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Ekološki otoki so prostor za organizirano
odlaganje odpadkov
V zadnjem času opažamo vse večji nered na ekoloških otokih in okrog njih po vsej občini.
vsak izvajalec del vse svoje odpadke z gradbišča
odstraniti in jih odložiti na
ustrezno odlagališče.
Brezplačno za občane na
Drnovem

Občina Komenda je skupaj s koncesionarjem
za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja
z odpadki (Publicus) že leta 2002 pričela postavljati zbiralnice ločenih odpadkov – ekološke otoke. Danes je v občini Komenda tako že
13 Ekoloških otokov. Namenjeni so za zbiranje
papirja, plastične odpadne embalaže iz gospodinjstev, PET embalaže in stekla iz gospodinjstev.

Ekološki otoki niso zbirališča gradbenih odpadkov
Ekološki otoki pa niso namenjeni za odlaganje raznoraznih odpadkov za pravne osebe
(družbe in samostojni podjetniki). Opažamo
namreč, da se na ekoloških otokih zadnje čase
pojavlja vedno več gradbenih odpadkov. Kaže,
da gradbene odpadke odlagajo izvajalci del na
bližnjih gradbiščih, saj se tovrstni gradbeni
(inertni) odpadki pojavljajo tam, kjer je kakšno
večje gradbišče ali pa je v bližini več gradbišč.
Da je temu tako, potrjujejo večje količine
gradbenih in drugih odpadkov, ki kažejo na
izvor gradbišča.

Čeprav tako izvajalci del kot občani
vedo oziroma poznajo zakonsko določilo, naj še enkrat jasno in nedvoumno
poudarimo in opozorimo, da mora
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Na območju občine imamo
poleg ekoloških otokov tudi zbiralnico in sortirnico odpadkov v
jami na Drnovem. Vanjo lahko
vsak naš občan kadar koli brezplačno pripelje odpadke, ki jih
zaradi vrste odpadka ali količine
ne more odložiti v zabojnik za
mešane komunalne odpadke
(zabojnik s črnim pokrovom) ali v zabojnik za
mešano odpadno embalažo (zabojnik z rumenim pokrovom) oziroma jih ne more
odložiti v ustrezni zabojnik na ekološkem otoku.

tako tisti, ki koristimo ekološke otoke in sicer tako, da odpadke odlagamo samo v
ustrezne zabojnike, pa tudi tisti, ki samo
opazujejo »onesnaževalce«, kako kar vse
vprek odlagajo odpadke v okolico ekoloških
otokov.

Čiščenje in sanacija ekoloških otokov
sta precej veliko finančno breme vseh davkoplačevalcev. Ne vem, zakaj bi iz sredstev
skupnega dobrega plačevali čiščenje za nekom,
ki morda celo sploh ni naš občan. Če zaznamo
tovrstne ali podobne nepravilnosti, je prav, da
vsak občan takšnega povzročitelja nereda (tudi
podjetnika) posvari in pouči, kako se odlagajo
odpadki na ekoloških otokih. Prav tako pa se
podatke o takšnih kršiteljih lahko posreduje
inšpekcijskim službam ali pa na občinsko

Kosovni odpadki
Odvoz kosovnega materiala iz gospodinjstev lahko vsa gospodinjstva
na območju občine naročijo in se
dogovorijo za dan in uro odvoza z
izvajalcem gospodarske javne službe
ravnanja z odpadki - z družbo Publicus. Za odvoz kosovnega odpadka iz
gospodinjstev vsa gospodinjstva v
občini vsako leto dobijo ustrezno
število kuponov, ki jih lahko med letom izkoristijo (za letošnje leto smo
jih tudi že prejeli). Ob prejemu kuponov gospodinjstva prejmejo tudi navodila.

Nadzor na ekoloških otokih in v posodah gospodinjstev
Zaradi vse večje nesnage na ekoloških otokih, smo se z izvajalcem gospodarske javne
službe ravnanja z odpadki in s pristojnimi inšpekcijskimi službami odločili za terenski
ogled ekoloških otokov ter za pregled odloženih odpadkov v posodah za odpadke iz gospodinjstev.
Ogled, nadzor in analiza odloženih odpadkov so bili opravljeni
v četrtek, 20. januarja. Na vseh
pregledanih ekoloških otokih je
bilo kar nekaj nepravilnosti. Našli
smo nasilno odprt zabojnik, v katerem so bili odloženi gradbeni
materiali. Pred zabojniki (namesto v zabojnikih) so bili odloženi
odpadki; in tudi odpadki, ki ne
sodijo na ekološke otoke…
Da bi bili naši ekološki otoki
urejeni, moramo tudi sami oziroma vsi skupaj kaj postoriti;

upravo. Tudi tako je namreč moč najti povzročitelja. Nekaj kršiteljev je že znanih in zanje je
stekel prekrškovni postopek; dobili bodo
»modro« kuverto s plačilnim nalogom.

Nadzor odpadkov iz gospodinjstev
Pri pregledu zabojnikov za odpadke iz gospodinjstev je bila splošna ocena zadovoljiva.
Le pri treh uporabnikih so bile zaznane nepravilnosti. V enem zabojniku za mešane komunalne odpadke (črni zabojnik) je bila uničena
ponev, v dveh črnih zabojnikih so bili biološko
razgradljivi odpadki (ki sodijo na kompost). V
enem črnem zabojniku so bile revije in stiropor
(stiropor se lahko v manjših količinah odlaga v
zabojnike z rumenim pokrovom, prav tako časopisi in revije). Steklena embalaža se lahko
odlaga le v zelene zabojnike na ekoloških otokih. Vsem znanim in ugotovljenim kršiteljem
bodo inšpekcijske službe poslale obvestila.

Spoštovane občanke in občani!
Naredimo tudi sami nekaj za našo občino.
S skupnimi močmi bo naša okolica lepša in
prijaznejša.
Občina Komenda

Aplenca

ŽUPANOVA BESEDA
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Župan Tomaž Drolec

Počistimo najprej
v glavah
Nismo tako bogati, da bi se lahko dušili v odpadkih. – Otroci na
šolski poti so predvsem ogledalo staršev. – Včasih modne revije,
potem prestižni nagrobniki, sedaj pa sveče, sveče, na tisoče sveč.
Po novem letu so bili ekološki otoki v občini,
kar trinajst jih je, ponekod dobesedno zasuti, prekriti z odpadki. Takšnole čiščenje
otokov oziroma odpadkov, ki tudi največkrat ne sodijo v zabojnike na teh prostorih,
zagotovo ni povsem običajen komunalni
strošek. Kako to komentirate?
»Tako kot sem bil lani vesel in zadovoljen
ob vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo, ki
je bila tudi v naši občini zares velika, in lahko
rečem, da tudi učinkovita (vsa pohvala vsem
udeležencem, ki so se takrat trudili), sem bil ob
dogajanjih po novem letu ogorčen in žalosten
hkrati. Vprašal sem se, ali res nimamo prav
nobene odgovornosti več; pa če že ne do oko-

lja, vsaj do sebe. Odpadke, ki smo jih imeli
doma in smo se jih hoteli znebiti, da bomo
imeli lepo, smo tebi nič, meni nič »zmetali« na
ekološke otoke, čeprav tja recimo sploh ne sodijo. In če smo jih odpeljali na ekološki otok,
mar jih ne bi lahko tudi v Gramoznico na Drnovem, kjer bi jih brezplačno odložili.
Zato naj bosta ugotovitev in nasvet tudi
dobesedno prošnja: Če imate odpadke že naložene, odpeljite jih v Gramoznico in ne na
ekološki otok, če ne sodijo tja.«
Ko nanese beseda na onesnaženost, smeti,
se pogosto sliši, omenja Šolska pot.
»Res je. Včasih se sprašujem, ali so mladi
danes res takšni in zakaj. Prepričan sem, da
noben starš ne bi odvrgel stvari, ki jih
vidimo, kar tako stran ob tej poti. Pa
vendar nas (občinski proračun) tudi čiščenje te poti veliko stane. Če verjamemo
in vemo, da so otroci ogledalo staršev,
potem tudi vemo, kdo in kje ima pri tem
veliko odgovornost. Večkrat pomislim,
kako lepo smo se navadili, vzgojili, da
na poti v hribe veliko vzamemo s seboj.
Ampak ne odvržemo ali pustimo tam
gori. Vse lepo prinesemo v dolino. Tudi

v dolini, doma, v občini bi lahko ravnali tako.
Vse kar nasmetimo, moramo plačati in šele ko
je spet lepo in čisto, se bolje počutimo.
Obrnimo torej ploščo. Ne onesnažujmo, ali
pa počistimo za seboj, in (brezplačno) se bomo
bolje počutili. Meni ni normalno, da mora
nekdo pobirati smeti za neodgovornimi občani. Nekdo mi je rekel: Ko si navajen na red, si
najbolj svoboden. Drži in verjamem.«
Tisti, ki imamo zaradi let različne primerjave, vemo, da so bile včasih na dan
mrtvih oziroma danes na dan spomina na
mrtve na pokopališčih prave modne revije v
dragih krznenih plaščih. Potem smo opazovali prestižne nagrobnike, danes pa so sveče,
veliko sveč, tiste, ki kažejo na pomembnost živih.
»Zgodba o svečah, ki jo kažemo Slovenci, je pravi absurd. Na tem področju
smo v Evropi narod, ki najbolj onesnažuje naravo. Ne vem, kakšna pohlepna
zmota je v nas, da izkazujemo ljubezen
do preminulih svojcev s tem, da se kažemo, koliko ogromno sveč gori na enem
grobu. Ja, ta naša pozornost je prava
razvratnost, ki v Evropi nima primere.
Morda bi se lahko zgledovali po cerkvi
in na enem mestu prižigali sveče. Tako
ne bi obremenjevali okolja in tudi našega žepa
ne.
Mislim, da bi nam kar prav prišel nek nov
red na pokopališčih, ki bi razvrstil postopoma
v podzavesti tudi sveče. Prav bi bilo, da se vsi
skupaj in vsak zase vprašamo, ali smo Slovenci res toliko drugačni od vseh Evropejcev,
da ne moremo biti, če se že povsod primerjamo, primerljivi tudi pri navezanosti na pokojne.«
Spoštovani gospod župan! Prav zanimivo
sva se lotila najinega prvega pogovora v
novem letu. Kot, da se je začelo leto, ko bo
potrebno marsikaj najprej počistiti tudi v
glavah. Na nek način ste o tem razmišljali

tudi na prednovoletni prireditvi ob dnevu
samostojnosti in enotnosti.
»Morda. Kar nekaj neprebavljivega balasta
nasploh se je nabralo in treba ga bo počistiti na
pravem mestu in na pravi način. Zato, da bomo
kos skupnim ciljem in načrtom, ki so tudi program v naši občini. No, za zdaj pa je na tem
področju vse v sprejetih in začrtanih okvirih.«
Andrej Žalar
Na podlagi 60. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št.
33/07) Občina Komenda objavlja

JAVNO NAZNANILO
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah Odloka o občinskem podrobnem načrtu območja 03 – gramoznica
(v nadaljevanju: spremembe OPPN). S
spremembami OPPN se meja in namenska
raba območja ne spreminjata.
Dopolnjeni osnutek sprememb OPPN bo
med 1. 2. 2011 in 15. 2. 2011 javno razgrnjen na Občini Komenda, Zajčeva cesta 23,
1218 Komenda. Javna obravnava bo 9. 2.
2011 ob 16. uri v sejni sobi na Glavarjevi
cesti 104, Komenda.
Pripombe in predloge se lahko vpiše v
knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve,
lahko se jih pošlje po pošti na Občino Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda,
na elektronski naslov obcina.komenda@siol.net ali na faks št. 01 834 13 23. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi.
Pripombe ali predloge je možno podati tudi
ustno na javni obravnavi.
Naznanilo se objavi na spletnih straneh,
na oglasni deski v prostorih Občine Komenda ter v občinskem glasilu.
Vabljeni!
Župan Občine Komenda
Tomaž Drolec, l.r.
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Ustanova
Aplenca Petra Pavla Glavarja
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Dobrotniki ustanove in tradicionalni koncert
UPPG že več kot deset let uresničuje poslanstvo družbeno koristnega dela v Občini Komenda.
Enajsto leto delovanja Ustanove Petra Pavla
Glavarja je v petek, 21. januarja, v polni dvorani Kulturnega doma spet obeležil sicer tradicionalni novoletni koncert skupine Pushluschtae.
Ustanova Petra Pavla Glavarja je edinstvena
tovrstna ustanova v Sloveniji, ki se ukvarja s
spodbujanjem intelektualnega razvoja in s socialno pomočjo občanom v stiski. Lani je
Ustanova nanizala več pomembnih dogodkov.
Pripravila je cikel predavanj v okviru Šole za
vrednote in življenje s predavanji o komunikaciji dr. Petra Laha in koncert z domačimi talenti novembra na Križu. »Izročilo našega velikega vzornika, Petra Pavla Glavarja, živi med

nami in ga je moč opaziti
na vsakem koraku«, je v
slavnostnem
nagovoru
omenila dr. Marta Ciraj,
soustanoviteljica in predsednica uprave Ustanove.
V preteklem letu pa je
Ustanova izdala tudi Zbornik, ki predstavlja prerez
desetletnega dela Ustanove
ter občank in občanov
Komende.
V družini Glavarjevih
štipendistov je enajst štipendistov. Novih članov v preteklem letu ni
bilo, ker ni bilo dovolj denarja, saj se je kljub pomembnemu
prispevku
Občine Komenda priliv
sredstev v sklad Ustanove
za štipendiranje in socialno pomoč precej zmanjšal.
Zato je predsednica dr.
Marta Ciraj na prireditvi
povabila občanke, občane,
podjetja in ustanove, da
se letos pridružijo kot dobrotniki.
Med dobrotniki je letos

pomembno priznanje mecena spet dobila Občina Komenda, ki ga je sprejel podžupan Roman Koncilija, priznanje dobrotnika pa je prejelo še šestnajst posameznikov in podjetij, ki s
prispevki v štipendijski sklad podpirajo poslanstvo Ustanove.
S tradicionalnim novoletnim koncertom pa
je po štirih letih tudi tokrat obogatila slovesnost
in zahvalo dobrotnikom vokalna skupina Puschluschtae z izvirno izvedbo pop-rock-jazz zabavnega repertoarja. Njihov nastop na odru, ki
so ga scensko tudi tokrat pripravili člani Kulturnega društva Komenda, je navdušil staro in
mlado v polni dvorani.
A. Žalar

Skupaj smo se spet imeli fletno
Tudi tokrat so na dan samostojnosti in enotnosti poskrbeli za vesel konce leta iz Društev upokojencev Cerklje, Komenda in Vodice.

Tradicionalna prireditev, ki je postala kar redna
sklepna prireditev ob koncu leta v občini, je
tudi tokrat v režiji domačina Valterja Horvata z
gosti-predsedniki Društev upokojencev iz sosednjih občin slovesno in hkrati veselo obeležila srečanje skupin v Komendi.
Pokojni Janez Kimovec, ki je gradil na skupnem sodelovanju in vsakoletnih srečanjih treh
društev, bi bil tudi tokrat nedvomno zadovoljen, saj so skupine spet s pestrim programom
petja, glasbe, plesom in skečem razvedrile in
nasmejale polno komendsko dvorano.
Dramska skupina Cerklje je predstavila skeč
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Most, Folklorna skupina
Strmol pa splet Pa sem
fantič vesel. Z vinskimi
pesmimi, nastopom Ropotavčkov in Korenin so
obogatili večer Vodičani.
Komendčani pa so zapolnili program na praznični
večer ob samostojnosti n
enotnosti Mešani pevski
zbor Komenda, Folklorna
skupina z zabavnimi vaškimi igrami in otroška
Mažoretna skupina Komenda.
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti
pa je ob koncu leta nagovoril
udeležence tudi župan Tomaž
Drolec. Bil je razmeram in
pogojem primerno kritičen, saj
smo uresničene sanje o samostojnosti kaj hitro pozabili in
jih zamenjali z vedno večjimi
zahtevami. Pa ne z zahtevami
za boljše življenje vseh, ampak
za boljši položaj posameznikov, ki so postajali bogati,
razlike med državljani Slove-

nije pa vedno večje.
Svetovna gospodarska kriza je prinesla streznitev. Postavila nas je na trdna tla spoznanja,
da pozabimo na sanje, da smo svetilnik sveta.
Zaradi bogatenja posameznikov danes številni
ne morejo živeti človeka dostojno in po dvajsetih letih se je Slovenija znašla tam, kjer bi
takrat vsakomur, ki bi samo pomislil na to,
kako bo čez dvajset let, očitali najmanj bogokletnost.
Toda, tako kot smo pred dvajsetimi leti stopili skupaj za samostojnost, za uresničitev želje, tudi danes ni malodušje tisto, ki nam ga kot
izhod narekuje kriza…
A. Žalar

Aplenca

DRUŠTVA
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USTANOVA PETRA PAVLA GLAVARJA

Poročilo o delu v letih 2009 in 2010
V preteklih dveh letih v Glasilu Občine Komenda Aplenca nismo posebej poročali o našem
delu, zato želimo to storiti sedaj, ob vstopu v
novo leto 2011. Ustanova Petra Pavla Glavarja
je v preteklem letu 2010 obeležila desetletnico
svojega delovanja. Ob tej priložnosti se želimo
prav posebej zahvaliti vsem posameznikom,
družinam, podjetjem in drugim, ki ste nas vsa
ta leta podpirali v našem delovanju. Zahvala
gre Občini Komenda kot stalni mecenki, sodelavcem občinske uprave, Kulturnemu društvu
Komenda, Konjeniškemu klubu Komenda,
Osnovni šoli Komenda-Moste, Gasilskemu
društvu Križ, pa tudi uredništvu Aplence, še
posebej g. Andreju Žalarju za veliko pomoč in
podporo. Ne moremo mimo tega, da ne bi ponovno poudarili, da vsi sodelavci UPPG delujejo prostovoljno in brezplačno ter brez povračila
materialnih stroškov. Vsem omenjenim in neomenjenim Bog lonaj! Tako je UPPG nemoteno
opravljala svoje poslanstvo, v katerega so
vključeni tudi naši štipendisti. Dejavnost UPPG
je pomoč pri šolanju nadarjenim socialno šibkim občanom Občine Komenda in pomoč občanom v stiski. Dejavnost UPPG pa se je v zadnjih letih smelo razširila tudi na duhovno in
družbeno področje, s čimer želimo prispevati k
zviševanju solidarnosti, dvigovanju vrednot,
medsebojnemu spoštovanju in k napredku
znanja ter medčloveških odnosov.
Naša poročila se pod področji posameznih
organov UPPG nahajajo na naši spletni strani
www.uppg.si. Ureja jo Boštjan Poglajen, ki mu
za to velja posebna zahvala.
Veliki novoletni koncert, kot je že stalna
praksa, smo organizirali skupaj s Kulturnim
društvom Komenda; v letu 2009 ga je izvedla
Darja Švajger, vrhunska slovenska pevka, ki je
Slovenijo dvakrat zastopala na Evroviziji, leta
2010 pa smo gostili odlično etno skupino Katalena. V mesecu marcu smo skupaj z Občino
Komenda in KD Komenda organizirali koncert
za žene, nastopil pa je domačin Andrej Ažman
ob spremljavi pianistke prof. Maje Tajnšek, leto
pozneje pa je Maja Tajnšek, ki jo je navdušil
prijazen sprejem v Komendi in kulturna raven

poslušalcev, sama ponudila, da bi nastopila tudi
v letu 2010, tokrat skupaj z vrhunskim akademskim violinistom Brankom Brezavščkom. Kot
je že ustaljeno, smo sodelovali na spomladanskem in jesenskem sejmu, na katerem smo ponujali v zameno za denarne prispevke - dobrote
naših gospodinj in gospodarjev ter darove, ki
smo jih pridobili od različnih darovalcev. Oktobrski koncert z domačimi talenti je bil le v letu
2010, ker v preteklem letu ni bilo dovolj prijav.
Organiziral ga je, tokrat že drugič, namestnik
predsednice UPPG, mag. Igor Boševski. Ugotovili smo, da je premalo odziva na naše povabilo in je nujno potrebno aktivno animiranje
morebitnih nastopajočih, predvsem osebni pristop. Ko pa pride do izvedbe, pa so zadovoljni
tako nastopajoči kot gledalci. Tako je bil tokratni koncert zelo uspešen zaradi osebnega prizadevanja organizatorja pa tudi sodelovanja z
Osnovno šolo Komenda-Moste in Glasbeno
šolo Kamnik. Marsikateremu od dosedanjih
nastopajočih, je bil oktobrski koncert spodbuda
za nadaljnje nastopanje. Zato ob tej priložnosti
vabimo vse talente, da se prijavijo. Talente ste
prejeli ne po vaši zaslugi, če jih razvijate, pa je
to vaša zasluga in zasluga tistih, ki vas podpirajo. Pokažite, kaj ste naredili s talenti doslej in si
utrite pot naprej, bodite tudi drugim spodbuda.
Naša članica prof. Tinkara Grilc je v letu 2009
organizirala srečanje v OŠ Komenda-Moste za
poklicno usposabljanje mladih, na katerem smo
predstavili nekatere uspešne učence te šole, ki
so že dosegli uspehe na svojih področjih, med
njimi tudi enega naših štipendistov, Luka Žnidarja, poklicnega pilota. Šola za vrednote in
življenje je postala že stalnica v UPPG. V letu
2009 je potekala pod naslovom Gozd in varovanje okolja, v letu 2010 pa pod naslovom S
komunikacijo spreminjamo svet. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je bilo obiskovalcev v
letu 2010 veliko, udeležba pa je bila obvezna
tudi za štipendiste, saj je pričakovati, da so
mladim osebnostim, ki se še oblikujejo, ta znanja še posebej v dolgoročno korist. Zapisi prvih
dveh Šol za vrednote in življenje so objavljeni
v Zborniku, ki ga je UPPG izdala ob pomoči

Občine Komenda v letu 2010. Izšla pa je tudi
zgoščenka (DVD) prve šole iz leta 2008 (stres
in depresija, dr. Angelca Žerovnik), ki jo je
mogoče kupiti. Naročilo lahko oddate po mailu:
uppg@komenda.si. UPPG je v letu 2009 podelila eno novo štipendijo in je bilo skupaj 11 štipendistov do jeseni leta 2010, ko je ena štipendistka izgubila pogoje za nadaljevanje
štipendije, nova pa ni bila podeljena, zaradi
pomanjkanja sredstev. Tako je bilo ob koncu
leta 2010 le 10 štipendistov. Naši štipendisti so
poleg študija oziroma šolskih obveznosti opravili obvezno prakso po 80 ur v šolskem letu in
pri tem pomagali številnim slabše učečim
učencem ter opravljali druga družbeno koristna
dela. Odbor za dodeljevanje štipendij je v obeh
letih organiziral srečanje štipendistov in njihovih staršev, v okviru tega srečanja v letu 2010 je
Jože Pavlič predstavil Petra Pavla Glavarja, da
bi osvežili spomin na rojaka, po katerem nosi
UPPG ime, predvsem pa, da bi se zavedli vrednosti, da lahko sledimo njegovemu zgledu.
UPPG je delovala tudi na socialnem področju, kjer potrebe še naraščajo. Podeljuje se denarna pomoč, s plačilom upravičenih stroškov
položnic ter pomoč v gmotnih dobrinah, ki se z
vašo dobroto zberejo po trgovinah v Občini
Komenda. Posebno mesto v obdarovanju je v
letu 2009 imelo tudi podjetje Lidl, ki je poskrbelo za 44 paketov raznih dobrot, ki jih je prizadevni Odbor za dodeljevanje socialne pomoči razvozil pomoči potrebnim.
Oba omenjena odbora in Nadzorni svet so
prizadevno delovali po svojih programih in
usmeritvah, ki jim jih v skladu s predpisi daje
Uprava UPPG. Poročila odborov so pod njihovimi rubrikami na spletni strani UPPG.
Na koncu pa še vabilo vsem, ki imate malo ali
veliko: »Če premoreš veliko, dajaj od tega miloščino v obilju; če imaš malo, si ne pomišljaj tudi
od malega izkazovati miloščino. Tako si boš
nabiral lep zaklad za dneve stiske.« (Tob, 4,8-9)
Vabimo vas, da Ustanovo PPG podpirate še v
večji meri in ji namenite tudi del dohodnine.
Obrazec za namenitev je na naši spletni strani.
dr. Marta Ciraj, predsednica Uprave UPPG

Videl sem žalostne obraze
Odbor za dodeljevanje socialne pomoči pri
UPPG Komenda je v sodelovanju s predsednico te dobrodelne ustanove dr. Marto Ciraj in
vašo pomočjo, spoštovani občani in občanke
Občine Komenda, tudi letos pripravil božično
obdarovanje naših občanov in občank v stiski.
Najprej v denarju, nato pa v obliki darilnih
paketov z jestvinami in drugimi življenjsko
pomembnimi artikli. Pri razdeljevanju denarne
pomoči je imel na voljo pri ustanovi le 1000
evrov, te pa je UPPG Komenda na predlog
Odbora razdelila med šest prosilcev.
Tudi pri razdeljevanju živil je imel Odbor v
sestavi Jože Pavlič, predsednik, Marija Dobni-

kar in Bernarda Karničnik, zahtevno delo, kako
čim bolj pravično razdeliti te vrste pomoči. Iz
vaših daril in drugih darovalcev, nabranih v trgovinah TUŠ in Marija v Mostah, Kmečki
hram na Križu in Palček v Komendi, je bilo
štirinajst paketov. Člani Odbora so jih razvozili
na domove pomoči potrebnih občanov, pri akciji pa sta se še posebej izkazali Marija Dobnikar in Bernarda Karničnik. Obdarovanci so bili
zelo veseli daril, nekateri tudi presenečeni, sam
pa sem videl, kako je življenjska stiska res
močno potrkala na njihova vrata, jim je zaradi
tega težko, so žalostni, zaskrbljeni, kaj bo z
njimi in njihovimi družinami v prihodnje.

Zato vas, spoštovani občani in občanke Komende, ko se vam v imenu Odbora zahvaljujem
za izkazano pomoč, omenjenim trgovinam in
njihovemu osebju za razpoložljivi prostor in sodelovanje, vabim k sodelovanju pri naših prihodnjih dobrodelnih akcijah. Prav tako vas vabim,
da namenite dohodnino za potrebe UPPG Komenda, da bo na razpolago več sredstev za blažitev najnujnejše stiske naših občanov. En človek
res ne naredi veliko, več kot 5000 občanov naše
občine pa lahko za naše brate in sestre v stiski.
Hvala vam!
Jože Pavlič, Odbor za dodeljevanje socialne
pomoči pri UPPG Komenda
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Padli so v močnik

R'k – A ne
Politična satira v gorenjskem narečju
Večerno srečanje dveh fletnih občanov nekje v Komendi
Ooo, živjo! Ke s’ ti - ke hod’š? K’ko kej?
Živjo - živjo…, eeh, sej vid’š.
Ja, zakuga maš pa sončna učala gor, sej skor čist tma?
Zar’d raka!
Ja kakš’nga raka?
Ja raka - a ne! Sej veš, kva je r’k!?
Ojej!! A s’ bulan…? - Ja uprost, nis’m vedu! - Ja kdaj s’ ga pa fasou?
Ma s’ ti!! A s’m reku, d’ ga mam?! - A s’m…?! Nis’m! Uhka ga pa
dubim - a ne…
Ja k’ko?
Ud luči.
Ker’h luči?
Ja ud luči, sej j’h vid’š - a ne!?
A tele cestne…?
… ja, tele-tele…
Dej no! Kdo j’ pa še raka dubiv ud tega?
Duzdej m’rbit še nuben, ga pa uhka, a ne!
Kdo j’ to reku?
Un, un, ta pamet’n, županov kulega. U ubčinsk’ cajt’ng je napisov
- a ne, d’ ti lohk svetloba ud luči aktivira eno snov u teb - a ne, pol
pa k’r raka dubiš!
Ud kdaj pa j’ spet to?!
Mende je bil na enmo predavajn - a ne…
…ma predavajn! N’gov žup’n je pa napikov t’h luči pu cev občin!
Kermo poj v’rjam’š?
Ja, ubema - a ne, ubema! Lej: …ta p’ru je štromar z vizijo in se
na to nejb’l spuzna - a ne; to j’ ene vrste napred’k - a ne… - no, ta
drug n’m pa zdej razlaga, zakuga mor’mo spet plačat, d’vjo dobre
- a ne; viš, to j’ pa skrb za zdravje - a ne…
No, est s’m pa nek čitov, d’ te luči unesn’žujejo, d’ poj zvezd na mor’š
vid’t…
Ma kašne zvezde?!
Ja ud Rimske ceste…
- ti k’r na tola cesto glej, če ne, boš hitr’ zvezde vidu!
No, že, ampak tele luči nimajo kap, pa pol k’r u luft svetjo…
…no, že, že, ampak so varčne - a ne?
Ja, k’ko so varčne, č’ pa raka puvzročajo!?
Sej maš slamn’k duma - a maš?
Ja mam… - ampak, a nej poj - d’ nm raka dubiv - še TV u dnevn’
gledam s slamn’kam na glav, č’ mam lih luč pr’žgano?
- Ja, aj prublem?! Pa še rulete prej spust, k’ maš lih kandelab’r
pud oknam, sej veš; r’k - a ne…
*Kandelab'r: drog svetilke
Stane Močnik

VAŠA PISMA

PCK – Druga plat
medalje (1)
O »Poslovni coni Komenda« (PCK) je bilo že marsikaj napisanega. V
Občinskem glasilu se o njej praviloma piše le pohvalno in vzneseno,
medtem ko so prispevki v vseslovenskih medijih, čeprav skopi, bolj
objektivni in tudi kritični. Menim, da imajo ljudje v občini pravico do
celovite informacije, da morajo imeti možnost izbire med pogosto nasprotujočimi si podatki in prebrati tudi kaj kritičnega o PCK. Slednje je
tudi osnoven namen teh prispevkov. Končno, piše se o lastništvu, upravljanju in nadzoru več desetin milijonov evrov denarja, o javni dobrini.
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AMATERJI, ŠPEKULACIJE IN CENA OKOLJA
Še pred rojstvom naselja kapitala ob cesti Moste - Vodice se srečamo
s številnimi protislovji.
Zakaj je predvidena velikost kar 93 ha? Jo potrebuje za svoj razvoj
Občina, regija, ali še kdo? Določen kapital? Zanimiva je vloga mag.
Stanislava Zarnika pri težavnem pridobivanju okoljskih soglasij.
Odkup parcel je potekal gladko, 260 neorganiziranih lastnikov so
prepričali z besedami in denarjem. No, ne povsem gladko: bil je primer
sporne preprodaje, kar je nov politično-etični izziv, novo dejstvo, ki
terja pojasnilo. Odgovornost za projekte je najprej osebna.
Padel je nižinski gozd, tudi v vplivnem območju Nature 2000. Po izjavah župana in znane svetnice je bil itak nekakovosten, oz. predviden
za smetišče. Gozdarji »Zavoda za gozdove RS« se niso strinjali, naravovarstvena stroka in osveščeni posamezniki s(m)o opozarjali, politična
karavana je šla dalje.
Projekt poteka v dveh fazah. V prvi Občina ni transparentno porabila
nepovratnih sredstev EU za infrastrukturo. Menda so bili zavedeni, niso
vedeli, da je potreben javni razpis za izvajalca pripravljalnih del (!?).
Država nas toži za vračilo 1 094 000 € z obrestmi, Občina pa njo, ker ni
dobila zadnjega obroka. Denar iz vreče, pa nazaj vanjo… Kakorkoli,
končno besedo bo imelo sodišče. V drugi, večji fazi (za katero so okoljevarstveniki izdali negativna mnenja!) je »Zavod za varstvo narave RS«
izvzel sedem hektarov že plačanih zemljišč (cca 1 050 000 €) iz pozidave, za kar Občina spet toži, tokrat Zavod (?). V obeh fazah je davkoplačevalski strošek - samo za zadrževalnike - zaradi spremenjenega režima
odvodnjavanja in vpliva na območje vodonosnika ocenjen na 3 850 000
€ (zahteva »Agencije RS za okolje«), župan pa trmari in uči stroko pragmatizma. Nepotrebne tožbe in demonstracija politične arogance.
Kot smo lahko prebrali v eni od slovenskih edicij, naj bi lastnika PCK
samo s preprodajo parcel pobrala vsaj 100 milijonov evrov neto dobička.
Se še kdo čudi obsegu Občinskega proračuna in razcvetu klubsko-društvenega življenja? Cona ni izum lokalnih politikov in ni fenomenalne
nadarjenosti ljudi, v igri je denar, veliko denarja. In ob tolikšni količini
evrov se marsikaj tolerira. Zaenkrat.
Stane Močnik

Ponovoletna
pričakovanja
Na januarski seji OS, ki bo predvidoma konec tega meseca, bo kot
glavna tema dan v obravnavo predlog proračuna občine za 2011. N.Si
ima svoje predstavnike v vseh delovnih telesih OS razen v odboru za
DGT ter v odboru za DD, kar pa ne pomeni, da se ne bomo aktivno
vključili tudi v dogajanje na teh področjih ter s tem usmerili vso pozornost na družbeno politični tok naše lokalne skupnosti s človekoljubnim
pogledom in načinom, ki ustvarja pogoje za delo in življenje vseh, kjer
ne bo moči posesivnega individualizma. Kmetijstvo je bilo v preteklosti
na račun industrializacije v podrejenem položaju. Vedno bolj pa se
uveljavlja prepričanje, kako zelo pomembna je ta panoga za lokalne
skupnosti in državo v celoti. N.Si je na drugi seji OS podala pobudo, da
se odbor za kmetijstvo poveča na sedem članov, toliko kot jih štejejo
drugi pomembni odbori. Na odboru za kmetijstvo smo obravnavali namero, da se za preselitev KZ na drugo lokacijo rezervira zemljišče, kar
smo podprli in je tudi v interesu občine. Z naše strani je bila dana pobuda, da se naredi mali napušč, streha nad bankomatom pri športni dvorani, prav tako ponovno pobuda za zaviralce hitrosti v prid varnosti na
cestah po vaseh in pa pobuda za ureditev enega dela dokaj prometnega
makadamskega cestišča v Suhadolah. Na januarski seji pričakujemo
vzpodbudne informacije o gradnji prizidka k OŠ v Mostah, trgovine v
Komendi, Medgeneracijskega centra, poslovne cone, kanalizacije…
Kongresna usmeritev Nove Slovenije, Krščansko ljudske stranke je
VRNIMO LJUDEM UPANJE, ker smo tu doma
Danica Zmrzlikar, OO N.Si Komenda
komenda@nsi.si
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IZOBRAŽEVANJE IN PRIPRAVA OSEBJA ZA
NOVO MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE
KOMENDA
V Komendi se začenja gradnja občinskega medgeneracijskega središča in v njegovem okviru bo deloval manjši
sodoben dom za starejše. Medgeneracijsko središče Komenda bo izvajalo tudi različne programe za pomoč
starejšim na domu, imelo bo nekaj oddelkov vrtca, zdravstveno postajo, različne programe za aktivno staranje,
za vzgojo lepšega medgeneracijskega sožitja in boljšega razumevanja staranja.
V Medgeneracijskem središču Komenda, še posebej v domu za starejše, bomo vpeljali najnovejše pristope pri
oskrbi starejših ljudi. Vse to zahteva specifična znanja, ki jih je treba obvladati in se z njimi identificirati. Za to je
potreben daljši proces usposabljanja bodočih delavcev in sodelavcev. To usposabljanje bo izvirno, prvič udejanjeno v Sloveniji. Z njim bodo udeleženci pridobili znanja o sodobnih pristopih in vsebinah dela s starejšimi ter
bogate izkušnje timskega dela, predvsem pa bo lahko v tem konceptu vsak udeleženec prepoznal svoje možnosti
ter se v skladu s tem odločil za sodelovanje in delo v njem.
Usposabljanje bo potekalo v letu 2011 in do maja 2012, ko bodo predvidoma začeli delovati
dom za starejše in programi medgeneracijskega središča.

Izvajalo se bo enkrat mesečno, ob sobotah, po 7 pedagoških ur in bo brezplačno,
obvezna pa je redna udeležba.
Prvi izobraževalni dan bo 12. 2. 2011,
z začetkom ob 8. uri. v »špitalu«, na Glavarjevi cesti 104, v Komendi.
Kdor se želi vključiti v usposabljanje za delo v medgeneracijskem središču Komenda, naj se prijavi
do vključno 7. februarja 2011 na tel. 040/414 143 ali na e-naslov: viktorija.drolec@zmsk.si

Pogoji za vključitev v program:
Priporočljiva je naslednja izobrazba: socialni delavec, dipl. med. sestra, delovni terapevt, zdravstveni tehnik,
računovodja (ekonomist), pravnik, bolničarka in druge končane srednješolske izobrazbe IV. in V. stopnje. Kandidat mora imeti pozitivni odnos do starejših in do dela z njimi.

Nov bel list
Pričetek novega leta budi upanje in
je, kot bel nepopisan list papirja.
Belina me ne zaustavlja v misli, da
so reciklirane zaobljube že pošteno scefrane ob robu.
Soočanje z življenjem je soočanje s samim seboj, s svojim vsakdanom, s svojimi napori.
Svoje vsakodnevno izpraševanje z univerzalnim vprašanjem, koliko
nam je uspelo združiti svojo absolutno naravo z vsakodnevnim življenjem in operativnosti življenja prečistiti v stanje prvobitne čistosti. To
niso deli prelomnih trenutkov nadjaza posameznika, temveč tudi nuja
družbe. Nujne metamorfoze nakopičenih ekscesov vodijo do izpraševanja vesti družbe. Soočanje s čustvi utegne postati nelagodno, naporno in
hitro najdemo opravičilo, da se izognemo lastnemu pogledu v ogledalo.
Rekordna brezposelnost, izžemanja in nadzori, omejitve, protekcionizmi, netransparentosti, padajoča kupna moč so sami po sebi kazalci nezanesljive prihodnosti, zato se bomo v tem letu po vsej verjetnosti reciklirano vrnili h lastnim zaobljubam in pometali pred lastnim pragom.
Poštenost, proračunska disciplina, korektnost, enakost, zanesljivost,
solidnost, ustvarjalnost, stabilnost, sodelovanja vodijo v svobodo duha,
v tok vsega pozitivnega dogajanja in to dejstvo ne more ostati brez
učinka.
Začnimo pri sebi. Spremenimo lahko samo tisto, kar sprejmemo.
Vesna Živadinov Štebe, LDS občinski odbor Komenda

VABILO
Vabimo vse člane Društva upokojencev
Komenda na

REDNI LETNI OBČNI ZBOR,
ki bo v soboto, 12. februarja 2011 ob 16. uri,
v Osnovni šoli Komenda.

Pregledali bomo delo v preteklem letu in sprejeli delovni
načrt za letos. Kot vsako leto
bomo posebno pozornost
namenili zlatoporočencem.
Po občnem zboru načrtujemo družabno srečanje ob
glasbi in prijetnem druženju.
Vabljeni vsi člani, dobrodošli »pripravniki«
in prijatelji društva!
Upravni odbor DU
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Lepo in težko je biti starš
V
decembrski
številki Aplence
smo
povabili
mlade starše, da
se
udeležijo
brezplačne Šole
kvalitetnega starševstva v organizaciji
Medgeneracijskega
društva in Društva Knofljica.
Od januarja pa
do sredine aprila
Ana Zarnik Horvat
smo pripravili 14
ponedeljkovih srečanj, na katerih so že in bodo
predavali strokovnjaki s področja psihologije,
sociologije, družinske in zakonske terapije in
antropologije.
Naj vam za pokušino na kratko predstavim,
o čem je bila beseda na prvih dveh predavanjih.
Na prvem smo se z dipl. psih. Ano Zarnik
Horvat pustili podučiti, da ima prvi rojeni
otrok v družini vlogo odgovornega člana, ki
lahko v razmerah, ko starši ne odigrajo dobro
svojih starševskih nalog, preraste v vlogo po-

Na drugem predavanju je prof. dr. Ramovš
govoril o Skupnem iskanju družinskega sožitja.
staršenega otroka; bratom in sestram postane
nadomestni oče, ali celo mamin čustveni partner. Hkrati je očetov otrok, ki zelo dobro čuti
vsebine, ki jih je oče zanikal, potlačil in jih
nezavedno kaže s svojim vedenjem.
Da je drugi otrok, ko so starši že bolj sproščeni in samozavestni, bolj svoboden in
ustvarjalen, empatičen in ne prenaša krivic. Če
družina ne funkcionira dobro, postane problematični otrok, grešni kozel, zato da bi se starši
raje ukvarjali z njim, kot pa da bi se med seboj
prepirali. Drugi otrok je mamin otrok, ki jo
zelo dobro čuti in je z njo zvezan za celo življenje.
Tretji otrok je rahločuten in usmerjen na
odnose in ima vlogo zaščitnika družine. Vmešal se bo med starševski prepir, ju zamotil s
svojim pripovedovanjem, šalami, seveda z namenom, da bi se starša razumela in ne prepirala. Svoje posebnosti imajo seveda tudi edinec
ali dvojčka.
Zakaj je dobro, da vemo, kakšno vlogo smo

8

imeli mi v družini, ali jo imajo naši otroci. Zato, da vemo, kdo smo in da mogoče ne bomo
vloge grešnega kozla, postaršenega otroka ali
mediatorja ponavljali v odnosu do partnerja in
do svojih otrok.
Odnosi med partnerjema, med starši in
otroki, med starši in starimi starši so bili tema
drugega predavanja prof. dr. Jožeta Ramovša.
Komunikacija med staršema je usodna za
otrokovo komunikacijo. Če se oče ne odziva
na mamina vprašanja, če mama ne posluša
očeta, če drug do drugega nista prijazna, bodo
otroci kaj hitro postali tudi takšni. Zato je v
dober odnos še kako vredno vlagati.
Zaključki profesorjevega predavanja so bili
sledeči:
Ključni za odnose z otroki in s starimi starši,
so starši srednje generacije.
Za izboljšanje odnosov imamo samo sebe, le
sebe lahko spremenimo.
Da bi izboljšali odnos s partnerjem, ga moramo doživljati lepše in boljše.
Na koncu je vsak udeleženec poskušal zase
napisati, kaj občuduje na svojem partnerju, v
čem je sozakonec dober, v čem je partner drugačen in ker je drugačen, v čem in kje se partnerja dopolnjujeta in pa še en dogodek, ko
smo svojega zakonca lepo doživeli. Tudi vam,
doma, toplo priporočam, da vsaj razmislite, če
že ne napišete, kako v dobrem smislu in če
sploh, doživljate svojega partnerja.
Toliko na kratko, če pa želite slišati kaj več,
ste seveda še vedno vabljeni vsak ponedeljek,
od 18. do 20. ure, v Osnovno šolo v Komendi.
Na prvih dveh predavanjih je bilo vsakič po 18
udeležencev (prav vsi, ki so se predhodno tudi
prijavili); čeprav je bilo po pošti nagovorjenih
260 in še nekaj družin. Vse kaže, da večina
staršev v naši občini pri opravljanju najbolj
pomembne in najtežje službe na svetu ali preprosto ne potrebuje pomoči ali pa so prezaposleni, kar pa je velika škoda. Za vsako delo
namreč potrebujemo usposabljanje in tudi delo,
biti starš, ne bi smelo biti izjema. Pa na svidenje mogoče kdaj drugič. Kajti naše želje in
hotenja so organiziranje Šole kvalitetnega
starševstva v okviru mreže programov v Medgeneracijskem središču vsako leto.
Viktorija Drolec, predsednica
Medgeneracijskega društva
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Anketa
Po prvih dveh predavanjih iz Šole kvalitetnega
starševstva, ki se je v šoli v Komendi začela v
ponedeljek, 10. januarja, smo povprašali, kaj
menijo o načinu in programu ter zanimivem
podajanju vsebine udeleženci. Kar po vrsti so
jo priporočili, ker je nekaj novega, posebnega.
Zato se še vedno lahko odločite za obisk. Šola
bo trajala do 18. aprila, vsak ponedeljek od 18.
do 20. ure. Posebnost pa je tudi, da starši lahko
pridejo z otrokom, saj je varstvo med predavanjem urejeno v sosednjem prostoru.
Andreja Gjerkeš iz
Most
»Imam družino. S
predavanjem, prvim in
drugim oziroma z začetkom šole, sem zelo
zadovoljna. Lahko rečem, da je to tisto, kar
sem pričakovala. Sicer
pa šola razkriva res nekaj drugega, kot pa so običajno predstave vsakdanjem življenju. Nisem sicer še bila na podobnih
predavanjih, sem pa prebrala kar nekaj priročnikov in knjig o tematiki, ki je na programu v šoli.
Všeč mi je in poučno.«
Ana Remše z Gmajnice
»Jaz sem sodelovala
že tudi pri organizaciji
te šole v Komendi. Po
prvih začetkih sem
zadovoljna. Sicer še
nimam otrok oziroma
družine, sem mi pa zdi
udeleževanje teh predavanj pomembno pametno. Nenazadnje tudi
zato, ker v takšnih oblikah izobraževanja nasploh človek vedno lahko izve nekaj uporabnega, nekaj novega. Zato bom tudi zato na teh
predavanjih, saj mi bo gotovo koristilo, ko se
bom odločila za starševstvo.«
Roman Plevel iz Nasovč,
»Doslej še nisem
obiskoval
tovrstnih
predavanj. Mislim, da
je ta šola zelo v redu in
da je tudi izbrani program obetaven in vsebinsko poučen. Če bi
ocenil prvo predavanje, bi rekel, v redu oziroma da ni slabo; pravzaprav sem nekaj takšnega tudi pričakoval, ko
sem prebral obvestilo oziroma povabilo. Zato
sem tudi prišel in bom tudi v prihodnje čimbolj
redno obiskoval predavanja, kolikor mi bo seveda čas dopuščal. Pa še to, predavanja iz tega
programa v Šoli kvalitetnega starševstva so
zares primerna za udeležence vseh starosti.«
A. Ž.

Aplenca

POGOVOR
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Mladi uspešni športniki iz občine Komenda

Luka Pibernik
Luka Pibernik je sedemnajstletnik iz Suhadol. Že od dvanajstega leta se ukvarja s cestnim kolesarstvom in že od
začetka nastopa za ekipo Radenska KD Življenje. V letošnji
sezoni je nastopal v kategoriji starejših mladincev in dosegal zelo dobre rezultate, prav gotovo pa je največji uspeh
uvrstitev na svetovno prvenstvo, kjer je skupaj s četverico
reprezentantov zastopal barve Slovenije. Luka je zelo
skromen in priden mladenič, ki poleg vseh napornih treningov pomaga tudi doma z delom na kmetiji. Vsekakor pa
je s svojo pridnostjo in vztrajnostjo že dokazal, da sodi
med najboljše slovenske mlade kolesarje.
Luka, kako, da si se odločil, da se boš ukvarjal s cestnim kolesarstvom?
»Največ zaslug za moj začetek ima brat Klemen, ki je že pred tem
začel s treningi kolesarstva. Zazdelo se mi je, da bi bil to tudi šport zame.
Velike zasluge pa ima tudi moj nekdanji trener (Miha Koncilija), ki me
je tudi dokončno prepričal, da sem začel s treningi.«
Kaj meniš, danes po petih letih napornih treningov in tekmovanj;
bi se še enkrat odločil za isti šport?
»Vsekakor, saj mi je dal veliko lepega. Je pa res, da zahteva ogromno
truda in časa in je včasih res kar naporno.«
Doma imate kmetijo in poleg napornih treningov moraš tudi na
njej marsikaj postoriti?
»Ker me kolesarstvo res zelo veseli, ni težko. Seveda so mi v veliko
pomoč starši in še trije bratje; porazdelimo si delo in mi je včasih “prišparano” nekaj najtežjega. Ker pa se na kolesu s kolegi tudi veliko šalimo, po napornem treningu, ko pridem domov, ni težko narediti še kaj
okrog kmetije.«
Tvoji največji uspehi v dosedanji karieri.
V lanski sezoni sem na začetku pomladi dosegel 2. mesto na mednarodni kolesarski dirki v Dobrepolju, kar je bilo za mladinca, prvo leto v
tej kategoriji, kar lep uspeh. Nekajkrat sem se uvrstil med najboljših pet
in tudi v reprezentanco Slovenije za katero sem nastopal na kar nekaj
tekmovanjih.«
Kaj ti pomeni nastopanje v reprezentančnem dresu in na katerih
dirkah si imel to čast?
»Občutek, ko oblečeš dres s slovenskim grbom, je res nekaj posebnega; je dodatna motivacija, po drugi strani pa tudi zelo odgovorno počutje,
saj si med izbranci in veš da moraš narediti dober rezultat. Kot prvi nastop za reprezentanco sta bili etapni dirki v kategoriji U-15 na Češkem
in v Avstriji ( velja kot neuradno evropsko prvenstvo v tej kategoriji).
Pri starejših mladincih sem nastopal na etapni dirki v Luksemburgu in
na svetovnem prvenstvu v Offidi v Italiji.«
Bil si edini, ki je bil prvo leto v tej kategoriji in si že “občutil”
najmočnejšo dirko v selekciji. Ti je to veliko pomenilo?
»Nastop na svetovnem prvenstvu je bil zares velika izkušnja in kljub
padcu, sem se naučil veliko stvari; tudi za prihodnje sezone. Toliko dobrih kolesarjev namreč res ne vidiš
velikokrat. Trudil
se bom, da mi uspe
tudi v prihodnji sezoni uvrstiti se na
svetovno prvenstvo. Mladinci bomo v istem času
kot profesionalci v
danskem Koebenhavnu nastopali na
cestni dirki in vožnji na čas.«

Kakšni pa so sicer tvoji prihodnji cilji?
»Želim si čim boljših uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih, saj bi to
pomenilo uvrstitev v reprezentanco, za katero si želim nastopati na
evropskem prvenstvu; velika želja pa je seveda tudi nastop na svetovnem prvenstvu. Želim si vstop člansko ekipo Radenske KD Življenja, s
katero bi lahko uspešno nastopal tudi na največjih dirkah in tako morda
prišel tudi v kakšno protour ekipo, kar je tudi moja največja želja.«
Kaj pa treningi in priprave na novo sezono? Kolikokrat na teden
treniraš?
S skupnimi treningi smo začeli v začetku decembra, sam pa sem tudi
že prej skrbel za kondicijsko pripravo. Treniram 6 do 7 krat na teden
približno po dve do štiri ure na dan. Zazdaj so treningi usmerjeni za izboljšanje vzdržljivosti; veliko tečem in hodim v hribe, prav tako pa
dvakrat tedensko tudi plavamo.«
Kako pa si zadovoljen s svojo ekipo, s katero nastopaš že od samega začetka; za ekipo Radenska KD Življenje?
»Odnosi v ekipi so zelo dobri. S fanti iz ekipe se družimo tudi v prostem času in kolesarstvo mi je dalo kar nekaj novih prijateljstev.«
Kakšno kolo voziš in kako si zadovoljen z njim?
»Vozim kolo znamke Scott CR1 elite, s katerim sem zelo zadovoljen.
Celo kolo je iz karbona in zelo lahko. Tudi v prihodnji sezoni bom vozil
na kolesu znamke scott, ki pa bo še nekoliko boljše; in upam, da bom z
njim dosegal vrhunske rezultate.«
V Komendi, je tudi po tvoji zaslugi, cestno kolesarstvo med mladimi kar priljubljeno, saj poleg tebe v kategoriji dečkov nastopa
tudi Tadej Pogačar, prav tako pa smo s kolesarsko dirko v Komendi
pridobili športni dogodek, katerega se vsako leto udeleži več sto
mladih kolesarjev iz vse Slovenije. Kaj pa tebi pomeni nastop na
domači dirki?
»Dirka v Komendi je zame najpomembnejša v Sloveniji, nastop pred
domačimi navijači pa eden najlepših občutkov, ki jih lahko doživiš. V
Komendi sem nastopil trikrat in vselej dosegel zelo lep rezultat. Tudi
motivacija pred domačo tekmo je višja.«
Zelo pomembna za uspehe v športu je prehrana.
»Pojem zelo veliko ogljikovih hidratov; to so predvsem testenine in
riž. Ker sem dopoldne še v šoli in takoj, ko pridem domov, odhitim na
trening, kosila praktično nimam. Glavni obrok je velikokrat večerja.
Tako pri meni ne velja pravilo, da po šesti ne smemo jesti.«
Tvoja prehrana je zelo raznovrstna. Česa se najbolj izogibaš?
»Izogibam se sladkorjem in maščobam, saj vsak dodaten kilogram
pomeni, večjo težo.«
Kako usklajuješ šolske obveznosti?
»V šoli imam status športnika, kar mi pomaga, da se lažje udejstvujem
v kolesarstvu.«
Kateri so tvoji vzorniki, športniki…?
»Med kolesarji prav gotovo Tadej Valjavec, ker se prav na vsaki dirki
maksimalno potrudi in je v mednarodnem kolesarstvu med najuspešnejšimi, Anže Kopitar pa je že mlad pristal med najboljšimi hokejisti na
svetu.
Miha Koncilija
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Deset let brez…

Kar ne gre uporabiti besed 10 let »brez Milana«, kajti on živi. Res je dolga doba, a spomin
na prvega predsednika Planinske sekcije in
kasneje Planinskega društva je še kako prisoten
v vseh, ki so z njim naredili prve korake organiziranega planinstva na Komendskem.
Živel je za naše gore, zaljubljen je bil vanje.
In to veliko ljubezen je delil med svoje prijatelje, znance in tiste, ki so pokazali le malo veselja in zanimanja za svet bližje Nebu. Vedno
vesel in z močno, trdno voljo je uspel, da se je
veliko ljudi vključilo v PD. Še posebno mu je
bilo v veselje, ko so tudi mladi planinci (vrtec,
OŠ) stopali »vštric« z njim. Sam je prehodil
blizu sto planinskih transferzal. Obljuba, dana
ob njegovem preranem grobu, je izpolnjena.

ZA UVELJAVITEV OPROSTITVE PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA, KI NASTAJAJO PRI OPRAVLJANJU KMETIJSKE
DEJAVNOSTI
Na podlagi določil Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda (Uradni list RS, št. 104/2009 in 14/2010), pozivamo zavezance, ki želijo uveljavljati
oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda, ki nastajajo pri opravljanju kmetijske dejavnosti, da lahko podajo vlogo za oprostitev plačila okoljske dajatve. Enako
velja tudi za dosedanje vlagatelje.
Pisni vlogi, ki vsebuje podatke o vlagatelju in šifri odjemnega mesta (najdete jo na računu za
obračun vodarine), je potrebno priložiti:
Potrdilo o statusu kmeta ali Odločbo o priznanju statusa kmeta občana oz. priznanje pravne
osebe kot kmetijske organizacije v smislu določb Zakona o kmetijskih zemljiščih (Potrdilo
izda Upravna enota);
Potrdilo o skupnem gospodinjstvu (Potrdilo izda Upravna enota);
Izračun o razpolaganju z zadostnimi kmetijskimi površinami glede na število glav živine na
dan 31. 12. 2010 (Potrdilo izda območna Kmetijsko gozdarska zbornica), ki mora znašati
največ:
2,5 GVŽ/ ha v govedoreji
2,0 GVŽ/ha pri reji perutnine in prašičev
Obrazec vloge je na voljo v Režijskem obratu Občine Komenda v času uradnih ur in na spletni
strani Občine Komenda.
Vloga se vloži najkasneje do 18. 2. 2011 na naslov Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda in se kot popolna šteje takrat, kadar vlagatelj posreduje vso zgoraj navedeno dokumentacijo.
Občina Komenda
Režijski obrat
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»špičakih«in ob tem
ni pozabil omeniti
prave opreme za varno
hojo. Vztrajnost in
prizadevnost je trosil
po soseski, ko je v
kleti izdeloval svoj lastni izum – avto. Pa ne samo planinstvo, tudi
zimske radosti mu niso bile tuje. V letih, ko so
bile zime še radodarne s snegom, je bil pobudnik za postavitev vlečnice na Tilkovem hribu
na Mlaki, ki je nekaj let dobro služila vsem
generacijam. In še in še.
Komendski planinci, dragi Milan, so ti hvaležni in črpajo iz tvoje zakladnice ter nadaljujejo po poti, ki si jo nakazal. Tvoj pečat na
komenskem planinskem grbu ne bo nikoli
zbledel, zapisan si v srcih, zapisan si v občinskih analih.
Za PD Komenda Danica Zmrzlikar
PLANINS

Njegova ideja, da bi postavili planinski dom,
je uresničena. Lokvanji v bajerju na tedaj kupljeni parceli še vedno cvetijo v takih barvah
kot jih je zasadil zadnjo pomlad. Tam danes
stoji tudi dom, ki pa je drugačen, ni majhen,
lesen, v pravem pomenu planinski, ampak večji, zidani. Ne ve se ali bi mu bil všeč, ali bi
samo s pogledom nakazal, da je malo »mimo«
njegove zamisli. Kakorkoli že, planinci imajo
zavetišče, ki nosi ime »Planinski dom Milana
Šinkovca«. Pozabljeni so žulji prostovoljnega
dela, pozabljene razne zadrege. Člani društva
in drugi, ki so Milana poznali in ga cenili, so
zadovoljni, da so uspeli njemu v čast in spomin
ta projekt izpeljati.
Poln navdiha in idej je želel, da se na novo
trasira in markira Komendska planinska pot.
In se je. Milanovo izhodišče za družbeno politično delovanje »turizem, rekreacija, napredek« in snubljenje, da se je potrebno vključiti,
je rodilo ob prijetnem pogovoru pri prijateljih
»bodico« TRN. Žal mu ni bilo dano, da bi se
prešerno, kot vedno, veselil majhnih in velikih
uspehov.
Spomini se vračajo nazaj v čas, ko je doma
snoval projekte. Imel je rad ljudi, zato je bilo
veliko druženja, pristnega veselja, optimizma
in dobre volje, iskrenih besed, skupnih načrtov.
Prav zaradi tega njegov spomin živi, žive so
njegove prigode. Ena takih je, kako se je v gore
povzpel kar v tedanjih modernih čevljih

Koledniki
V četrtek, 30. decembra, popoldne so naše
župljane obiskali koledniki. S pesmijo so
jim zaželeli sreče, zdravja, miru in ljubezni,
obenem pa pobirali darove, ki jih bo Misijonsko središče Slovenije v okviru »trikraljevske akcije 2010/2011« namenilo slovenskim misijonarjem in misijonarkam po
vsem svetu. Lani so koledniki zanje po vsej
Sloveniji nabrali kar 308.200 evrov. Vodilna
misel letošnje akcije je: Naše veselje za
srečo drugih, koledniki pa so na podboje
vrat obiskanih domov napisali začetnice
treh modrih (G+M+B) in letnico 2011. Z
darovi, ki so jih nabrali, bo Misijonsko središče Slovenije pomagalo p. Hugu Delčnjaku v Francoski Gvajani, Janezu Krmelju,
Jožetu Adamiču, s. Marjeti Zanjkovič,
Klemenu Štolcarju (vsi so na Madagaskarju), p. Mihu Drevenšku v Zambiji, s. Dortei
Dundjer v Beninu in Dragu Ocvirku na Salomonovih otokih. Omenjeni bodo zbrani
denar porabili za zidavo učilnic, vzgojnoizobraževalnega centra, osnovne šole, zavetišča za dekleta, otroškega vrtca, tiskanje
Svetega pisma in druge misijonske namene.
Jože Pavlič

Aplenca
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ZANIMIVOSTI

Odsevni brezrokavniki za vrtce
NLB Vita, življenjska zavarovalnica, je v Sloveniji v 120 vrtcih razdelila odsevne brezrokavnike za
4700 otrok. Vodja NLB v Mengšu Štefka Capuder je z brezrokavniki, darilom za najmlajše, obiskala
tudi vrtec v Mostah
Malčke v vrtcu v Mostah je v torek, 11.
januarja, obiskala Štefka Capuder, ki
vodi poslovalnico NLB Vita, življenjska
zavarovalnica v Mengšu. Najmlajšim
obiskovalcem vrtca v Mostah je prinesla
odsevne brezrokavnike za varne sprehode ob lepem vremenu.
Štefko Capuder smo seveda vprašali,
zakaj so se odločili za to darilo. Povedala je, da je NLB Vita, življenjska zavarovalnica, med tistimi, ki redno namenja
veliko pozornost prav mladim in da je
poznano, da po Sloveniji sodeluje z
varstvenimi ustanovami.
»Tako smo v 120 vrtcih po Slovenji
razdelili doslej 4700 odsevnih brezrokavnikov, ki jih najmlajši nosijo na
sprehodih v krajših zimskih dneh. Na ta
način pozimi, ko je vidljivost dodatno
zmanjšana, tudi najmlajši opozarjajo na
večjo previdnost.
Prepričani smo, da s tovrstnimi družbeno odgovornimi aktivnostmi lahko
dodamo košček v mozaiku, ki zagotavlja dodatno varnost najmlajšim in nenazadnje tudi njihovim
družinam,« je ob izročitvi
brezrokavnikov povedala
Štefka Capuder.
Njenega obiska so bili
seveda veseli v vodstvu
vrtca, še posebno pa najmlajši, ki so si s hitro
oblekli brezrokavnike in se
zbrali za slikanje za objavo
v Aplenci.
NLB Vita in Štefki Capuder iz Mengša pa seveda
hvala za lepo darilo.
Bernarda Hozjan, vodja šole v Mostah (leA. Žalar
vo), se je zahvalila Štefki Capuder za odsevne brezrokavnike za najmlajše v vrtcu.
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005,
25/2008, 36/2010) in na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v
vrtec Mehurčki pri OŠ Komenda Moste

OŠ Komenda Moste objavlja
JAVNI VPIS NOVINCEV
v oddelke vrtca Mehurčki (dnevni program)
za šolsko leto 2011/2012
Vlogo za vpis dobite na spletni strani OŠ Komenda Moste (http://
www2.arnes.si/~vmekom/), v vrtcu ali v tajništvu šole in jo izpolnjeno oddate v tajništvu šole ali pošljete priporočeno po pošti na
naslov OŠ Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda,
najkasneje do 31. 3. 2011.

Ena,dve… so si najmlajši nadeli brezrokavnike za skupinski posnetek.

DRUŠTVO SKAKALNI KOMITE GORA
PRIREJA

16. TRADICIONALNO
TEKMOVANJE
V SMUČARSKIH SKOKIH

GORA 2011
V NEDELJO,
30. 1. 2011, OB 13.00
NA GORI PRI KOMENDI
Prijave od 12. do 13. ure
Tekmuje se z alpskimi smučmi.
Nagrade za tekmovalce in gledalce
Prisrčno vabljeni!
Trening bo v soboto, 29. 1., od 9. do 13. ure
info: www.goraskoki.com
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Jaslice v Lončarjevem muzeju
K oživljanju nekdanjih pred in ponovoletnih
običajev v občini je lani decembra prispevalo
Turistično društvo, ko je na podu Lončarjevega
muzeja na Podborštu uresničilo tudi zamisel o
postavitvi jaslic, ki jih je Janez Lončar omenjal
že na začetku lanskega leta ob obujanju običaja
»kmečkega praznika« ob kolinah. Za odprtje
jaslic so člani društva poskrbeli 22. decembra.
Jaslične kipce iz gline je naredila aranžerka
in oblikovalka Sabina Kremžar z Gmajnice,
pastirske stanove in kapelico Marije Snežne je
dal Marko Grilc iz Most, mah in drugo pa so
nabrali in preskrbeli člani društva.
Ob odprtju je Saša Gantarja s Križa, ki je
povedal ljudsko pesem iz Tunjic So pasli pastirji tam trije, tam štirje, spremljala na citrah
Špela Ravnikar, sklop božičnih pesmi pa je
zapel pevski zbor Osnovne šole Komenda
Moste pod vodstvom prof. Alenke Drčar. Slovesni nagovor o tradiciji postavljanja in izdelovanja jaslic na komendskem je imel član
upravnega odbora društva Jože Pavlič, je rekel,
da bi za prvo postavitev jaslic težko našli bolj
primeren kraj, na katerem jaslice zaživijo pred
našimi očmi s svojim več kot 2000 let starim
izročilom.
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»Postavitev iz gline izdelanih jasličnih figur v to
okolje, v ta zemljepisni in
obenem življenjski prostor, umestitev v vas Podboršt, kjer je bila glina
nekoč doma, vzbuja občutek domačnosti, spominjanja na v potu lastnega
obraza pridelan kruh številnih nekdanjih vaških
lončarjev ter prebuja
ustvarjalno moč in voljo
tukajšnjih in drugih ljudi
v naši občini in župniji.« Jaslice na Podborštu – kipci Sabina Kremžar, pastirski stanovi in
TD Komenda je z uspe- kapelica Marko Grilc
šno postavitvijo razstave
jaslic tako želelo spomniti ne le na tradicijo stavljal svoje lesene jaslice Andrej Gašperlin
izdelovanja jaslic v našem prostoru, ampak iz Most.
tudi na izdelovanje s snovmi iz okolja (glina,
Predsednik društva Vid Koritnik pa se je
les) pa tudi povabiti tiste občane, ki imajo ta zahvalil vsem, ki so pomagali in kakorkoli sodar, naj se tega lotijo. V Suhadolah je na primer delovali pri postavitvi prvih jaslic na Lončarjevčasih slovel Stanko Zarnik, poznani so jaslič- vem podu in povabil k čim večjemu ogledu.
ni kipci, ki jih je izdelal v mladih letih Pavel Jaslice so bile razstavljene do 29. decembra in
Pibernik iz Suhadol (sedanji župnik v Meki- vsak dan tudi na ogled obiskovalcem.
njah), v Grobljah in v Domžalah pa je že razJože Pavlič, član UO TD Komenda in A. Ž.

Jasličar Andrej Gašperlin
dnjak, stari most čez reko Pšato, Marijina
kapelica sredi vasi, kozolec toplar in še
veliko drugega. Jaslice sproti dopolnjuje, vsako leto pa jih pred božičem postavita z ženo Milko. Za to potrebujeta cel
dan.
Andrejeve so tudi velike jaslične figure v župnijski cerkvi sv. Petra v Komendi, jaslice v kapelici Marije Kraljice z
Detetom v Mostah, v Vrtnem centru
Gašperlin v Mostah, na razstavah pa v
Veržeju, v godbenem domu v Domžalah
Rezbar Andrej Gašperlin ob domačih jaslicah in v cerkvi sv. Marije Vnebovzete v Celju. Razstavljal je že tudi na razstavah
jaslic na Sveti Gori pri Novi Gorici, v
Andrej Gašperlin iz Most pri Komendi, strojni
ključavničar, več kot 40 let član PGD Moste, Jalnovi rojstni hiši na Rodinah, v Etnografskem
pri katerem je bil tudi poveljnik, več kot 15 let muzeju v Ljubljani, v Zavodu sv. Stanislava v
piše kroniko društva, pisec knjige Sv. Florjan Šentvidu nad Ljubljano. To potrjujejo pisna
70 let zavetnik gasilcev v Mostah, predsednik priznanja in zahvale. Doslej je izdelal sedem
Komisije za veterane pri GZ Komenda, si je že kompletov jaslic. Zadnjega za velike jaslice v
v mladih letih želel izdelovati jaslice, a ni imel komendski župnijski cerkvi. Tam tudi sicer
za to potrebnega znanja. To svojo veliko željo postavlja jaslice z Markom Grilcem in Sebastije začel zlasti uresničevati po upokojitvi pred janom Strnadom iz Most. Na dan, ko sem ga
štirimi leti. Prvi poduk je dobil pri Kulturnem obiskal, je ravno dokončeval kamelo zanje.
društvu Jurij Bobič Moste (pri kiparki Mateji Povedal mi je, da mora do svetih treh kraljev
Ocepek iz Suhadol), nato ob obiskih pri drugih za komendske jaslice izdelati še tri modre z
jasličarjih. Ti so mu svetovali, naj kar začne, Vzhoda. Torej, da bo bolj malo praznoval.
sprva bolj enostavno, nato bo vse bolj vešč, mu Praznik, predvsem pa sprostitev zanj in zadoščenje, če koga razveseli, ter koristno prežibo bolje šlo.
Rečeno storjeno. Andrej je prve jaslice nare- vljanje upokojenskih dni, mu je prav izdelovadil leta 2002. Razstavil jih je v Budnarjevi nje raznovrstnih jaslic in drugih podob iz lesa:
muzejski hiši nad Kamnikom, danes v božič- reliefov zavetnika gasilcev sv. Florijana, Marinem času krasijo njegov dom. Najprej se je je z Detetom, rojstne hiše, svete družine, rož,
lotil izdelave pastirčka, zatem drugih jasličnih kipa sejalca, okvirjev za slike in gobeline,
figur. Med njimi tudi očeta in matere z njima korpusov Križanega (izdelal je tudi Križanega
značilnima kmečkima predmetoma v rokah, ki za Košarjevo znamenje v Mostah), »bohkovih
ju je tudi postavil v jaslice. Te krasijo še mo- kotov«. Izrezljal je manjkajočega angela za
ščanska podružnična cerkev sv. Boštjana, vo- glavni oltar moščanske cerkve, pozlatil ga je
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znani rezbar Miha Legan iz Stranske vasi pri
Žužemberku.
Rad se loti česa novega, kar mu pride na pamet ali vidi drugje, na kakšni razstavi jaslic.
Celo vitraja. To potrjujejo izdelki pri njem doma. Ob tem se strokovno izpopolnjuje, izboljšuje. Lani se je rezbarskih spretnosti učil na tečaju
pri arhitektu Marjanu Vodniku iz Domžal, si
pridobil certifikat rezbarja pri TD Kanja Trzin.
Najraje uporablja lipov les, pa tudi malo trši
les divje češnje. Rezbari v svoji delovni sobi v
pritličju lastnega doma v Mostah, ki je postal
že prava razstavna galerija njegovih predmetov. To počne, kadar ima čas, ne glede na uro
dneva. Njegove jaslične figure so velike od 12
do 32 centimetrov, kolikor so v komendskih
jaslicah, za izdelavo pa potrebuje veliko ur. Za
večji kipec sv. Jožefa od 25 do 30 ur. Pri tem ne
gleda na uro, mu je le do tega, da bi čim bolje
opravil svoje delo. Sveti družini se je, preden
jo je izdelal v reliefu, »opravičil«, da je ne zna
bolje narediti. Lepo dejanje ponižnosti, ki vodi
k vedno novim in popolnejšim izdelkom.
Andreja odlikuje zanj značilen slog. Če bo
zdravje, bo rad še marsikaj naredil iz lesa,
pravi. Sebi v zadoščenje in drugim v veselje,
ker je, ko je bil še mlad, zanemarjal rezbarski
talent v sebi, ga je začel razvijati in udejanjati
šele pred desetimi leti. Volje mu ne manjka, les
si je priskrbel pri vaščanu Tinetu Kavčiču,
orodje tudi ima, prostor prav tako. Le žena
Milka ga malo bolj pogreša, a se ji že oddolži,
se mi nasmehne. Milka se je že sprijaznila s
tem, saj ve, da Andrej dela lepe in za zgodovino
Most in Moščanov pomembne stvari. Številni
občudovalci njegovih jasličnih figur v komendski župnijski cerkvi to potrjujejo.
Jože Pavlič

Aplenca
Že
drugič koline na Podborštu

Za podpeko je spet poskrbel Bojan iz Kamniške Bistrice.
Turistično društvo Komenda je 14. in 15. januarja na Podborštu pri Janezu Lončarju že drugič
v okviru programa Obujanje starih običajev

pripravilo predstavitev dogajanj z naslovom
Koline 2011. Tudi tokrat so prikazali posamezna opravila: razkosavanje, mavžanje, pranje
črev, izdelavo krvavic, pečenic, ocvirkov, zaseke, podpeko, pripravo mesa za salamurjo in
dimljenje, Trudi Zadrgal je pokazala peko
kruha... Na obisku so imeli tudi učence Osnovne šole Komenda, ki so imeli praktični prikaz
iz gospodinjskega pouka. Postregli so obiskovalce, ki so si ogledali prireditev v lepem vremenu, zaigral pa je tudi godec Albin iz Most.
»Za vsa opravila je poskrbela kar številna
ekipa in vsem se za delo zahvaljujem. Letos
načrtujemo še ličkanje koruze in seveda vse
druge, že poznane prireditve, Gregorjevo, ribiški in kostanjev piknik, postavitev novoletne

Najlepša kitajska restavracija
Po Hong Kongu v Kamniku in 14 letih sta Aifen Ji in Xiaowi Chen
odprla restavracijo Hong Kong 2 še v Mostah.
»Pridi, pa vidi,
da se čudiš,« bi
rekel na povabilo, ki so ga v novi
kitajski restavraciji Hong Kong
2 v Mostah poslali 18. in 19.
januarja gostom
in sosedom. Od
takrat je vsak
Zakonca Xiaowi Chen (le- dan, restavracija
je odprta od 12.
vo) in Aifen Ji
do 23. ure, zelo
obiskana, gostje
pa so iz raznih krajev.
Po tem, ko sta mlada zakonca s Kitajske,
300 kilometrov stran od Šanghaja, v Kamniku
pred štirinajstimi leti kot mlada dvajsetletnika
(ona 21, on 23 let) odprla kitajsko restavracijo
in jo glede na 100-letnico mesta poimenovala
Hong Kong, sta postajala vse bolj poznana.
Aifen Ji je bila ekonomistka, mož Xiaowi
Chen gostinec. Podjetna Aifen, ki se je sama
naučila slovensko in z možem sledila gostinskim zakonitostim kitajske kuhinje, si je vedno
želela, da bi nudila obiskovalcem ne le kulinariko, ampak tudi njene ambientalne značilnosti.
»To nama je uspelo sedaj Mostah. Kraji
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jelke. Prvič smo lani decembra postavili jaslice. Ta običaj pa bomo v prihodnje še obogatili
s predlogi in nasveti,« je povedal predsednik
društva Vid Koritnik.
In obiskovalci?
Miha iz Most:
»Prav je, da društvo to
pripravlja. Naj kar nadaljujejo.«
Bojan Doblekar iz
Kamniške Bistrice:
»Že lani smo me povabili na podpeko.

Upam, da bo tudi letos
uspelo. Radi pridemo,
kamor nas pokličejo.
Je pa ta na Podborštu
ta prava, da tudi mladi
vidijo, kako je bilo
včasih.«

Komenda, Moste,… so nama všeč. Spoznala
sva tudi precej ljudi od tod, ko so prihajali v
restavracijo v Kamniku. Varčevala sva in ko se
je ponudila prilika, sva kupila prostore. Uredila
Marija iz Suhain opremila sva jih po moževih načrtih. Tri
dol: »Prvič sem primesece in pol je bilo treba za ureditev restašla letos. Poskusila
vracije. Poimenovala pa sva jo kar Hong Kong
sem pečenice. Lepo,
2 in ima poleg glavne restavracije še več manjda društvo tudi kaj
ših prostorov za zaključene poslovne ali druge
takšnega pripravi,
skupine,« je povedala Aifen Ji.
da se spomnimo,
Restavracija v Mostah ima sicer sto sedežev
kako je bilo včain kuhinjo, v njej pa je deset zaposlenih. Oba
sih.«
mlada zakonca, prijazna in skromna, tudi poA. Ž.
vesta, da se vsakdo zaNA PREŽI
čudi njuni podjetnosti
in poslovnemu uspehu,
ko izve, da še nihče od Januar 2011
njiju nima 40 let. Imata
V Aplenci tudi v letu 2011 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in popa 12-letno hčerko in deljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude (na GSM 031
8-letnega sina, ki obi- 638 699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net )
skujeta šolo na Duplici dajejo lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo.
pri Kamniku. Želita si,
da bo vsakdo, ki bo
ČEBELO prireditvi Blaobiskal njuno restavragoslovitev konj na Križu
cijo v Mostah, ko bo
in pobudniku Ivanu
odhajal iz nje, prepriHladetu. Kmalu po osačan, da bo vanjo še
mosvojitvi so oživitev
prišel zaradi kitajske
njegove pobude povzeli
ponudbe.
ali oživili tudi v številnih
A. Žalar
drugih krajih na Gorenjskem. Lani, 26. decembra, je bilo na blagoslovitvi na Križu 44 konj.

ČEBELA IN OSAT

OSAT vsem, ki pri šoli v Mostah takole parkirajo in zapirajo označeno pot vsem, ki
peš prihajajo v šolo ali s starši
v vrtec.

Glavna restavracija v kitajskem stilu

ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih področjih, OSATI pa ogledalo, ki nas ne odlikuje.
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Še pomnimo prijatelji?

Smučanje na Šketovem hribu
Ja, res je. Starejši smo, hitreje teče čas. A dobro
je in res smo lahko veseli, da nam ostaja ogromno lepih spominov. Prazniki v začetku novega leta 2011 so mimo. Pospravljam predale v
spalnici, a delo nikakor ne gre od rok, saj so tu
slike, spomini se vračajo, nasmeh sili na obraz.
Mnogo znanih obrazov me gleda s fotografije.
Seveda, saj smo imeli Odprto prvenstvo Komende v veleslalomu. Obrnem sliko in glej ga
šmenta, januar 1981. Saj je že 30 let. Takrat z
družino še nismo živeli tik pod smučiščem na
Podborštu. Hiša je bila v gradnji. Dobro pa se
spominjam, kako so prizadevni člani Smučarskega društva Komenda prihajali vso jesen leta
1980 na Škletov hrib, postavljali stebre in pripravljali smučišče na travniku Janeza SteletaŠkleta. Seveda smo imeli tudi vlečnico, ki je z
vzhodne strani hriba pripeljala prav na vrh pod
lipo. Ob večerih po končanem delu smo se
večkrat zbrali pri nas v gradbeni baraki na čaju
ali kuhanem vinu. Smeha, načrtov in idej je
bilo na pretek.

Naslednja zima je bila tako
radodarna,
da
smo pripravili za
pusta veleslalom
v maskah. Bilo je
nepozabno, vse
dogajanje pa je
sočno komentiral
Srečko iz prave
komentatorske
hišice. Ja, res se
imamo Komendčani česa spominjati. Veliko
smo se družili,
zabavali in znali
smo stopiti skupaj pri vsemogo- Pred tridesetimi leti
čih akcijah. Pa saj smo bili samo 30 let mlajši.
Bralce Aplence prosim, kdor se na sliki pre-

pozna, se lahko oglasi, in napis na zadnji strani
bomo izpopolnili.
Katja Tabernik

Razstava klekljanih čipk v Štanjelu
Članice Klekljarskega društva Čebelica iz
Most pri Komendi smo se v soboto, 27. novembra, ob 8.30 iz Most odpravili v Štanjel,
kjer smo z mentorico Stano Pibernik in z likovno oblikovalko Vido Jenko že teden pred
tem postavili razstavo v Stolpu na vratih.
V Štanjelu sta nas pričakala Marija in Jože
Švagelj, ki sta bila naša gostitelja. Najprej smo
razstavi dodali še nekaj izdelkov in vse pripravili za odprtje, nato pa nas je Jože vodil po
starem, a na novo urejenem Ferarijevem (Fabianijevem) parku in po starodavnih, skoraj zapuščenih kraških ulicah. Tistega dne je bil
prelep s soncem obsijan park ozaljšan s snegom. Izvedeli smo, kako je nastal in kaj se je z
njim dogajalo. Sedaj je v državni lasti in ga
urejajo vrtnarji iz Arboretuma Volčji potok.
Izvedeli smo veliko o zanimivi preteklosti
srednjeveškega mesta na obrobju Krasa.
Po kosilu in prijetnem druženju v grajski

restavraciji smo se odpravili v Stolp na vratih.
Po kratki predstavitvi našega društva ob glasbeni spremljavi citrarke Katje Ravnikar in pesmi Moja pokrajina Franceta Pibernika, ki jo je
prebrala Manca Pibernik, je Marija Švagelj
povabila vse navzoče, da si ogledajo razstavo.
Ob izdelkih so si obiskovalci lahko ogledali,
kako nastajajo čipke, saj so Zdenka Milovanovič Trobec, Joži Belak in Tatjana Lužar klekljale in pokazale različne tehnike v izdelkih.
Po ogledu razstave in spoznavnem klepetu smo
se skupaj z obiskovalci zbrali v apartmaju Jera.
Marija Švagelj nam je postregla z domačim čajem
in kuhanim teranom, posladkali pa smo se tudi z
dobrotami, ki so jih pripravile naše članice.
Prijetno druženje smo sklenili v poznih popoldanskih urah in se s Krasa vrnili v Moste.
Razstava v Štanjelu je bila na ogled do sredine
januarja 2011.
Marija Rupert

Mladi gasilci so decembra delali voščilnice

Zahvala kriških
gasilcev
Gasilska mladina s Križa je decembra izdelovala novoletne voščilnice in krasila novoletno drevo, starejši gasilci pa so se oglasili
pri krajanih s koledarji. Za podporo v minulem letu in za prispevke ob koncu leta se
PGD Križ vsem lepo zahvaljuje.

Čebele združujejo
V tržiški občini čebelarijo tudi trije župniki: kovorski Ivan
Potrebuješ, leški Ciril Lazar in križevski Ivo Kožuh. Prvi je
18. novembra povabil v goste diplomiranega teologa Jožeta
Pavliča iz Suhadol in predsednika Čebelarskega društva Peter
Pavel Glavar Komenda čebelarskega mojstra Milana Starovasnika z Gore, da sta čebelarjem iz tržiške občine spregovorila o velikem čebelarskem strokovnjaku in piscu Petru
Pavlu Glavarju iz Komende (Jože Pavlič), komendskem čebelarskem društvu, ki nosi njegovo ime, in načinih sodobnega
čebelarjenja (Milan Starovasnik). Čebelarskega srečanja na
tako imenovanem »skednju« v Kovorju se je udeležilo lepo
število čebelarjev, ki so bili še posebej veseli Starovasnikovega poduka o čebelarjenju v nakladnem panju.
- E. Č.
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Deset let košarke in športne dvorane Komenda
Po letih obljub in nekaj izglasovanih samoprispevkih je Komenda 19. januarja 2001 končno
dobila sodobno športno dvorano. Ni tudi slučaj,
da so se takrat nekateri, ki so bili ZA izgradnjo
športne dvorane, odločili za ustanovitev samostojnega košarkarskega kluba. In tako bo Košarkarski klub Komenda konec meseca (31.
januarja) praznoval 10-letnico obstoja. Ta je
bil pred desetimi leti ustanovni sestanek, klub
pa je bil potem uradno registriran 1. marca.
Tako bomo letos priča dvema slavljencema,
ki sta danes v odlični kondicij in o čemer bomo
v Aplenci še obširneje pisali.

POREČ 2010 - ekipa KK Komenda
Hram Gorjan zmagovalec še četrtič
Da obdobje do novih tekem ne bi bilo predolgo in da bi igralci ohranili tekmovalni ritem,
smo se tudi tokrat, že 6. zapored, udeležili
mednarodnega božičnega turnirja v Poreču.
Tekmovanja od 26. do 29. decembra lani sta se
udeležili ekipi kadetov in mladincev in številna
ekipa staršev–navijačev.
V mladinski konkurenci je razdeljenih v dve
skupini nastopalo 6 ekip iz Hrvaške, Italije,
Francije in Slovenije.
V prvem delu smo se pomerili z ekipo KK
PURIS iz Pazina (Hr), ki je vedno neugoden
nasprotnik. Dobra, čvrsta ekipa je imela še
prednost domačega terena in rahlo naklonjenost domačih sodnikov. Vendar je bila ekipa

DOGNANJA-NASVETI

Komende boljša in je v končnici tekme strla
odpor domačinov. V drugi tekmi je bila nasprotnik ekipa RONCAGLIA, s katero se srečujemo že nekaj let. Kmalu po začetku tekme
se nam je poškodoval eden od organizatorjev
igre in državni reprezentant, a smo bili vseeno
boljši in zmagali.
Kot zmagovalci skupine smo se v polfinalu
pomerili z ekipo KK UMAG, ki je zasedla 2.
mesto v skupini. Bili smo izredno razpoložena
ekipa, ki si je že v 1. četrtini priigrala lepo
prednost,visoko zmago in finale, kjer smo se
ponovno pomerili z ekipo iz predtekmovanja,
z italijansko Roncaglio. Nasprotnik se je bolje
pripravil in dobro pokrival naše ključne igralce. Rezultat je bil izenačen do konca 3. četrtine, ko je po dveh zaporednih trojkah razlika
narasla na 8 točk. V zadnji četrtini smo razliko
še stopnjevali in na koncu zmagali za 12
točk.
Mladinska ekipa Komende je tako že 4.
zmagovalka turnirja (od 2007 dalje). Vsi igralci so prejeli kolajne in pokal za osvojeno 1.
mesto, ki se bo pridružil številnim pokalom v
klubski pisarni.
Rezultati – Razigravanje: KK Komenda
Hram Gorjan:KK Puris (Pazin Hr) 58:49; KK
Komenda Hram Gorjan:Roncaglia (I) 60:46.
Polfinale: KK Komenda Hram Gorjan: KK
Umag72:37. Finale: KK Komenda Hram
Gorjan : Roncaglia (I) 61:41.

KADETI
V skupini kadetov je bila udeležba številčnejša. Sodelovalo je 16 ekip iz 4 držav, razdeljenih v 4 skupine. Komendčani smo se prvi
dve tekmi držali odlično, saj smo dvakrat
zmagali. Nato pa smo naleteli na ekipo iz
Francije, ki nas je s hitro, agresivno igro popolnoma nadigrala. Verjetno se je ta poraz odražal še v nadaljevanju, saj smo uspeli le še
enkrat zmagati, izgubili pa smo še dve tekmi.
Končna uvrstitev je bila tako v drugi polovici
lestvice.
Rezultati: KK Komenda:GSG Civatese (I)
48:42; KK Komenda:Ghia Staff Pazin (Hr)
41:30; KK Komenda:Vaulix en Valin (F)
41:75; KK Komenda :Škola Košarke Brod
(Hr) 59:69; KK Komenda: KK Mladost Zagreb
41:48.
Roman Grošelj

Mladinci – zmagovalci turnirja

DRUŠTVO ZDRAVA CELICA KOMENDA

Živalske ali rastlinske beljakovine - 1. del
Velikokrat se v javnosti govori o tem, da naj bi
človek v prehrani potreboval tako rastlinske
kot živalske beljakovine. Običajno se tudi
omenja, da naj bi le meso vsebovalo vse esencialne aminokisline in da naj rastlinske beljakovine ne bi vsebovale vseh esencialnih aminokislin. Te trditve se pogosto pojavljajo, ko je
govora o vegetarijanski ali veganski prehrani.
Poglejmo si natančneje, če te trditve držijo.
Z vnosom beljakovin v telo moramo zadostiti dvem potrebam. Prva je potreba po celotni
beljakovine
Živilo
Špinača
51,7%
Rukola
41,3%
Soja
38,5%
Solata, zelena
36,3%
Govedina
31,4%
Stročji fižol
31,1%
Rdeč fižol
30,9%
Mleko
26,4%
Bučna semena
18,6%
Pšenica, durum
16,1%
Špageti (polnozrnati)
16,8%
Mandeljni
14,7%
Koruza
12,3%
Materino mleko
5,9%
Tabela 1 (vir – USDA nutrient database)
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količini beljakovin, druga pa potreba po vseh
esencialnih aminokislinah. Koliko beljakovin
mora torej človek vnesti s hrano? FAO (Food
and Agriculture Organization) v okviru WHO
priporoča 0,75g na kg telesne teže. Torej ob
upoštevanju povprečnih telesnih tež in energetskih potreb človeka, mora naša prehrana vsebovati med 7,5% in 9% kalorij v obliki beljakovin.
Za vsak slučaj pa to vrednost zaokrožimo še
malo navzgor, tako da lahko z gotovostjo trdimo, da človek zadosti vsem potrebam po beljakovinam, če bo jedel hrano, ki ima najmanj
10% energijske vrednosti v obliki beljakovin.
Tabela 1 prikazuje vsebnost beljakovin kot
% energijske vrednosti v nekaterih naključnih
živilih. Takoj opazimo, da je praktično v vseh
živilih več kot dovolj beljakovin, saj vse po
vrsti presegajo vrednost 10%. Tudi v solati.
Razlika je le, da ima solata malo kalorij na
enoto teže, ker vsebuje veliko vode. Zato bi
morali solate pojesti količinsko zelo veliko, da
bi zadostili potrebam po kalorijah. Če pa bi je
pojedli dovolj, bi dobili približno 5x več beljakovin kot jih potrebujete. Tudi soja ni nič posebnega, navadna stročnica, tako kot fižol.
Nobene posebne potrebe ni, da bi meso “nadomeščali” s sojo, saj je beljakovin v vsej rastlinski hrani več kot dovolj. Potrebno je pojesti le
dovolj kalorij. Stročnice v povprečju vsebujejo

okrog 30% beljakovin, zelenjava med 30% in
50%, žitarice okrog 15%, prav tako semena in
jedrca. Vse pa močno presegajo zahtevanih
10%. Trditev, da človeku primanjkuje beljakovin, če ne jé mesa, je že pri bežnem pogledu na
gornjo tabelo očitno popolnoma napačna.
Opazimo tudi, da je edino živilo, ki v tabeli ne
dosega zahtevanega praga materino mleko.
Ker vemo, da je materino mleko idealna hrana
za človeka v času najhitrejše rasti (torej tudi
največje potrebe po beljakovinah) lahko iz navedenega vidimo, kako veliko rezerve je
vključene v tej referenčni vrednosti 10%. A
kljub visoko postavljeni referenčni vrednosti
rastlinska hrana to vrednost zlahka presega.
Najnovejše raziskave tudi pokažejo, da je
prebavljivost in dostopnost rastlinskih beljakovin podobna prebavljivosti in dostopnosti živalskih beljakovin (Food and Nutrition Board,
Institute of Medicine), kar pomeni, da je referenčna vrednost za beljakovine enaka, ne glede
na vir beljakovin. To podre dolgo prisoten mit
o večji biološki vrednosti živalskih beljakovin.
Zato je trditev, da je za zadostitev potrebam po
beljakovinah potrebno uživati meso popolnoma napačna. V naslednjem delu si bomo ogledali kako je z vsebnostjo esencialnih aminokislin v rastlinskih beljakovinah.
Za Društvo Zdrava celica mag. Marko Čenčur
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S ŠOLSKIH KLOPI
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Od največjih do najmanjših....
DOGAJALO SE JE ŠE PRED
NOVIM LETOM
Učiteljica nas je povabila k izdelovanju božičnega drevesca. Doma smo pripravili glinene
lončke, gobe za ikebane, zimzelene vejice in
novoletne okraske.
Skupaj s starši smo se zbrali v razredu, učiteljica pa nam je podala navodila. Glinen lonček smo napolnili z glino in na sredino zapičili
leseno palico. Meni je pomagal oči, ki je namočeno gobo dal v vrečko, nato pa vse skupaj
nataknil na palico. Gobo sem zakrila tako, da
sem vanjo zabadala vejice ciprese in lovorja.
Na koncu smo drevesca okrasili z okraski in se
skupaj fotografirali.
Na poti domov sem pazila, da se drevesce v
avtu ni prevrnilo. Domači so drevesce pohvalili in tudi meni je izdelek zelo všeč.
Lucija Pavlinič, 5. a

la v drugo nadstropje, kjer so bile oddaje v živo.
Zelo zanimivo je bilo gledati utripajoče lučke.
Videli smo tudi, kako so včasih imeli shranjene
že posnete oddaje. V tretjem nadstropju smo si
ogledali, kako zgleda zapis teksta, ki ga mora
napovedovalec povedati. Eden izmed učencev
je sedel na stol, si nadel slušalke in pokazal,
kako bi prebral besedilo, če bi bil napovedovalec. Po ogledu smo se gospe, ki nas je vodila,
zahvalili ter se odpravili proti avtobusu, da nas
je odpeljal domov.
Ta dan mi je bil zelo všeč, upam, da bomo
RTV še kdaj obiskali.
Saša Furlan, 8. b

OGLED FILMA
Učiteljica Andreja nas je razveselila z novico,
da si bomo ogledali slovenski film z naslovom
Gremo mi po svoje.
V sredo, 22. decembra, smo se ob 8. uri
zbrali pred šolo in se odpeljali proti Kranju.
Pred vhodom v dvorano so nam dali kokice,
nato pa smo se posedli. Čeprav sem si film že
ogledala in sem poznala vsebino, se mi je zdel
ponovno zanimiv. Film prikazuje življenje
skupine tabornikov na taborjenju. V vlogi starešine se je predstavil Jurij Zrnec.
Film je trajal uro in pol, kar je zelo hitro
minilo. Po vrnitvi v šolo smo imeli še tri ure
pouka.
Martina Smolnikar, 5. a

OGLED RTV SLOVENIJA
V torek, 14. decembra 2010, smo se po pouku
pred šolo zbrali učenci dveh izbirnih predmetov (šolskega novinarstva in vzgoje za medije)
ter novinarskega krožka. Z avtobusom smo se
odpeljali do Ljubljane, kjer smo si nameravali
ogledati RTV.
Na RTV nas je pričakal vodič in nas po hodnikih odpeljal na snemanje oddaje Pod klobukom. Ko smo prispeli, smo se posedli po tleh
in v tišini spremljali vaje ter snemanje prizorov.
Bilo je zelo zabavno, saj so se igralci velikokrat
zmotili pri besedilu in namesto tega povedali
nekaj smešnega. Zanimivo je bilo gledati snemalce, saj se venomer premikajo po prostoru.
Med vajami je scenaristka večkrat prišla do
nas in nam kakšno stvar razložila. Po končanem ogledu so nekateri izmed nas intervjuvali
»tazgornega soseda«, ostalo pa nam je še nekaj
prostega časa, ki smo ga izkoristili za malico.
Nato smo se odpravili na radio – v stavbo na
drugi strani ceste. Tam nas je pričakala gospa,
ki nas je popeljala v prvo nadstropje do tonskega mojstra. Ta nam je predstavil svoje delo in
odgovarjal na vprašanja, mi pa smo odgovore
posneli na diktafon. Nato nas je gospa odpelja-

LJUBEZENSKI PESMI
(Gazela)
Vse bi prodal, da bi te imel,
moje goreče srce bi dal, da bi te imel,
kot sonce na nebu daroval bi se.
Rad bi predal se ti, da bi te imel,
vse drugim bi razdal, kot berač bi bil,
vse ti dal, samo da bi te imel.
Lara Kos, 9. c
Zakaj nisem ptica, da bi poletela
k tebi, ki te še ne poznam.
V tvojem objemu se ujela,
ki hodiš po svetu ves sam.
Vem, da čakaš nekje
v neznani daljavi
in sanjaš, kot sanjam jaz,
da nekaj se v meni predrami.
Morda si prav blizu, kdo ve,
morda tega moje srce še ne ve.
Le kdaj prišel bo ta čas,
ko bova skupaj, le ti in jaz.
Ajda Peterlin, 9. c

ZIMSKO VESELJE
Včeraj, 6. januarja, sem se odločil, da se bom
šel drsat. S Klemenom in Tomažem, ki sta
moja brata, smo se z avtom odpeljali na dvorišče.
Obul sem drsalke, nataknil ščitnike, vzel
palico v roke in odšel drsat. Tam so moji soigralci že igrali hokej. Po petminutnem drsanju
sem si še enkrat zavezal drsalke in se vključil v
igro še sam. Po dobri začetni igri, je eden od
igralcev trčil v led. Sprva je kazalo, da bo lahko

igral naprej, a žal ni mogel več. Ko je drsal
proti klopi, bi skoraj padel, zato se je hitro
preoblekel in odšel domov. Mi smo nadaljevali
z igro. Spet je prišlo do padca drugega igralca.
Na srečo se ni preveč udaril in je igral naprej.
Zvečer, okrog 21. ure smo z drsanjem končali. Pospravili smo luči in odšli domov. Upam,
da naslednjič ne bo toliko padcev. Hokej rad
igram in sem vesel, če ni poškodovanih. Le
vreme ne sme nagajati, da bo led ostal!
Urban Pibernik, 5.c
Nekega zasneženega dne sem poklical prijatelja Tilna, če bi gradila iglu. Strinjal se je. Ko
sem prišel k prijatelju, me je skupaj z bratcem
Oskarjem, pričakal pred vrati. Šli smo na sneg
in začeli graditi. Iglu je hitro pričel nastajati.
Oskar se je med delom nekajkrat prevrnil na
zadnjico. Delali smo že dve uri in malo nas je
zeblo, zato smo šli v hišo na topel čaj. Ker smo
bili že malo utrujeni, smo se usedli pred televizijo. Oskar je po tem šel spat, midva s Tilnom
pa k računalniku.
Čez nekaj časa je bilo kosilo. Potem sva se
oblekla in šla nadaljevat gradnjo igluja. Ker je
zraven pesjak, sva izpustila psico Jolo, ki je
takoj začela skakati v naju. Peljala sva jo na
sprehod. Ko sva prišla nazaj, je bilo že temno,
zato sem se odpravil proti domu.
Ta dan mi je bil zelo všeč, zato ga ne bom
tako hitro pozabil.
Miha Ciglar, 5.c
V četrtek, 30. decembra, sva se s prijateljico
Tio zmenile, da greva drsat. Z nama je šla tudi
moja sestra Laura.
Mami nas je peljala na Mlako, kjer smo z
bratrancem Lukom že en dan prej našli na nekem travniku veliko lužo, ki je v tem času postala led. Poslovile smo se od mami in se preobule v drsalke. Nekaj časa smo drsale in se
zabavale. Odločile smo se, da bomo sestavile
ples na drsalkah, na pesem Pink Panter. Razmišljale smo, kakšne gibe naj bi uporabile,
nato pa odločile. Ker smo že nekaj časa vadile,
smo si privoščile počitek. Pile smo čaj in jedle
bombončke. Poklicala sem mami in ji rekla,
da imamo za ta dan drsanja dovolj in naj nas
pride iskat.
Presenetile smo jo. Ko je prišla po nas, smo
ji oddrsale ples. Pohvalila nas je. Hitro smo se
preobule in odšle domov.
Saša Kočar, 5.c
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Volk, ki nikoli ne spi
Skavti po svetu februarja praznujemo
Dan spomina. In česa
se pravzaprav spominjamo? Spominjamo
se naših začetkov in
našega ustanovitelja.
22. februarja 1857 se
je v Londonu namreč
rodil Robert StephenRobert Stephenson
son Smyth Baden –
Smyth Baden Powell
Powell, ali »po domače« Bi – Pi.
»Vzemite življenje kot igro in svet kot
igrišče.«
Robert je bil razigran deček, ne preveč zagret
učenec, rad pa je risal, pripravljal gledališke
predstave, igral klavir in violino, predvsem pa
se potepal v naravi. Dedek ga je naučil mnogo
stvari o ljudeh, naravi in živalih, včasih pa je
moral kakšno preizkusiti tudi sam in splezal na
drevo in se skril učitelju ter mu dokazal, kako
ozkogledi smo ljudje, ki gledamo le po tleh. ☺
»Sreča naroda ni toliko v moči njegovega
orožja kot v značaju njegovih ljudi.«
Po šoli je postal vojaški častnik v konjenici
in odpotoval v Indijo, pa potem v Afriko, na
Malto, v Afganistan in na Dalmacijo ter Južno
Afriko. Po svetu si je pridobil veliko izkušenj,
osvojil nekaj vojaških nazivov, ampak vedno
je slovel kot pogumen, iznajdljiv in dober človek. V Južni Afriki so mu domačini čelo nadeli ime Impesa, volk, ki nikoli ne spi, ker se je

izkazal pri branju sledi in v ogledništvu. Pri
obrambi mesta Mafeking je Bi – Pi premagal
desetkrat večjo vojsko Burov s pomočjo mladih iz mesta, ki so se izkazali za odlične pomočnike, pomembno je bilo le da je zaupal
vanje in jim pri izvedbi nalog pustil proste roke. O svojem znanju je napisal knjigo Napotki
za ogledništvo (Aids to Scouting), ki je v Angliji doživela pravi uspeh med dečki po šolah,
ki so si želeli postati skavti. Poleti 1907 je Bi
– Pi tako zbral 22 dečkov različnih družbenih
slojev in Londona in odšli so na otok Brownsea
na prvi tabor in tako postali prvi skavti. Kasneje je izdal knjigo Skavstvo za fante, v kateri je
napisal, naj se mladi združujejo v skupine, častno prisežejo, da bodo vedno pripravljeni pomagati, vsak dan naredili dobro delo in skupaj
spoznavali lepote narave in v njih prepoznavali Boga svoje veroizpovedi. V tem času se je Bi
– Pi posvetoval s kraljem Edwardom, ali naj
ostane v vojski, ali se popolnoma posveti
skavtstvu in kralj mu je svetoval, da je razvoj
skavtov na prvem mestu. Skavtstvo se je po
svetu hitro širilo in na željo deklet je njegova
sestra Agnes napisala Priročnik za vodnice, ki
so postale enakovredne svojim skavtskim bratom. Kasneje ji je pomagala tudi njegova žena
Olave. Olave je skupaj z njim nekajkrat prepotovala svet, ko sta obiskovala skavte po svetu.
Na stara leta sta se preselila v Kenijo in tam
mirno živela. Ko je bil Bi – Pi star že več kot
80 let, so nekoč Olave vprašali, če njen mož še
vedno spi zunaj. Pokazala jim je njegovo po-
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Lepo
pozdravljeni!

Skavti smo različni: veliki in majhni, stari
in mladi, močni in šibki, okrogli in kvadratni, vsi pa smo med seboj bratje in sestre. Ta
mesec vam predstavljamo velikega skavta
– človeka, ki je poskrbel da skavti sploh
obstajamo. Naj vam bo njegova zgodba v
navdih, tako kot je nam. In pa nekaj majhnih
skavtov, naše razigrane volčiče, ki se še
učijo o nevarnostih in radostih džungle.
Ampak kot pravi Bi – Pi: »tudi hrast, tisto
veliko in močno drevo, je začel kot majhen
želod, ki je ležal na tleh.«
Bodite pripravljeni!
steljo na balkonu in se zasmejela: »Ampak
pozimi mu včasih brada zmrzne!« ☺
»Na pravi poti je tisti, ki skrbi za srečo
drugih. Skušajte zapustiti za svet za spoznanje boljši, kot ste ga prejeli.«
Od leta 1920 se na vsake štiri leta skavti iz
vsega sveta zberemo na enem kraju na skupnem
taboru – jamboreeju. To je v jeziku Indijancev
zbor vseh plemen. Bi – Pijeva poslednja želja,
preden je leta 1941 umrl, je bila, da se po vojni
organizira jamboree v znak miru in sprave med
narodi. Najbrž bi bil vesel, če bi vedel, da bo
letos potekal že 22. svetovni jamboree in da je
letos število skavtov po svetu okrog 41 milijonov v 216 državah. In da po vseh teh letih še
vedno navdihuje mlade za skavtstvo.
Simpatična čebela

Kdo so Skakajoči fižolčki?
Naše malo krdelo Skakajočih fižolčkov sestavlja 23 volkuljic in volčičev ter pet starih volkov.
Vodja krdela je volk Akela (Primož Pogačar), po džungli nas podi in uri črni panter Bagira (Eva Karničnik), za ročne spretnosti poskrbi kača Kaja (Andreja Grkman), za našo

in zeleno. Vita, 9 let
- Druženje z najboljšimi prijatelji. Tilen Z.,
10 let
- Učimo se stvari za življenje in kako preživeti v naravi. Tilen R., 10 let
- Letos je moje prvo leto in zelo se že veselim
poletnega tabora. Rok, 9 let
- Všeč mi je, da se fajn umažemo z blatom in
ker ga je na srečanjih vedno dovolj. Martin, 10
let
- Da imamo različna srečanja, zaradi katerih
znam izdelati adventni venček in butarico. Sara, 9 let
- Zanimivi lovi, kjer na koncu vedno kaj
najdemo. Zala, 9 let
duhovno rast je zadolžen sivi medved Balu
(Gregor Rogelj), pošto in sporočila pa raznaša
škarnik Čil (Rok Valenčič).
Naše volčiče smo povprašali, kaj najrajši
počnejo pri skavtih.
- Všeč mi je, ker imamo red in pravila, ki
nam pomagajo boljše živeti. Jakob, 9 let
- Najrajši imam zanimiv program na poletnih taborih, sploh kadar se bojujemo proti piratom ali zlobnim Turkom. Karmen, 10 let
- Da gremo velikokrat v gozd, kjer je mirno
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Skoki Gora 2011
Prvotno načrtovano prireditev skokov na Gori smo prestavili na nedeljo, 30. januarja, ob 13. uri.
Sredi decembra lani so se temperature spustile,
da smo se lahko lotili priprave snega za skakalnico. Vsi smo nestrpno čakali prvi vžig snežnega topa in črpalke po prenovi, o čemer smo
pisali že v prejšnji številki Aplence.
Na naše veliko veselje sta snežni top in črpalka delovala brezhibno. Novi grelni sistem
je deloval in nam olajšal delo s snežnim topom.
Na začetku zasneževanja je bilo nekaj težav z
električno napeljavo, vendar sta jo z znanjem
odpravila Aleš Petek in Matic Traven. Tako
smo do konca decembra uspeli narediti dovolj
umetnega snega za izvedbo skokov na skakalnici na Gori, za kar se zahvaljujemo tudi gasilcem Komende, ki so nam posodili vodne cevi.

Januarja se pospešeno pripravljamo na prireditev. Zaradi neugodnega vremena smo jo
prestavili za teden dni; na zadnjo nedeljo v
januarju, ko bodo razmere za prireditev boljše. Dela in priprav je bilo veliko, vendar z
veseljem pričakujemo začetek prireditve. Ob
tem se tudi lepo zahvaljujemo vsem donatorjem, ki nam pomagajo pri organizaciji prireditve.
Prav tako smo v tem času naredili novo
spletno stran, ki jo lahko kadarkoli obiščete na
www.goraskoki.com. Na strani lahko izveste
tudi več o dogodkih, si ogledate slike in preberete kaj o društvu.
Za konec pa še povabilo vsem, da si skupaj

Do konca decembra smo naredili dovolj snega.
ogledamo skakalne veščine letalcev vseh starosti, ki se bodo potegovali za naslov pokala
Gora 2011.
Urban Jeraj, predsednik Društva SKG

Hokejistke HK Triglav srebrne v DEBL
Članice HK Triglav iz Kranja so kolo pred koncem razširjene avstrijske lige DEBL osvojile srebro.
Nedeljska tekma (16.1.) med neposrednimi
tekmicami za drugo mesto v razširjeni avstrijski hokejski ligi DEBL, ekipama HK Triglav
in EHV Vienna Sabres II z Dunaja, je kranjskim hokejistkam prinesla zaželen uspeh in
zmago s 5:2.
Napeta tekma, v kateri so domačinke povedle že v prvi minuti in rezultat v prvi tretjini
povišale na 2:0, je že pred začetkom obetala
ogorčeno bitko za drugo mesto. Prvo mesto so
si že nekaj kol pred koncem zagotovile igralke
Neuberg Heighlanders, nasprotnice Triglavank
v finalu pred dvema sezonama, ko so Kranj-

Orientacijski klub Komenda

Priprave na Pokljuki
Pokljuška planota je kraj, ki s svojim lepim,
divjim prostranstvom privablja mnogo obiskovalcev. Komendski orientacisti smo eni izmed
njih; neokrnjeni gozdovi so razlog, da se tja
vračamo znova in znova.
Že tradicionalne novoletne priprave smo
letos imeli v nekoliko razširjeni obliki; v sodelovanju z Orientacijsko zvezo Slovenije so se
poleg komendskih tekmovalcev priprav udeležili tudi drugi mladi orientacisti, kandidati
za mladinsko reprezentanco. Takšna izvedba
se je izkazala za uspešno, saj so bili treningi

bolj kvalitetni, udeleženci bolj motivirani,
našim najmlajšim pa so starejši dajali lep
zgled. Zaradi ugodnih snežnih razmer smo
veliko trenirali na tekaških smučeh. Poleg napenjanja mišic v fitnesu smo se povzpeli na
bližnji Viševnik, nekateri pogumnejši pa tudi
na Veliki draški vrh. Ob večerih so sledila
predavanja o tehniki in taktiki orientiranja, ki
so mladim športnikom prinesla nova spoznanja.
Kot vsega lepega je bilo tudi priprav na Rudnem polju prehitro konec. Utrujenim, a zadovoljnim, so se nam ob odhodu v
glavah že motali novi načrti: nekaterim, predvsem mlajšim,
udeležba na Šolskem svetovnem
prvenstvu v Italiji, drugim sodelovanje na Evropskem in Svetovnem mladinskem prvenstvu
na Poljskem in Češkem. Prav
gotovo pa vsem tudi želja, da se
na Pokljuko še vrnemo.
Pred startom nočne tekme v orientaciji na tekaških smučeh
Nejc Zorman

čanke osvojile zlato.
Gostje z Dunaja so uspele izenačiti in taktično zrele poteze z obeh klopi so vnesle v izenačeno igro še več napetosti.
V zadnji tretjini so Kranjčanke uspele nadigrati konkurentke z Dunaja in postaviti končni
rezultat 5:2.
S tem so kranjske hokejistke, članice HK
Triglav izpolnile »komplet« medalj avstrijske
lige DEBL, saj so zlati iz sezone 2008/09,
bronasti 2009/10, dodale še srebrno 2010/11.
Igralkam in članom strokovnega štaba iskrene čestitke.

Nova dejavnost
Skoraj leto dni
je minilo, ko se
je pokojnemu
predsedniku
Janezu Kimovcu porodila misel, da bi v društvu ustanovili
tudi
sekcijo
igralcev pikada;
dokaj redka dejavnost v društvih. Našel je primernega in
nadvse delovnega človeka za vodjo sekcije in
sicer za društveno delo vedno pripravljenega
Alfonza Hrovata. Že 20. marca lani pa sta se
moška in ženska ekipa udeležili gorenjskega
prvenstva. Med petimi ženskimi tekmovalnimi
ekipami je naša dosegla 2. mesto, med šestimi
moškimi pa so naši zasedli 4. mesto. Na članskem tekmovanju 29. decembra je Alfonz
Hrovat, osvojil prvo mesto, drugo mesto
Marjan Kosirnik, tretje Miro Misja.
Treninge imajo še naprej vsako sredo ob 17.
uri v kletnih prostorih Občine (pod Režijskim
obratom), kamor vabijo vse, ki jih ta igra (ali
šport) zanima.
Tone Ogorevc
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Nadvse uspešni šahisti
Šahovska sekcija DU Komenda se je uvrstila v Super ligo osrednje slovenske I. lige.
Večletno načrtno delo šahovske sekcije, ki jo
vodi Peter Plevel, je v letu 2010 obrodilo take
rezultate, da jih lahko zavida tudi veliko močnejša upokojenska šahovska sekcija. Vsa tekmovanja so prinesla pričakovane rezultate, ki
kažejo kvaliteto igralcev v sekciji. Na dobro
obiskanih vsakotedenskih srečanjih se kali
tekmovalni duh in oblikuje strategija te kraljevske igre.
Lani so se udeležili naslednjih tekmovanj:
Ekipno prvenstvo DU Gorenjske je bilo
zaupano našemu društvu 11. maja v društvenih
prostorih. Udeležilo se ga je 9 najboljših štiričlanskih ekip, ki so si mesta razdelile takole: 1.
DU Domžale, 2. DU Kranj, 3. DU Radovljica, 4. DU Komenda, igralci v naši ekipi pa so
bili Anton Trebušak, Marjan Karnar, Peter

Plevel, Jože Zidarič in Ivan Hlade.
Že 18. maja je bilo prav tako v naši organizaciji posamično prvenstvo DU Gorenjske.
Udeležilo se ga je 44 šahistov iz desetih DU
Gorenjske. Prva tri mesta so bila razdeljena: 1.
Ivanovič (DU Kranj), 2. Ravnikar (DU Jesenice), 3. Gazvoda (DU Kranj). Naš najboljši
Marjan Karnar je osvojil 9. mesto, Anton Trebušak je bil 20., Peter Plevel 25., Ivan Hlade
38.
Od 16. septembra do 18. novembra je bilo
odigranih 9 krogov Osrednje slovenske prve
lige doma in v drugih krajih. Igralo je 10 štiričlanskih ekip. DU Komenda je v postavi:
Marjan Karnar, Brane Deželak, Anton Trebušak, Marjan Kern, Alojz Mezeg, Jože Zidarič
in Peter Plevel dosegla doslej največji uspeh:

Črna kronika in veseli december

Preživeli smo leto in tudi najbolj veseli mesec v
letu, ko po navadi delamo obračun za preteklo
leto in se zazremo v čase, ki prihajajo. Težko je
reči, da smo lahko z varnostnimi razmerami v
preteklem letu popolnoma zadovoljni. Moramo
pa priznati, da se je varnostna kultura nekoliko
izboljšala, saj (do sedaj še nepopolni) podatki
povedo, da je bilo v preteklem letu na naših
cestah 42 manj prometnih nesreč s smrtnim izidom, čeprav se veča število nesreč s težkimi
telesnimi posledicami. Nekateri pravijo, da so
temu krive tudi slabe ceste. Pri tem ne morem
nehati misliti na osnovno določilo Zakona o
varnosti v cestnem prometu, ki omenja, da
moramo hitrost vožnje prilagoditi stanju cestišča, razmeram na cesti, vremenskim vlivom,
predvsem pa upoštevati predpise o najvišji stopnji alkohola in psihoaktivnih snovi v krvi. Težave delajo mnogim voznikom tudi prometni
znaki, ki omejujejo hitrost vožnje.

Nekaj reda bodo napravili trije zakoni s področja varnosti v prometu, ki so v pripravi in o
katerih je bilo že nekaj napisanega. Pa ne bodo
rešili vsega samo z visokimi globami in strožjo
kaznovalno politiko. Posameznik bo moral vsak
sam napraviti red v miselnosti in odgovornosti.
Da nam bo bolje in da bomo živeli bolj varno.
Tudi poročilo Policijske postaje Kamnik je
za mesec december času in vremenu nekako
pričakovano. Vse kaže, da so nepridipravi vse
praznične dneve počivali. Z malo zlobe – tudi
njim se prileže praznik kot dela prost dan.

Vlomi
Najbrž je nekdo za Miklavževo dobil premalo
daril in se je že 7. decembra poskusil »obdariti«
sam. Pa se mu je pri poskusu vloma v IC v Žejah
zalomilo. Ostalo je samo pri poskusu vloma.
Štiri dni pozneje, 11. decembra, je nepridipravu »padla v žep« zlatnina, ki si jo je prisvojil ob vlomu v stanovanjsko hišo v
Mostah.

Tatvine
Je že tako, da se v tem mesecu
radi odpravimo na obiske k sorodnikom, v trgovine ali pa kar tako na
izlet. Gorivo je vsak teden dražje.
Izravnavo stroškov so si nepridipravi omisli kar šestkrat na bencinskih
Na Mrliških vežicah v Komendi so v četrtek, 13. januarja, servisih, kjer so si gorivo natočili,
ugotovili, da so zmanjkali žlebovi. Menda pa komendske ne da bi plačali. Nadzorne kamere?
Mrliške vežice takrat niso bile edine na širšem območju, ki Že, že! Pa kaj, ko so na vozilih veliso ostale brez žlebov.
kokrat nameščene ukradene registr-

drugo mesto in se uvrstila v Super ligo.
Zaključni turnir osrednje slovenske šahovske lige je bil 25. novembra v prostorih OŠ
Komenda v organizaciji naše šahovske sekcije.
Turnir je vodil državni šahovski sodnik Franc
Poglajen, ki naši sekciji vedno rad priskoči na
pomoč. Nastopilo je 20 štiričlanskih ekip.
Najvišje dosežke so si razdelili: 1. mesto ŠK
Ig., 2. mesto IBM Ljubljana, 3. mesto ŠK Komenda-Popotnik; nehvaležno, a še vedno
odlično 4. mesto pa so osvojili šahisti DU
Komenda z igralci: Marjan Karnar, Brane
Deželak, Anton Trebušak, Jože Zidarič in
Marjan Kern.
Za konec leta in sprostitev je 16. decembra
sekcija organizirala prvenstvo posameznikov
– šahistov DU Komenda. Pokale so si razde-

ske tablice. Priporočilo lastnikom motornih
vozil: samo drobna luknjica, nekoliko dela in
vijak, ki pritrdi tablico. S tem tatovom registrskih tablic »zagrenimo« lahko delo, sebi pa
prihranimo nepotrebne stroške in sitnosti dokazovanja.

Javni red in mir
No, tu pa je veseli december pokazal nekaj
svojega »veselega« vpliva. Kar petkrat so morali policisti posredovati zaradi prekoračitve
delovnega časa, hrupa in enkrat celo pretepa
gostov v gostinskih lokalih v Komendi. ( 1.,
21., 28., 29. in 30. decembra). Pa naj kdo reče,
da se gostje ne znajo zabavati, gostinci pa se
ne branijo denarja!

Prometne nesreče
Samo tri so bile! 1. decembra ob 20.45 je v
Komendski Dobravi neprevidni voznik z nepravilnim premikom »poljubil« drugo vozilo,
enak vzrok je bil za prometno nesrečo na glavni
cesti Brnik-Moste, ki se je zgodila 18. decembra ob 00,20 (izven naselja Komenda). »Pretežka noga« in temu primerno hitrost je botrovala
prometni nesreči 17. decembra, ki se je zgodila
ob 13.55 na isti cesti izven naselja Nasovče.
Tone Ogorevc

Odšli so
Pavla Repnik, rojena 6. 12. 1926, Moste
30, stara 84 let
Vincencij Kern, rojen. 1. 4. 1940, Nasovče
4, star 70 let

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Marjan Žnidar (VEM), Boštjan Peršin (SD), Anton Pogačar (N.Si), Marija Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Damir Salajko (SDS) in Vesna Živadinov Štebe
(LDS). Člani uredništva: iktorija Drolec, Vera Kepic, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Katarina Pavlinič, Tanja Sušnik, dr. Marko Žerovnik, Katja Tabernik... Priprava za tisk in tisk:
BOLD. Naklada: 1880 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplačno.
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Aplenca-Glasilo občine Komenda, Leto 20, številka 2 bo izšla
25. februarja 2011. Gradivo za objavo, tudi čestitke in oglase,
oddajte do četrtka, 10. februarja 2011
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tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.
gok@komenda.si. Informacije tudi na GSM 031-638-699
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Uspešen nastop mladih šahistov

lili: 1. mesto Marjan Karnar, 2. mesto Anton
Trebušak, 3. pa je bil Marjan Kern. Pokale
je podelil podpredsednik DU Ivan Hlade, ki je
šahistom namenil nekaj dobrih misli in želja za
praznike in vse dobro v novem letu. Mislim in
času primerno se je nadaljevalo družabno srečanje, kjer so načrtovali delo v prihodnjem letu.
Tone Ogorevc

Pisana pogača

Posamezno prvenstvo Ljubljanske regije za
deklice in dečke do 8, 10, 12 in 14 let za leto
2011, ki je bilo v Komendi 15. in 16. januarja.
V skupini deklic do 8 let je Ana Pibernik
osvojila 4. mesto. V skupini dečkov do 8 let je
Jan Šubelj osvojil 2. mesto, Rok Hlade je
osvojil 6. mesto, Jaka Počkaj 9. mesto in Andraž Karner 10. mesto. V skupini dečkov do 10
let je Peter Ojsteršek osvojil 3. mesto, Klemen
Poglajen je osvojil 5. mesto.
Rezultati so naslednji: V skupini deklic do 8
let je zmagala Anja Dragar (OŠ Nove Jarše),
sledita Kaja Faganel (OŠ Mirana Jarca) in Ana
Škrabl (OŠ Nove Jarše). V skupini deklic do 10
let je zmagala Kaja Grošelj (ŠD Domžale), sledita Nika Kobetič (ŠD Domžale) in Nika Vidic
(ŠK Komenda). V skupini deklic do 12 let je
zmagala Nadja Viharev (ŠK Komenda). V skupini deklet do 14 let je zmagala Manca Kralj (ŠK
Komenda), sledita Anja Kandič (ŠK Komenda)

RECEPT

Sestavine: 4 jajčka, 1 navadni jogurt v lončku, 1 jogurtov lonček olja, 1 pecilni prašek, 8
žlic mehke moke in 8 žlic ostre moke.
Vse skupaj zmešaj in po okusu dodaj na kocke narezano: šunko, sir (edamec), kisle kumarice, rdečo in rumeno kislo ali pa svežo papriko.
Vse zmešaš, daš v namaščen pekač in pečeš
35 minut pri 180° C. Ko se malo ohladi, nareži
na kocke 5 x 5 cm in hladno ponudi. – K. T.

NAPOVEDNIK
dogajanj v januarju in februarju
PODATKE za objave v NAPOVEDNIKU v Aplenci sporočajte na
E-mail: urednistvo.gok@komenda.si ali na GSM 031 638 699 do datuma, ki je objavljen v Kolofonu o oddaji člankov, zahval, čestitk za
Aplenco.
OBVESTILA za uvrstitev v objavo JUMBO PLAKATOV sporočajte na urednistvo.gok@kolmenda.si ali GSM 031 638 699 do sredine
meseca za objavo na plakatnih mestih (Komenda, Moste) v občini v
naslednjem mesecu.
Zbori gasilcev Komenda, Moste, Križ – Gasilci PGD Komenda bodo
pregledali delo na občnem zboru v soboto, 29. januarja, ob 18. uri v
gasilskem domu v Komendi, gasilci PGD Moste v soboto, 5. februarja, ob 18. uri v gasilskem domu v Mostah in gasilci PGD Križ v
soboto, 19. februarja, ob 18. uri v domu krajanov na Križu.
Skoki na Gori – Športno društvo Skakalni komite Gora bo v nedeljo,
30. januarja, organiziralo tradicionalno tekmovanje v smučarskih
skokih na skakalnici na Gori. Poznana in priljubljena prireditev med
tekmovalci in obiskovalci se bo začela ob 13. uri.
Pohod na Kolovec – Organizira ga DU Komenda v soboto, 5. februarja, ob 8.30 izpred Kralja v Mostah.
Prireditev ob kulturnem prazniku – Kulturno društvo Komenda vabi
v ponedeljek, 7. februarja, ob 19.30 v dvorano Kulturnega doma na
prireditev ob kulturnem prazniku.

in Nika Mazej (OŠ Domžale). V skupini dečkov
do 8 let je zmagal Val Kmetič (OŠ Trzin), sledita
Jan Šubelj in Jakob Vid Štruklec (OŠ Mengeš),
naši člani so še osvojili: 4. mesto Matej Kralj, 7.
mesto Tim Kovačič. V skupini dečkov do 10 let
je zmagal Maj Markošek (ŠK Komenda), sledita
Staš Ahtik (ŠK Komenda) in Peter Ojsteršek,
naši člani so še osvojili: 4. mesto Domen Kralj,
10. mesto Miha Leonardi. V skupini dečkov do
12 let je zmagal Julian Novakovič (ŠK Komenda), sledita: Filip Bojko (ŠS ŠD Loka pri Mengšu) in Anej Kmetič (OŠ Mengeš), naši člani so
še osvojili: 4. mesto Črt Božič, 6. mesto Jaka Šivavec, 9. mesto Dejan Leonardi.
V skupini dečkov do 14 let je zmagal Maj
Mejak (ŠD dr. Milan Vidmar Ljubljana), sledita
Domen S. Založnik (ŠK Komenda) in Žan
Magrl (ŠS TD Dol pri Ljubljani), naš član Tim
Mušič Kralj je osvojil 5. mesto.
Franc Poglajen

Občni zbor Društva upokojencev Komenda – Upokojenci bodo delo
v minulem letu pregledali na občnem zboru v soboto, 12. februarja,
ob 16. uri v Osnovni šoli v Komendi. Sprejeli bodo tudi delovni načrt
za letos in namenili posebno pozornost zlatoporočencem.
Obisk partnerskih evropskih šol v Komendi – V okviru projekta Comenius bo v sredo, 16. februarja, na OŠ Komenda Moste v Komendi
potekal obisk 7 partnerskih evropskih šol.
Izlet in kopanje – DU Komenda vabi na izlet in kopanje v Bioterme
Mala Nedelja v četrtek, 17. februarja. Odhod avtobusa: Komenda 7.00, Križ - 7. 10. Prijave: Marija Špehonja na 031 404 303.
Mednarodna razstava otroških ekslibrisov - V Osnovni šoli v Komendi bodo v četrtek, 17. februarja, slovesno odprli tradicionalno 8.
mednarodno razstavo otroških ekslibrisov na OŠ Komenda Moste.
Slovesna prireditev bo ob 12. uri v Športni dvorani v Komendi.
Krvodajalska akcija – Območno združenje RK Kamnik in Zavod za
transfuzijsko medicino RS vabita na krvodajalsko akcijo v Domu
kulture Kamnik (Fužine 10). Od 7. do 13. ure bo akcija 17. in 18.
februarja. S seboj prinesite veljaven osebni dokument s fotografijo.
Na Štefanjo Goro – Pohod organizira DU Komenda v soboto, 19. februarja. Odhod ob 8.30 izpred Kralja v Mostah.
Občni zbor KK Komenda – Konjeniki bodo pregledali delo in dogajanje v letu 2010 v petek, 25. februarja, ob 19. uri v gostilni Zajc v
Lahovčah. Vabljeni športniki in ljubitelji konjeniških prireditev.

Odbojkarska liga - 8. krog EL-TT odbojkarske lige 2010/2011, ki ga
organizira Društvo prijateljev športa, bo v soboto, 5. februarja, ob 14.
uri v Športni dvorani v Komendi.

DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE

Pregled dela TD Komenda – Člani Turističnega društva Komenda
bodo pregledali delo na občnem zboru v petek, 11. februarja, ob 19.
uri. Zbor bo v dvorani Konjeniškega kluba Komenda.

29. januar 2011 DINOTOPIJA ,5. februar 2011 SVET PRAVLJIC,
12. februar 2011 A VEŠ, KOLIKO TE IMAM RAD,19. februar 2011 BABICA NA
OBISKU,26. februar 2011; ZIMSKE POČITNICE- ni delavnice!!!

ČIRE ČARE ZA NAJMLAJŠE
Vsako soboto od 10. do 12. ure
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Teniški
klub Komenda
Aplenca

Prvih trideset let
Kako se je vse skupaj sploh začelo?
V letih 1980 do 1985 je nekaj mladih teniških zanesenjakov pod vodstvom Draga Briclja
s prostovoljnim delom zgradilo dve teniški
igrišči ob hipodromu Komenda. Takrat je bilo
veliko zanimanje za ta šport, saj je klub imel
več kot 120 članov. Klub je deloval in se razvijal s pomočjo Športnega društva Komenda,
krajevne skupnosti Komenda, z organizacijo
turnirjev, z oddajo igrišč in sponzorji.
Vedno so v klubi namenjali posebno skrb
mladim. Tudi sam sem bil med tistimi, ki smo
se v devetdesetih letih pod vodstvom Katje
Bricelj učili prvih teniških udarcev in kasneje
nastopali v regijskih ligah in na raznih turnirjih
po okolici. Kmalu se je izkazalo, da z dvema
igriščema ni moč ustreči vsem potrebam. Za ti
smo s pomočjo KS Komenda dobili nov prostor za štiri teniška igrišča na Podborštu, kjer
smo tudi danes. Nova igrišča so spet nastajala
s prostovoljnim delom in sponzorstvom maloštevilnih podjetij. Igrišča ob hipodromu pa je
klub oddal v najem za nekaj let Športnemu
društvu Policist iz Kamnika. S tem je klub
pridobil dodaten vir prihodkov in hkrati povečal priljubljenost tenisa v kraju. Bili je nekaj
vzponov in padcev, ki pa smo jih premagali
skupaj z združitvijo s ŠD Policist Kamnik.
Vodstvo se je pomladilo in klub je dobil nov
zagon in razvoj.
V 30-letni zgodovini kluba so bili nekateri
vidni zanesenjaki; med njimi ŠD Komenda
pod vodstvom žal pokojnega Janeza Kimovca,
KS Komenda pod vodstvom Romana Grošlja
in vsi dosedanji predsedniki Drago Bricelj,
Katja Bricelj, Štefan Pojbič, Damijan Dolinar,
Danijel Ramšak in sedanji Primož Podbelšek.
Pred desetimi leti se je teniškemu klubu
Komenda na igriščih na Podborštu pridružilo
ŠD Policist iz Kamnika, ki predstavlja kar velik
delež članov TK Komenda. Klub v zadnjih letih z združeno ekipo TK in ŠD Policist uspešno
nastopa v ligi Pod Kamniškimi planinami in
dosega zavidljive rezultate. Prav tako je združena ekipa TK in ŠD v letu 2010 pričela nastopati v okoliški ligi v pikadu. V letu 2010 je teniški klub že 5. zapored izvedel teniški tečaj za
naše najmlajše; in sicer za učence od 1. do 5.
razreda osnovne šole, ki se ga vsako leto udeleži okoli 25 otrok, s tem pa bomo tudi nadalje-
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vali.
V klubu je vsako
leto organizirana
klubska liga s sklepnim
turnirjem
najboljših, preko
cele sezone pa je
odigranih več moških in ženskih turnirjev dvojic, vsako
leto ob občinskem
prazniku
imamo
turnirje v moški in
ženski konkurenci.
Nismo pa pozabili
tudi na naše najmlajše in jim z igrali poskušamo omogočiti otroško igro. Lani je otroško
hiško in mizico dopolnil otroški tobogan, v
začetku letošnjega leta pa bomo dodali še gu-

galnice.
V zadnjih letih nam je ob pomoči sponzorjev
in predvsem lastnega dela uspelo povečati
klubske prostore ter jih modernizirati. Ob izdatni pomoči in zavzetosti našega člana Tomaža
Horvata nam je uspelo »osvetliti« dve igrišča,

ki nam omogočajo, da lahko v večernih urah
dokončamo nastope v ligi, na turnirjih… Zadnja naša pridobitev pa je ob izdatni pomoči, sponzoriranju in
prizadevanju našega člana Igorja
Štebeta leseni prizidek, ki nam
služi kot klubska kuhinja, skladišče in toaletni prostor.
18. septembra je klub v počastitev 30. obletnice delovanja
organiziral teniški turnir, na katerem je nastopilo 32 tekmovalcev. Zaradi vremenskih težav je
bil turnir na igriščih Harmonije
v Mengšu. Kar nekaj tekmovalcev pa se je po dolgih letih vrnilo

v teniški klub Komenda.
Po končanem turnirju in podeljenih pokalih
ter zahvalah najzaslužnejšim iz preteklosti pa
smo prerezali trak na novozgrajenem objektu.
Pri tem velja poudariti, da smo za prizidek od
ideje do odprtja porabili le dobra 2 meseca.
Čast odprtja in simboličnega prerezanja traku
novega objekta pa je bila namenjena glavnega
donatorju Igorju Štebetu, idejnemu vodji in
»nadzorniku« gradnje Francu Omerzuju in seveda županu občine Komenda Tomažu Drolcu.
Klub se je tudi zahvalil Igorju Štebetu in novo
kuhinjo poimenoval po njem - Štebetov hram.
Letos nas čaka še veliko dela. Pred samim
začetkom sezone v marcu in aprilu bo potrebno
po dobrih 20. letih opraviti večja vzdrževalna
dela; prenova oziroma obnova igrišča po že
treh večjih poplavah. Predvideni strošek bo po
dosedanjih ponudbah znašal okoli 4.500 €, kar
pa bo za klub precejšen zalogaj in zato upamo
na pomoč občine in donatorjev. Po sanaciji
igrišč pa bo treba urediti brežino potoka Govinek, ki nam jo je na igriščih že 3 krat zagodel z
odnašanjem dragega peska.
Prav tako je potrebno za obstoječe objekte
pridobiti še nekatere dokumente za kar pa se že
dogovarjamo z občino Komenda kot lastnikom
zemljišča. Malo je klubov v naši občini s
30-letnim delovanjem. Prav tako imamo v
klubu še polno idej, v katere verjamemo, da jih
bomo v bližnji prihodnosti tudi uresničili.
Na koncu bi se rad zahvalil vsem, ki s svojim
delom in prizadevanjem pripomorejo, da Teniški klub Komenda živi, ustvarja in se razvija.
Prav tako lepa hvala vsem sponzorjem in donatorjem, ki nam pomagajo pri delovanju. Posebna zahvala pa velja upravnemu in nadzornemu odboru TK Komenda, saj brez njih ne bi
bilo vsega, kar danes imamo in vidimo na
Podborštu.
Vse teniške navdušence v klubu vabimo, da
se nam v letos ponovno pridružijo na naših teniških igriščih na Podborštu. Sezona se bo
pričela (predvidoma) ob koncu meseca aprila
oziroma v začetku maja. Več o klubu in delovanju bo objavljeno tudi na oglasni deski od
aprila naprej.
Primož Podbelšek, predsednik TK Komenda

NAGRADNA KRIŽANKA
Odlikujejo nas 45 let delovnih izkušenj, kakovostno delo
in izkušnje

avetomehanika.marn@gmail.com
Nagrade:
1. nagrada: BON za 35 € za storitve v servisu
2. nagrada: BON za 25 € za storitve v servisu
3. nagrada: BON za 15 € za storitve v servisu
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo
REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda
DO VKLJUČNO 10. FEBRUARJA. Na kuverto napišite: ime, priimek, naslov in pripišite
Nagradna križanka.
Nagrajenci križanke Gašperlin vrtni center,
Moste pri Komendi v Aplenci, Glasilu občine
Komenda, številka 12-2010, www.vrtnicenter.si
1. nagrada: okrasni lonec Lechuza CUBIKO
30, barva po izbiri + rastlina JERNEJA BRA-

servisiramo avtoklime – menjamo in centriramo gume – servisiramo in
popravljamo avtopmobile VW, Audi, Seat in Škoda – pogodbeno sodelujemo s kleparjem in avtoličarjem – pogodbeno sodelujemo z zavarovalnicama Adriatic in Triglav – vgrajujemo originalne rezervne dele,
po dogovoru pa tudi rezervne dele s poreklom v Evropski uniji in z
enako garancijo – preizkušamo zavore na lastnih zavornih valjih – merimo in nastavljamo izpušne pline – pripravljamo vam vozilo za tehnični pregled in ga na vašo željo tudi opravimo – imamo certifikat za
predelavo osebnih avtomobilov na avtoplin

TUŠA, NORŠINCI 1 E, 9240 LJUTOMER
2. nagrada: okrasni lonec Lechuza CUBIKO
22, barva po izbiri + rastlina ALENKA TROP.
ZADRUŽNA ULICA 19B, 1218 KOMENDA
3. nagrada: okrasni lonec Lechuza MAXICUBI, barva po izbiri + rastlina JOŽICA
ZORMAN, ZADRUŽNA ULICA 7, 1218
KOMENDA

Čestitamo! Nagrade lahko uveljavijo nagrajenci na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta v trgovini GAŠPERLIN VRTNI
CENTER, SUHADOLE 100 (ob glavni cesti
Mengeš-Brnik) 1218 KOMENDA.

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

Poslovna enota

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

Spalnic in vzmetnic

Modernih dnevnih sob
Sob za mlade

ter še veliko, veliko ve ….
PE Lesnina Kranj
C. Staneta Žagarja 67
4000 Kranj
Odprto vsak delovnik med
9°° in 20°° uro
Sobota
9°° do 18°° ure

Možnost:
x
nakupa na obroke
x
brezplanega prevoza
x
brezplane montaže
x
raunalniškega izrisa
x
strokovnega svetovanja
x
rednih in izrednih popustov

