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Prenovljena Kranjska cesta v Komendi
V Komendi so v petek, 12. novembra, odprli križišče državne in lokalne 
ceste ter prenovljeno lokalno Kranjsko cesto.   

lovita ureditev lokalne Kranjske 
ceste skozi Komendo. 

Tako se je po ureditvi zavijal-
nega pasu z državne ceste z bre-
žinami in z javno razsvetljavo 
septembra letos, z občinskim 
denarjem s prenovitvijo vodo-
voda in odcepov s hišnimi pri-
ključki, meteorne kanalizacije, 
zamenjavo javne razsvetljave, 
nadaljevala tudi ureditev lokalne 
Kranjske ceste skozi Komendo. 
Prenovljen je bil celoten 
800-metrski odsek s komunalno 
infrastrukturo, cesta pa je dobila 
tudi pločnik in tri nivojska križi-
šči na 400 metrih skozi naselje.

Izvajalec del na zavijalnem 
pasu z državne na lokalno cesto 
je bilo Komunalno podjetje Lju-
bljana, investitor pa je bila Druž-
ba Republike Slovenije za ceste. 

Občina Komenda pa je bila 
investitor del na lokalni Kranjski 
cesti. Izvajalec del  za ureditev lokalne ceste s komunalno infrastrukturo, 
pločnikom in nivojskimi križišči je bilo Cestno podjetje Ljubljana. 

 Andrej Žalar

Slovesnosti ta trenutek zagotovo najlepše ce-
ste v občini Komenda so se udeležili skoraj vsi 
novoizvoljeni občinski svetniki, številni občani, 
od gostov pa tudi novi župan občine Kamnik 
Marjan Šarec.

Janez Dolinar, ki si ji vrsto let prizadeval za ureditev Kranjske ceste, in 
Roman Grošelj, član občinskega sveta Komenda, ki je bil pomembna 
vez  za ureditev križišča na G2-104, so skupaj z županom Tomažem 
Drolcem odprli tudi prenovljeno Kranjsko cesto.  Križišče je skupaj županom Tomažem Drolcem 

in občinskim svetnikom  v prejšnjem mandatu 
Janezom Dolinarjem odprla pomočnica direk-
torja DRSC Polona Andrejčič Mušič.

Milan Starovasnik, 
komunalni delavec II v 
Režijskem obratu.

Občinska uprava Občine Komenda

Majda Ravnikar, 
podsekretarka, direk-
torica občinske upra-
ve

Marjan Potočnik, 
podsekretar za urejanje 
prostora, komunalne 
zadeve in varstvo okolja

Ivan Kenda, podse-
kretar za investicije

Mira Crnkovič, višja 
svetovalka I za finance, 
gospodarske dejavno-
sti in proračun

Mateja Drolc, višja 
svetovalka III za druž-
bene dejavnosti

Aleksandra Plevel, 
višja svetovalka III za 
urejanje občinskih 
premoženjskih zadev

Nina Avguštin, fi-
nančnik VII/1, nado-
mešča delavko na po-
rodniškem dopustu

Klavdija Rehberger, 
tajnica župana, direk-
torja in občinske upra-
ve

Stanislav Poglajen, 
referent I, vodja Režij-
skega obrata

Bernardka Pavlinič, 
višja svetovalka III za 
gospodarske javne 
službe v Režijskem 
obratu

Maks Koritnik, pomo-
žni delavec II v Režij-
skem obratu

Po nekajletnem priča-
kovanju in napovedih 
je aprila letos Direkcija 
Republike Slovenije 
za ceste pristopila k 
ureditvi Križišča ceste 
Moste - Brnik G2-104 
in lokalne Kranjske 
cesta občine Komen-
da. Z ureditvijo var-
nejšega odcepa, kjer 
so bile dokaj pogoste 

nesreče (tudi smrtne), je bila že dlje časa povezana tudi načrtovana ce-

Veterani Kulturnega društva Mengeška godba 
pod vodstvom Vinka Sitarja so poskrbeli, da je 
bilo odprtje Kranjske ceste še bolj slovesno.

Organi Občinskega sveta
Občinski svet je na 2. seji v četrtek, 25. novembra, imenoval organe Občin-
skega sveta. Objavljeni so v Uradnih objavah današnje Aplence. Med pobu-
dami pa so bile povečanje števila članov s 5 na 7 v odboru za kmetijstvo, 
ureditev zaviralcev prometa v Nasovčah, asfaltiranje ceste Stegne v Suhado-
lah in ureditev nadstreška ter osvetlitev bankomata pri športni dvorani. – A. Ž.
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ŽUPANOVA BESEDA

Ni sicer še čas za letni pregled, za obračun, 
vendar pred vrati je že veseli december, bliža 
se konec leta. Se že kaže letna ocena?

»Veseli december se res začenja. Mislim, da 
smo si ga veselega tudi zares zaslužili. Kljub 
recesiji smo imeli zelo plodno, a tudi zelo na-
porno leto. Vendar smo z izkupičkom lahko 
zadovoljni. Kaj več v decembrski Aplenci, to-
krat pa le, da nam je uspelo vse, kar smo načr-
tovali v tem letu, na nekaterih področjih pa 
celo še nekaj več. V mislih imam Kranjsko 
cesto, ki je bila med urejanjem veliko breme za 
stanovalce in prebivalce ob njej oziroma v no-
vem naselju. Veliko pa se jih je udeležilo potem 
nedavnega odprtja; ob gostih skoraj vsi svetni-
ki in stanovalci ob cesti oziroma novega naselja 
in, priznam, da sem čutil splošno zadovoljstvo. 
Zato še enkrat zahvala vsem v novem naselju 
za potrpežljivo razumevanje gradnje in opravi-
čilo za morebitne težave.«

Kako pa drugi projekti, ki jih volitve, kot 
kaže, niso zmotile? 

»V Poslovni coni je že dve tretjini cest as-
faltiranih in upam, da bo v enem mesecu cona 
bolj kot ne gotova. Izvajalci sicer zagotavljajo, 
da bo to še prej, vendar mislim, da bi se do 
novega leta po cestah v coni že lahko peljali po 
asfaltu, če ne bo  vreme kaj spremenilo. Večina 
infrastrukture je zgrajene, dograjujejo pa se 
vozne površine. Podjetju Primorje želim, da še 
letos konča z vsemi deli.

Gradi se tudi trgovina. Da se ne norčujemo, 
nenazadnje potrjuje žerjav v gradbeni jami.

Podobno je s prizidkom pri šoli v Mostah, 
kjer ima objekt že streho. Pri medgeneracij-
skem središču je trenutno sicer krajši zastoj, 
vendar skupno podjetje zagotavlja, da načrto-
vana dinamika ni spremenjena. Dom bo zgrajen 
in  odprt za načrtovan namen maja leta 2012. 
Vse drugačne pripombe so neutemeljene. 

Izgradnjo zadrževalnikov usklajujemo z 
ministrstvom za kmetijstvo. V občinskem pro-
storskem planu jih predvidevamo celo pet. Kar 
pa zadeva odvoz in pripravo zemljin, moram 
pojasniti, da le-te še ne pomenijo gradnje. So 
le rezervni material za zadrževalnik. So pa te 
zemljine na zasebnih površinah in z lastniki 
imamo pogodbo, da jim bomo povrnili škodo.

Sliši pa se tudi, da smo ogromne količine 
gradbenega materiala od porušenih hlevov za-
kopali oziroma jih enostavno zasuli z zemljo. 
Naj povem, da je bil čisti  gradbeni material 
uporabljen za drenažo na zemljišču bodočega 
nogometnega igrišča.

Župan Tomaž Drolec

Za projekte smo 
zavezani vsi 
Projekti, ki jih volitve niso zmotile, potekajo naprej, nadaljujejo pa 
se še vedno predvolilna natolcevanja, trditve, žalitve… 

Skratka, projekti, ki jih volitve niso zmotile, 
potekajo naprej, nadaljujejo pa se, žal, še vedno 
predvolilna razmišljanja, natolcevanja, trditve, 
žalitve in celo laži.«  

Za kaj gre?
»Ponovno se pojavljajo neresnice, o meni 

recimo, ki so se pravzaprav začele že pred vo-
litvami. Očitno so bili pripravljavci predvolilne 
kampanije razočarani nad volilnim izidom 
oziroma koncem volitev že v prvem krogu. 
Kaže, da so računali na drugi krog, v katerem 
je bilo predvideno še marsikaj in zato sedaj 
prihajajo zapoznela sporočila. Iz vprašanj in 
trditev namreč veje scenarij pričakovanega 
drugega kroga volitev, v katerem bi bilo treba 
umazati kandidata Tomaža Drolca. Zaradi 
drugačnih ocen o zmagi so se potem nekako 
panično žaljivke in neresnice pojavile teden 
dni pred prvim krogom volitev. A občani in 
volivci jim niso prisluhnili in nasedli.

So pa »dušebrižnikom za spremembe« dali 
vedeti, da njih pač ne skrbi stanje občine, am-
pak uresničevanje in doseganje zgolj svojih 
prestižnih ciljev. Saj ni skrivnost, da so »duše-
brižniki za želene spremembe« poznali vse 
odgovore na vsa vprašanja; zanje so vedeli že 
med prejšnjim mandatom ali jih, tako kot vsi 
občani, lahko prebrali in slišali v predvolilnem 
času na treh zborih občanov na Križu, v Mo-
stah in v Komendi. Kdor pa je želel, jih je še 
pred volitvami lahko ponovno zastavil meni 
ali mojim sodelavcem, ali pa jih bo na treh 
bodočih zborih občanov, ki bodo spomladi 
prihodnje leto.

Zato ob vsem tem poudarjam.
Na anonimna vprašana brez podpisov, na 

namige in žaljivke, ne bom odgovarjal. Naj 
ima vsakdo toliko moči 
in ponosa, da se pred-
stavi, podpiše in pošte-
no vpraša, kar ga zani-
ma in mu je morda 
pomembno za zaupanje 
županu in sedanjemu 
programu, za katerega 
so se na volitvah zave-
zali tudi vsi izvoljeni 
(saj so bili to tudi nji-
hovi programi). Ti 
programski projekti 
so: trgovina, medgene-
racijsko središče, po-
slovna cona, zadrže-
valniki, kanalizacija, 

ki so sedaj po volitvah tudi skupna obveza; ne 
samo župana, tudi občinskega sveta, uprave in 
vseh odgovornih do občanov oziroma volivcev 
v tem štiriletnem mandatnem obdobju. 

Zato naj tisti, ki sedaj širijo različne negoto-
vosti, sumničenja, ali namigujejo celo na kri-
minalna dejanja in aktivnosti, vedo, da so pri 
uresničevanju jutrišnjega programa takšna ne-
resnična natolcevanja in žaljiva obrekovanja 
nevarna in lahko dobijo epilog drugje. 

Vprašanja in pobude svetnikov so na vsaki 
seji občinskega sveta; in potem tudi odgovori, 
tudi na kabelski televiziji in v Aplenci. Večkrat 
se sliši, da sodimo v sam vrh občin, v katerih 
so občani dobro obveščeni. Če pa kdo nima 
toliko pogumna, moči in vesti, da bi se podpi-
sal, ima še vedno možnost, da se obrne na iz-
voljenega člana občinskega sveta.«

Gospod župan, ne samo po obveščenosti, 
tudi po poslovni coni je Komenda v sloven-
skem vrhu.

»No, s tem v zvezi bi pa rekel še tole premo-
ženjsko pripombo. Na cono sem zares ponosen, 
saj je renta, ki jo ima in jo bo imela za vse ži-
vljenje vseh občanov Komende. 210 občin je v 
Sloveniji in PC Komenda je danes med tremi 
največjimi. Nikomur v slovenskih občinah 
doslej še ni uspel podvig, da bi od 260 nekda-
njih lastnikov zemljišč na 93 hektarih pridobil 
skupno lastništvo za takšen projekt. Pa za to 
kot župan nisem prejel nobene posebne nagra-
de; čeprav bi jo marsikdo kje drugje dobil. In 
verjemite, če bi le eden od 260 rekel: Ne, ne 
dam zemljišča, cone, kakršna je oziroma jutri 
bo, ne bi bilo.« 

Andrej Žalar 

Tudi žerjav potrjuje gradnjo bodočega središča
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AKTUALNO

SREČANJA
Knjige, druženje in pogovori ter veselje 

do zgodb so rdeča nit novosti, ki jo je  pri-
pravila Krajevna knjižnica Komenda (Ma-
tična knjižnica Kamnik) v Zavodu Medge-
neracijsko središče Komenda. 

Skozi vso človeško zgodovino so si ljudje 
pripovedovali in si delili izkušnje, se učili drug 
od drugega ali si dajali pogum. Nekateri to za-
pišejo v knjige, nekateri jih berejo, knjižnice 
pa branje in knjige predstavljajo različnim 
skupinam ljudi.

Takšen je tudi namen SREČANJ pogovorov 
o knjigah in ob njih. Srečanja pripravljajo sla-
vistka Irena Kotnik, zaposlena kot učiteljica 
slovenskega jezika; Danijel Bezek, profesor 
matematike, in Barbara Božič, ki jo poznamo 
kot moderatorko na mnogih prireditvah.

Za koga so Srečanja? Za vse, predvsem pa 
nam pomagajo pri izbiri dobrih knjig za branje! 
Srečanja tudi niso namenjena le intelektual-
cem, ampak vsem. Niso namreč zaprt krožek s 
knjigami, o katerih se pogovarjamo. Drugače 
povedano. knjig ni treba vnaprej prebrati. 
Knjige, ki jih izbiramo za Srečanja, pa so raz-
lične. Nekatere spadajo med klasiko, druge 
med popularne, vse pa obravnavajo naše med-
osebne odnose.  Namen Srečanj je, da drug 
drugemu priporočamo dobro branje in da lahko 

Medgeneracijska druženja tudi ob knjigah
primerjamo svoje življenje z drugim, da dobi-
mo navdih ob dobrih zgodbah, da se veselimo 
življenja ob veselih, se učimo ob poučnih, 
razvijamo sočutje ob žalostnih zgodbah. Z 
drugimi besedami: ob knjigah ostajamo v vr-
tincu življenja, kar je pomembno zlasti v 
medgeneracijskem druženju. 

Oktobra smo z Danijelom Bezkom spozna-
vali knjigi ameriške nevropsihiatrinje Louann 
Brizendine Žen-
ski možgani in 
Moški možgani 
in se smejali ter 
klepetali o obna-
šanju moških in 
žensk. Barbara 
Božič nam je 
predstavila nekaj 
del, zlasti mla-
dinskih, naše 
znane pisateljice 
Dese Muck. No-
vembra je Barba-
ra pripravila po-
govor o sestrah 
Bronte in vikto-
rijanski ljubezni 
– le kdo ne pozna 
Viharnega vrha? 

Prostorski plan občine (po novem Občinski 
prostorski načrt, skrajšano OPN) je eden naj-
pomembnejših občinskih dokumentov. S njim 
je povezana namembnost zemljišč in zato tudi 
strategija pozidave, gradnja družbene in komu-
nalne infrastrukture, varovanje pred naravnimi 
nesrečami in še vrsta drugih stvari. 

Od kdaj oziroma koliko časa že nastaja 
prostorski načrt občine Komenda?   

»Ob ustanovitvi samostojne občine smo v 
Komendi prevzeli kamniške prostorske doku-
mente, svoj plan (takrat še kot spremembe in 
dopolnitve kamniškega) pa smo sprejeli konec 
leta 2003. Ta plan je bil deloma spremenjen  še 
sredi leta 2004, zadnjih pet let pa nastaja prvi 
res samo komendski prostorski plan. 

Sredi leta 2005 je bil sprejet sklep o začetku 
priprave »Strategije prostorskega razvoja obči-
ne Komenda«, vendar to ime ni dolgo zdržalo. 
Od pristojnih nosilcev urejanja prostora (so-
glasodajalcev) smo po takrat veljavnem Zako-
nu o urejanju prostora sicer pridobili ustrezne 
smernice (potrebno jih je bilo dobiti od kar 
tridesetih soglasodajalcev, npr. raznih ministr-
stev, inštitucij za varovanje naravne in kulturne 

Marjan Potočnik

Občinski prostorski načrt zgodaj jeseni 2011?
Tako je glede na dogajanja oziroma dosedanje postopke ter zapletanja komentiral in skorajda 
užaloščeno napovedal med predstavitvijo poteka priprav na sprejem občinskega prostorskega na-
črta v občini Komenda podsekretar v občinski upravi Občine Komenda Marjan Potočnik.

dediščine, nekaterih inšpekcijskih služb, upra-
vljavcev infrastrukturnih objektov itd.), a nas 
je Ministrstvo za okolje in prostor kmalu obve-
stilo, da se pripravlja sprememba zakonodaje. 

Ta naj bi poenostavila in skrajšala postopke 
sprejemanja plana. Občinam so svetovali, da 
počakajo na novo zakonodajo, saj bi se s tem 
izognili nepotrebnim stroškom za pripravo ra-
znih materialov, ki jih nova zakonodaja morda 
ne bo več predpisovala, izognili pa naj bi se 
tudi morebitnim podvajanjem korakov pri na-
stajanju končnega dokumenta.       

Sredi leta 2007 je bil sprejet Zakon o pro-
storskem načrtovanju, ki pa postopkov ni ne 
poenostavil in ne skrajšal – v bistvu je bilo 
treba vse začeti znova. Čeprav smo smernice 
že imeli, smo bili opozorjeni, da jih moramo 
pridobiti na novo (tokrat od enaintridesetih 
soglasodajalcev), začeti je bilo treba postopek 
»celovite presoje vplivov na okolje«, izdelati 
nove karte poplavne nevarnosti, ki bi jih sicer 
morala pripraviti država, pripraviti elaborat 
posegov na kmetijska zemljišča itd.« 

Koliko pobud pa je bilo v tem času od 
občanov in zainteresiranih?

»Od občanov in drugih zainteresiranih smo 
v vsem tem času prejeli prek dve sto pobud za 
spremembo namembnosti zemljišč. Več kot 
polovica pobud ni bila sprejemljiva zaradi 

Irena Kotnik pa je predstavila knjigo Nočna 
tarifa – o malce zmedeni ženski, ki čaka, da jo 
bo poklical On. Barbara bo decembra spodbu-
dila naš optimizem z znanimi knjigami z na-
slovom Kurja juhica – v praznične dni bo na-
tresla nekaj spodbudnih zgodb za moč in 
vztrajanje in veselje!

 Breda Podbrežnik Vukmir, 
direktorica Knjižnice Kamnik

Marjan Potočnik
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AKTUALNO
Odmevna predavanja dr. Petra Laha

Predavanja rojaka iz Suhadol p. dr. Petra Laha 
pod skupnim naslovom S komunikacijo gradi-
mo svet v prostorih nekdanje Glavarjeve bolni-
šnice v Komendi – zanje je poskrbela Ustanova 
Petra Pavla Glavarja – so letos »zadela v pol-
no« tako glede zanimive snovi kot tudi obiska. 
Že prvi dve predavanji Osnove komuniciranja 
(3. novembra) in Osnove retorike (10. novem-
bra) sta pritegnili veliko poslušalcev, v sliki in 
besedi pa jih je »zabeležila« tudi kamera. Pre-
davatelj se je izkazal z lepim nastopom in veli-
kim znanjem ter znal k sodelovanju pritegniti 
številne navzoče, tako je med njim in obisko-
valci predavanj res prišlo do »komunikacije«. 
Iz njegovih besed so udeleženci predavanj ja-
sno spoznali, kako je komunikacija pomembna 

v vsakdanjem življenju: da 
najdemo pravi stik z drugimi 
ljudmi, znamo dobro javno 
nastopiti in jasno povedati, 
kar smo se namenili sporoči-
ti drugim, smo pri tem tudi 
uspešni. Posebej je opozoril 
na nujnost poznavanja go-
vorniških pravil, da znamo 
biti kritični poslušalci in se 
ne damo speljati na led z 
dobro premišljenimi govor-
niškimi triki. Sicer pa, kot je 
poudaril predavatelj: Vaja 

dela mojstra! Vsaj kar se govorništva tiče. Pri 
komunikaciji pa še vedno, da »prava beseda 
pravo mesto najde«, če je človek verodostojen, 
pošten, ima kaj povedati, zna to tudi prav po-
sredovati drugim. Seveda je to odvisno tudi od 
tega, ali ima dobrega poslušalca in sogovorni-
ka.  

Lep obisk pri prvih dveh predavanjih daje 
upanje, da bo tako tudi pri naslednjih treh 1., 
15. in 22. decembra ob 19. uri, ko bo dr. Peter 
Lah govoril o zelo zanimivih in tudi perečih 
temah: Mediji, novinarstvo in javno življenje, 
Mediji, družina in skupnost ter Med zgovornim 
molkom in sovražnim govorom: komunikacijski 
kratki stiki.

Jože Pavlič

POVABILO
Ljubljana je letos svetovna prestolnica 

knjige in zakaj ne bi nekaj tega sijaja knjig 
posijalo tudi k nam. V komendski knjižnici 
sicer pravijo, da nismo slabi bralci in da je 
obisk zadovoljiv; kar pa je še bolj razvese-
ljivo, da smo predvsem zahtevni bralci.

Eno od načel Medgeneracijskega društva 
je povezovanje z drugimi društvi, ustanova-
mi, posamezniki, zato smo z veseljem 
sprejeli predlog direktorice knjižnice, da 
skupaj vsak prvi ponedeljek in prvo sredo v 
mesecu pripravimo medgeneracijska druže-
nja ob knjigah.

Vsi, ki radi in manj radi primete v roke 
knjigo, vsi ki ste ali mladi, ali manj, ali bolj 
stari, toplo vabljeni torej, da se nam pridru-
žite: 

vsak prvi ponedeljek in prvo sredo v 
mesecu ob 17. uri, v prostorih našega 
društva, v »Špitalu«, na Glavarjevi 104, 
v Komendi.

 »Če ne bomo brali, nas bo pobralo,« je 
rekel Tone Pavček ob razglasitvi samostoj-
nosti slovenske države. »Če bomo o prebra-
nem govorili tudi drugim, se o knjigah javno 
pogovarjali iz globin srca, bo sreče več in 
strahu manj. Prav tega pa smo vsi še kako 
potrebni,« pa večkrat pravi Manca Košir, 
ambasadorka knjige.

Viktorija Drolec, predsednica 
Medgeneracijskega društva

prostorskih razlogov (predlogi sredi gozda, 
njiv, na poplavnih območjih ipd.) ali zaradi iz-
razito negativnih opredelitev soglasodajalcev 
pri prejšnji spremembi plana. V nadaljnji po-
stopek smo soglasodajalcem tako posredovali 
manj kot sto pobud, po prvem krogu usklaje-
vanja pa je skozi vsa soglasodajalska sita prišlo 
le osem pobud! Po sestankih s soglasodajalci, 
ki so na pobude imeli največ negativnih mnenj, 
smo trenutno pri triintridestih pozitivno opre-
deljenih pobudah, od tega se jih petnajst nanaša 
na pobude v korist kmetijstva (selitve kmetij, 
vrnitev zazidljivih površin kmetijstvu ipd.).«

Posebej ste omenili pobude v korist kme-
tijstva. Zakaj? 

»Ker je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano eno od najbolj rigoroznih pri 
izločanju pobud. Za kakšno rigoroznost gre, 
kaže, da je ministrstvo npr. proti nekaterim ra-
zvojnim infrastrukturnim posegom (vzhodna 
obvoznica Most, dodatna cestna povezava v 
gramoznico, severna cestna povezava v Mostah 
ipd.), nasprotuje selitvi Kmetijske zadruge iz 
Komende ob bencinski servis OMV na Potoku, 
težave pa imamo celo pri zagotovitvi potrebne-
ga rezervata ob šoli v Komendi. Lahko si misli-
te, da so stališča do privatnih pobud za spre-
membo kmetijskih zemljišč še bolj ostra. Ob 
tem pa je prav to ministrstvo eden največjih 
zamudnikov in neizmerno prekoračuje predpi-
sane tridesetdnevne roke za posredovanje 

smernic oziroma mnenj. Na prve smernice smo 
čakali skoraj devet mesecev, dodatne smernice 
po prvem krogu usklajevanja (po petih pisnih 
prošnjah-urgencah!) pa smo konec septembra 
letos prejeli po štirih mesecih.

Za kdaj bi torej po vseh teh izkušnjah o 
zamudah upali napovedali sprejem občin-
skega prostorskega načrta?

»Ob opisanih zamudnih postopkih lahko 
govorim res le o okvirnih terminih. Na Mini-
strstvu za kmetijstvo iščemo zveze za sestanek, 
na katerem bi poskušali pojasniti naša dokazila 
in vendarle iztržiti še kakšno pozitivno pobudo. 
Ko bomo z ministrstvom usklajeni (z ostalimi 
soglasodajalci smo več ali manj že),  so predvi-
deni naslednji važnejši koraki:

možno bo dokončanje že naročenega   ●
okoljskega poročila, ki mora biti izdelano 
na parcelo natančno, 
to poročilo in osnutek OPN gre v presojo   ●

na Agencijo RS za okolje in prostor, ki ima 
načeloma mesec dni časa za potrditev 
(običajno so potrebne dopolnitve ali doda-
tna pojasnila, kar postopek lahko zavleče),
ko Agencija RS za okolje potrdi osnutek   ●

OPN in okoljsko poročilo, bo treba oba 
dokumenta javno razgrniti za trideset dni. 
Upam, da bo to lahko že proti koncu zime 
ali zgodaj spomladi naslednje leto. Med 
javno razgrnitvijo bo opravljena javna 
obravnava, možno bo podajati pripombe. 

O času in kraju razgrnitve ter obravnave 
bodo vsi obveščeni prek Aplence in sple-
ta, 
po sprejetju stališč do pripomb se bo   ●

oblikoval dopolnjen osnutek OPN, ki ga 
spet mora potrditi Agencija RS za okolje in 
vsi soglasodajalci (vsaj nekateri se tride-
setdnevnega roka ne držijo),
po pridobitvi pozitivnih mnenj se oblikuje   ●

predlog OPN, ki ga bo občinski svet sprejel 
zgodaj jeseni prihodnje leto. 

Upam, da mi je približno uspelo predstaviti 
zamuden in obsežen postopek sprejemanja tega 
dokumenta, v upanju, da bo okvirni terminski 
plan vsaj približno držal. Za ilustracijo naj po-
vem, da imam v omari že šest ali sedem polnih 
fasciklov papirjev, za katere včasih človek res 
ne ve, čemu vse služijo. Predvsem pa upam, da 
je po opisanih postopkih jasno, da zazidljivih 
zemljišč ne določamo na občini ali kar župan, 
pač pa je za vsako pobudo treba dobiti pozitiv-
na mnenja vseh soglasodajalcev: In če se le 
eden s pobudo ne strinja, je ne moremo uvrstiti 
v končni dokument. Žal.

Za vse morebitne dodatne informacije v 
zvezi s prostorskim planom sem seveda na 
razpolago. Lahko me pokličete tudi po telefonu 
(72 47 408) ali pa mi pošljete vprašanje na 
elektronski naslov marjan.potocnik@komen-
da.si.«

A. Žalar 
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Že 
uravnoteženo?

Pred leti sem s članki spodbujala ženske naj se udeležijo volitev, da nas 
je več, kot polovica volilno upravičenih in imamo možnost odločanja, 
česar pred nekaj več, kot sto leti, ni bilo mogoče (vir: Vesna Živadinov 
Štebe, Ženske kvote, http://www.gibanje.org/?id=2438 ).

Živimo v sodobni demokratični družbi, kjer večina odloča in ženske 
smo večina, vendar na pomembnih položajih v zanemarljivem razmerju 
z moškimi. Pravni, socialni, ekonomski, kulturno-izobraževalni okvir 
nudi nam ženskam enakost v svojih temeljnih pravicah in dolžnostih, 
kjer diskriminacija, izključevanje in omejevanje v naši družbi niso več 
dopustne. Dominacija in prevlada moške fi zične moči je bila v zgodovi-
ni zlorabljena z manjvrednostjo in podrejenostjo žensk, z izrinjenostjo 
iz družbenega življenja in moči. V duhovni, religijski zavesti, se ženska 
še vedno pojavlja v in le, kot močan reprodukcijski dejavnik. Ženska 
dobi vlogo, ko postane mati ali devica. 

Nevidnost, skromnost, zadržanost, mnogoženstvo, podrejenost, so še 
danes sprejemljive vloge patriarhalne družbe, ki se je sama ujela v lastno 
zanko. Če je žena moževa lastnina, se mu da, pro-da, pod-redi, od-kupi, 
od-vzame. Po-dar-i pa le v vzajemnem, obojestransko spoštljivem od-
nosu. Ustrahovanja, nadzorovanja, zatiranja nad nami, našimi telesi, 
sadovi naših teles po drugi svetovni vojni, predvsem zaradi želenega 
mirnega razvoja svojih potomcev, predvsem v okviru nevladnih organi-
zacij, civilnih iniciativ, pacifi stov prevzemamo skrb za lasten razvoj in 
napredek družbe. Mnogo bolj uravnoteženo v občini je razmerje, saj 
ima sedaj svet več žensk.

Vesna Živadinov Štebe, LDS občinski odbor Komenda

Kdor čaka, 
dočaka

Tako smo tudi mi dočakali otvoritev prenovljene Kranjske ceste in kri-
žišča z Brniško cesto.

Janez Dolinar, naš svetnik iz prejšnjih dveh mandatov se je za preno-
vljeno cesto z novimi pločniki še posebej zavzemal. Že na koncu prvega 
mandata njegovega svetnikovanja mu je skoraj uspelo spraviti ta projekt 
v občinski proračun. A kaj, ko je bilo še toliko drugih interesov. Toda 
naš Janez ni obupal, ampak je vztrajno prigovarjal ves prejšnji mandat, 
tako da mu je na koncu s pomočjo ostalih svetnikov vendarle uspelo. S 
tem projektom nam je lahko za vzor in v vzpodbudo, kako se da z 
vztrajnostjo marsikaj doseči.

Zadnje leto se je poleg njega pri urejanju križišča Kranjske in Brniške 
ceste angažiral še svetnik Roman Grošelj in tako smo z združenimi 
močmi skupaj z županovo podporo le pridobili lepo urejeno in varno 
vpadnico v center Komende.

Tako smo 12. novembra 2010 skupaj proslavljali otvoritev prenovlje-
ne Kranjske ceste in na novo urejenega križišča in z vso upravičenostjo 
sta trak slavnostno prerezala Janez Dolinar in Roman Grošelj. 

Na tem projektu se je pokazalo, kako različne stranke in druge poli-
tične opcije na lokalnem nivoju lahko čisto lepo sodelujejo, kar je tudi 
edino pravilno. Projektov je še veliko in če bomo delali složno, se bomo 
veselili še marsikatere otvoritve.

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

Čas je za 
razmislek!

V letih odkar smo samostojna občina Komenda, se je pokrajina tega 
območja močno spremenila. Dobili smo dve poslovno obrtni coni, večja 
stanovanjska območja, ureja se prostor za športne objekte itd. Vse to za 
razvoj občine. Vse lepo in prav.

Zavedati pa se moramo, da so bile te površine pred spremembo name-
njene kmetijstvu. Res je bila večina teh površin gozdnih, toda nam 
kmetom gozd pomeni veliko več kot si nekateri lahko predstavljajo.

Zgodovina nas uči, da so bile tudi takrat razne svetovne krize. Ravno 
gozdovi so v kriznih časih pomagali rešiti marsikatero kmetijo, tudi v 
naši občini. Če vprašate starejše ljudi, vam bodo povedali, da je gozd 
zlata rezerva katerega je potrebno skrbno negovati.

Ne maram nikogar obsojati ali kriviti. Opozarjam pa, da smo v minu-
lih letih v naši občini kmetijstvu vzeli 110 ha površin. S tem smo v ob-
čini zaprli vrata enajstim nadpovprečno velikim kmetijam (po zadnjih 
podatkih statističnega urada Slovenije, je 80% slovenskih kmetij manj-
ših od 10ha). Vsekakor upam, da se bo odnos do kmetijstva začel spre-
minjati. Večina kandidatov za župana in svetnika, je v svojih programih 
dala kmetijstvu pomembno vlogo, zato je čas da to tudi pokažemo.

Kmetje nismo proti razvoju občine. Zavedamo pa se, da bo šel verje-
tno še kakšen hektar v druge namene. Pričakujemo pa bistveno več po-
sluha za kmetijstvo, razvoju kmetij in raznim dopolnilnim dejavnostim 
(kmečki turizem, kmetije odprtih vrat, predelave itd.).

Za SLS Matija Zadrgal 

Prva seja OS 
– Upanje v 
Zaupanju 2

Po volitvah se je življenje vrnilo v stare tirnice, pričakovanja ostajajo. 
Kaj naj volivci pričakujemo od novo izvoljenih. Prvo in najvažnejše 
izhodišče članov OS je delati pošteno, pravično, častno ter verodostojno 
informirati zainteresirane. Prav tako ravnaje in zaupanje volivcev sim-
bolično ponazarja županska veriga, ki jo je staremu – novemu županu 
na prvi seji OS nadela predsednica občinske volilne komisije. 

Na začetku mandata je pravi čas za razmislek, kakšno simbolno spo-
ročilo ima »veriga«, ne samo za župana, tudi za vse svetnike in svetnice, 
člane odborov in komisij. Ob vse mogočih krizah, tudi vrednot, skorajda 
ni več moč slišati prave defi nicije, kaj je čast. Prilepili smo ji različne 
slabšalne konotacije. Torej časten človek je tisti človek, ki si iskreno 
prizadeva biti pošten, odgovoren, skromen in človečen, ki nekaj da na 
svojo besedo, in če jo prelomi, se tega sramuje, to obžaluje, se za napa-
ko opraviči in jo skuša popraviti. Časten človek odgovorno opravlja 
svoje delo in se ne pusti podkupiti (to mu je pod častjo), se ne skriva in 
ne pošilja v »boj« za svoje cilje druge ljudi, postavi se v prvo vrsto ter 
daje s svojimi lastnimi dejanji zgled drugim. Časten človek ni noben 
»superčlovek«, ampak pogumen človek, borec. Presega vsakogar, ki 
ravna nečastno, čigar usoda bo dolgoročno težavna. Prvi ključni korak 
k premagovanju krize je ponovno znati začeti ceniti  kot pravo vrlino v 
življenju častno ravnanje. (povzeto iz 15.št.Pogledi op.p.)

Za N.Si drugačen način dela ni sprejemljiv, vredno se je potruditi za 
čast in blaginjo občine, za vse generacije. 

OO N.Si Komenda, Danica Zmrzlikar
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Digitalna TV v Komendi 
Kabelsko komunikacijski sistem – KOMOK 
omogoča na enem priključku sprejem vseh 
programov (tudi digitalnih) na več TV aparatih. 
Ob prehodu na digitalno zemeljsko oddajanje TV programov, ki se bo 
pričelo 1. decembra 2010, se v zadnjem času zelo veliko govori. Radi 
bi vas opozorili na nekaj pomembnosti. 
1. Za naročnike na KKS KOMOK se s 1. decembrom ne bo nič spre-
menilo! Vse programe boste lahko nemoteno še naprej spremljali z 
vašim obstoječim TV oziroma radijskim aparatom.
2. Ni vam treba kupovati digitalnega sprejemnika (DVB-T set-top box), 
ali novega TV aparata z vgrajenim digitalnim sprejemnikom (tunerjem).
3. V prihodnjih letih bomo tudi v KKS KOMOK dodajali programe v 
digitalni obliki. V kratkem bomo v sistem dogradili dva digitalna ka-
nala, na katerih bomo prenašali oba nacionalna multipleksa (A in B). 
S tem bo omogočeno naročnikom z ustreznim TV aparatom (vgrajen 
tuner DVB-T) sprejem programov v višji kvaliteti. O času in pro-
gramski ponudbi vas bomo obvestili. 
4. Če ste se že odločili za nakup novega TV aparata, naj ima poleg 
analognega tunerja še dva digitalna tunerja in sicer:

DVB-T (MPEG-4) za zemeljski digitalni sprejem in   ●
DVB-C za kabelski digitalni sprejem,  ●
da boste v prihodnje lahko spremljali tudi vso digitalno program-  ●

sko ponudbo.
5. Še naprej bodo imeli naročniki na KKS KOMOK možnost za 
vključitev treh TV sprejemnikov na en priključek, česar večina drugih 
operaterjev ne zagotavlja.  

Upamo, da smo razjasnili nekatere osnovne dileme o digitalnem 
sprejemu TV programov. Za vsa vprašanja in pojasnila pa smo vam na 
voljo na tel. št.: 511 3330 vsak torek in četrtek med 10. in 14. uro, 
informacije pa dobite tudi pri naši vzdrževalni službi na tel.: 051 352-
555 vsak delovni dan med 8. in 16. uro. Kontaktirate nas lahko tudi po 
elektronski pošti m3-net@siol.net in z veseljem vam bomo odgovori-
li.

Vaš kabelski operater
M3-NET d.o.o.

TRN - 
Neodvisna lista

Velika zahvala gre občanom za podporo na zadnjih Občinskih volitvah. 
A časa in vzroka za euforijo ni. Trdno stojimo na tleh in prevzemamo 
vso odgovornost za dogajanja v naši občini, kolikor bo le v naših močeh. 
V času po zadnjih volitvah smo se člani Neodvisne liste TURIZEM,  
REKREACIJA, NAPREDEK – kratko TRN sestali trikrat. 

Prvič smo še enkrat govorili o pogledih in programih, ki jih bomo 
podpirali v prihodnjem mandatnem obdobju in nazdravili s kozarcem 
rujnega. Že na naslednjem sestanku smo pripravili predloge za člane v 
občinskih odborih in ostale zadolžitve, ki jih bomo v naslednjem obdo-
bju TRNovci opravljali. Glede na rezultate volitev bi lahko zasedli celo 
več mest, a menimo, da je prav, da smo člani v odborih čim bolj enako-
merno porazdeljeni.

V petek, 12. novembra, smo se v družbi mnogih občank in občanov 
veselili zaključka obnove Kranjske ceste in verjamemo, da bo v občini 
Komenda takih otvoritev in srečanj v naslednjem obdobju veliko. V 
pripravi in tudi že v izvajanju so res veliki projekti. Lahko se jih veseli-
mo in upajmo na čim manj nepredvidenih težav.

Naš novi-stari župan je držal obljubo izpred dvanajstih let, če bo žu-
pan iz bivše krajevne skupnosti Komenda, bo podžupan iz krajevne 
skupnosti Moste. Tako je naš novi podžupan svetnik Roman Koncilija. 
Vsi člani liste TRN in predvsem občinski svetniki pa ponujamo vsem 
občankam in občanom svoj rokav, le pocukajte nas za rokav s svojimi 
dobrimi predlogi, tudi s težavami, ki vas tarejo v našem skupnem bival-
nem okolju. Tako bomo skupaj videli tudi stvari, ki jih vsi ne opazimo. 
V dobro vseh bomo poslušali in prenašali naprej.

Katja Tabernik 

VABILO 
S KOMUNIKACIJO GRADIMO SVET

Tudi v decembru bomo nadaljevali s tremi predavanji s skupnim 
naslovom: 

S KOMUNIKACIJO GRADIMO SVET 
Izvajalec je domačin, pater dr. Peter Lah iz Suhadol. 
Predavanja bodo v Glavarjevi bolnici, Glavarjeva 104, v Komendi 
1., 15. in 22. decembra ob 19. uri. 

TEME predavanj:
Osnove komuniciranja 
Osnove retorike 
Mediji, novinarstvo in javno življenje
Medji, družina in skupnost
Med zgovornim molkom in sovražnim govorom: Komunikacijski 
kratki stiki 

Vljudno vabljeni!
Uprava UPPG

Občanke 
in občani!

Po zadnjih lokalnih volitvah se je v komendski občinski svet uvrstila 
tudi lista VEM (vsem enake možnosti). Lista je bila ustanovljena na 
pobudo občanov, ki so se v kraju počutili prezrti in odrinjeni v obliko-
vanju skupne prihodnosti. Kar nekaj nas je, ki nas je ob vedno večji 
poplavni ogroženosti strah že malo močnejšega deževja. Posluh za to in 
mnoge druge izzive je lista VEM našla pri kandidatu za župana Vidu 
Koritniku in ga na volitvah tudi podprla.

Najlepše se zahvaljujem volivkam in volivcem za vsak oddani glas, 
kakršnokoli pomoč pri snovanju liste, in obljubljam, da bom v novem 
občinskem svetu poskušal čim bolje uresničevati program in cilje, ki 
smo si jih zadali. Vsi skupaj moramo verjeti, da lahko z delom v priho-
dnje lista VEM raste in se krepi, ter izpopolnjuje.

Za listo VEM Štefan Kern

OBVESTILO
Občina Komenda - Režijski obrat, išče pogodbenega sodelavca za 
urejanje javnih površin in popis vodomerov (delo na terenu). Zainte-
resirani kandidat mora imeti vozniški izpit B kategorije. Dela se 
opravljajo občasno in ne obsegajo polnega delovnega časa. 

Za dodatne informacije pokličite v času uradnih ur na telefon 72 
47 407 ali 72 47 404 (Stanislav Poglajen, Bernarda Pavlinič).

OBČINA KOMENDA
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V torek, 28. septembra, je minilo deset let od 
smrti prejšnjega komendskega župnika in de-
kana Nikolaja Pavliča. Veliko in malo obenem. 
Veliko, če pomislimo, kako velikega človeka, 
duhovnika in dobrotnika smo z njim izgubili, 
malo, če se zavemo, kako hitro čas beži in kaj 
mi sami naredimo. 

Župnik Nikolaj je za časa svojega življenja, 
predvsem pa bivanja in delovanja v Komendi 
(od 1975 do 2000), opravil izjemno delo kot 
dušni pastir, obnovitelj cerkva, predvsem pa 
kot človek odprtega srca in duha. Tisti, ki smo 
ga poznali, smo pri njem najbolj cenili ravno 
slednje: toplo človeško srce, dobrotljivost, za-
nimanje za nas, naše življenje in delo; da si je 
ob številnih opravilih vzel čas, da nam je pri-
sluhnil, nas potolažil, nas spodbujal in kazal 
pot naprej. V duhu znamenitega prednika Petra 
Pavla Glavarja, ki mu je bil vzornik, mu je leta 
1996 v zahvalo za opravljeno delo v Komendi 
in trajni spomin nanj na cerkvenem trgu v Ko-
mendi postavil imeniten Begićev spomenik. 

Globoko se je zavedal, da je najteže osvojiti 
človeško srce, saj tukaj ni sprenevedanja. To 
mu je uspevalo skorajda pri vseh župljanih in 
občanih Komende, ki so v njem odkrivali in 
spoznavali res pravega ljudskega duhovnika, 
ki s srcem in vsemi sposobnostmi ter zmoglji-
vostmi živi za ljudi, kraj in njegov napredek v 
vseh pogledih. 

V Komendi se je počutil zares doma. Tukaj 
je zadihal s polnimi pljuči, našel veliko somi-
šljenikov, je umel strniti vse razpoložljive moči 
in sposobnosti za dobro komendskih župljanov 
in občanov ne glede na njihovo versko prepri-
čanje, obisk cerkve in izpovedovanje vere na 
zunaj. To mu je uspevalo, ker je v vsakem 
Komendčanu najprej videl človeka z veliko 

Hvala, gospod Nikolaj!

dobrimi lastnostmi, zmožnega velikih ustvar-
jalnih del, je znal pristopiti k njemu in ga nago-
voriti ter pridobiti za delo v prid župnije in 
občine. Župljani in občani so mu sledili. Od 
župana Tomaža Drolca, s katerim se je redno 
srečeval, do drugih, ki so razumeli, da hoče 
resnično dobro Komendi; pri tem je vsakdo 
dragocen, ki je pripravljen pomagati, sodelo-
vati in za skupne načrte tudi kaj žrtvovati, da-
rovati. 

Tako so se začele temeljite obnove vseh šti-
rih cerkva v župniji, ob njih pa tudi številnih 
kapelic in znamenj, kajti tudi vaščani posame-
znih vasi oziroma lastniki in oskrbniki sakral-
nih pomnikov niso hoteli zaostajati pri obnovi 
kulturne in sakralne dediščine Komende. S to 
obnovo, kot tudi z drugimi obnovitvenimi in 
preureditvenimi deli, si je župnik Nikolaj na-
kopal veliko skrbi in dodatnega dela, vendar se 
ga je lotil, ker je bilo to potrebno, pa tudi dol-
žnostno dejanje (to je rad poudarjal) do predni-
kov, ki so uspeli postaviti tako imenitna sveti-
šča. Pri tem je imel srečno roko, da je našel 
sozvočje s strokovnjaki, so mu ti radi pomaga-
li. Zataknilo se je le pri premestitvi Plečniko-
vega tabernaklja, kjer je šlo za dilemo: ali 
ohraniti leta 1957 »vkomponirano« Plečnikovo 
umetnino v sklopu prejšnje, starejše ali tej v 
celoti vrniti prvotno podobo. Obe rešitvi sta 
bili možni in sprejemljivi, župnik Nikolaj se je 
odločil za drugo – premestitev Plečnikovega 
tabernaklja v na novo sezidano kapelo Matere 
Božje, kamor so ga po nenadni veliko prezgo-
dnji smrti položili k zemeljskemu počitku. Tik 
poleg cerkve, za katere zunanjo lepoto je tako 
gorel, še posebej pa za duše njenih obiskoval-
cev. Tako počiva na mestu, ki ga je pripravljal 
za prenos posmrtnih ostankov Petra Pavla 

Glavarja z Lanšpreža, vendar povsem primer-
nem tudi zanj kot Glavarjevemu posnemovalcu 
pri delu za Komendčane.

Molivci, ki radi obiskujejo to kapelo, imajo 
ob tem lepo priložnost tudi za zahvalo našemu 
nekdanjemu velikemu dušnemu pastirju. 
Skavti za ustanovitev skavtskega stega v Ko-
mendi, ministranti za vneto skrb in navduševa-
nje za služenje krajevni Cerkvi in pomoč pri 
bogoslužju že od mladih nog, župljani vseh 
stanov za zgled žive vere, dobrote in razume-
vanja ter sprejemanja vsakogar brez razlike, 
izobraženci za mnoga srečanja, ki jih je podpi-
ral in dajal prostor zanja na krajevni, slovenski 
in mednarodni ravni, malteški vitezi za zgled 
pravega viteštva in pomoči ubogim, zlasti še 
trpečim in umirajočim, ki so mu bili še posebej 
blizu, kulturniki za prirejanje mnogih lepih 
slovesnosti v Komendi v cerkvi in zunaj nje. 

Gospod Nikolaj je to delal zavestno, ker je 
dobro vedel, kako pomembne so kulturne vezi 
med ljudmi, višji cilji v življenju, dobrodelni 
delavci; je od blizu videl duhovno, gmotno in 
čisto človeško stisko ljudi. Zato je močno 
podpiral delo Župnijske Karitas Komenda, 
UPPG Komenda in drugih dobrodelnih usta-
nov. Blizu so mu bili tudi gasilci, konjeniki, 
obnovitelji starih običajev (kako ponosno je 
jahal konja pri obnovljeni, a žal ponovno za-
mrli telovski procesiji na konjih v Komendi), 
pedagogi in učitelji. Prav posebej je cenil cer-
kvene pevce, jim oskrbel nove orgle. Strinjal 
se je, da zamolčane žrtve druge svetovne vojne 
in pobiti po vojni dobijo svoj dostojni po-
mnik. 

Veselil se je samostojne občine Komenda in 
možnosti, ki so se Komendčanom s tem odprle. 
Rad je blagoslavljal nove občinske pridobitve, 
če so ga povabili, če ne, pa tudi ni negodoval, 
vedoč, da bo že prišel čas, ko bodo ljudje spo-
znali, da je potrebno še kaj več kot novi zidovi 
– nova kakovost življenja. To je kot duhovnik 
videl predvsem na duhovnem področju, zago-
varjal pa je tudi delo zanjo na materialnem 
področju, ki pa mora biti le podstat prvemu. 

S svojimi deli, zgledom in širino se je trajno 
zapisal v spomin Komendčanov. Prav bi bilo, 
da bi se ga kdaj spomnili tudi na občinski ravni, 
s kakšno publikacijo, pomnikom, prireditvijo, 
poimenovanjem ulice po njem. Tako bi še za-
vestneje živeli njegovo vodilo in naročilo – 
spoštujte drug drugega, ohranjajte verska in 
plemenita izročila prednikov, tesno in odgo-
vorno sodelujte pri gradnji nove sodobne Ko-
mende.

Gospod župnik Nikolaj, pogrešamo Vas, 
obenem pa smo veseli, da smo v župniku 
Zdravku Žagarju dobili vašega vrednega na-
slednika. Te vrstice naj Vam bodo vsaj majhna 
zahvala tistih, ki smo Vas imeli radi in smo 
Vam resnično hvaležni za vse dobro, kar ste 
naredili za Komendo in Komendčane. Vedite, 
da to živi v naših srcih in mislih. Boglonaj!

Jože Pavlič

Komendski župnik in dekan Nikolaj Pavlič (prvi z desne); posnetek je s peloma stoletja po Telo-
vski procesiji v občini Komenda. Foto: J. Pavlič
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Vsakoletno martinovanje v vinorodnih deželah 
predstavlja vrh utečenega programa izletov 
naših upokojencev. Letos se je druščina z dve-
ma avtobusoma odpravila na enodnevno ek-
skurzijo po Slovenskih goricah prav na god 

V deželici grozdja in sonca
čaščenega svetnika, tokrat kot celodnevni gost 
občine Sveta Ana. 

Sveta Ana z obnovljeno cerkvijo, ceste s 
pločniki, stilno obnovljene tipične domačije se 
z novogradnjami zlivajo v bogato turistično 
ponudbo: pohodniške poti, kolesarske steze, 
športne površine, vinske ceste, kmečke ponud-
be, vabljive etnološko obarvane prireditve... 

Zeliščni nasad izbranih rožic ljudskega 
zdravilstva nas je pripeljal v čarobno zemljan-
ko-čajnico. Kot pravi pater Ašič: Za vsako 
bolezen raste rožica. V Aninem tednu se pri-
kazujejo stari običaji, v adventu farna cerkev 
zasije v zeleni luči, ki simbolizira mir in po-
vezuje ljudi preko meje; poseben status pa 
zavzema martinovanje z obrednim krstom 

Če kdo ve, kje v našem koncu pa tudi malo ali 
precej dlje rastejo jurčki, lisičke, zelene golo-
bice, štorovke, kostanjevke, sivke in druge 
užitne gobe, potem sta to gotovo zakonca 
Majda in France Drolec z Gore. To skrivnost, 
vsaj za najobilnejša mesta rasti, razumljivo, 
hranita zase, z gobami in gobjimi jedmi pa rada 
obdarita in pogostita svoje prijatelje, znance, 
»bosonoge« obiskovalce Šenturške Gore pa 
tudi člane Turističnega društva Komenda, ka-
terega zavzeta člana sta. To sta letos že naredi-
la meseca avgusta v gostilni Marička v Zalogu. 
V petek, 29. oktobra, sta povabilo na pogosti-
tev z gobami, ker je bila letos res obilna gobja 

Gobji piknik Pri Marički
bera, ponovila. Majda in lastnica gostil-
ne ter njena pomočnica so budno pazile, 
da je bila gobova juha ravno prav skuha-
na in dobro premešana. Še posebej, ker 
je v juhi plavalo obilo razrezanih obarje-
nih jurčkov. 

Vsi pa so ob živahni razpravi o letošnji 
bogati gobarski letini malce zavili z očmi 
od zavisti, ko jim je Majda pokazala prav 
ta dan pod Šenturško Goro utrganega či-
sto zdravega zajetnega jurčka, hkrati pa 
ji privoščili to veselje, saj jim je skuhala 
in postregla z res dobro gobovo juho. 

Jože Pavlič 

Krst mošta

•

•

•

mošta, ki so ga izvedli tudi za nas. 
V Slovenskih goricah pa so obudili tudi 

spomin na nekdanje čuvaje vinogradov, ovtar-
je. Pa smo mislili, da o vinogradništvu vse ve-
mo. 

Ob obedu, kakršen se spodobi za počastitev 
nove vinske letine, ki naj vodi le v kultivirano 
uživanje žlahtne kapljice, ne bom razpredala. 
Za to bo skrbela tudi naša nova vinska kraljica, 
ki je v družabnem delu najbolje prestala pre-
skusni test.

To je bil dan, preživet med ljudmi odprtih 
src. Sveti Martin se nas ne bi sramoval. Za 
spomin smo jim pustili monografi jo o Komen-
di.

Ivica Ogorevc
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TELEFONSKA 

PRODAJA VSTOPNIC

JAKA ŠRAUFCIGER

Ustanova Petra Pavla Glavarja Komenda med svojimi dobrodelnimi ak-
tivnostmi in desetletni podpori mladim pri študiju, je v soboto, 13. no-
vembra, na Križu že osmič pripravila koncert z domačimi talenti. Zares 
lep večer v polni dvorani doma krajanov Antona Breznika na Križu so 
obogatili mladi glasbeniki, literati in s povezovalno izvirnostjo tudi brata 
Boštjan in Goran Peršin, člana Kulturnega društva Komenda. 

Nastopili so Otroški pevski zbor OŠ Komenda Moste, Klemen Boše-
vski-trobenta, Lucija Boševski-violina, Klara, Liza, Filip in Tonka No-
vak-kitara, harmonika, tamburin, vokal, Anton Rode-recitacija, Mojca 
Luštrek-poezija, Zala Erent-violina, Filip Lah-kitara, Eva Poglajen-ci-
tre, Kaja Zadrgal in Katarina Zadrgal-duet violin, Katarina in Valentina 
Škufca-fl avta in klavir, David Jagodic-vokal (spremljava na klavirju 
Gašper Konec), Lara Nemeš-ritmična gimnastika, Folklorna skupina 
DU Komenda. 

Za organizacijsko izvedbo, lep in bogat kulturni večer je bil tokrat še 
posebej zaslužen namestnik predsednice UPPG mag. Igor Boševski, v 
nagovoru pa se je še posebej članom, dobrotnikom in obiskovalcem v 
dvorani zahvalila predsednica Ustanove Petra Pavla Glavarja dr. Marta 
Ciraj.Ciraj.

Že osmo srečanje s talenti UPPG na Križu
Za uspelo osmo srečanje talentov UPPG na Križu pa so zaslužni tudi 

Cvetličarna Marjeta Moste s cvetlično dekoracijo, ravnateljica OŠ Ko-
menda Moste, prof. Mira Rek, pomočnica ravnateljice, učiteljica Darin-
ka Lipar,vodja enote šole v Mostah, učiteljica Bernardi Hozjan, Mojca 
Greblo in ravnateljica Glasbene šole Kamnik, prof. Darka Skalar. Po-
sebna zahvala pa velja za najem dvorane Jožetu Sušniku in PGD Križ.

– A. Žalar 
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Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/2007 - Uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010) in 
16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Ko-
menda, št. 02/2009 – UPB1) je Občinski svet občine Komenda na 2. 
redni seji, dne 25.11.2010 sprejel

S K L E P   O   I M E N O V A N J U

ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM 
IN ZA FINANCE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA

1.
V Odbor za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za fi nance Ob-
činskega sveta občine Komenda se imenujejo: 

Za predsednico: 
KLARA BERLEC, rojena 20.6.1953, Suhadole 38 D, Komenda

Za člane:
ROMAN KONCILIJA, rojen 5.9.1967, Moste 71 A, Komenda
JOŽEF SUŠNIK, rojen 9.5.1952, Križ 12, Komenda
PAVEL ŠMID, rojen 8.12.1951, Moste 86, Komenda
VID KORITNIK, rojen 16.6.1957, Moste 88 A, Komenda
MOJCA POGAČAR, rojena 6.2.1989, Gora pri Komendi 3, Komenda
VLADIMIR DAJČ, rojen 13.3.1951, Čebuljeva ulica 6, Komenda 
 

2.
Mandatna doba članov Odbora za gospodarjenje z občinskim premože-
njem in za fi nance Občinskega sveta občine Komenda je do izteka man-
data županu občine Komenda oziroma do naslednjih lokalnih volitev.  

3.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine 
Komenda in se  objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda. 

Številka: 032-0004/2010-11
Datum:  25. november 2010

Tomaž Drolec
Župan

1

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/2007 - Uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010) in 
16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Ko-
menda, št. 02/2009 – UPB1) je Občinski svet občine Komenda na 2. 
redni seji, dne 25.11.2010 sprejel

S K L E P   O   I M E N O V A N J U

ODBORA ZA KOMUNALO, CESTE, UREJANJE PROSTORA IN 
VARSTVO OKOLJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA

1.
V Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja Občin-
skega sveta občine Komenda se imenujejo: 

Za predsednika:    
ZORAN SODNIK, rojen 23.1.1968, Gmajnica 7 A, Komenda

Za člane:
IGOR ŠTEBE, rojen 30.7.1967, Žeje pri Komendi 2, Komenda
ALEŠ MARINKO, rojen 4.7.1968, Gmajnica 27 A, Komenda
KLARA BERLEC, rojena 20.6.1953, Suhadole 38 D, Komenda
MATJAŽ ŠMAUC, rojen 2.7.1970, Gora pri Komendi 24 A, Komenda
TOMAŽ LAMOVŠEK, rojen 3.1.1966, Žeje pri Komendi 10, Komenda
DARKO BOLARIČ, rojen 11.8.1964, Sadarjeva ulica 17, Komenda

2.
Mandatna doba članov Odbora za komunalo, ceste, urejanje prostora in 
varstvo okolja Občinskega sveta občine Komenda je do izteka mandata 
županu občine Komenda oziroma do naslednjih lokalnih volitev.  

3.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine 
Komenda in se  objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda. 

Številka: 032-0004/2010-12
Datum:  25. november 2010

Tomaž Drolec
 Župan
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Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/2007 - Uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010) in 
16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Ko-
menda, št. 02/2009 – UPB1) je Občinski svet občine Komenda na 2. 
redni seji, dne 25.11.2010 sprejel

S K L E P   O   I M E N O V A N J U

ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE KOMENDA

1.
V Odbor za družbene dejavnosti Občinskega sveta občine Komenda se 
imenujejo: 

Za predsednico:    
MIHAELA POGLAJEN rojena 29.9.1962, Glavarjeva cesta 59 A, 
Komenda

Za člane:
JOŽEF SUŠNIK, rojen 9.5.1952, Križ 12, Komenda
MARKO DOBNIKAR, rojen 24.9.1964, Gmajnica 87, Komenda
ŠTEFAN KERN, rojen 16.12.1948, Zajčeva cesta 9, Komenda 
BOJAN ŠKOF, rojen 22.10.1965, Kranjska pot 15, Komenda
SREČKO KOS, rojen 20.8.1974, Moste 113, Komenda
ANDREJA BLAŽIČ, rojena 22.11.1961, Suhadole 38 F, Komenda

2.
Mandatna doba članov Odbora za družbene dejavnosti Občinskega 
sveta občine Komenda je do izteka mandata županu občine Komenda 
oziroma do naslednjih lokalnih volitev.  

3.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine 
Komenda in se  objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda. 

Številka: 032-0004/2010-13
Datum:  25. november 2010

Tomaž Drolec
 Župan

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/2007 - Uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010) in 
16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Ko-
menda, št. 02/2009 – UPB1) je Občinski svet občine Komenda na 2. 
redni seji, dne 25.11.2010 sprejel

S K L E P   O   I M E N O V A N J U

ODBORA ZA DROBNO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOMENDA

1.
V Odbor za drobno gospodarstvo in turizem Občinskega sveta občine 
Komenda se imenujejo: 

Za predsednika:    
PAVEL ŠMID, rojen 8.12.1951, Moste 86, Komenda

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/2007 - Uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010) in 
16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Ko-
menda, št. 02/2009 – UPB1) je Občinski svet občine Komenda na 2. 
redni seji, dne 25.11.2010 sprejel

S K L E P   O   I M E N O V A N J U

ODBORA ZA KMETIJSTVO OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
KOMENDA

1.
V Odbor za kmetijstvo Občinskega sveta občine Komenda  se imenuje-
jo:

Za predsednika:    
MATIJA ZADRGAL, rojen 10.2.1965, Glavarjeva cesta 50, Komenda

Za člane:
DANICA ZMRZLIKAR, rojena 1.2.1953, Nasovče 5, Komenda
ROMAN GROŠELJ, rojen 19.4.1959, Klanec 47 D, Komenda
ŠTEFAN KERN, rojen 16.12.1948, Zajčeva cesta 9, Komenda 
NADA JAMŠEK, rojena 3.3.1969, Moste 103, Komenda

2.
Mandatna doba članov Odbora za kmetijstvo Občinskega sveta občine 
Komenda je do izteka mandata županu občine Komenda oziroma do 
naslednjih lokalnih volitev.  

3.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine 
Komenda in se  objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda. 

Številka: 032-0004/2010-15
Datum:  25. november 2010

Tomaž Drolec
 Župan

Za člane:
ZORAN SODNIK, rojen 23.1.1968, Gmajnica 7 A, Komenda
VID KORITNIK, rojen 16.6.1957, Moste 88 A, Komenda
MARKO DOBNIKAR, rojen 24.9.1964, Gmajnica 87, Komenda
SREČKO KORBAR, rojen 17.1.1964, Breg pri Komendi 14 A, Ko-
menda 
TOMAŽ SODNIK, rojen 4.4.1973, Breg pri Komendi 14, Komenda
SREČO KRMAVNAR, rojen 11.5.1942, Sadarjeva ulica 1, Komenda

2.
Mandatna doba članov Odbora za drobno gospodarstvo in turizem Ob-
činskega sveta občine Komenda je do izteka mandata županu občine 
Komenda oziroma do naslednjih lokalnih volitev.  

3.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine 
Komenda in se  objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda. 

Številka: 032-0004/2010-14
Datum:  25. november 2010

Tomaž Drolec
 Župan
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Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/2007 - Uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010) in 
16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Ko-
menda, št. 02/2009 – UPB1) je Občinski svet občine Komenda na 2. 
redni seji, dne 25.11.2010 sprejel

S K L E P   O   I M E N O V A N J U

STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE KOMENDA

1.
V Statutarno pravno komisijo Občinskega sveta občine Komenda se 
imenujejo: 

Za predsednika:    
MARKO DOBNIKAR, rojen 24.9.1964, Gmajnica 87, Komenda

Za člane:
DANICA ZMRZLIKAR, rojena 1.2.1953, Nasovče 5, Komenda
ROMAN GROŠELJ, rojen 19.4.1959, Klanec 47 D, Komenda
TATJANA TRAMTE, rojena 5.2.1964, Zadružna ulica 9, Komenda
IZAK MATEJ CIRAJ, rojen 8. 10. 1980, Gmajnica 93, Komenda 
 

2.
Mandatna doba članov Statutarno pravne komisije Občinskega sveta 
občine Komenda je do izteka mandata županu občine Komenda oziroma 
do naslednjih lokalnih volitev.  

3.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine 
Komenda in se  objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda. 

Številka: 032-0004/2010-16
Datum:  25. november 2010

Tomaž Drolec
 Župan

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/2007 - Uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010) in 
16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Ko-
menda, št. 02/2009 – UPB1) je Občinski svet občine Komenda na 2. 
redni seji, dne 25.11.2010 sprejel

S K L E P   O   I M E N O V A N J U

NADZORNEGA ODBORA OBČINE KOMENDA

1.
V Nadzorni odbor Občine Komenda se imenujejo: 

Za predsednico:    
MILENA BREMŠAK, rojena 23.5.1967, Gmajnica 30, Komenda

Za člane:
PRIMOŽ PLANTARIČ, rojen 3.4.1976, Moste 40 J, Komenda
URŠKA GROŠELJ PETKOVŠEK, rojena 27.3.1977, Moste 1 C, 
Komenda
JURIJ KERN, rojen 7.12.1971, Klanec 48 A, Komenda

IGOR KLUN, rojen 29.3.1965, Žeje pri Komendi 15 D, Komenda
KATARINA MAREN, rojena 30.5.1976, Gmajnica 7, Komenda
MARIJAN PAVLIČ, rojen 13.1.1962, Podboršt pri Komendi 10 B, 
Komenda

2.
Mandatna doba članov Nadzornega odbora Občine Komenda je do izte-
ka mandata županu občine Komenda oziroma do naslednjih lokalnih 
volitev.  

3.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine 
Komenda in se  objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda. 

Številka: 032-0004/2010-17
Datum:  25. november 2010

Tomaž Drolec
 Župan

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/2007 - Uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010) in 
16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Ko-
menda, št. 02/2009 – UPB1) 2. odstavka 5. člena Odloka o izdajanju 
javnega glasila Občine Komenda (Uradni list RS, št. 74/99) je Občinski 
svet občine Komenda na 2. redni seji, dne 25.11.2010 sprejel

S K L E P   O   I M E N O V A N J U

UREDNIŠKEGA ODBORA GLASILA OBČINE KOMENDA

1.
V Uredniški odbor Glasila občine Komenda se imenujejo: 

Za člane:
KATJA TABERNIK, rojena 18.7.1947, Podboršt pri Komendi 19 D, 
Komenda
DAMIR SALAJKO, rojen 29.1.1968, Moste 19, Komenda
ANTON POGAČAR, rojen 16.2.1954, Gora pri Komendi 21 A, Ko-
menda
MARJAN ŽNIDAR, rojen 12.2.1964, Klanec 1, Komenda
MARIJA ŠPEHONJA, rojena 14.09.1944, Žeje pri Komendi 1 A, 
Komenda
BOŠTJAN PERŠIN, rojen 20.2.1969, Mlaka 37 A, Komenda
VESNA ŽIVADINOV ŠTEBE, rojena 27.06.1961, Žeje pri Komendi 
13, Komenda

2.
Mandatna doba članov Uredniškega odbora Glasila občine Komenda je 
do izteka mandata županu občine Komenda oziroma do naslednjih lo-
kalnih volitev.  

3.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine 
Komenda in se  objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda. 

Številka:  032-0004/2010-18
Datum:  25. november 2010

Tomaž Drolec
 Župan
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Na podlagi 12. člena Statuta Ustanove Petra Pavla Glavarja je Uprava 
Ustanove Petra Pavla Glavarja na svoji 10. redni seji, dne 15.11.2010, 
sprejela

PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA
 O ŠTIPENDIRANJU IN DODELJEVANJU POMOČI PRI 

RAZVOJU TALENTOV NADARJENIH MLADIH OBČANOV 
OBČINE KOMENDA

1. člen

V Pravilniku o štipendiranju in dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov 
nadarjenih mladih občanov Občine Komenda  (Uradne objave Glasila 
Občine Komenda, št. 04/2010, z dne 28.05.2010) se dopolni 26. člen 
tako, da glasi: 

»26. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o štipendi-
ranju in dodeljevanju pomoči pri razvoju talentov nadarjenih mladih 
občanov Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 
5/05).

Upravičencem, ki so pridobili štipendijo po pravilniku o štipendiranju, 
ki se je uporabljal do začetka uporabe tega pravilnika, se ta štipendija 
izplačuje po teh predpisih do zaključka programa izobraževanja,  za 
katerega so dobili štipendijo.« 

2. člen

Ta pravilnik se objavi  na spletni strani Ustanove Petra Pavla Glavarja 
in v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda,  uporablja pa se od 1. 
septembra 2010 dalje.  

Številka:  094-0002/2010-2
Datum:    15.11.2010 

dr. Marta Ciraj
Predsednica Uprave UPPG

Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) Komenda v skladu s Pravilni-
kom o dodeljevanju socialne pomoči ostarelim in drugim pomoči po-
trebnim občanom občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Ko-
menda, št. 4/2000) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA
DODELITEV SOCIALNE POMOČI UPRAVIČENCEM IN
UPRAVIČENKAM NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA 

Prosilci oziroma predlagatelji oseb, ki so po njihovem mnenju upraviče-
ni do socialne pomoči, naj prošnji predložijo:

Dokazilo o stalnem bivališču v Občini Komenda (kopijo veljavnega 1. 
osebnega dokumenta)
Potrdilo o neto dohodkih v zadnjih treh mesecih.2. 
Potrdilo o morebitnem katastrskem dohodku.3. 
Potrdilo Urada za delo o prijavi kot iskalec/ka zaposlitve.4. 
Potrdilo o skupnem gospodinjstvu.5. 
Obrazložitev prošnje za pomoč.6. 

Če bo za sprejem socialne pomoči določenega občana ali občanko pre-
dlagal predlagatelj (posameznik, človekoljubna organizacija ...), morajo 
predložiti tudi priporočilo in obrazložitev, ki ga lahko napišejo sami na 
podlagi poznavanja predlaganega upravičenca.

Prosilci oziroma predlagatelji naj le popolne vloge naslovijo na naslov:

Ustanova Petra Pavla Glavarja Komenda,
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči,

Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda

s pripisom: ZA SOCIALNO POMOČ.

Rok oddaje prošenj in predlogov je do 10. decembra 2010.

SREDSTVA SE BODO ODOBRILA ZA KRITJE POLOŽNIC IN 
NAJNUJNEJŠIH ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV. Če bo veliko pri-
jav, bo Odbor za dodeljevanje socialne pomoči UPPG Komenda Upravi 
UPPG Komenda za dodelitev socialne pomoči predlagal tiste občane in 
občanke v gmotni stiski, ki imajo nižji osebni dohodek na družinskega 
člana oziroma so se znašli v zares hudi trenutni ali trajnejši stiski.

Številka:  OZDSP 1/2010
Komenda:15. november 2010

 dr. Marta Ciraj, l.r.
Predsednica Uprave UPPG
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Naš gasilski dom z 
novimi garažami 
dobiva novo podo-
bo. Naj pred vseli-
tvijo omenim vse, 
ki so zaslužni, da 
se bomo preselili v 
nove garaže že v 
nekaj mesecih. 

Firmi Apolonij 
d.o.o. se moramo 
zahvaliti za geo-
detski posnetek, 

geomehansko raziskavo tal pa je opravil Vrabec Bojan s.p., gradbeno 
jamo nam je izkopal Vode Nande Vode & Co. d.n.o., vsa zidarska dela 
pa opravlja splošno gradbeništvo Bobnar Marjan s.p., hidroizolacijo je 
opravil Prelog Milan s.p. Da ima celotni gasilski dom novo streho, sta 
zaslužna Tesarstvo Igor Štebe s.p. in Krovstvo Tomaž Sodnik s.p. Da 

V organizaciji Karate kluba Komenda je v športni dvorani v borbah za 
dečke in  katah za deklice sodelovalo 135 otrok iz vse Slovenije. Na 
izjemno dobro obiskanem prvenstvu so otroci iz Karate kluba Komenda 
dosegli več pomembnih uspehov.

»Karate je precej več od fi zične spretnosti. Gre za celoto obvladovanja 
telesa in duha,« je povedal Marko Kramar, glavni trener in vodja 
kluba Komenda. V klubu trenira preko 70 otrok na različnih stopnjah in 
15 članov. Na letošnjem državnem prvenstvu so medalje osvojili: Gal 
Kuhar (2. mesto, kategorija starejši dečki), Jon Kuhar (2. mesto, v 
kategoriji mlajši dečki), Urh Jenko (2. mesto, mlajši dečki), Timotej 
Vrtnik (3. - 4. mesto, kategorija mlajši dečki)

Novi državni prvak v kategoriji starejših dečkov je postal Irinej Pa-
puga: »Zelo sem zadovoljen s svojim uspehom, še posebno sem pono-
sen, ker sem ga dosegel v domačem okolju. Bo mi vzpodbuda za nadalj-
nje treninge,« je še dodal.

»Biti gostitelj tako obsežnega tekmovanja na državni ravni je zahtev-
na naloga in obenem priznanje klubu; s prizadevnim delom članic in 
članov Karate kluba Komenda ter podporo sponzorjev, smo prvenstvo 
izpeljali v celoti skoraj brez napak«, je poudaril Marko Kramar.

Številna publika, je ob koncu tekmovanja s širokim aplavzom nagra-
dila nastop mladih karateistov iz Komende, ki so pokazali nekaj zanimi-
vih udarcev in tehnike padcev. 

Sankukai karate je nastal z združitvijo principov in tehnik aikida, ju-
da, shito-ryu ter shukokai karateja. Ustanovil ga je Japonec Yoshinao 

Karate klub Komenda

Pomembni uspehi domačih članov
V Komendi je bilo 7. novembra Sankukai državno prvenstvo za otroke, na katerem se je merilo 135 
karateistov, naslov državnega prvaka pa je osvojil Irinej Papuga.

Nanbu, prvic pa ga je javno prikazal leta 1971 v Franciji. Osnovna ideja 
Sankukai karateja ni v nasprotovanju nasprotniku s silo, pač pa z vzpo-
stavitvijo harmoničnega odnosa z nasprotnikom, ter s pomočjo izmika-
nja, krožnih blokad in udarcev, izrabiti njegovo moč proti njemu same-
mu. 

»Ob treningu karateja postanem bolj zbran in bolj samozavesten«, je 
zatrdil Andrej Lipužič, ki je v letošnjem letu postal pomočnik trenerja 
v klubu Komenda. 

Gasilski dom PGD Komenda

p p j
v klubu Komenda. 

Najuspešnejši doslej
S prihodom jeseni in neprijaznega vremena se je v četrtek, 21.oktobra, 
končala sezona balinarskih tekmovanj. Zaključno tekmovanje je bilo, 
kot vsa leta doslej, posvečeno prvenstvu posameznikov (žensk in mo-
ških), članov domače balinarske sekcije. Na tekmovanju, ki je bilo kar 
celodnevno druženje članic in članov, so bili doseženi naslednji rezulta-
ti. Prvo mesto si je priboril Peter Plevel, drugi je bil Miro Misja, 
tretje mesto pa je zasedel Alfonz Hrovat. Priznanje za četrto mesto gre 
Zlatu Šišaku.

V Medobčinski ligi so tekmovale 3 ekipe. Prva ekipa je zasedla zavi-
danja vredno 3. mesto v prvi skupini, 2. in 3. ekipa pa sta dosegli rezul-
tate, ki so ju obdržali v 2. skupini.

Tudi na memorialnih turnirjih, ki so jih organizirale balinarske 
sekcije sosednjih občin, so bili uspehi zavidanja vredni. V Kamniku sta 
obe ekipi, tako moška kot ženska, zasedli prvo mesto, v Mengšu je 
bila moška ekipa prva, ista ekipa je zasedla prvo mesto tudi v Cer-
kljah. Domača ekipa pa je bila na domačem turnirju tretja.

bodo gorele luči in vtičnice delale, skrbi EL-TT elektroinštalacije Stani-
slav Vodlan s.p. Okna je dobavil in montiral Zgonec d.o.o., vrata pa 
MKL systems d.o.o. Darko Hacin s.p. nam je napeljal vodo in pripravil 
sanitarije, Inštalacije Mesarič Ivan s.p. pa nam je napeljal centralno na-
peljavo, da nas ne bo zeblo. Ogrevali se bomo na plin, ki ga je napeljal 
Jelen Milan s.p. Nad izvedbo gradbenih del bedi Loka inženiring d.o.o., 
koordinator za varnost na gradbišču pa Vareka Igor Jenko s.p. Pri gradnji 
so pomagali tudi Žurbi d.o.o., Calcit d.d., Rešet d.o.o., Kosirnik Roman 
s.p., Čebulj transport d.o.o., Komunalno podjetje Kamnik.

Hvaležni smo vsem izvajalcem, da so svoja dela opravili v predvide-
nih rokih. Naših prostovoljnih ur še nismo sešteli, saj jih bo še kar nekaj 
pred in po vselitvi, jih pa skrbno beležimo. Ureja se tudi že okolica doma 
in parkirišče, da bi dom čisto dokončali pa nam bo zmanjkalo fi nančnih 
sredstev, sicer pa nas prehiteva zima. Predvsem nas veseli, da se pospra-
vlja okolica doma in da z našo gradnjo ne bomo več vznemirjali naših 
sosedov.

Mihaela Poglajen

Vodja bali-
narske sekcije 
Alfonz Horvat 
ocenjuje, da je 
bilo delo uspe-
šno v vseh po-
gledih, tako na 
tekmovalnih 
kot na organi-
zacijskih in 
družabnih področjih. Saj balinarji, ki tekmujejo na našem balinišču, ne 
skoparijo s pohvalami.

Imajo pa domači balinarji eno samo željo – približati ta zdravi šport 
čim večjemu številu upokojencev našega društva, pa tudi mlajši »pri-
pravniki« za upokojenski staž so dobrodošli.

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

ČEBELA IN OSAT
November 2010

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

NA PREŽI

ČEBELO
Osnovni šoli Komenda 
Moste, Svetu za preven-
tivo in učencem za 
spodbujanje vožnje s 
kolesom v šolo. 

OSAT
Za nered na ekoloških 
otokih; saj različne 
gradbene in druge ko-
sovne odpadke občani 
lahko brezplačno od-
dajo v Suhadolski ja-
mi.
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ZANIMIVOSTI

Slovenci smo planinski narod. Koko ne, saj so 
Alpe velik zaklad, so največji vir vode za celo 
Evropo, in najpomembnejši EKO sistem Evro-
pe. Ta zaklad in biser lepot poteka velik del 
tudi po slovenskem ozemlju. Slovenci pa živijo 
še  mnogo širše na območju Alpske verige. O 
tem smo se prepričali Varuhi gorske narave pri 
Planinski zvezi Slovenije na letošnjem licenč-
nem izobraževanju v Grajskem vrtu Boštanj 
pri Grosupljem ta konec tedna. O Alpski kon-
venciji nam je predaval dr. Igor Roblek, mlad 
človek in velik ljubitelj planin, član slovenske 
Narodne skupnosti, Koroški Slovenec, rojen 
na Selah na Koroškem, študiral je v Insbrucku, 
po izobrazbi geograf, sedaj pa zaposlen v 
Stalnem sekretariatu za Alpsko konvencijo na 

Vsi smo varuhi gorske narave
Dunaju. Govori gladko Slovensko, in nam je 
predaval  seveda v slovenščini.

Konvencijo je podpisalo osem držav - vse dr-
žave Alpskega loka. Na tem območju je turistič-
no razvita Južna Tirolska 60 % bolj kot ostale 
regije ali občine. Letno dosegajo kar 40 milijo-
nov nočitev na 700.000 prebivalcev. Razvili so 
se iz zelo revnega območja, sedaj so neizmerno 
bogati. To je masovni turizem, ki pa zahteva 
poseben red varovanja narave, a s skupno ljudem 
prijazno politiko, ki tod živijo. Alpska konvenci-
ja je za Slovenijo izjemno pomembna, bila je 
prva sprejeta in slovenski jezik je eden uradnih 
jezikov. Zato so vse publikacije in informativne 
table napisane tudi v slovenščini. 

Alpska veriga je posebnost, ki so jo ustvarili 
ljudje. Če se planine preveč zarastejo, postaja 
krajina nezanimiva. Tako so se države članice 
zavezale  sodelovanja na več področjih. Najve-
čji del Alp pokriva Avstrija, naslednji sta Italija 
in Francija. V Nemčijo segajo Alpe le na nje-
nem južnem delu. Ta jim služi le kot športno 
rekreativno področje, zato je izredno razvito.

Alpe potekajo v Sloveniji preko šestdesetih 
občin, kar je tretjina našega ozemlja, kjer ži-
vi slaba petina slovenskega prebivalstva. Slo-
venija je omenjena kot vzor dobro ohranjenih 
pašnih planin in smo vzor za vzdrževanje goz-
dov. Mi pa s tem  nismo zadovoljni. Še več 
moramo narediti na ohranjanju dediščine, na 
zgodovinskem in sonaravnem razvoju, ohra-
njanju krajine, da bodo na visokogorskih 
kmetijah ostajale mlade družine. V turizmu 
moramo težiti k eko rekreaciji (tek na smučeh, 
turna smuka, vodeno pohodništvo, planinarje-
nje in alpinizem). Najbolj pa smo lahko pono-

sni na prijazne ljudi 
in domačo oskrbo 
turistova. Zelo smo 
lahko ponosni na 
našo Slovensko kuli-
nariko in naša vina. 
Na širšem področju 
Alp pa mora Slove-
nija zaščititi tudi 
svoje narodnostne 
skupnosti in sloven-
ski jezik.

Beseda je bila tudi 
o Posočju, o prevelikem upadu prebivalstva in 
od odtekanju slovenske pameti z odseljeva-
njem najbolj izobraženih ljudi. Enake probleme 
imajo obrobne vasi v Avstriji. Predavatelj nam 
je dal prispodobo, kako v Bruslju Francozi 
govorijo o grozdju, Nemci o hruškah, Italijani 
o slivah, Slovenci o jabolkih..., na koncu pa vsi 
o moštu. Malo nas je tudi okrcal, saj recimo 
Avstrijci ne prispevajo v Evropsko blagajno 
niti 1 eura več kot od nje iztržijo, mi pa pošilja-
mo denar nazaj in ga ne izkoristimo. Planinska 
zveza Slovenije in Komisija za Varstvo gorske 
narave / KVGN/ je pri tvorbi konvencije, ki je 
trajala kar pet let, zelo tvorno sodelovala. Do-
bro so bile vključene občine Bohinj, Kranjska 
gora, Bovec in Kamnik. Plod dobrega dela je 
tudi obnova Koče na Kamniškem sedlu, ki jo 
sofi nancira EU, mora pa biti zaključena do ju-
lija 2011. Veliko bo tudi prostovoljnega dela, 
zato vabljeni vsi planinci, da se čez zimo čim-
večkrat srečamo na Kamniškem sedlu.

Katja Tabernik

Naš župnik Zdravko Žagar nam je na zahvalno 
nedeljo, 7. novembra, v uvodu v dopoldansko 
mašo v naši župnijski cerkvi temeljito izprašal 
vest, kaj smo pripravljeni narediti le za: »Bog 
povrni!« Tistim nekaj sto Komendčanom, ki 
smo bili pri maši. Kaj pa drugim? Kdo bo njim 
izprašal vest? Vsem Slovencem in Slovenkam? 
Mogoče že več kot sto tisoč brezposelnih v naši 
državi? Prizadeti v septembrskih katastrofalnih 
poplavah? Samomorilec, ki ni bil kos vse ve-
čjim osebnim težavam, nerazumevanju staršev 
in okolice? Številne dobrodelne prireditve v 
novembru? Trgovci, ki že sredi tega meseca 
kujejo načrte, kako bi iz vse bolj plitvih žepov 
Slovencev izvabili še zadnje evre? Naš premier 
s svojimi zatrjevanji, da moramo podpreti te in 
druge reforme, sicer gorje Sloveniji?

Naj odgovorim: vsi ti in še mnogi drugi nam 

Povabilo k dobrodelni akciji UPPG
jo lahko, če le imamo odprte oči, ušesa, razum 
in srce za bližnjega, njegove stiske, potrebe, te-
žave, neuspela prizadevanja. Nihče ni popoln pa 
tudi ne tako slab, da bi ga lahko kar odpisali. 
Tudi zadnjega pijančka v vasi ne, ki motovili 
domov in preklinja vsenaokrog od »kučnega 
broja«, kot smo rekli pri vojakih, do »mrhe mr-
haste«. V vsakem človeku je kaj dobrega. Ta-
kšnega, zaradi česar je človek, čeprav sam ali pa 
drugi teptajo njegovo dostojanstvo, ga ponižu-
jejo, se mu posmehujejo, ga ne razumejo prav, v 
njem vidijo vse drugo kot pa si on želi. Kako je 
to hudo, mi je v solzah pred kratkim pripovedo-
vala ena izmed naših občank. Da je mož ne ra-
zume, se noče z njo pogovarjati, raje bulji v te-
levizor, so do nje osorni tudi drugi. »Gospa, 
nujno si morate najti prijateljico, s katero se 
boste lahko o vsem pogovorili, ji povedali, kaj 
vas teži pa tudi radosti, se pri njej izjokali, bosta 
skupaj našli pot naprej,« sem ji svetoval po 
koncu enega izmed pomembnih srečanj v naši 
občini. »To pa imam!« mi je zatrdila. Prijateljico 
namreč. Človeka, ki mu lahko zaupa, se mu iz-
pove. Nekoga, ki jo posluša, ne hiti mimo nje 
kot da bi bila mumija, v kar se vse bolj spreminja 

naša družba. V množico mimo hitečih postav, 
gnanih od bogve česa,  ki nazadnje, če so iskreni 
do sebe in pošteni do drugih, ugotavljajo, da ob 
vsem hitenju pravzaprav niso nikamor prišli, še 
najmanj pa tja, kamor so hoteli. To je na kraj, 
kjer bodo začutili: Tukaj smo resnično doma, 
sprejeti, potolaženi, upoštevani, nas imajo radi. 

V letošnjem adventu, na božič in novo leto 
pomislimo tudi na to, kako lahko ljudi okrog nas 
osrečimo ne le z darili, marveč predvsem z našim 
spremenjenim odnosom do njih. To je z dobroto, 
razumevanjem, ljubeznijo in tudi odpuščanjem. 
To je s tistim, kar so ugotovili v enem izmed 
prekmurskih krajev: da odpuščene delavke Mure 
ne potrebujejo le paketov z gmotnimi dobrinami, 
marveč tudi prijazno besedo, tolažbo, upanje za 
jutri. To je mogoče še teže dati, kot pa kupiti da-
rilo za človeka v stiski ali nasploh. Ko bomo ob-
darovali svoje bližnje pa tudi ljudi v stiski v naši 
občini z dobrinami, ki jih bomo dajali v košarice 
Ustanove Petra Pavla Glavarja na že znanih kra-
jih v naših trgovinah, mislimo na oboje, to tudi 
naredimo. Potem bo naše praznovanje božiča in 
novega leta res praznik za nas in za druge. 

Jože Pavlič
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SKAVTI

Vedno 
pripravljeni!
Dež nas moči, mi pa z blatnimi gojzarji in 
mokrimi nahrbtniki vseeno hodimo naokrog. 
Tema je in mraz, mi pa prižgemo ognje in si 
spečemo večerjo. Utrujeni smo, a nas jutranja 
pesem in telovadba vseeno prebudita za nove 
izzive. 

Skavti smo se v tem mesecu odpravili na 
jesenovanja, da se bolje spoznamo in spet 
obudimo pravi skavtski duh. Zadali smo si 
nove naloge, nove veščine, nove projekte in že 
komaj čakamo, da se jih lotimo. Uspelo nam 
bo, kot je uspelo tudi našim klanovcem, ki so 
dokazali, da jim kuharske veščine niso tuje… 

V soboto, 5. 
oktobra, smo se 
komendski če-
tniki peš odpra-
vili na jeseno-
vanje. Začeli 
smo ob 8. uri 
pred cerkvijo v 
S u h a d o l a h . 
Med potjo do 
Zapog smo 
imeli tri dolge 
postanke, na 
katerih smo 

spoznali letošnje veščine (to je tema, področje, 
ki ga izbereš in znanje o tem, v enem letu do-
polniš, poglobiš,…) 

Ob prihodu nas je pričakala babica naših go-
stiteljev in nam postregla s čokolado in sokom. 
Potem smo se po približno enournem počitku 
odpravili v gozd, kjer smo si spekli našo večerjo. 
Ko se je stemnilo smo pogasili naše ognje in se 
v gozdu šli ravbarje in žandarje (tatove in ropar-
je). Najbolj so uživali naši novinci, saj nas že 
celo leto sprašujejo, kako poteka kraja zastave, 
s to igro pa smo jim to nazorno prikazali. 

Po vrnitvi v naše začasno bivališče, smo 
imeli kako uro časa za družabne igre. Okrog 
pol enajstih smo zmolili in se začeli odpravlja-
ti spat. Vodniki smo z voditelji imeli še prever-
bo (pregled celotnega dne), nato pa smo tudi 
sami lahko šli počivat. 

Jesenovanje najmlajših
Muhasto vreme nam v petek, 5. novembram, 
ni preprečilo, da se ne bi odpravili izpred Bre-
znikovega doma proti Homcu, na težko priča-
kovano jesenovanje.

Na cilj smo prispeli v trdi temi in ker so bili 
naši želodčki že zelo nestrpni, smo se hitro 
zapodili v gozd, da bi nabrali vse potrebno za 
taborni ogenj. Hrenovke so bile pečene, kot bi 
mignil in že so bili naši novinci pripravljeni za 
izziv, ki so ga pripravili starejši volčiči. Hrabro 
so prestali pot skozi divjo džunglo, volčje za-
vijanje se je spremenilo v hukanje, uspelo pa 
jim je streti tudi nekaj težkih ugank. Zadnje in 
najpomembnejše dejanje večera pa je bila 
Skala posveta, kjer smo slovesno sprejeli mla-
diče v naše krdelo in ga tako številčno močno 
okrepili.

Naslednji dan smo po dobrem zajtrku z zapr-
timi očmi sledili Mojzesu nato pa izvedeli nekaj 
več o plenih, ki jih volčiči opravljajo skozi leto 
z namenom, da se naučijo novih veščin ali ka-
kšno stvar izboljšajo. Sledila je velika igra, kjer 
so si morale posamezne skupine na zanimivih 
točkah priboriti džungelske prebivalce in potem 
zanje iznajdljivo ustvariti džunglo. 

Po zasluženih makaronih smo pospravili naš 
brlog, se naučili še nekaj novih igric, potem pa 
je odbila ura in čas je bil za odhod proti doma-
či džungli.

Andreja Grkman, Optimistična orka

Bog je žegnu 
Predstavniki komendskega klana smo se 7. 
novembra odpravili na povsem nov, prvi 
skavtski kuharski izziv Bogžegni, ki so ga or-
ganizirali trije stegi: Brežice 1, Krško 1 in 
Šentjernej 1. Zbrali smo se v Artičah blizu Kr-
škega, kjer smo odprli dogodek s sveto mašo.

Začeli smo z nekaj igrami, da smo se pred 
tekmovanjem sprostili in skupaj pozabavali, 
kot se za skavte spodobi. Ko smo se po nekaj 
zapletih z orientacijo in nekaj nepotrebnih 
ovinkih pripeljali na kraj dogajanja, so že sle-
dila prva navodila. Gozd, hrana, sekire, lopate, 
posode, polno navdušenja, motivacije in lačnih 
želodcev – pa smo šli. Tekmovalo je 5 stegov. 
Vsak je bil zastopan s štirimi predstavniki ter 
voditeljem, ki se je pridružil ocenjevalni komi-
siji. Najprej smo imeli nekaj več kot eno uro 
časa, da smo si pripravili ognjišče, jedilnico, 
skratka vse, kar rabimo za kuhanje in obed. Da 
razložimo: to pomeni luknja v tleh, v luknji 
ogenj, ob njej nekaj kamnov in na kamnih po-
soda – kuhinja! Dve drevesi in en hlod počez 
ter nekaj za mizo – jedilnica! Tako smo imeli 
postavljene praktično že pol stanovanjske hiše 
in smo lahko pričeli zares. Sledil je žvižg in 
vsaka skupina je dobila enake sestavine hrane 
za kuho (meso, krompir, bučke, por, paprika, 
sir, riž, smetana, sol in začimbe). Zdivjali smo 
vsak do svojega ognjišča in pričeli. Seveda 
najprej pa čim boljše, čim bolj komplicirane in 
nenavadne ideje za skavtski obrok (ki je pona-
vadi skleda makaronov in tuna zraven). Po 

nekaj minutah odločanja se je naša skupina 
odločila za nabodala z bučkami in mariniranim 
mesom, paprike, polnjene z mesom, krompir-
jem in porom ter sirova omaka s krompirjem. 
Čas je bil omejen, a ga je bilo še vedno dovolj, 
da so nastale kar najboljše specialitete, kar se 
jih da pripraviti iz teh sestavin na preprostem 
ognju. Že po približno pol ure kuhanja je iz 
vseh ognjišč pričelo prijetno dišati. Med kuha-
njem nas je ves čas spremljala komisija, ki je 
ocenjevala skupinsko delo, kuhinjo in jedilni-
co, sprotno pospravljanje in urejenost ter nena-
zadnje seveda, samo hrano – okus, izgled, 
vonj, izvirnost in težavnost priprave. Zopet je 
sledil žvižg, kar je pomenilo, da smo morali 
prenehati s kuhanjem, na en krožnik pripraviti 
del jedi za komisijo in ga predati na ocenjeva-
nje. Ostalo smo lahko pojedli sami – juhu!!! In 
seveda, da ne bo pomote, bilo je odlično, ful 
dobro, neverjetno, v glavnem, nismo mogli 
verjeti, da se da kaj takega skuhati na skavtih! 
Poleg naših omenjenih jedi so se pojavili še 
pečeni krompir, zrezki, ražnjiči in podobno. Po 
obedu pa je sledila razglasitev rezultatov.

Prvo mesto so zasedli, seveda, Komendčani! 
Tako da za zaključek lahko dodamo, da je bil 
nov izziv super ideja, ki se ga bomo z veseljem 
zopet udeležili, pa ne le zato, ker smo zmagali, 
ampak ker je bilo obilo zabave, dobrot in skavt-
skega duha. Torej, uresničili smo rek: prišel, 
videl, zmagal oziroma prišel, videl, zmazal!

Rok Valenčič, Vedri volk

Jesenovanje čete Pogumno srce
Nasledi dan smo se zbudili ob 7. uri, zmolili, 

nato pa nam je Sara med jutranjo telovadbo po-
kazala posebno vrsto ogrevanja pred izvajanjem 
gimnastičnih vaj. Po zajtrku smo odšli k sv. maši. 
Ker je po maši začelo deževati, smo se kar v hiši 
razdelili v tri skupine in se šli različne igre. Po 
igranju je prišel čas za kosilo. Postregli so nam z 
odličnimi makaroni s tuno in korenjem. 

Po kosilu pa se je začel približevati čas naše-
ga odhoda. Vsak vod je pospravil del hiše, po-
slovili in zahvalili smo se še gostiteljem, nato 
pa peš odšli proti cerkvi v Vodicah. Tam so nas 
po zaključku, starši odpeljali domov. 

Mislim, da se je na tem zimovanju vsakemu 
vtisnil v spomin vsaj en dogodek, ki ga ne bo 
nikoli pozabil.                Zagrizena čebela 
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S ŠOLSKIH KLOPI

5 X STOP = COOL
V četrtek, 21. oktobra, je Zavod Varna pot 

na OŠ Komenda Moste izvedel enajst delavnic, 
v katerih smo sodelovali učenci 7., 8. in 9. ra-
zredov. 

Najprej smo v razredih, razvrščeni po skupi-
nah, počakali na »učitelje«. Naši je bilo ime 
Barbara. Po medsebojni predstavitvi smo zače-
li s programom. Pogovarjali smo se o komuni-
kacijah v prometu, o pravilih v življenju in v 
prometu. Nekaj besed smo namenili tudi kon-
centraciji in dejavnikom, ki le to zmanjšujejo. 
Barbara nam je povedala, da moramo biti pri 
vožnji kar se da skoncentrirani in odgovorni 
ter naj si to zelo dobro zapomnimo. Največ 
besed pa smo namenili vplivu alkohola in drog 
na vožnjo. S pomočjo posebnih očal smo spo-
znali vid človeka, ki je pod vplivom alkohola. 
Z očali smo morali hoditi po ravni črti. Večina 
od nas je črto zgrešila za kakšnih 10 do 20 cm. 
Barbara nam je na tablo narisala nekaj razpre-
delnic o reakcijskem času in naletni teži. Re-
zultati so bili dokaj šokantni. Ob koncu smo se 
pogovorili še o zaupanju prijateljem, bližnjim 
in drugim udeležencem v prometu. 

Drugi del je potekal v športni dvorani. Tam 
nas je pričakal eden izmed udeležencev v hudi 
prometni nesreči. Pod vplivom alkohola sta s 
prijateljem zapuščala rojstnodnevno zabavo in 
z avtom zdrsnila s ceste. Prijatelja so našli mr-
tvega, on sam pa je imel hude poškodbe glave 
in drugih delov telesa. Bil je tudi v komi. Po 
14-ih letih se je končno naučil premikati roke 
in noge ter ponovno brati in pisati. Po nesreči 
ga je ogromno prijateljev zapustilo, nekaj pa 
jih je odpodil stran, saj se mu je zdelo, da ga v 
vsem prekašajo in da imajo več sposobnosti. 
Zdaj živi pri starših, ki so mu bili v teh težavnih 
letih edini v oporo. 

Ogledali smo si še nekaj šokantnih posnet-
kov v povezavi s prometnimi nesrečami. Pova-
bili so nas tudi na spletno stran: www.varna-
pot.si. Na koncu pa smo si lahko na posebnih 
tehtnicah izmerili naletno težo.

Karmen Globočnik, 8. a

CESTNO DOŽIVLJANJE
Ko smo prišli v šolo, smo se razdelili v sku-

pine, ki so bile napisane na oglasni deski. 
Odšli smo v učilnice, kjer smo počakali na 

moderatorje. Našemu je bilo ime Beni. Postavi-
li smo se v krog in se začeli pogovarjati. Bilo je 
sproščeno in zabavno. Beni je vsakemu postavil 
isto vprašanje, kot na primer: »Ali vedno nosite 
čelade, ko se vozite s kolesi?« Vsak je odgovoril 
po resnici. Nato smo se igrali igre. Bilo jih je 
veliko. V vsaki igri je bilo osnovno sporočilo, ki 
nam ga je Beni razložil. To mi je bilo še posebej 
všeč. Veliko nam je pripovedoval o zanimivo-
stih. Povedal nam je tudi, s čim vse se bomo 
srečevali v življenju. Med seboj smo se pogo-
varjali in vsak je lahko povedal svoje mnenje. 

Ko smo končali, smo šli v telovadnico. 
Spoznali smo Andreja, ki je preživel zelo hudo 

Dogajalo se je… 
prometno nesrečo, in videli pretresljive 
video posnetke.

Nika Jeraj, 9. a

LEPO JE ŽIVETI
Lepo je živeti!
Lepo se je v življenje vživeti.
V vseh letnih časih, letih in čustvih,
lepo je živeti!

Naj bo pomlad ali zima,
žalost, ljubezen,
kjerkoli in vedno,
lepo je živeti!

Klara Uršič, 5. a

OBISK LOVSKE KOČE NA KRIŽU
Na sončni petek smo se učenci in učiteljice 

prvih razredov odpravili k Lovski koči na Kri-
žu. Tam nas je lepo sprejel lovec Mirko. Pove-
dal nam je nekaj o gozdu, o gozdnih živalih in 
rastlinah. Pokazal nam je nekaj nagačenih tro-
fej, veliko pa nam je znal povedati o divjadi. 
Vsi smo ga navdušeno poslušali in mu na 
koncu postavili tudi nekaj vprašanj. 

Učence pa smo povprašali: »Kaj ti je bilo 
na naravoslovnem dnevu najbolj všeč?«

»Najbolj mi je bilo všeč, ko smo videli naga-
čene živali. Lepo je bilo, ko nam je lovec poka-
zal lovske puške. Izvedel sem, da vrana živi 
tudi do 120 let.« 

Vito Sotlar, 1. c

»Najbolj mi je bilo všeč, ko je lovec oponašal 
divjo svinjo in je s tem vse nas spravil v smeh.« 

Tinkara Magister, 1. c

»Najbolj mi je bilo všeč to, da nam je lovec 
pokazal živali in da je oponašal divjo svinjo.« 

Taj Ekart, 1. c

»Najbolj mi je bilo všeč, ko nam je lovec poka-
zal rogove srnic in srnjakov, ko so stari in ko so 
mladi. Pokazal nam je, kako je, če srnjakom 
rogovi ne zrastejo.« 

Laura Kočar, 1. b

»Najbolj so mi bili všeč tarča, koža divjega 
prašiča in dva pokala.« 

Nejc Wagner, 1. b

»Najbolj so mi bili všeč koža divjega prašiča, 
rogovi od srnic in zajec.« 

Timotej Hrovat, 1. b

»V lovski koči mi je bilo najbolj všeč, ko nam 
je lovec pokazal zajčka in jazbeca. Izvedela 
sem tudi to, da jazbec in lisica živita skupaj.« 

Paulina Tomažič, 1. a

»Lovec nam je povedal, da imajo posebne pse, 
ki gredo v jamo, kjer spita lisica in jazbec. Zelo 
všeč mi je bil tudi oranžni krogec - glineni go-
lob, ki ga lovec vrže v zrak in ga potem stre-
lja.« 

Ana Pibernik, 1. a 

»Zanimivo je, da po rogovih lahko ugotovimo, 
koliko je žival stara. Zelo všeč so mi bile tudi 
puške, ki nam jih je pokazal lovec.« 

Nik Podbelšek, 1. a
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Odšli so...
Marija Hudnik, rojena 22. 3. 1938, Klanec 28 A, stara 72 let
Zlatko Šišak, rojen 13. 1. 1949, Moste 16 A, star 61 let
Angela Smolnikar, rojena 24. 1. 1949, Gmajnica 5, stara 61 let
Ana Makše, rojena 25. 7. 1943, Gmajnica 92, stara 67 let

V spomin
V petek, 29. oktobra, smo 
se v Izoli poslovili od prija-
telja Andreja Kvasa. Andrej 
se je rodil in živel v naši 
sosednji vasi - Zalogu, a 
je rad prihajal v Komendo 
in bil član Planinskega dru-
štva, Turističnega društva 
in še kje. Bil je velik ljubi-
telj morja in tako je zadnje 
tri leta preživel v Izoli, kjer 
si je s svojo odprtostjo in 
veselo naravo hitro pridobil 
veliko prijateljev. 

Bolezen je ustavila njegov 
korak. Ker je želel, smo ga 
potrosili v morje. V prekra-
snem sončnem dnevu so nas 
v daljavi pozdravljale slovenske gore - Triglav, Krn in v ozadju Dolomiti. 
Mirno je plula ladjica med Ankaranom in Izolo, slovo je bilo veličastno, 
morje ga je sprejelo za vedno. 

Andrej hvala, da smo bili tvoji prijatelji.
Katja Tabernik

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

V SPOMIN

Minilo je deset let, odkar nas je 16. no-
vembra 2000 zapustil naš dragi mož, 
oče, ata in tast

ŠTEFAN PAVRIČ ml.
iz Most

Hvala vsem, ki obiskujete njegov prerani grob, mu prižigate sveče in 
ohranjate lep spomin nanj.

Vsi njegovi

Andrej Kvas

Opravičilo
Svojcem Roka Hrovata se opravičujemo za tiskarsko napako v 
spominski objavi v 10. številki Aplence.

Ni večje bolečine
kot v dneh žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine.
(Dante)

ZAHVALA 

V 73. letu starosti nas je zapustila naša 
draga mama, stara mama, sestra, teta in 
tašča

MARIJA  HUDMAL
s Klanca

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje, darovane svete maše, cvetje ter sveče.
Hvala župniku g. Zdravku Žagarju za lepo opravljen cerkveni obred, 
pogrebni službi Jerič, nosačem, praporščakoma, pevcem, trobentaču 
ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti k večnemu počit-
ku.

Vsem še enkrat iskrena hvala.
Vsi njeni

Sveče
V dneh okoli prvega novembra se naše pokopališče šibi pod številom 
sveč. V Sloveniji letno nastane okoli 4500 ton embalaže sveč, tretjina 
okrog Dneva spomina na mrtve. 

Občine bodo s koncem letošnjega leta morale zagotoviti ločeno zbi-
ranje odpadkov sveč, da se zmanjša količina odpadkov in poveča reci-
klaža. Ko pa pogledaš v zabojnik pred našim pokopališčem, je v njem 
polno drugih odpadkov, čeprav je zraven tudi zabojnik za mešane od-
padke. Polno naročje sveč je najlažje odvreči skupaj z rožami, lončki, 
mogoče baterijami električnih sveč. V najbližji zabojnik, če je daleč pa 
kar čez zid pokopališča. Pokojniki najbrž vidijo kup sveč in so veseli, 
koga briga, če potem ležijo v gozdu ali na tleh. 

Ko naslednjič prižgete svečo, pomislite na to, da se PVC embalaža 
običajnih sveč ne more razgraditi brez škodljivih vplivov na okolje. 
Pomislite na kupe plastike, ki se zbira v in okrog zabojnikov ob pokopa-
liščih in potem na smetiščih.

Komu pravzaprav prižigamo sveče, mrtvim ali živim? Ali res šteje 
lepa ikebana, grmada sveč in lepa obleka za praznik? Kaj pa spomini, 
preprostost, molitev za naše rajne? 

Naj bo v prihodnje ta dan res dan spomina. Sveče pa  naj bodo okolju 
prijazne; takšne, ki se lahko razgradijo, ali pa steklene, v katerih se 
menjajo le vložki. 
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Naslov obeta marsikaj, kar nam bo padlo v na-
ročje na področju vseh vrst zakonodaje, za 
varnost prometa pa bodo (vsaj za nekatere) 
spremembe lahko boleče. Odvisne pa bodo od 
ravnanja posameznega udeleženca v prometa, 
od njegove kulture obnašanja in zavesti o ne-
varnosti prehitre vožnje in vpliva alkohola ter 
prepovedanih substanc med vožnjo. Nove, vi-
soke kazni, ki jih predvideva predlog Zakona o 
varnosti v cestnem prometu, naj bi prehitrim 
voznikom »skrajšale noge« tam, kjer je to pre-
povedano, »veselim pivcem« pa dodatno za-
grenile življenje z visokimi kaznimi in globami 
ter prenočevanjem v »policijskem hotelu«.

Lomijo se kopja za in proti takemu zakonu. 
Le kako bo voznik z minimalno plačo lahko 
plačal kazen, ki si jo bo prislužil? To me neko-
liko spominja na osebo iz Molierovega Skopu-
ha, kjer oče tarna nad zapravljivim sinom: »Le 
kaj ga je vrag nesel na tisto barko«.

To bi v navedenih primerih lahko nekoliko 
priredili: le kdo ga je silil v prekršek prehitre vo-
žnje ali k temu, da je vinjen sedel za volan? Tu pa 
nastopi vprašanje osebne odgovornosti, morale 
in spoštovanja zakonov, vprašanje vzgoje doma, 
zgleda staršev in kvalitete šolanja voznikov. 

Je že res, da število smrtnih primerov v pro-
metu pada in da je prometnih nesreč vedno 
manj. Je pa tudi res, da je več prometnih nesreč 
s hujšimi posledicami. Tudi to je res, da je šte-
vilo vinjenih voznikov na cesti nezmanjšano ali 
pa celo v rahlem porastu. Verjamem, da so po-
zitivni pokazatelji posledice poostrenih nadzo-
rov policije; tudi že doslej visoke kazni vplivajo 
na ravnanje voznikov. Kljub vsemu pa je krvni 
davek na naših cestah še vedno previsok, da bi 
bili lahko zadovoljni. Izgubil sem se v iskanju 

Poslej bo vse drugače
institucij, ki v naši državi skrbijo za varnost, 
preventivo, vzgojo in sankcije v prometu. Jih je 
preveč in je odgovornost tako razpršena, da 
včasih ne najdemo krivca za vse?

Oktober je bil mesec, ko so si nepridipravi 
v naši občini privoščili kar nekaj lopovščin, ki 
so značilne skoraj za vsak mesec, le da jih je 
bilo tokrat nekoliko več..

Vlomi
Vlomilci so bili na delu kar 5 krat. Spodletel 

jim je poskus vloma v stanovanjsko hišo v 
Mostah, bolj »uspešni« so bili pri vlomu v hišo 
na Križu in pri enakem dejanju pri vlomu na 
bencinski servis. Tarča uspešnega vloma je bil 
osebni avto na Križu, spodletel pa jim je vlom 
v osebni avto na Gmajnici. Kriminalisti ome-
njenih dejanj ne bodo pustili oditi v pozabo.

Tatvine
Neprostovoljna menjava lastnikov je doletela 

prikolico v Nasovčah; lastnik kolesa, ki ga je 
pustil pred trgovino v Mostah, je moral iti domov 
peš. Odpeljal ga je nekdo, ki se je naveličal peš 
hoje, pa ga je (nezaklenjenega) vzel za svojega. 

Posebne pozornosti so vredne tatvine goriva 
na bencinskih črpalkah. Saj ne, da bi črpalke ne 
bile predpisano opremljene s kamerami, le tato-
vi so vsak dan bolj »izobraženi«. Ukradene re-
gistrske tablice, do nerazpoznavnosti umazane 
reg. oznake, pa še kaj si predrzneži omislijo.

Pretekli mesec so si tako štirje brihtneži brez-
plačno napolnili svoje rezervoarje z gorivom.

Da je znanje danes nujna potreba, pa le še ne 
vsakemu dostopna, je dokazal doslej še nezna-
ni nepridiprav s tatvino prenosnega računalnika 

v Komendi. Nekaj »znanja« je tako že poka-
zal, ostalo pa si bo pridobil doma, še boljše pa 
bi bilo, če bi se nekaj časa učil v pristojni ka-
zenski ustanovi. Zadnji dnevi, primerni za delo 
doma, so bili v tem mesecu. Zato si je različna 
orodja  na gradbišču v IC na Potoku neidenti-
fi cirani »delavec« prisvojil - (za kako dolgo, 
bomo še videli).

Javni red in mir
Vse manj je dobrih gostiln, so si mislili v go-

stinskem lokalu v Komendi, kjer so gostje in osebje 
31. 10. podaljšali delovni čas preko predpisane 
meje. Da to ni res, so jim dopovedali policisti.

Nadaljujmo z isto pesmijo:«Vse manj je 
dobrih ljudi«, pa bomo spoznali da so medse-
bojni odnosi pri nekaterih res »na psu«. Zato 
so morali policisti kar dvakrat intervenirati v 
zasebnih prostorih. 16. oktobra so mirili sosed-
ski spor v Podborštu, 25.10. pa so (vsaj zača-
sno) umirili spor v družini na Mlaki.

Prometne nesreče
Ura je kazala 16.00, ko se je ob 15.10 zgodil 

nalet zaradi prekratke varnostne razdalje v kri-
žišču pri Kralju. Na isti lokaciji je 21.10. ob 
15.03 zaradi izsiljevanja prednosti prišlo do 
prometne nesreče. Zaradi izsiljevanja pa je po-
čilo tudi na Križu ob 19.10. Voznik je z nepre-
dnostne ceste zapeljal pred vozilo na prednostni, 
regionalni cesti. Da je regionalna cesta Vodice 
– Moste vse bolj obremenjena, je res. Ni pa bilo 
potrebno, da se je zaradi nepravilne smeri vo-
žnje zgodila prometna nesreča (29.10 ob 9.34).

Pa srečne in varne poti vam želim!
Tone Ogorevc

NAPOVEDNIK dogajanj v decembru
S komunikacijo gradimo svet – Pater dr. Peter Lah iz Suhadol bo po obeh 
obiskanih imel predavanja v Glavarjevi bolnici, Glavarjeva 104 tudi ob 
sredah, 1., 8. in 15. decembra. Predavanja o zanimivih medijskih temah, 
ki jih organizira Uprava UPPG, se bodo vsakokrat začela ob 19. uri.
Postavitev novoletne jelke – Postavitev in srečanje organizira Turistič-
no društvo Komenda v soboto, 4. decembra, ob 19. uri pred Občino v 
Komendi. 
Tradicionalni Gašperjev Miklavž – Že 8. koncert v Športni dvorani v 
Komendi bo v soboto, 4. decembra, ob 19. uri. Nastopilo bo devet 
ansamblov, voditelj Franc Pestotnik – Podokničar. Po koncertu veselica 
z Modrijani.  
Pohoda v Tunjice in v Radomlje – Pohodniška sekcija Društva upokojen-
cev, vodja Tone Špehonja, organizira v soboto, 4. decembra, pohod v Tu-
njice (odhod ob 8.30 izpred Lončarske zadruge) in v soboto, 18. decembra, 
pohod v Radomlje do Souda (odhod ob 8.30 izpred Kralja v Mostah).
Miklavževanje – Društvo skupina aktivnih Klančanov (SAK) bo pri-
pravilo obiske Miklavža v nedeljo, 5. decembra, ob 18.00 pred cerkvi-
jo sv. Klemena v Suhadolah, ob 18.20 pred cerkvijo sv. Boštjana v 
Mostah, ob 18.40 pred cerkvijo sv. Pavla na Križu in ob 19.15 pred 
cerkvijo sv. Petra v Komendi.
Čar oblikovanja gline – Po dveh novembrskih ponedeljkih  se bo za-
četna keramična delavnica oblikovanja gline nadaljevala tudi ob po-
nedeljkih, 6., 13. in 20. decembra, od 19. ure do 21.30. Namenjena je 
mladim 14+, študentom, odraslim in upokojenim ljubiteljem ustvarjanja: 

ki želijo izživeti občutke v najbolj primarnem kiparskem materialu;  ●
ki bi se radi preskusili v oblikovanju uporabnih, okrasnih predme-  ●

tov iz gline;

ki bi se radi naučili oblikovati iz polne gmote, kačic, valjanih plošč   ●
in trakov;
ki bi radi spoznali različne načine okraševanja gline in glinenih   ●

izdelkov   
(odtiskovanje, šablone, tekoča glinoa, engobe);  ●
ki bi se radi sprostili, zabavali in radi izvedeli še marsikaj drugega.  ●

Kotizacija: 50 €, možnost plačila v 2 obrokih (vključen je ves materi-
al s pripomočki za delo).

Obvezne prijave: 031/297-712, mravljisce@gmail.com
Izlet v neznano – Izletniška sekcija Društva upokojencev, vodja Marija 
Špehonja, organizira v četrtek, 9. decembra, izlet v neznano. Odhod iz 
Komende ob 7. uri. V petek, 31. decembra, pa Izletniška sekcija DU z 
odhodom iz Komende ob 18. uri v neznano organizira Silvestrovanje. 
Novoletni koncert – Turistično društvo Komenda bo v soboto, 18. 
decembra, pripravilo v Kulturnem domu v Komendi novoletni 
koncert. Ob 19. uri bo nastopila Godba Vodice. 
Ogled jaslic – Odprli jih bodo v sredo, 22. decembra, ob 19. uri pred 
Muzejem Lončar na Podborštu. Vabi TD Komenda. 
Blagoslovitev konj na Križu – Tradicionalni obred bo v nedeljo, 26. 
decembra. Ob 10. uri maša v podružnični cerkvi na Križu, ob 11. uri 
sprevod konjenikov izpred bifeja Megi do cerkve. Vabljeni lastniki konj 
in konjeniki iz KK Komenda. 
Skupaj se imamo fl etno – Novoletni koncert s proslavo Dneva samo-
stojnosti  Društev upokojencev Cerklje, Komenda in Vodice v nede-
ljo, 26. decembra, ob 18. uri v dvorani Doma v Komendi. Vstopnine 
ni, prostovoljni prispevki. 
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Komenda ima razmeroma 
dobro razvito delovanje 
športnih društev na pionir-
skih, mladinskih in članskih 
ravneh. Vendar so nekateri 
starši, predvsem redšolskih 
otrok, ugotavljali, da v do-
mačem kraju ni njim pri-
merne športne ponudbe. V 
Orientacijskem klubu Ko-

menda smo se odločili, da gremo staršem in 
malim športnikom naproti.

Program Atletske urice nima veliko sku-
pnega s tekmovalno atletiko, otroci se tu sreču-
jejo z osnovnimi, naravnimi gibanji: meti, teki, 
skoki, plezanjem, s padci,…, z gimnastičnimi 
gibanji (prevali, premeti, različne stoje,…) in 
orientacijskimi igrami, ki dodatno razvijajo 

Klekljarsko društvo Čebelica iz Most pri Ko-
mendi in Javni zavod Kulturni center Semič sta 
v avli Kulturnega centra Semič pripravila raz-
stavo čipk v času od 16. do 30. oktobra 2010. 
Razstavo je odprl semiški župan Ivan Bukovec, 
ki je pohvalil delo klekljaric in njihove izdelke.   

V kulturnem programu je na citre igrala 
Katja Ravnikar, pevka Urška Banovec pa je ob 
glasbeni spremljavi brata Martina, obudila 
spomine na predice in na čase, ko je življenje 
teklo počasneje. 

Klekljarice Čebelice s čipkarskim ustvarjanjem 
ohranjajo slovensko kulturno dediščino. Približno 
petdeset članic in članov društva izdeluje ročno 
klekljane čipke za različne namene. Njihovi 

Miklavževanje
Prišel bom v nedeljo 5.12.2010,  pred vse 
cerkve v fari po naslednjem vrstnem redu:
- ob 18.00 pred cerkev sv. Klemena v Suha-

dolah,
- ob 18.20 pred cerkev sv. Boštjana v Mo-

stah,
- ob 18.40 pred cerkev sv. Pavla na Križu ,
- in še nazadnje ob 19.15 pred cerkev sv. Petra v Komendi.

Vaš predragi Miklavž s spremstvom

20. NOVOLETNI VIDEOMEH
Domžale - nedelja, 12. december, ob 17. uri
Pred dvajsetimi leti se je scenarist in voditelj prireditev Boris Kopitar 
prvič odločil, da bo svoje prijatelje muzikante v prednovoletnem 
času povabil na prireditev z imenom NOVOLETNI VIDEOMEH.

Z leti so obiskovalci Novoletni Videomeh sprejeli za svojega in 
prireditev je postala sinonim za dobro zabavo, večer ob dobri glasbi 
in humorju. Preveč zapisanega bi bilo, če bi hoteli našteti vse skupine 
in posameznike, ki so na tej največji prednovoletni ''veselici'' nasto-
pili pred zadovoljnimi in navdušenimi obiskovalci.

Atletske urice za najmlajše
motoriko in miselne sposobnosti. V ospredju 
ni vnaprejšnja športna usmeritev, specializaci-
ja. 

Leta otrokovega prehoda iz vrtca v šolo so 
poznana kot zlata doba gibalnega učenja in 
zamujeno je pozneje težko nadoknaditi. Otroci 
v tej starosti hitro pridobivajo gibalna znanja 
in izboljšujejo gibalne sposobnosti, kar bodo s 
pridom lahko izkoristili v poznejšem staro-
stnem obdobju, bodisi na tekmovanjih v posa-
meznih športnih panogah, v rekreaciji ali pa 
pri premagovanju ovir v vsakdanjem življe-
nju. 

Najpomembnejše je vzbuditi ljubezen do 
gibanja, do športa. Otroci se v procesu vadbe 
razvijajo kot socialna bitja; spoznavajo vrstni-
ke, pridobivajo si nove prijatelje, nemalokrat 
za čas celega življenja. Skozi igre spoznajo 

pomen sodelovanja, enakosti v skupini, obe-
nem pa morajo upoštevati različnost med po-
samezniki. Učijo se usmerjene pozornosti, di-
scipline in vztrajnosti, uspešno premagovanje 
nalog pa ugodno vpliva na samozavest.

V programu Atletske urice dvakrat oziroma 
enkrat na teden skače in se zabava dvajset 
otrok, starih od pet do devet let. Skozi igro, pa 
tudi elemente pravega treninga, izboljšujejo 
svoje zmožnosti in svoj pogum. In po vpraša-
nju, kdo se boji Črnega moža, v telovadnici 
odmeva: nihčeee!

Informacije o vsestranski športni vadbi za 
starostne skupine od 5 do 99 let dobite na 
www.o-tek.si ali na e-naslovu orienteering.ko-
menda@gmail.com

Orientacijski klub Komenda,
Nejc Zorman

Razstava čipk v Semiču
umetniški izdelki krasijo oblačila, tekstilno sta-
novanjsko opremo, liturgična oblačila, voščilnice, 
nakit...  Njihova mentorica je Stana Pibernik, 
upokojena likovna pedagoginja in diplomantka 
Šole za umetnostno obrt, smer klekljarstvo, letos 
pa je del strokovnega vodenja prevzela  tudi 
učenka Idrijske čipkarske šole Zdenka Trobec 
Milanovič. Vsako leto pripravijo več razstav do-
ma in v drugih krajih po Sloveniji.

Tokrat so se ustavili v Semiču, kjer so doži-
veli kraj s prijaznimi ljudmi, z njihovo izvrstno 
kulinariko, z njihovo sedanjostjo in preteklo-
stjo ob ogledu muzeja in drugih kulturnih in 
naravnih znamenitosti.

Bernarda Hozjan

Društva upokojencev
CERKLJE - KOMENDA - VODICE

vabijo na

BOŽIČNO NOVLETNI KONCERT
S PROSLAVO DNEVA SAMOSTOJNOSTI

SKUPAJ SE IMAMO FLETNO
V nedeljo, 26 decembra, ob 18. uri v dvorani  Doma v Komendi

Nastopajo
DU Cerklje: Dramska  skupina -  predstavila bo skeč  “MOST“

Folklorna skupina  Strmol “PA SEM FANTIČ VESEL“
DU  Vodice: Pevska skupina  -  “VINSKE  PESMI“

Zabavno glasbena skupina “Ropotavčki“
Posebna glasbena skupina  “Korenine“

DU  Komenda: Mešani pevski zbor -  zapel bo štiri nove pesmi
Folklorna skupina - “ZABAVNE  VAŠKE  IGRE“

Komenda : Otroška mažoretna skupina  

Dvorane v  Cerkljah, Vodicah, Utiku so vedno zelo dobro obiskane. 
To si želimo tudi v  Komendi.

Režija:  VALTER  HORVAT
VSTOPNINE  NI  -  PROSTOVOLJNI PRISPEVKI 

Z Aplenco na Videomeh 
ČE BI SE RADI UDELEŽILI KONCERTA V DOMŽALAH, se 
prijavite do vključno 6. decembra na naslov: UREDNIŠTVO Aplen-
ce, Zajčeva 23, 1218 Komenda, z imenom, priimkom in naslovom 
(pripišite telefon) s pripombo: Grem na Videomeh. Izžrebali bomo 4 
krat po dve vstopnici. 



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

NAGRADNA KRIŽANKA

Login BV je TRGOVINA z elektro in tehničnim materialom!
Prodajamo različne vrste elektro materiala (ves instalacijski material, 

stikala, vtičnice, različna dekorativna svetila, žarnice), poleg tega pa pri 
nas najdete tudi različen tehnični material (razno ročno orodje, kot so 
kladiva, klešče, izvijači, lopate, metri in podobno). V primeru, da žele-
nega materiala nimamo na zalogi, vam ga priskrbimo v najkrajšem 
možnem času, običajno že v enem delovnem dnevu! 

Obiščite nas in se prepričajte o pestrosti naše ponudbe! Zagotavljamo 
vam, da se bomo potrudili za vaše zadovoljstvo!  
Odprto: 
PONEDELJEK – PETEK: od 7.00 do 18.00; 
SOBOTA: od 8.00 do 12.00
Informacije: Tel.: 01/8341-600 oz. 01/8341-399

1. nagrada: NOVOLETNE LUČKE 
 – ledene kocke LED bele 

2. nagrada: NOVOLETNE LUČKE 
 – utripajoče mini lučke 180 bistre

3. nagrada: NOVOLETNE LUČKE 
 – utripajoče mini lučke 180 bistre

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo RE-
ŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo 
Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 10. DECEMBRA. Na kuverto na-
pišite: ime, priimek, naslov in pripišite Nagradna 
križanka. 

Nagrajenci križanke PIZZERIA HRAM GORJAN, Gora pri Komendi 13, 
1218 Komenda - Odprto: od 12. do 23. ure, Dostava: od 12. do 22. ure

1. nagrada: Plošča z žara za dva – JERNEJ ZORMAN, ZAJČEVA 
CESTA 21, 1218 KOMENDA 

2. nagrada: Mešano na žaru – DOMINIK ŽAGAR, KRANJSKA 
POT 1, 1218 KOMENDA 

3. nagrada: Čevapčiči – MATIC BLAŽ, GMAJNICA 52A,1218 
KOMENDA 

Čestitamo! Nagrade lahko uveljavijo nagrajenci na podlagi tega potr-
dila in osebnega dokumenta v TOMAŽ HROVAT S.P. - PIZZERIA 
HRAM GORJAN, GORA PRI KOMENDI 13, 1218 KOMENDA   

Islandija – posebna dežela
Ena prvih je priznala našo neodvisnost in ob 20-letnici prihodnje leto se bomo odpravili tja. 
Islandijo in potovanje z letalom tja iz Slovenije bo na predavanju predstavil Damjan Končnik v 
četrtek, 2. decembra, ob 19. uri v Glavarjevi bolnici, Glavarjeva 104, Komenda. Lepo pova-
bljeni.  



Praznične čestitke oddajte do 10. decembra
Čestitke in oglase za Aplenco, ki bo izšla v petek, 24. decembra, sprejemamo 
do vključno petka, 10. decembra, po telefonu na 031-638-699, e-mailu: 
urednistvo.gok@komenda.si ali urednik.gok@komenda.si ali andrej.zalar@siol.
net Za društva in klube v občini Komenda (ob naročilu pripišite telefon) 
so čestitke do velikosti 9 cm (širina) krat 3 cm (višina) BREZPLAČNE. 

Utrinki 
Od oktobra se tudi v naši rubriki še   ●

kar ne moremo posloviti. So se pa le-
po in uspešno, a ne le od oktobra, kar 
od cele sezone in tekmovanj 2010 Ka-
saške zveze Slovenije, poslovili tekmo-
valci KK Komenda. Na zadnji dirki v 
Komendi, ko je bila tudi spominska dir-
ka Franca Sršena, so slavili 4 zmage od 7 
dirk. Uspešni (3., 4., 6., 7.) pa so bili tudi 
11. novembra na prijateljski tekmi z DTC 
v Berlinu. 

Priznanji ljubljanskega nadškofa dr. An-  ●
tona Stresa za uspešno delo pa sta prejela 7. novembra tudi 
zidarski mojster Franjo Burnik iz Nasovč in cerkveni ključar 
v Komendi Janez Ravnikar; oba za dela in svetovanje glede ureditve in obnove 
cerkvenih stavb in drugih del. Priznanji jima je izročil komendski župnik Zdravko 

Žagar.  
Po tem, ko so oktobra gasilce v Mostah v njiho-  ●

vem gasilskem domu obiskali 
najmlajši »gasilski Mehurčki«, 
so mošanski gasilci 13. no-
vembra odšli »na obisk« k 
učencem v šolo Mostah. Pred 
šolo so jim tudi pokazali, 
kako se gasi goreče olje. 
Nikdar z vodo, ampak z 
vlažno krpo, s katero zadu-
šimo ogenj! Na koncu pa 
seveda: Skupinska gasilska 
slika pred avtomobilom.

Plesalca Jaka Podgor-  ●
šek in Katarina Matuš iz 

Plesnega kluba Miki sta 
16. oktobra v Mariboru na 

državnem prvenstvu v kombinaciji Latinsko-ameriških in 
standardnih plesov dokazala, da sta naša najboljša plesalca. 
Prvima mestoma pa sta dodala tudi naslov vice prvaka v 
kombinaciji vseh 10 plesov za leto 2010. Aprila 2011 se 
bosta udeležila največjega tekmovanja v Blackpoolu.
V hali Komunalnega centra v Domžalah je bila 19. novembra že sedemnajstič   ●

zapored dobrodelna prireditev Slovenski slavček, ki narodno-zabavnim ansam-
blom prinaša prestižna priznanja, uporabnikom varstveno-delovnega centra IN-

CE iz Mengša (z enoto v občini Komenda) pa 
omogoča priljubljena letovanja. 
Srebrnega slavčka je prejel an-
sambel Viharnik. Čestitamo.

Julija je pravi kostanj lepo cvetel   ●
in oktobra potem dobro obrodil. 
Prireditelji kostanjevih piknikov 
zato letos niso imeli težav; tako tu-
ristično društvo z ribiči na Križu kot 
planinsko društvo pri planinskem 
domu na Podborštu. Povsod je bilo 
dovolj kostanja; pa tudi ugibanj o 
»dobrem Martinu« in »ta pravi zi-
mi…« 

Andrej Žalar                  

●
kaka
po
od
sa
va
Ko
kak  F
diirk
1111.. 
v v BeBe

Posebno priljubljena je spominska dirka Franca Sršena
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PlPlNa koncu: Skupinska gasilska slika za spomin
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Naša najboljša plesalca Katarina in Jaka
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Viharnik in njegovi Srebrni slavčki 2010
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Dobra kostanjeva letina – prijetna druženja 


