedanjih preprek in problemov je dokazal, da je tega sposoben. Sposoben, da bo premagoval tudi probleme.«
A. Žalar

Promet med
sejmom od
1. do 3.10.
LEGENDA:
-

DVOSMERNI PROMET

-

ENOSMERNI PROMET

-

POPOLNA ZAPORA

-

PREPOVEDAN PROMET
V OBEH SMEREH

- PREPOVEDAN PROMET
V ENO SMER

Gasilec Jaklčev Joža s Križa
Jože Sušnik s Križa je že 46 let gasilec; od 12. leta naprej. Danes je predsednik Gasilske zveze
Komenda.
Gasilec včeraj in predsednik Gasilke zveze
danes. Kakšna je razlika?
»Delo predsednika GZ Komenda je seveda
malo drugačno. Med drugim pa je zelo pomembno, da nobeno med društvi ne sme biti
zapostavljeno v programski organiziranosti.
Glede tega sem dosleden. Upam, da so društva
zadovoljna.«
Današnja številka Aplence bo izšla tik
pred mesecem požarne varnosti. Kakšen bo
letošnji program?
»Pregledali bomo vsa gasilska društva, gospodarska poslopja, hidrante in orodja. Imeli
bomo skupno gasilsko vajo na Križu zaradi
pripravljenosti društev.« Kmalu po ustanovitvi Gasilske zveze je bilo znano, da je občina
Komenda med redkimi v Sloveniji, ki namenjajo veliko pozornost urejenemu hidrantnemu omrežju. Kakšna je danes ta
slika?
»Na vsakih 60 do 80 metrov je hidrant. Še
bolj pa smo zadovoljni, da imajo vsa društva
nova orodna vozila najvišje kategorije in sicer
avtocisterne Križ, Moste, Komenda. Moste in
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Komenda imata tudi nove kombije za prevoz
moštva, na Križu pa se tudi pripravljajo na to
dopolnitev.«
Na začetku je bil poznani 3-odstotni znesek od občinskega proračuna za gasilstvo
nekakšen Damoklejev meč za župane občin.
»Takrat se je naš župan pošteno ustrašil, kar
je tudi sam že večkrat povedal. Danes to, kar
imajo društva v GZ Komenda, močno presega
tiste tri odstotke; predvsem po županovi in seveda tudi zaslugi svetnikov ter občinske uprave.«
Kakšni so bili začetki Jaklčevega Joža pri
gasilcih?
»Ko še nisem bil dovolj star, sem hodil h
gasilnemu domu in jokal, ker bi bil rad gasilec.
Potem so me sprejeli in v gasilstvu sem bil v
domačem društvu enkrat osem let predsednik,
štiri leta poveljnik, potem dve leti in nato še 4
leta predsednik. Danes smo žena, hčerka,..;
cela družina pri gasilcih.«
Odkar je prestopil v vrste tistih s pozdravom »Živjo, nimam cajt«, sem mu dan začne

običajno okrog ob pol osmih.
»Najprej so na vrsti kužek, zajčki, kavica in
nato z ženo sprehod po trgovinah. Okrog hiše,
pa tudi pri gasilskem domu, je dela vedno dovolj. Vnučki pa so veseli priboljšek. Med
morjem in hribi imam najraje toplice, moja
najljubša jed pa je ob Slakovi ali Miheličevi
frajtonarici krvavica. Na bližnjih volitvah sem
na listi TRN za svetnika; saj imam rad občino
Komenda in svojo vas Križ in mislim, da lahko
še kaj naredim za obe.«
A. Žalar
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NAPOVEDNIK

Žalna slovesnost ZZB v Mostah – Krajevna organizacija ZZB za
vrednote NOB vabi na žalno slovesnost ob dnevu spomina na mrtve v
petek, 22. oktobra ob 11. uri pri spomeniku pri vodnjaku v Mostah.

dogajanj v oktobru
Sejem v Komendi – Konjeniški klub Komenda vabi na Jesenski sejem kmetijske, gozdarske in gradbene mehanizacije od 1. do 3. oktobra v Komendi. Odprtje 15. sejma 1. oktobra ob 12. uri, spremljevalne prireditve od 9.30 do 12. ure v Domu kulture v Komendi.
Podlaga zakonske sreče – Veseloigra Jakoba Alešovca v izvedbi
dramske skupine PGD Križ v petek, 1. oktobra, in v soboto, 2. oktobra, obakrat ob 19. uri v dvorani Doma krajanov na Križu.
Srečanje pevskih zborov slovenskih mest – Občina Komenda, JSKD
OI Kamnik, Društvo upokojencev Komenda so prireditelji 27. srečanja pevskih zborov slovenskih mest z usnjarsko tradicijo. Srečanje
bo v soboto, 2. oktobra, ob 16. uri v Športni dvorani v Komendi. Nastopilo bo 16 skupin s prek 400 sodelujočimi.
Dobrodelna prireditev – Društvo psoriatikov Slovenije organizira
dobrodelni humanitarni koncert v soboto, 9. oktobra, ob 20. uri v
Športni dvorani v Komendi. Nastopili bodo: Alpski kvintet, Galop, Peklenski muzikantje, Viharnik, Ogneni muzikanti, Veterani Mengeške
godbe, pevka Andreja Zaletel, Jodel express z Brigito, MePZ DU Komenda.
Cicibanove urice v vrtcu Mehurčki – Otroci starejši od 4. let se bodo
prvič srečali v sredo, 6. oktobra, ob 16. 30. Prijava otrok in dodatne
informacije na tel.: 01/ 83 41 320 (Maja).

Razmigaj se - Mravljišče - Mladinski center Komenda vsako sredo
od 17. ure do 18.30 športne aktivnosti za mlade 12+ v Športni dvorani
Komenda.
Zabavni večer za mlade 12+ - Mravljišče - Mladinski center Komenda
vsak petek in soboto od 19. do 22. ure glasba, ples in film, družabne
igre, klepet in kuharija, druženje s prijatelji.
Čire Čare za najmlajše – Mravljišče - Mladinski center Komenda
vsako soboto od 10. do 12. ure naravoslovne in ustvarjalne delavnice
za otroke od 4 do 7 let.
Dvodnevni tečaj Mozaik ponedeljek, 18. in 25. 10. od 18. do 21. ure
Spoznavanje umetnosti mozaikov in različnih tehnik izdelave, praktično
delo (izdelava slike, ogledala in cvetličnega lončka). Prijave na
031/297-712!
Halloween party za mlade 12+ - Mravljišče - Mladinski center Komenda v soboto, 30. 10. od 19. do 22. ure zabavni večer v maskah z
glasbenimi gosti (Klemen Klemen, Kocka…)!

MRAVLJIŠČE išče MLADE MENTORJE!
Imaš kaj prostega časa? Je prostovoljno delo zate lahko izziv?
Bi rad delal z mladino in si ustvarjalen na kateremkoli področju?
Potem pokliči 031/297-712 ali piši na mravljisce@gmail.com!
Več o dejavnostih na www.mravljisce.com. Srednješolcem se mentorstvo šteje kot del obveznih izbirnih vsebin!

»NAJ BO MLADOST ZDRAVA NOROST!«
Priprave na Ljubljanski maraton – ŠD Šola športa vabi, da se pridružite ob četrtkih ob 18. uri ob glavnem vhodu v Športno dvorano
Komenda. Vprašanja pošljite na: sdsolasporta@gmail.com ali pokličite na: 040 170 767 Miha. Se vidimo!
Tekme 1. lige MNZ Ljubljana – Nogometni klub Komenda vabi na
tekme: 2. 10.: NK KOMENDA: NK TERMIT MORAVČE; 13.10.: NK
KOMENDA: NK JEZERO MEDVODE; 23.10.: NK KOMENDA: NK
BRINJE
ET-TT odbojkarska liga 2010-2011 – 1. tekma iz koledarja EL-TT
odbojkarske lige 2010/11 Društva prijateljev športa je bila v soboto,
25. septembra. Lepo povabljeni k ogledu prihodnjih tekem:
16.10.2010 ob 15:00
30.10.2010 ob 15:00
06.11.2010 ob 15:00
08.01.2011 ob 15:00
22.01.2011 ob 15:00
05.02.2011 ob 15:00
12.02.2011 ob 15:00
12.03.2011 ob 15:00
26.03.2011 ob 15:00
09.04.2011 ob 15:00
16.04.2011
17.04.2011 (nedelja)

2. krog EL-TT odbojkarske lige 2010/2011
3. krog EL-TT odbojkarske lige 2010/2011
4. krog EL-TT odbojkarske lige 2010/2011
5. krog EL-TT odbojkarske lige 2010/2011
6. krog EL-TT odbojkarske lige 2010/2011
7. krog EL-TT odbojkarske lige 2010/2011
8. krog EL-TT odbojkarske lige 2010/2011
9. krog EL-TT odbojkarske lige 2010/2011
10. krog EL-TT odbojkarske lige 2010/2011
11. krog EL-TT odbojkarske lige 2010/2011
FINALE EL-TT odbojkarske lige 2010/2011

DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE - PODRUŽNICA LJUBLJANA

DOBRODELNI HUMANITARNI KONCERT
SOBOTA, 9. OKTOBER, OB 20. URI

V ŠPORTNI DVORANI KOMENDA

NASTOPAJO:
ALPSKI KVINTET, GALOP, PEKLENSKI MUZIKANTJE, VIHARNIKI,
OGNENI MUZIKANTI, MENGEŠKA GODBA VETERANI, PEVKA
ANDREJA ZALETEL, JODEL EXPRESS Z JODLARSKO KRALJICO
BRIGITO, MEŠANI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV KOMENDA
PO KONCERTU ZABAVA Z VIHARNIKI

NAPOVEDOVALCA:
ERIKA OSOLNIK,
DANIEL HAROMET

PRODAJA KART:
M. BAR KOMENDA, TRGOVINA MARIJA
MOSTE, VRTNI CENTER GAŠPERLIN, BIFE
MEGI KRIŽ, LOVRO KERN: 041 458 315
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»Bila je pridna mravljica …«
V toplih poletnih dneh smo imeli mentorji Mravljišča štiridnevni tabor, ki se je odvijal na prostem v kampu Vinica v prelepi okolici reke Kolpe.
Na tabor smo odšli zato, da se malo sprostimo in
uživamo v lepoti narave, predvsem pa, da analiziramo preteklo delo v Mravljišču in pripravimo
ideje in predloge za delovanje in program Mra-

Skupinski posnetek s tabora na Kolpi

vljišča tudi v naslednjem šolskem letu.
Po obvezni jutranji telovadbi in zajtrku so
potekale različne aktivnosti in naloge, ki so
bile določene že vnaprej in smo jih prilagajali
glede na dnevne delovne razmere. Kosila smo
pripravljali sami in po dobri hrani in zagretem
popoldanskem delu je vedno sledil tudi oddih.
Sončenje, kopanje, plavanje, igranje odbojke,
badmintona in namiznega tenisa in tudi ribolov
so pripomogli k večji lakoti in po slastni večerji smo bili spet vsi marljivo razpoloženi. Vsak
od nas je imel vedno veliko svežih idej in skupaj smo lahko oblikovali program in strategijo
dela za naprej. Po pogovoru o uresničenih
dnevnih ciljih in o programu za naslednji dan,
smo se z veliko smeha in zabave odpravili v
deželo sanj.
Izbrali smo tudi svoj moto in sestavili svojo
himno o pridni mravljici na že znano melodijo:

Bila je pridna mravljica,
v Mravljišču je živela,
je ustvarjala, je plesala
in vedno bila vesela.
Če slišiš pridno mravljico
veselo godrnjati,
obrni se in pojdi z njo,
kar z morejo podplati.
Seveda to je čisto res,
v Mravljišču je najlepše.
Ko skupaj smo, se družimo
in širimo prijateljstvo.
Bile so pridne mravljice,
v Mravljišču so živele,
so ustvarjale, so plesale
in vedno bile vesele.
Za DMD Mravljišče Suzana Zgonec,
predsednica

Prenove in zamenjave kotlov

Koliko lahko prihranimo za ogrevanje
Dajatve pri kurilnem olju se bodo občutneje povečale.
Ali ste vedeli, da v slovenskih gospodinjstvih
prevladujejo zastareli in večinoma predimenzionirani kotli za ogrevanje na kurilno olje, ki
so po nekaterih ocenah v povprečju starejši od
15 let? V kar nekaj občinah, kjer so že opravili
analize in preglede ob pripravi lokalnih energetskih konceptov, so ugotovili, da so ravno
starejši kotli eden izmed glavnih razlogov za
visoko porabo energije gospodinjstev in hkrati
priložnost, za doseganje velikih prihrankov
energije kot tudi denarja, ob hkratnem izboljšanju kakovosti zraka.
Do izgradnje plinovodnega omrežja za zemeljski plin so se investitorji največkrat odločali za sistem ogrevanja na osnovi kurilnega olja.
Pri takratnih gradnjah so bile fasade in strehe
slabo ali nič izolirane, prevladovala je vgradnja
manj kakovostnih in tehnično zastarelih lesenih
oken. Danes lastniki pazljivo razmišljajo tako o
toplotni izolaciji gradbene konstrukcije, s katero
lahko privarčujemo z energijo, kakor tudi o
drugih oblikah ogrevanja, ki manj obremenjujejo okolje s škodljivimi izpusti, so cenovno ugodnejše in energetsko varčne. Tudi država se je
odločila, da bo podprla ta prizadevanja in poskrbela za subvencioniranje ali kreditiranje naložb
tistih občanov, ki se odločajo za ukrepe, s katerimi bodo varčevali energijo.
Med prehodi na ekonomične in okoljsko
ustreznejše energente velja izpostaviti zemeljski plin. Ta je zanimiv za uporabnike, ki se
odločajo za novogradnjo ali prenovo, predvsem
na tistih območjih, ki že imajo razvejano plinovodno omrežje.
Tudi sami distributerji nudijo odjemalcem,
ki se odločajo pri novogradnjah ali prenovah
svojih stavb za prehod na zemeljski plin, vrsto
ugodnosti: od kreditov z ugodno obrestno mero, do brezplačne izdelave celotnega projekta

38

notranje plinovodne napeljave, brezplačne demontaže z odvozom starih ogrevalnih peči in
celo brezplačen obisk strokovnjaka.
Prof. dr. Vincenc Butala iz Fakultete za
strojništvo je preračunal, kakšni bi bili učinki, če
bi vsaj 30 odstotkov od 160.000 kotlov na kurilno olje, kolikor naj bi jih po nekaterih ocenah
imeli v Sloveniji, zamenjali s kotli na zemeljski
plin. Pri zamenjavi starejših kotlov na kurilno
olje z novimi kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin bi se poraba energije pri posameznemu odjemalcu zmanjšala za 30 odstotkov,
emisije CO2 pa bi se znižale za 94 ton na leto.
Po novih predpisih na področju učinkovite rabe
energije se pri uporabi plinastih goriv lahko
vgrajuje le kondenzacijske kurilne naprave in
napredne plinske tehnologije alternativnih sistemov z visokim energetskim izkoristkom.
Če seštejemo od 15 do 30 odstotkov boljši
izkoristek sodobne tehnologije plinskih kotlov
in v povprečju za 15 odstotkov1 nižje cene zemeljskega plina, lahko gospodinjstva na letni
ravni prihranijo vsaj 30 odstotkov ali več denarja za ogrevanje. Na ta način se vložena
sredstva povrnejo dokaj hitro (v nekaj letih),
po tem obdobju pa se odjemalci udobno ogrevajo z veliko nižjimi stroški.
Prehod na zemeljski plin pa je še toliko bolj
upravičen, ker v prihodnosti ni mogoče napovedati natančne cene kurilnega olja, lahko pa se
predvidi smer njenega gibanja. Država je v več
dokumentih napovedala, da se bodo dajatve pri
kurilnem olju postopoma dvigovale in do leta
2020 se bo cena kurilnega olja izenačila s ceno
pogonskega dieselskega goriva na bencinskih
črpalkah. Po trenutnih cenah to pomeni podra1 Podatki se nanašajo na povprečje od leta 2005 do danes na
območju Mestne občine Ljubljana. Podobna razmerja veljajo tudi drugod po Sloveniji.

žitev kurilnega olja za 56 odstotkov oziroma
0,42 Evro/l. Razlog za tako politiko je v dejstvu, da kurilno olje zelo onesnažuje okolje.
Država želi na tak način zmanjšati njegovo porabo. Zato z odlašanjem odločitve o vgradnji
bolj ekonomičnega sistema ogrevanja ne tratimo le časa in energije temveč tudi svoj denar.
Mag. Urban Odar, direktor Gospodarskega
interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina postavlja zemeljski plin za naslednika lesa, premoga in nafte ter predhodnika
vodika. Po podatkih Evropske okoljske
agencije (EEA) 45 odstotkov prebivalstva
Slovenije živi na območjih, kjer je zrak prekomerno onesnažen s prašnimi delci. V Sloveniji je na leto kar 1.700 prezgodnjih smrti
zaradi posledic bolezni, ki jih povzroča onesnaženje s prašnimi delci. Poleg tega imajo
prašni delci še vrsto drugih negativni učinkov. Pri uporabi zemeljskega plina pa prašni
delci ne nastajajo, zato je zemeljski plin tako
tudi v Sloveniji najprimernejši energent za
oskrbo v urbanih območjih. Država in občine
bi si zato morale prizadevati za čim večji priklop odjemalcev na plinovodno omrežje. To bi
vplivalo na boljšo kakovost zraka v lokalnih
skupnostih in s tem na izboljšanje bivalnih pogojev in posledično na zdravje prebivalstva.
Ob prenavljanju, obnovi, novogradnji, odločanju o zamenjavi grelnega kotla si uporabne informacije o značilnostih uporabe zemeljskega plina preberite na: www. zemeljski
–plin.si.
(Naročena objava)

Aplenca

POLETJE

NAGRADNA KRIŽANKA
PETROL Bencinski servis Komenda
Poslovna cona Komenda,
Žeje 1010, 1218 Komenda
Odprto:
od 6. do 22. ure; nedelja od 7. do 21. ure
Ponudba: vse vrste goriv, tudi avtoplin, ročna avtopralnica, HIP HOP trgovina, bife
1. nagrada: BON za gorivo v vrednosti 50 EUR
2. nagrada: BON za gorivo v vrednosti 30 EUR
3. do 5. nagrada: Pranje avtomobila (3 krat) + kava
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 14. OKTOBRA. Na kuverto napišite: ime, priimek, naslov
in pripišite Nagradna križanka.
Nagrajenci križanke TAPETNIŠTVO Vili Grošelj s.p., SALON
V+GROŠELJ, Suhadole 57, 1218 Komenda, Tel.: 01/723 92 16,
info@groselj.com
1. nagrada: 1× pisalni stol PISAL51 PAVEL LESJAK, MLAKA 19, 1218 KOMENDA
2. nagrada: 2× okrasna blazina v mikrotkanini, barva po izbiri BENJAMIN ERCE, MOSTE 59 C, 1218 KOMENDA
3. nagrada: 2× okrasna blazina v mikrotkanini, barva bež MILENA ŽURBI, GLAVARJEVA CESTA 60, 1218 KOMENDA
Čestitamo! Nagrade nagrajenci lahko uveljavijo na podlagi poslanega potrdila po pošti in osebnega dokumenta v TAPETNIŠTVO Vili Grošelj s.p.,
SALON V+GROŠELJ, Suhadole 57, 1218 Komenda, T: 01/723 92 16
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ČEBELA IN OSAT

Na preži

September 2010
S Turističnim društvom Komenda v Uredništvu Aplence tudi v letu
2010 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN
OSAT.
ČEBELO
Gasilcem iz Gasilske zveze Komenda – še posebej
Moste in Komenda, ki so skrbeli,
da se nas je vodna
ujma od 17. do 19.
septembra le »dodatknila«.
OSAT
Za varovalno
ograjo ob cesti
od Gmajnice
proti Podborštu,
ki je še najbolj
podobna »recesijski reklami«.

ČEBELE in OSATI so odraz podpore in spodbuda prizadevanjem: NAJ BO UREJENO, LEPO...!

Aplenca

BILO JE NEKOČ
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Fosili iz okolice Kamnika
nadaljevanje iz prejšnje številke
Iz laporjev in peščenjakov - plasti, ki jih
imenujemo šelf (nastajajo ob morski obali) pred 15 milijoni leti so znani številni odtisi
okamnelega življenja. Številna nahajališča v
okolici Viševca, Vrhovelj, Tunjic in Stranj so
dala rakovice vrste Tasadia carniolica, precej
školjk »srčank« – Glossus humanus, ki imajo
obliko človeškega srca, drugih školjk, polžev,
mahovnjakov, koral, morskih ježkov, rdeče alge, ribje zobe in zobe morskih psov. Vladar
miocenskega morja je bil Carcharocles megalodon, ki je živel od oligocena do konca pliocena. Velikozobi morski pes je bil največja
plenilska riba v geološki zgodovini Zemlje.
Zrasel je celo do 20 m.

Pano z risarsko rekonstrukcijo okolja v času
pred 20 milijoni let - Risba: Tamara Korošec Foto: Janja Železnikar
Najbolj impresivne najdbe, ki s svojo ljubkostjo navdušujejo ljubitelje morja in morskega
življenja, so najdbe morskih konjičkov. Stari
so približno 12,5 milijonov let. Fosilov morskih konjičkov doslej niso odkrili še nikjer,
razen v Tunjicah. Pripadajo vrstama Hippocampus sarmaticus in Hippocampus slovenicus. Živeli so v plitvinah ob obali med morskimi algami in travami, kjer so našli veliko
primernih skrivališč in hrane. K nam so verjetno že v začetku srednjega miocena ali celo
prej priplavali z območja današnjega Indijskega oceana. Morski konjički Tunjiškega gričevja so naša najbolj prepoznavna paleontološka
naravna dediščina, znana po vsem svetu. Zanje
je tudi na otvoritvi vladalo izjemno zanimanje.
Edini odrasli osebek morskega konjička Hippocampus sarmaticus je bilo moč videti le na
otvoritvi, zato se je okrog njega drenjala gruča
radovednežev, številni juvenilni primerki pa so

Srčanka - (Glossus humanus) - Foto: Jure
Žalohar

Med lepšimi fosilnimi školjkami iz okolice Komende so drobni »biseri« - školjke iz rodu Nuculana, ki so velike do 1 cm. - Foto: Jure Žalohar
na ogled v naših vitrinah in jih bo moč občudovati še celo leto.
Poleg ostankov morskih in kopenskih rastlin
so se na nahajališču morskih konjičkov ohranili tudi drugi ostanki, na primer mahovnjaki,
polži, školjke, ribe, celo ostanki meduz, med
najpogostejšimi pa so fosilne žuželke. Nahajališče fosilnih žuželk v Tunjicah je doslej najbogatejše pri nas. Geologi so našli več sto primerkov, ki pripadajo kačjim pastirjem,
hroščem, kobilicam, dvokrilcem (muhe in komarji) ter kožekrilcem (ose, čebele, mravlje).
Med najzanimivejšimi je prvi fosilni kačji pastir, najden na ozemlju Slovenije, ki pripada
novemu rodu in novi vrsti Sloveniatrum robici.
Fosili in lepo oblikovani panoji vabijo, da si

Gneča okrog odraslega osebka vrste Hippocampus sarmaticus, ki so ga najditelji po razstavi odnesli v varno zaklenjene depoje. - Foto:
Marko Kumer

V drugi razstavni sobi so predstavljeni fosili s
Komende, morski konjički, kačji pastir, fosilne
ribe, zobje morskega psa idr. - Foto: Janja
Železnikar

Med zanimivejšimi fosili konkrecij pri Komendi
so tudi storži iglavcev, ki so v spodnjem miocenu rasli ob morski obali. - Foto: Jure Žalohar

Juvenilni primerek morskega konjička - Foto:
Jure Žalohar

jih ogledate skupaj z ostalimi zbirkami in razstavami, ki vam jih ponuja Medobčinski muzej
Kamnik, ki domuje na gradu Zaprice. Muzejska vrata so odprta od torka do petka med 8. in
13. ter 16. in 19. uro, v soboto med 10. in 13 ter
16. in 18. uro; ob nedeljah in praznikih pa med
10. in 13. uro. V muzejski trgovini je na voljo
knjiga Fosili iz okolice Kamnika. Vljudno vabljeni.
Janja Železnikar

Fosil kačjega pastirja vrste Sloveniatrum robici
- Foto: Jure Žalohar
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Tabor VV

Nekega sončnega velikega srpana, pisalo se je
leto Gospodovo tisoč petsto sedemnajsto, je
našo prelepo kmetijo napadla presneta nesnaga
turška in ni nam preostalo drugega, kot da si
poiščemo nov domek. Nakar med divjim begom srečamo gručo pobičev in dekličev iz
Komende, jako mladih in oboroženih z rudečimi rutkami, ki so se rade volje ponudili, da
postanejo naši hlapci in dekle.
Tako smo skupaj odšli na lov za novo kmetijo in našli so se dobri ljudje v vasi Vinica ob
Kolpi, ki so nam svojo odstopili za nekaj časa.
Imeli smo jako težko delo, saj je bilo treba z
enim očesom paziti na presneto nesnago turško, hkrati pa naše hlapce in dekle naučiti koristnih reči. Tako smo skupaj sešili predpasnike,

čepice in rute, obvezno opremo za
vsakega kmeta, naučila pa sem jih
tudi onikanja. Da smo lepo in v miru
živeli skupaj, smo se držali rihtung
iz naše Pratike, kjer so bile skrite
tudi stare pripovedke in igre. Preizkusila sem tudi njihovo kmečko
znanje in ugotovila, da zna ta mladež
jako hitro pobirati krompir, šteti
orehe, obešati perilo, narediti brv
čez vodo inu še bi lahko naštevala.
Seveda je bilo potrebno našo novo
kmetijo oskrbeti s prepotrebnimi rečmi, zato smo pletli košare iz leskovih vej, izdelali in poslikali panjske
končnice, se naučili nastaviti past
polhom in sešili mošnjičke, ki smo
jih uporabili za pošiljanje prijaznih
pisemc drug drugemu.
Vsako jutro so nas med nauki za življenje
spremljale pojoča veverica, pridna mravljica,
nestrpni srnjaček in prijazni ježek s svojimi
prigodami. Ker pa je bilo zelo vroče, smo se
večkrat odpravili h Kolpi na prijetno osvežitev
- nekoč sta nas naša Meta in Štefi presenetili z
vodnimi igrami. Vendar pa je naše prijetno
druženje neprestano motila presneta nesnaga
turška z ne ravno prijaznimi sporočili. Nekega
večera se je nekaj turških odposlancev predrzno prikazalo pred našim pragom z zahtevo,
naj jim izročimo nekaj dekel in hlapcev, sicer
bodo požgali vas. Najbolj hrabrih šest je odšlo
z njimi, mi pa smo se oborožili s piskrčki in
kuhalnicami in sledili našemu Franceljnu, saj
on pozna vse turške poti. Tiho kot miške smo

čakali skriti v grmovju in ko je presneta nesnaga turška prišla mimo, smo zagnali tak kraval,
da so strahopetno stisnili rep med noge in jo
hitro pocvirnali stran, za seboj pa pustili ujetnike, ki smo jih veselo rešili.
Ker pa nesreča nikoli ne počiva, nam je ta
presneta nesnaga turška v naslednjih dneh
ugrabila našo ljubo Štefi. Hitro smo morali
narediti načrt, saj je bilo turško sporočilo, kaj
bodo storili z njo, zelo nazorno. Davi sem bila
k sreči v beli Ljubljani in sem pritovorila tudi
posebne kroglice Antiturk, ki ti dajo strahovito
moč in močno uspavalo Smrčuh. Tako oboroženi smo se odpravili na Žeželj, kjer naj bi se
nahajala naša Štefi. Seveda pa Turki ne bi bili
Turki, če nam na poti ne bi dali še norčavih
nalog – tako smo šteli sveče na pokopališču,
sestavili turški ples, naredili 10 metrov dolgo
črto iz kamnov, nosili drug drugega, šteli rože
na travniku in še marsikaj. Tik pod vrhom smo
pojedli naše kroglice in se z vikom in krikom
neustrašno pognali v breg, kjer smo našli Štefi
privezano za drevo. Izkazalo se je, da nas je
presneta nesnaga turška hotela pregnati iz našega doma, vendar pa smo jim prefrigano nastavili Smrčuha, zato je sultan ukazal pobrati
šila in kopita in od takrat ni v naših krajih ne
duha ne sluha o tej presneti nesnagi turški.
Naše prijetno druženje se je tako končalo,
saj je končno zavladal mir, nas pa je čakala
obnova naše stare kmetije, po naše mlade prijatelje pa so že prišli starši. Bil je resnično lep
teden, poln smeha in dogodivščin in če slučajno tole bere kdo od naših pobov in dekličev,
vedite, da vas prav lepo pozdravljamo.
Stara mati Zofka

Poletni tabor v Narniji
Zabava, bitke, pohod, nočne igre, kopanje,
molitve pa spet zabava, smeh in še in še. To vse
se je dogajalo na poletnem taboru v Narniji!
Zbrali smo se v Kranju na železniški postaji,
od tam pa po dveh prestopih do g. Skoka, ki
nam je oddal »kotiček za Narnijo«. Napotili
smo se čez reko do tabora, ki smo ga postavljali 3 dni in se pri tem zabavali, čeprav smo trdo
delali.
Prvi večer smo spoznali Favna, Lucijo, Edmunda, Petra in Suzano. V četrtek smo imeli
na programu delavnice in nočno igro. Zvečer,
je nekdo našel pismo, ki ga je napisal Favn. V
njem je pisalo, da je v nevarnosti in naj mu
pomagamo. Seveda smo se takoj oblekli v toplejša oblačila, vzeli baterijske svetilke in odšli.
Favn nam je dajal različne naloge, ki smo jih
morali izpolniti. Vendar so medtem ob poti na
nas prežali kraljičini »sužnji«, pa tudi sama
Ledena kraljica je hodila naokrog z svetilko.
Če te je obsvetila z njo in izgovorila tvoje ime,
si se spremenil v kamen. Za spremenitev nazaj
si moral spiti »napoj«, ki ti ga je prinesla Lucija. Favna nam je uspelo rešiti!
Naslednjega dne pa že navsezgodaj zjutraj
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predirljivi piski. Alarm! Takoj smo pospravili
vse in šli v kvadrat kjer so nam povedali, da je
čas za potepe. Iz nahrbtnikov smo zložili ne
nujne stvari, vzeli hrano in šli na pot, na kateri
smo se občasno hladili v Nadiži. Nekateri smo
bili deležni gostoljubja v obliki pašte in pudinga.
Naslednji dan smo vstali, pojedli zajtrk in se
odpravili na športne igre. Igrali smo odbojko,
nogomet in roverčka, zvečer pa so nas voditelji
presenetili in odšli smo gledat finale nogometa.
Še pred tem smo lahko stavili na Španijo ali
Nizozemsko. Nekateri so bili v precejšni zmoti
in so potem plačevali z delanjem sklec.
Kljub utrujenosti zaradi odplačevanja stav
ni bilo časa za počitek, saj smo se naslednji
dan odpravili na rafting. Vznemirjeni smo
vzeli opremo in se napotili v čolne. Vožnja je
bila zanimiva, zabavna in mrzla.
Tam pa je nas novince čakal krst. Pri krstu
dobiš skavtsko ime. Odpeljali so nas za šotore,
zvezali po dva in dva za roke in noge in nas
vsak par posebej pošiljali na naloge. Najprej
smo morali v blatu najti plastenko z naslednjo
točko, na kateri smo morali poiskati »čigumi-

je« v moki; in to brez pomoči rok. Potem smo
še žagali, umivali drug drugega, premagovali
strme stopnice do reke, kjer so nas razvezali in
smo se lahko umili. Nato smo splezali na suho,
se šli preobleči, vzeli bakle in odšli v gozd,
kjer so nas krstili. Bilo je zares lepo.
Naslednjega dne so se voditelji spremenili v
vod Ježkov, vodniki pa so postali za en dan
voditelji.
Predzadnji dan smo imeli plezalne vaje in
delavnice, na vrsti so bili tudi odhodi. Vsi smo
jokali za Ano in Matejo. V tej noči so prišli
krast zastavo komendski skavti. Nekatere nam
je uspelo ujeti, vendar jim je kljub temu uspelo
ukrasti zastavo.
Med taborom sta prišla tudi Martin in Gregor, ki sta imela mašo.
Zadnji dan je sledilo podiranje in pospravljanje tabora, čemur je sledilo poslavljanje v
objemih, kar je bila prijetna popotnica za pot
domov.
Ta tabor mi bo za vedno ostal v spominu in
verjamem da tudi ostalim v komendski četi.
Energična žabca, Laura Hribar
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Ob začetku šolskega leta
Počitnice so minile in 463 učencev naše šole je
ponovno sedlo v šolske klopi. Pridružilo se jim
je 61 prvošolčkov v treh oddelkih, ki bodo
obiskovali šolo v Mostah.
Meseci, ki so pred nami, obetajo nekaj »klasike«, pa tudi marsikaj zanimivega in novega.
Vse skupaj bo pripomoglo, da bodo učenci
čez deset mesecev bogatejši za nove izkušnje,
ki jih bodo doživeli, za nova znanja in spretnosti, ki jih bodo osvojili, za nova prijateljstva, ki
se jim bodo zgodila, za nova spoznanja, ki jih
bodo odkrili, za nove priložnosti, ki se jim bodo ponudile. Možnosti za vse to se bodo porajale, od učencev pa bo odvisno, koliko ponujenega bodo vzeli zase.
Verjamem, da si vsi želimo, da bi se učenci v
šoli prijetno in varno počutili sleherni šolski dan.
Vsem šolarjem in staršem želim čim bolj
sproščen začetek šolskega leta!
Mira Rek, ravnateljica

manjših skupinah prečkali prehoda in tako nazorno spoznali, kako se morajo vesti, ko prečkajo cesto. Zanje je bil to lep in poučen dogodek,
kakor sem uspela izvedeti iz njihovih spodaj
navedenih odgovorov na vprašanje, kaj jim je
bilo najbolj všeč, ko nas je obiskal policist.

Žan (1. b)
»Všeč mi je bilo, kako se hodi po cesti.«
Lucija (1. c)
»… da smo šli z njim ven.«
Erik (1. c)

»Najbolj všeč mi je bilo, ker nas je peljal na
sprehod.«
Maša BI. (1. a)
»Zelo mi je bilo všeč, ko smo šli s policistom
na sprehod in je veliko povedal.«
Tim (1. a)
»… in da nam je veliko povedal o varnosti.«
Tina in Alek (1. a)

»… ko smo šli čez prehod za pešce.«
Klara (1. c)
»… ker smo šli na sprehod.«
Ana (1. c)
»… ker smo morali iti dvakrat čez prehod za
pešce.«
Tinkara (1. c)
»… ko smo šli čez cesto.«
Nuša in Aljaž (1. c)
»… ko smo šli naokoli.«
Anka (1. b)
»… ko smo šli na sprehod in je bil v naši učilnici.«
Ema (1. b)

PROMETNA VARNOST
ZA PRVOŠOLCE V OŠ
KOMENDA MOSTE
Tudi letos nas je na začetku šolskega leta
obiskal policist s policijske postaje Kamnik.
Najprej nam je v razredu podal teoretične napotke glede prometne varnosti: nošenja rumenih
rutic in kresničk, kako morajo biti učenci pripeti z varnostnim pasom in sedeti na stolčku v
avtu. Pokazal nam je tudi nekaj prometnih
znakov za varno prečkanje pešcev na različnih
prehodih (zebra, semafor, podhod) in na koncu
razdelil pobarvanke s kratkimi zgodbicami o
prometni varnosti. Po končanem teoretičnem
delu je vse tri prve razrede pospremil na krožnem sprehodu do prehoda za pešce pri gasilskem domu v Mostah in do semaforiziranega
prehoda nasproti trgovine Tuš. Učenci so v

metne znake za pešce).«

»… da nas je učil, kako moramo delati (na cesti).«
Taj (1. c)
»… ker smo šli s policistom po varnih šolskih
poteh.«
Katja K. (1. b)
»… ker nam je policist vse povedal, kakšni so
prometni znaki in povedal nam je, da se ne
smemo sredi zebre ustaviti, tudi če smo kaj
pozabili, se ne smemo obrniti in teči nazaj,
ampak moramo pogledati levo, desno in levo
in potem še enkrat čez cesto.«
Laura K. (1. b)

»Najbolj všeč mi je prometni znak prepovedano za pešce, pa ga v puščici nimam. In prometni
znak, ki je v mestih in pomeni podhod.«
Jakob (1. b)
Zapisala Sonja Podboršek
(OŠ Komenda Moste)

»Najbolj mi je bilo všeč, ker je policist povedal
vse o prometnih znakih in ker nam je dal pobarvanke.«
Paulina (1. a)
»… ker sem se navadil na promet«
Žiga (1. a)
»… da nam je pokazal, kako se gre čez cesto.«
Tijan (1. b)
»… da nas je peljal malo na sprehod in nam je
veliko povedal.«
Maša Bl. (1. a)

ZAHVALA
V imenu šolskega sklada se zahvaljujem
PETROLU, d.d., za prejeto donacijo v višini 1.000 EUR, ki jo je na slovesnosti 16.
julija ob odprtju bencinskega servisa v Žejah izročil član uprave Petrola Roman
Dobnikar.
Helena Drolc, predsednica
UO šolskega sklada OŠ Komenda Moste

»Najbolj mi je bilo všeč, ker nam je pokazal
prometne znake in sem se navadila hoditi po
pločniku.«
Ana (1. a)
»… ker nam je pokazal prometne znake za
pešce.«
Jošt (1. b)
»… ker nas je peljal okrog šole in vrtca.«
Aljaž (1. b)
»… ker nam je v razredu pokazal listke (pro-

Rolanje po
gasilsko
Sredi avgusta so mladi gasilci začeli trenirati za tekmovanje rolanje po gasilsko. To
ni le navadno rolanje, ampak morajo tekmovalci premagati različne ovire, spajati
gasilske cevi, narediti vozel in izbrati glede
na požar pravilno gasilsko sredstvo. Osvojili smo tri medalje in sicer Karmen Petek in
Rok Repenšek srebrno in Aljaž Štebe bronasto. Čestitamo! - M. P.
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Poti in stranpoti naše varnosti
Tokratnega pisanja ne bom
začel s preteklimi
dogodki,
ampak
bom
uvod posvetil
sicer že omenjenim priporočilom SPV o
varnih poteh v
šolo in drugih
temah, ki ob
začetku šolskeAndrejka Črtanec
ga leta zaslužijo
posebno pozornost. V razgovoru s predsednico SPV Andrejko Črtanec povzemam njena priporočila šolarjem in staršem. Že več let je obvezna
kolesarska čelada za šolarje. Ne moremo trditi,
da to obvezo vsi spoštujejo. Starši – bodite
pozorni na opremo šolarjev. Učenci 1. in tudi
2. razreda morajo obvezno nositi rumeno rutico, saj je to dodatno opozorilo voznikom. Občina in SPV sta zadostno poskrbela za varne in
označene poti v šolo, ostaja pa vprašanje, kako
bodo učenci tudi po končanem začasnem nadzoru znali in hoteli upoštevati pravila varnih
poti. Zopet domača naloga za starše. Preglavice
dela zlasti križišče pri Kralju.
Pravijo, da so starši zgled otrokom. Tako naj
bi vsaj bilo. Primer, da starši velikokrat parkirajo na označenem prostoru, ki je namenjen
kombiju za prevoz otrok. Neodgovorno in
brezobzirno ravnanje; čeprav je parkirnih mest
dovolj, pa si nekateri privoščijo, da parkirajo
kar na igrišču, če je že prostor, namenjen za
kombi, zaseden. Kako lahko zahtevamo od
otrok, da zrastejo v odgovorne ljudi, če starši
ne dajejo potrebnega zgleda. Lepo je bilo videti mamice in očete, ki so spremljali prvošolčke
v šolo, saj je tudi to del domače vzgoje. Dobro
bi bilo, da te navade ne bi opustili vsaj še nekaj
časa.
Ob koncu razgovora se predsednica SPV
zahvaljuje vsem, ki sodelujejo pri preventivnih
akcijah varne poti v šolo, predvsem Policijski
postaji Kamnik, štipendistom UPP, upokojencem in celo enemu gasilcu iz Most. Tudi takšno
delovanje je oblika prostovoljstva.
Julija je bilo dogajanje na področju dela
Policije kar »živahno«.
Vlomi so postali za nekatere nepridiprave
skoraj obrt. Poskus vloma v stanovanjsko hišo
v Mostah se je zgodil 8.7.,vlom pa se je »posrečil« nepridipravu 26.7. prav tako v Mostah.
Razmeroma zelo pogoste so bile v tem mesecu tatvine vseh vrst. Tako je do sedaj še neznani storilec iz odklenjene kolesarnice v Mostah odpeljal dve kolesi. Je temu kriva
premajhna mobilnost v času počitnic?
Nekaj krivde za tatvine goriva na črpalkah
nosijo visoke cene goriva in želja zastonjkarski
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vožnji na dopust( ali pa kar tako). Tako so bile
na udaru kar vse tri črpalke v naši občini. Z
bencinske črpalke OMW na Potoku so se brez
plačila odpeljali kar trije vozniki, črpalka Petrola v Mostah je neprostovoljno darovala gorivo dvema voziloma, novo odprta Petrolova
črpalka v Žejah pa je že prvi mesec delovanja
izkusila drznost tatvine goriva kar dvakrat.
Največkrat se zgodi, da so registrske tablice na
avtomobilih, s katerimi so bile izvršene tatvine,
ukradene. Nasvet vsem lastnikom jeklenih konjičkov: žrtvujte drobno luknjico, en vijak in
pet minut dela in privijačite registrsko tablico.
Onemogočite tatvino registrske tablice in povzročite nepridipravom vsaj malo glavobola.
Iz stanovanjske hiše v Mostah je denar prešel v roke človeku, ki ne loči dobro tuje lastnine od svoje. Isto velja za objestnost (ali maščevanje) pri poškodovanju vozila v Nasovčah,
kar se je zgodilo 7. 7.
Javni red in mir je bil kršen dvakrat. Gostinski lokal v Komendi je prekoračil dovoljeni obratovalni čas 11.7., samo nekaj dni pozneje, 21.7., pa je morala Policija posredovati pri
medsosedskem sporu v Mostah.
Prometne nesreče, k sreči brez težjih poškodb,
so se dogajale na celotnem območju občine.
Kar 6 krat je počilo. Vzroki so bili nepravilno prehitevanje, dvema nesrečama je botrovalo
izsiljevanje prednosti, v treh primerih pa je bila
vzrok nesreče nepravilna smer vožnje.
AVGUST je mesec dopustov
Zato pa so potrebe nepridipravov specifične
in potrjujejo pravilo, da si je potrebno za dopust poskrbeti tako za denar kot za negotovinska dopolnila osebnega, nepoštenega »kreditiranja«. Temu sledijo tudi podatki Policije.
Vlomi in tatvine: Vlom v stanovanjsko hišo
v Komendi se je zgodil 29.8., že dva dni potem, 30.8, pa je bilo obiska tatov deležno podjetje v IC na Potoku. Na nepošten način si je
zlato rezervo oskrbel nepridiprav, ki je iz stanovanjske hiše na Križu odnesel zlatnike.
Upajmo, da zlata rezerva ne bo dolgo ostala v
rokah človeka, ki tako slabo ceni delo Policije
in pravega lastnika zlatnikov.
Mobilna telefonija je postala skoraj nepogrešljiv sestavni del življenja. Tako jo izrabljamo za telefoniranje med vožnjo. Če pa še nimamo
mobilnika,
si
ga
enostavno
»sposodimo«v gostinskem lokalu, kar se je
zgodilo 25.8.
Javni red in mir: Bil je čas dopustov, pa
kršitev javnega reda v lokalih ali na javnih
površinah ni bilo. So pa policisti morali posredovati pri sporu med domačimi v stanovanjski
hiši v Mostah. Le kje je čas ljubega miru za
domačimi zidovi?
V celem mesecu so se zgodile »samo 3
prometne nesreče, pa še te so se končale z
zvito pločevino. V sredo, 4.8., ob 10.25, se je
zvila pločevina zaradi nepravilnega premika
vozila na Urhovi ulici v Komendi. Že v četr-

tek, 5.8., ob 8.35, je počilo na cesti Vodice –
Moste. Vzrok: nepravilna smer vožnje. Še vedno se nas voznikov ni prijelo pravilo varne,
prilagojene hitrosti vožnje. Zaradi tega se je v
sredo, 25.8., zgodila prometna nesreča na cesti
Žeje-Moste.
In na koncu: bodite vidni – nosite kresničke ali
druga odsevna sredstva zvečer, ali v megli, upoštevajte jesenski čas in odpadajoče listje na cesti.
Kaj pa odpadajoče blato z delovnih strojev?
Prijetno in bogato jesen želim vsem ljudem
dobre volje!
Tone Ogorevc

PRIREDITVE, POROKA, ROJSTNI DAN,
OBLETNICE IN
KAKRŠNE KOLI
PROSLAVE.
ZA VAS SMO TU, DA VAM PONUDIMO
ALKOHOLNE IN BREZALKOHOLNE PIJAČE PO UGODNIH CENAH, VEČJO KOLIČINO PA VAM BREZPLAČNO DOSTAVIMO NA ŽELENO LOKACIJO.
NUDIMO VAM IZPOSOJO TOČILNIH
APARATOV.
NAHAJAMO SE V KAMNIKU, NA
USNJARSKI ULICI 9 (NEKDANJI OBRATI
ALPREMA), POLEG TRGOVINE GORENJE
PERNECOM.
KONTAKT: 01/8317-369, 041/666-232,
041/986-901,
triermarketing@

gmail.com

JAGODA OPOZARJA: BREZ PRIMERNE
PIJAČE, TUDI NAJBOLJ VESELI NE SKAČE

Sprememba
imena
Čeprav občinski svet ni razpravljal o spremembi imena vasi Moste, pa so si spremembo
privoščili nepridipravi, ki so spremenili zasajeni napis Moste (pri Kralju) v Mo te. Člani TD
bi bili veseli, če bi pri storilcu našli ukradene
sadike in rekli IMA MO TE! Vandalizem ali
objestnost?
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Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal.
A spomin nate večno
bo v naših srcih ostal…

V spomin
Ivanki Jerman
Gospa Ivanka nas je zapustila v mesecu juliju, lepem in
toplem letnem času, ko mnogi zapustijo svoje domove
in se odpravijo na počitnice. A mama Ivanka se je na
dolgi počitek odpravila in se od vseh nas poslovila – za
vedno.
V častitljivi starosti 92 let, ki jo je doživela delovno med svojimi
dragimi domačimi in enako tudi v odboru RK Moste, kjer je delovala skoraj pol stoletja. Začeta dela v akcijah zbiranja in vseh drugih
humanitarnih oblikah je mama Ivanka dosegala uspehe s svojo iznajdljivostjo in iskrenostjo. V svojem okolju je bila vedno veselo
iskriva, brez sprenevedanja, predvsem pa zelo poštena. Njeno
mnenje smo v odboru RK Moste vedno radi upoštevali, saj je s
svojimi izkušnjami utrjevala pot v pravo smer. Dragoceni čas, ki ga
je posvetila delu v RK, je bogato in nesebično spremljala vse do
visoke starosti.
V OZRK Kamnik je leta 1999 prejela priznanje za vestno in aktivno dolgoletno delo, leta 2003 pa je postala častna članica KORK
Moste. Njen dober vzgled je povzela tudi hčerka Erika, ki enako
zavzeto stopa po njeni poti in nam v spomin na dobro mamo Ivanko
ohranja lepe trenutke.
S spoštovanjem in hvaležnostjo mami Ivanki za vse, kar je s
svojo srčnostjo zapustila nam.
Odbor RK Moste

ZAHVALA
3. septembra 2010, nas je v 82. letu za
vedno zapustil dragi mož, oče, dedek
in pradedek

RUDOLF
RAVNIKAR
po domače
Francevnkov ata
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, svete maše in cvetje.
Zahvaljujemo se njegovi osebni zdravnici Majdi Ambrož-Mihelič
in vsemu strežnemu osebju ter zdravnici Doma starejših občanov
Kamnik, kjer je preživel zadnjih pet let.
Posebej se zahvaljujemo gospodu župniku Zdravku Žagarju,
proštu in župniku Jožefu Lapu, pogrebni službi Jerič, pevcem, nosačem in trobentaču za lepo opravljen pogrebni obred.
Vsi žalujoči

Ko imaš nekoga rad,
nikoli ne umre…

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega moža,
atija in ata

Dober, plemenit človek, ki je z
nami živel,
nam ne more biti odvzet,
kajti v našem srcu je zapustil
svetlo sled
svoje dobrote in plemenitosti.
(Thomas Carlyle)

JANEZA
KIMOVCA
16. 2. 1942 - 29. 8. 2010

ZAHVALA
V prelepi julijski soboti je v 92. letu za
vedno zaspala naša draga mama, babica in prababica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
vaščanom in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.
Hvala za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in v
dobrodelne namene.

IVANA JERMAN
Šuštarjeva mama iz Suhadol
Iz srca hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem
ter znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, darovano cvetje,
sveče in sv. maše, ponujeno pomoč v težkih trenutkih in spremstvo
na njeni zadnji poti. Hvala g. župniku Zdravku Žagarju, pevcem,
trobentaču in pogrebni službi za lepo opravljen pogrebni obred.
Ljuba mama, vsa tvoja toplina in ljubezen ostajata v naših srcih.
Vsi njeni

Hvala vsem govornikom, sodelavcem iz Svilanita, Občinama Komenda in Kamnik, Mešanemu pevskemu zboru DU Komenda in
Moškemu pevskemu zboru Komenda, zborovodji, gasilcem, konjenikom, praporščakom in godbi.
Hvala osebju ZD Komenda in Onkološkega inštituta. Zahvala g. Jeriču in g. župniku Zdravku Žagarju za lepo opravljen pogrebni
obred.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat hvala, da ste našega
atija v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi
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Ko dan se prebudi, tebe ni,
Ko noč tiho prikrade se,
tebe ni.
V naših srcih ti živiš,
čeprav spokojno spiš,
z nami kakor prej živiš.

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez
pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)

ZAHVALA

ZAHVALA

V 73. letu nas je po hudi bolezni zapustil naš dragi oče, mož, dedek, pradedek, brat, stric in tast

V 73. letu je izgubil boj s težko boleznijo naš dragi mož, oče, ata, brat in
stric

JANEZ BALANTIČ

MILAN ZLOBKO

iz Most

iz Most

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za
izrečena sožalja, cvetje in sveče ter spremstvo na njegovi zadnji poti.
Hvala tudi g. župniku Zdravku Žagarju in Janezu Jenku za opravljen
pogrebni obred, pevcem iz Komende in pevcem iz Olševka (ki so mu
zadnji večer prišli zapet v slovo) ter pogrebniku gospodu Jeriču.
Najlepša hvala tudi zdravniškemu osebju iz Komende in Kamnika.

Zahvaljujemo se sosedom, prijateljem in sorodnikom za izrečeno
sožalje, podarjene sveče, cvetje, svete maše in za pomoč ter podporo
v težkih trenutkih ter medicinskemu osebju za skrb in lajšanje bolečin v zadnjih dneh. Hvala Martinu Zlobku za molitve in poslednje
maziljenje, gospodu župniku, pogrebniku in pevcem za pogrebno
slovesnost, hvala nosačem in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi
zadnji poti.
Ohranimo ga v lepem spominu.
Vsi njegovi
Moste, avgust 2010

Žalujoči žena Ivanka, sinovi: Janez, Peter,
Franci in hčerka Slavka
z družinami.

Odšli so...

Spomin je tisto
kar ostane
In nam pomaga
celiti rane.

Ivana Jerman, rojena 29. 12. 1918, Suhadole 62, stara 91 let
Milan Zlobko, rojen 21. 9. 1937, Moste 118, star 72 let
Parkize Hašaj, rojena 18. 12. 1943, Gora pri Komendi 1b, stara 66
let

ZAHVALA

Janez Balantič, rojen 19. 1. 1938, Moste 112, star 72 let

V 84. nas je zapustila naša sestra in
teta

Ana Perne, rojena 29. 7. 1927, Križ 14, stara 83 let
Janez Kimovec, rojen 16. 2. 1942, Komenda, Glavarjeva c. 48, star
68 let

ANA PERNE
s Križa

Rudolf Ravnikar, rojen 24. 6. 1929, Klanec 40, star 81 let

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se Zavodu Medgeneracijsko središče, patronažni
službi in vsem, ki ste jo v času njene bolezni obiskovali in bodrili.
Hvala g. župniku Žagarju za opravljen pogrebni obred in vsem, ki
ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Sabina Gašperlin, rojena 18. 7. 1978, Komenda, Glavarjeva c. 80,
stara 32 let
Janez Koncilija, rojen 22. 12. 1938, Suhadole 44e, star 71 let

Oglas

Vsi njeni.
Križ, avgust 2010

PRODAM DRVA MEŠANA
KLANEC 36
GSM 041 319 855

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Marta Jerebič (N.SI), Peter Cviren (SD), Anton Pogačar (SLS), Marija Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Bojan Tavčar (SDS) in Vesna Živadinov Štebe (LDS).
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Leto 19, številka 10 bo izšla 29. oktobra 2010. Gradivo za objavo,
tudi čestitke in oglase, oddajte do četrtka, 14. oktobra 2010

Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na
občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@
komenda.si. Informacije tudi na GSM 031-638-699
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Trideset let Teniškega kluba Komenda
V osemdesetih letih minulega stoletja je nekaj
mladih teniških zanesenjakov pod vodstvom
Karla Briclja s prostovoljnim delom zgradilo
dve teniški igrišču ob komendskem hipodromu. Za tenis je bilo potem veliko zanimanje in
klub, ki se je razvijal s pomočjo Športnega
društva Komenda, je imel 120 članov. V Komendi so potem potekali poznani teniški turnirji.
Kmalu pa so ugotovili, da z dvema igriščema
nimajo možnosti za razvoj, zato so se odločili
za prostor na Podborštu in tam zgradili štiri
igrišča. Igrišči ob hipodromu so oddali v najem
ŠD Policist iz Kamnika. Pri kasnejšem premagovanju težav pa sta se oba kluba, teniški in
ŠD Policist, združila in zaživela skupaj v polnem zagonu.
Tako so tudi v nedeljo, 18. septembra, proslavili jubilej, ob donatorstvu Tesarstva Igor
Štebe iz Žej pa so dobili tudi nove prostore.
A. Žalar

Po treh letih spet (skoraj) poplave

Moste in Suhadole so obvarovale vreče
Natanko po treh letih nas je znova zalilo. Na
srečo tokrat veliko manj kot pred tremi leti.
Toda tisti, ki so zopet imeli poplavljena dvorišča in hiše ali kleti, se bodo naslednjega septembra najbrž kar nekaj časa bali.
Gasilci smo bili pripravljen in tam, kjer je
bilo potrebno, nas je že v noči iz petka na soboto nekaj dežuralo po vasi. Zaskrbljeni smo
opazovali narasle vode. V soboto zvečer pa je
bilo potem zares. V Komendi nas je bilo na
terenu 25, v dnevih pa smo zabeležili 272 delovnih ur. Naši avtomobili so naredili 56 kilometrov voženj, 4 črpalke so črpale vodo 37 ur
skupaj. Kar nekajkrat so se naši gasilci prišli
pogret in preobleč, saj je ves čas deževalo.
Pogrela sta jih le čaj ali kava v gasilskem domu.
Ko se je voda umaknila v strugo, smo očistili cestišča in naslednji dan, ko sem se v soncu
peljala po Komendi, nisem mogla verjeti, da je
še nekaj ur pred tem voda zalivala ceste in
ogrožala domove.
Podobno oziroma še nekaj huje je bilo v
Mostah, v Suhadolah, Žejah. Roman Koncilija, poveljnik gasilcev v Mostah, je bil v nedeljo
opoldne utrujen, a odločno jedernat:
»Od petka od 12.30 naprej smo bili v pripra-

vljenosti. 900 malih vreč in 125 velikih, skupaj pa z osebnimi vozili in prikolicami ne moremo
okrog 35 kubičnih metrov peska, smo pripravi- še naprej reševati. Potrebujemo posebno vozilo
li za zavarovanje na poplavnih delih; na vhodih za tovrstne prevoze in akcije.«
Mihaela Poglajen, A. Žalar
garaž in stanovanjskih hiš. V soboto še pred
20. uro je zalilo Šornov most in šele po 6. uri
naslednji dan se je voda začela umikati nazaj v
strugo. Hudo je bilo še najbolj tam, ko so nas
ljudje prepozno klicali za vreče. Izkušnja za
naprej. Pravočasno se je treba oskrbeti z mogočimi oblikami zavarovanja. Pomagali smo
pri Virantu v Poslovni coni. Ekipe smo menjavali za počitek, pomagale so
tudi mlade članice pri admininstraciji, malici in šivanju
vreč.
V soboto ob 23. uri nas je
oblazinjeno pohištvo
poklical skupaj poveljnike
garniture MODERNE,
Most, Komende in Križa - sedežne
RUSTIKANE, KLASIČNE
župan Tomaž Drolec. Po - izdelava po meri
- tapiciranje kuhinjskih kotov,
oceni trenutnega položaja si
klopi, stolov, vrat, navtike...
, okrasne blazine,
je ogledal posamezne dele v - vzmetnice
tabureji, stoli, sedalne vreče...
občini in poskrbel za prehra- - strokovno svetovanje v salonu
ali na domu!
no gasilcem na terenu.
- širok izbor materialov
Ko ocenjujem dogajanje, - pohištvo
TAPETNIŠTVO
ugotavljam, da so vreče obVili Grošelj s.p.
varovale Moste in Suhadole.
051/ 877 920
SALON V+grošelj
Suhadole 57
Stroški peska, vreč, prevozi
pokličite
in naročite katalog
1218 Komenda
ni druge podrobnosti so znaT: 01/723 92 16
šali okrog 4000 evrov. Sicer
info@groselj.si

www.

.si

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

47

Aplenca

ORATORIJ

Glasilo občine Komenda 8-9/2010

Oratorij 2010

Naj ne bo ti škoda časa za prijatelje in ples,
naj življenje razigrano pot ustvarja do nebes… Piiiip! Piiiip! Kaj je to? Budilka? Zdaj
se mi oratorijska himna že sanja ali kaj?!?
Uuuu, sedem je že ura! Pazi, čas! Zajtrk,
kratke hlače, majica, torba, nekaj še toplih natisnjenih listov, vrečka s praznimi sladolednimi
škatlami, koščki blaga in ponošenimi štumfi,
kartica okrog vratu in že tečem do cerkve.
Igralci že nekaj časa vadijo današnjo igrico,
dogovoriti se je treba še kako malenkost, popraviti kak odlepljen plakat, ob osmih pa trideset mladih že sedi v cerkvi in prosi za lep dan.
Potem še nekaj teka animatorjev sem in tja,
najbolj neučakani otroci pa že sedijo na tribunah. V petnajstih minutah se napolnijo s pisanimi nahrbtniki, ki s seboj nosijo otroke, nekatere še z zaspančki v očeh. Pojemo, bansamo,
dvignemo zastavo, v cerkvi še skupaj pozdravimo našega Prijatelja, potem pa utihnemo in
prisluhnemo, kaj nam bo danes povedala Momo v igrici. Skupna kateheza, pri kateri pomaga
kateri od najpogumnejših otrok, nam pove, o
čem se bomo danes pogovarjali po skupinah,
nato se zberejo predšolski (da se ne izgubijo v
gneči), takoj za njimi pa ostali. V skupinicah se
odpravimo učit kako živeti in se imet fajn, ob
pol enajstih tečemo na delavnice, opoldne malicamo, popoldne se igramo. Potem se spet
trese šotor, od pesmi, bansov, vpitja, smeha,
veselja. Spustimo zastavo, počakamo še zadnje
starše. Tečemo v kapelo, da nas ostali ne čakajo. Nekaj minut tišine, ker imamo polna usta
dobrot, potem pa na hitro predebatiramo dan,
program, skupine, napake in še najraje simpatične dogodke, ki so se zgodili čez dan. Nato se
spet razpršimo – pospraviti je treba, pripraviti
za naslednji dan, kaj spremeniti, malo načrtovati. Doma na hitro pojemo, se opravičimo
mami, ker spet zamujamo in povemo, da se
nam mudi. Ko ravno hoče vprašati, kdaj sploh
mislimo biti kaj doma, nas že ni. Energijo, ki
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se je še skrivala nekje v zadnjih kotičkih naših
teles in glav porabimo skupaj. Fuzbal, odbojka,
film, plavanje in še kaj. Spet prepozno v posteljo in spet prezgodaj iz nje…
Zjutraj spet: zajtrk, majica, superge, kartica
okrog vratu,… Najbrž se sprašujete, če smo
sploh imeli čas za kaj drugega ob tako natrpanem urniku. Seveda, časa smo imeli na pretek.
Imeli smo čas za molitev, čas za igro, čas za
delo, čas za prijatelje, čas za veselje, za razigranost in celo nekaj časa za
počitek nam je ostalo. Momo je
tista drobna punčka, ki nas je
naučila, da si moramo vzeti čas
za res pomembne stvari, ne pa
hiteti kot tisti, ki so jim hudobni
Sivi gospodje kradli čas. Še
dobro, da je ona s pomočjo
želvice Garmi potem vse rešila!
Čas za delavnice je bil zelo
raznolik. Povštrčki so po mnogih letih še vedno aktualni, letos

smo jih šivali v obliki želvice Garmi. Otroci so
pekli tortilje, vlivali čudovite svečke, iz gipsa
izdelovali vulkančke, ki zares bruhajo, iz plastenk in škatel za sladoled ladjice na zračni
pogon, iz blaga lončke za svinčnike, iz starih
nogavic in vrečk za sadje pa lutke in še maske
v gledališki delavnici. V amfiteatru smo se
urili v orientaciji, teku čez ovire, hoji po vrvi in
še marsičem, na progi preživetja pa iskali zaklad Sivih gospodov, ki so nam ga nesramno
skrili v blato. Izdelovali smo tudi pisan nakit in
obroče za lase, štikali na blago in delali zapestnice z imeni. Novinarska delavnica je imela
še posebej veliko dela, saj so hodili po drugih
delavnicah in po Komendi, snemali, si zapisovali, fotografirali in naredili veliko zanimivih
intervjujev, na koncu pa izdali časopis z naslovom Firbčna Garmi.
Popoldne smo se igrali, saj je bil vendar čas
za igro. Vodne igre so se (kot vsako leto) spremenile v blatne igre, na koncu olimpijade nas
je dež pregnal v šotor, Shreku smo pomagali
rešiti mačka in uničiti zmaja in na športnih
igrah »švicali« za svojo skupino. Včasih so se
nam pridružili tudi najmlajši in nam seveda
pomagali, da nam je šlo še bolje. Rezultat pa je
bil vedno zmaga za vse: zabavali smo se. ☺
V četrtek je bil čas za izlet in smo se odpravili na skrivnostni izlet v neznano. Na avtobusih smo ugibali, kam se peljemo. Moste, Vodice, avtocesta, tunel, izvoz Brdo, živalski vrt!!!
Po spoznavanju nekaterih živali smo v skupinah odšli na Rožnik z zahtevno nalogo – rešiti
zapleten zločin. Dobili smo vsak svojo uniformo (modre oratorijanske majice), policijski
zapisnik in začeli iskati sledi. Vse je bilo sumljivo, vsak plakat, listki na tleh, časopis na
klopci, izgubljena očala in seveda mimoidoči!
Po delcih smo spoznavali vedno več. Na plakatu smo opazili ime Pometača Pepija, pri dami
v parku smo v reviji videli, kako je bil oblečen,
ko so ga zadnjič videli, poslovnež nam je na
internetu pokazal novico, v kateri je pisalo, da
ga je ugrabil zlobni agent 340. Tekač je pokazal
prejeto SMS sporočilo in ugotovili smo, da ga
lahko rešimo točno ob enih, brezdomec pa nam
je povedal kje – pri cerkvi. Vsak, ki smo ga
srečali, je bil sumljiv in večina od njih nam je
povedala kak odgovor in tako rešila delček
skrivnostne uganke. Tako nam je na koncu
uspelo rešiti našega Pepija in skupaj smo odšli
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k sv. maši. Preden smo odšli domov pa presenečenje – velikanski zajček nam je prinesel
sladoled! Razdelil ga je otrokom in animatorjem, se slikal in igral z nami. Čeprav smo bili
utrujeni, nam je bilo kar malo žal, da je bil že
čas za odhod.
Žal nam je bilo tudi zadnji dan, ko se je
oratorij bližal koncu in je vse že malce dišalo
po šoli. A obenem smo bili veseli, saj smo
staršem lahko pokazali, kaj pravzaprav počnemo na oratoriju in kaj vse znamo. In tega ni
malo! Na koncu smo se s sveto mašo zahvalili
Očetu, da nas je varoval, tu pa naj se še enkrat
zahvalimo vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da
je oratorij uspel. Kuharice, starši, animatorji,
g. župnik, gospe, ki vsako leto pomagajo pri
delavnicah, finančni sponzorji, vsi ki ste nam
kaj posodili ali kaj podarili. Hvala!
Opazili ste, da nas je bilo letos malce manj
in da se je število mest hitro zapolnilo. Več ni
šlo, ker ni bilo toliko animatorjev kot prejšnja
leta. Zato nagovorite mlade, ki jih poznate, naj
si drugo leto vzamejo čas in se nam pridružijo.
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Z veseljem jih bomo sprejeli, če bodo le pripravljeni vzgajati otroke v vrednotah oratorija
– jim nuditi dom, šolo, dvorišče in župnijo,
predvsem pa jim biti za en teden starejši bratje
in sestre in dober zgled.
Saj veste – časa imamo vsi enako, le vzeti si
ga moramo dovolj za pomembne stvari! Se vidimo naslednje leto. ;)
Katarina Pavlinič
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Utrinki

Aplenca

da proslavili
Praznik so seve

Fire Combat Team PGD

Moste

Ju-jitsu borilna veščina,
ali v popuščanju
je moč

50
Rock'n Moste
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O.
Slovenska cesta 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80

IZ NAŠEGA PROGRAMA:
PROGRAM ZA KMETIJSTVO
● Odkup in prodaja mleka
● Odkup in prodaja živine
● Odkup in prodaja poljščin
● Krmila
●

Gnojila
● Kmetijska semena
● Program za varstvo rastlin
● Več vrst profesionalnih čistil za mlekovode in sredstev za
odpravljanje težav pri živalih iz proste prodaje.

PROGRAM ZA DOM IN VRT
● Sadike
● Lončnice
● Gnojila
● Program za varstvo rastlin
●

Orodje za dom in vrt
● Hrana in oprema za male živali
● Gradbeni program
● Program za ekološko vrtnarjenje
● Program zdrave domače hrane s slovenskih kmetij
(domači rezanci, keksi, vino, jabolka ...)

Vabljeni na kmetijski sejem v Komendi 1., 2. in 3. oktobra
Pokličite in se bomo potrudili, da vam priskrbimo želeno blago. Veseli bomo Vašega klica.
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Aplenca

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

Spalnic in vzmetnic

Modernih dnevnih sob
Sob za mlade

ter še veliko, veliko ve ….
PE Lesnina Kranj
C. Staneta Žagarja 67
4000 Kranj
Odprto vsak delovnik med
9°° in 20°° uro
Sobota
9°° do 18°° ure
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Možnost:
x
nakupa na obroke
x
brezplanega prevoza
x
brezplane montaže
x
raunalniškega izrisa
x
strokovnega svetovanja
x
rednih in izrednih popustov

