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Možnosti za različna sodelovanjaGlasilo občine Komenda 10/2011
Aplenca

Občina Komenda je letos navezala stike s Sremsko Mitrovico. Med nedavnim obiskom delegacije
Komende v Sremski Mitrovici so ugotavljali vrsto možnosti za sodelovanje na sejemskem, kmetijskem in drugih različnih področjih.

Delegacijo iz Komende so na slavnostni seji
pozdravili kot najvišje goste.
Vljudno in prijateljsko srečanje v Sremski
Mitrovici je bilo v začetku novembra, ko je
delegacija iz Komende bila na obisku ob tamkajšnjem občinskem prazniku. Župan Tomaž
Drolec je z delegacijo vrnil obisk in potrdil
podpisano pismo o sodelovanju, ki so ga gostje
podpisali med jesenskim sejmom v Komendi.
Pred tem pa so bili tudi dvakrat na obisku v
občini in se še posebej zanimali za sejemsko in
med ogledom Obrtne cone Potok in PC Komenda tudi za poslovno sodelovanje. V Sremski Mitrovici ob prazniku so zato še posebej
govorili o možnostih za sodelovanje in povezave tudi na kmetijskem in drugih področjih.
Med ogledom velikega plantažnega sadovnjaka jabolk blizu Sremske Mitrovice je župan

Tomaž Drolec na sestanku še posebej izpostavil interes in obojestranske možnosti za tesnejše povezave, kar sta potrdila tudi direktor PC
Komenda Matic Romšak in Stane Štebe na
podlagi izkušenj KK Komenda s področja sejemske organiziranosti.
»Prav sejem in poslovno sodelovanje je tudi
naša velika želja, izziv in prepričanje za naš
oziroma skupen razvoj z vami na podlagi izkušenj in že izoblikovanih poslovnih oblik in
vsebin pri vas. Na tem področju smo mi neizkušeni in začetniki, imamo pa prostor, možno-

Bogata zgodovina – rimske izkopanine sredi
Sremske Mitrovice na 2680 kvadratnih metrih.
Komenda s svojo delegacijo našim gospodarstvenikom še posebej predstavil njihove možnosti in prednosti.
A. Žalar

Gradonačelnik Branislav Nedimović (prvi z
desne): »Sejem in poslovno sodelovanje z vami je naša velika želja. Imamo prostor, možnosti, voljo…«
sti, želje, potrebe in voljo,« je med nadvse gostoljubnim obiskom poudaril gradonačelnik
Sremske Mitrovice Branislav Nedimović.
Prihodnji teden bo med obiskom v občini

Plantažni sadovnjak s pridelkom 500 vagonov
jabolk pod Fruško goro

Zajtrk za 850 mladih v občini

Župan je vse nagovoril; za zajtrk pa ne sme zmanjkati časa…
V Sloveniji smo se v petek zjutraj »spoprijeli«
s pripravljanjem tradicionalnega slovenskega
zajtrka za najmlajše državljane v vrtcih in šolah. Pa ni šlo samo za zajtrk, ampak kar za
»spoprijemanje« z danes v precejšnjimi meri
nepravimi navadami. Vsi vemo, da je zjutraj
potrebno zajtrkovati, malo pa jih tudi zajtrkuje,
še manj pa tisto »ta pravo«.
V obeh šolah v občini Komenda je za šolsko
prehrano odgovorna Jasmina Notar.
»V vseslovenski tokratni akciji slovenskega
zajtrka smo pri nas 848 učencem v obeh šolah
in vrtcu postregli z medom, črnim kruhom,
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Za petkov zajtrk so poskrbele Jasmina Notar in kuharice Tatjana,
Helena in Romana.
maslom, mlekom in jabolki. Pozdravila je vse
ravnateljica Mira Rek, nagovoril je učence župan Tomaž Drolec, kaj je in zakaj je med na
jedilnem zajtrku je razložil čebelarski mojster
Milan Starovasnik.«
Najmlajši občani so zajtrk sprejeli; recimo,
da večina kot zelo dober, nekateri sicer ne bi
tega ali onega, nekaterim je bil zanimiv dogodek, vsem pa je bila položena v uho razlaga, da je to tisto, kar je naše, domače, slovensko,… in je tudi zato vedno in edino
najboljše.
A. Žalar Kruh, maslo, med, mleko…
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Župan Tomaž Drolec

Večina se sploh ni zavedala
Moj odgovor na razpis: Z ljudmi, ki v tem mandatu odločajo v imenu
vseh, je drugače nemogoče. – Redka je danes občina, ki ima dva
odlična vira za oskrbo s pitno vodo. – Gradnjo kanalizacije bo
krojilo vreme. – Pogoj za zadrževalnik je gradbeno dovoljenje.
Na oktobrskih zborih občanov v Mostah,
Komendi in na Križu je bilo ob razlagah
svetnikov, ki projekta Medgeneracijskega
centra niso podprli z utemeljevanjem, da ni
denarja, čutiti med udeleženci zborov zaradi
tega precejšnje nezadovoljstvo. Občinski
svet je potem na oktobrski seji sklenil, da
imenujete komisijo za prodajo projekta
Medgeneracijski center.
»Res je. Na zborih občanov, kot je že Jure
Debeljak zapisal, je bilo zaznati, da so se svetniki nekako opravičevali za poteze, ki so jih
povlekli in s katerimi so porušili do sedaj v
naši občini daleč najboljši program na področju
sociale in šolstva. Prepričan sem, da se večina
svetnikov sploh ni zavedala, o kako veliki
stvari se odloča. To pa tudi potrjuje, da večina
svetnikov živi s krajem samo pred volitvami,
sicer pa so v svojih klubih, društvih, ustanovah… Zato tudi vzdržnost pri glasovanju in
obnašanje, kot da so bili izbrani v občinski svet
le zato, da molčijo, glasujejo pa naj drugi namesto njih.
Tega Ne-glasovanja je bilo letos veliko in
prav ti glasovi so bili vedno tudi odločujoči ob
rušenju oziroma Ne-potrjevanju izgradnje
Medgeneracijskega centra. Kaj si mislijo o tem
občani, smo lahko slišali na zborih, sicer pa naj
presodi vsakdo sam.
Na zadnji seji je bilo izglasovano, naj se
projekt ponudi drugemu izvajalcu programov
v Medgeneracijskem centru, s tem, da se lahko
prostori, ki so namenjeni Medgeneracijskim
programom in del gostinskih prostorov, preuredijo za povečanje števila postelj za potrebe
doma za starejše. Tako bi bila ekonomska slika
boljša in seveda donosnejša za vlagatelja.
Za prodajo našega centra, za katerega smo
se mimogrede trudili vsaj šest let, sem imenoval komisijo na predlog vodij svetniških skupin, ki pa so na moje začudenje predlagali kar
drug drugega, kakor da v svojih strankah za ta
posel nimajo ustreznejših ljudi ???!!! Ena od
vodij, ker je ni hotel od kolegov nihče predlagati, je predlagala kar sama sebe. Ups! Kljub
temu, mislim, bo petčlanska ekipa uspela v
čim krajšem času pripraviti razpis z upanjem,
da bi čim prej dobili kupca za naš center. Tistim, ki mislijo, da s tem razpisom delamo napako, naj povem, da je z ljudmi, ki v tem
mandatu odločajo v imenu vseh, to nemogoče;
ali pa samo, če se odločimo za zamrznitev
projekta in za nadaljevanje čez tri leta od začetka. Vendar s takšno odločitvijo izgubimo
koncesijo.«

Slišati je določeno nezadovoljstvo zaradi
morebitne prodaje programa Medgeneracijskega centra med ustanovitelji Zavoda
Medgeneracijski center (UPPG, Društvo
upokojencev, Medgeneracijsko društvo).
»Za to nezadovoljstvo je delno kriva tudi
moja napačna izjava, da bi v primeru prodaje
projekta MCK (Medgeneracijski center Komenda) prodali tudi Zavod MSK (Medgeneracijsko središče Komenda) in bi ustanovitelji
izstopili iz zavoda. Možnost je samo ta, da
ustanovitelji, ki so poleg občine še Društvo
upokojencev, Ustanova Petra Pavla Glavarja in
Medgeneracijsko društvo, dovolijo v Zavod
vstopiti še novemu družbeniku, kar pa je lahko
samo kupec projekta MCK.
Naj takoj poudarim, da bodo kljub prodaji,
in morebitnim novim lastnikom, ostali v celoti
vsi programi, ki so bili do sedaj zajeti v našem
centru; razen že prej omenjenih programov
Medgeneracijskega društva, ki se bodo še naprej izvajali, kot sedaj v starih prostorih.
Dejavnosti - pomoč na domu, dnevno varstvo starih, oskrbovana stanovanja - se bodo
morale izvajati kljub menjavi lastnika, saj smo
s temi pogoji in s takšnim programom tudi
pridobili koncesijo za institucionalno varstvo
starih ljudi.
Za podaljšanje koncesije in za povečanje
števila postelj v okviru našega centra se zavod
in občina trudita že sedaj, saj je pred vrati nov
razpis za podelitev koncesij, ob zamudi pri
gradnji pa smo morali podaljšati tudi bančno
garancijo. Res nas čaka ponovno mnogo dela
zaradi spremembe dinamike izgradnje centra,
vendar drugo ne preostane, saj so se tako odločili izvoljeni izbranci.
Zavedati pa se moramo, če nam ne uspe
pridobiti kupca za center in s tem tudi ne izgradnje štirih oddelkov vrtca, bomo ostali z najmanj osemdesetimi otroki na seznamu čakajočih (če ne bomo posegli po kakšni rezervni, v
vsakem primeru dražji in slabši varianti).«
Občina Komenda se je pred leti za oskrbo
s pitno vodo priključila na kamniško zajetje
Iverje. Pred nedavnim pa ste se v Cerkljah
zavezali tudi za povezavo na krvavški vodovod?
»Okrog leta 1970 smo v okviru občine Kamnik gradili novo zajetje Iverje v Kamniški
Bistrici. To je zajetje Kamniške Bistrice, kjer
vodo zajemamo z okrog 70- do 80-metrskega
peščenega naravnega prodnatega filtra. Zato je
ta voda tudi ocenjena kot ena najboljših v Slovenskem prostoru in jo tudi tako cenimo; tista

na prodajnih policah je veliko slabša in še tisočkrat dražja od vode iz domače pipe. Na
Kamniško vodo, kot pravimo, je bila desetletja
priključena vas Križ, ki je bila s Krvavško vodo
povezana s cevjo premera 100 mm, ki pa ni
omogočala pretoka še za preostali del naše
občine. Trdim, da Krvavška voda ni kvalitetno
na zajetju prav nič slabša od Kamniške. Žal pa
se na zajetju lepši del zgodbe o Krvavškem
vodovodu tudi konča. In prav zaradi onesnaženosti vode že takoj ob zajetju in tudi zaradi
spornih azbestnih cevi, smo se pred leti, po
groznem udrtju zemlje v vodovodne cevi,
odločili, da v najkrajšem možnem času zgradimo cevovod od vodohrama v Podgorju do
vodohrama na Mlaki. In zato danes iz pip
slehernemu našemu občanu teče zdrava pitna
voda.
Že takoj po ustanavljanju novih občin smo
župani vseh občin, ki smo v naša gospodinjstva
dobivali vodo s področja Krvavca, sklenili, da
postorimo vse potrebno za sanacijo zajetja in
seveda tudi ustrezen razvod z novimi cevovodi
in vodohrami.
In šele po desetletju se nam je v petih občinah (brez Mengša) na področju vodooskrbe s
Krvavca uspelo dokopati do nepovratnih sredstev, ki jih pričakujemo v višini 60 %. Občina
Komenda bo morala v naslednjih treh letih
nameniti 822.000 evrov, kar ji bo omogočilo
porabo 17 litrov vode na sekundo. To je količina, s katero bi v skrajni sili tudi sedaj shajali v
občini. Na Kamniškem vodovodu iz Iverja
smo upravičeni do 40 litrov na sekundo, trenutno pa jih koristimo povprečno okrog 20 litrov.
Gradnja cevovoda s Krvavško vodo bo v
naši občini potekala na trasi od Spodnjega Zaloga do Nasovč in naprej proti Vodicam, kjer
se bo združila s pred desetletjem zgrajenim
vodovodom med Komendo in Vodicami. Prav
po slednjem cevovodu, za katerega so bile že
uporabljene najkvalitetnejše cevi, se bo, če bo
potrebno, lahko oskrbovala cela naša občina. S
tega stikališča v Vodicah pa se že napaja tudi
naša Poslovna cona. Skratka, bomo redka občina, ki bo imela kar dva odlična vira za oskrbo
s pitno vodo.«
V začetku oktobra se je začela gradnja
kanalizacije iz Komende proti Nasovčam.
Kakšen je program izgradnje?
»Izgradnja kanalizacije proti Potoku in iz
Lahovč proti Nasovčam poteka trenutno nemoteno. Podjetje Hidrotehnik šest metrov globoko polaga kanalizacijske cevi, ki jih vsaj 50
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let in več ne bo treba menjati. Dela na tej globini na spodnjem Klancu (po mojem bi morali
ta del pripojiti k novemu naselju) so izredno
zahtevna in tudi zelo nevarna. Dobro pri vsem
tem pa je, da je sestava tal ugodna za izkop takšnih globin. Zato delavcem želim previdnost
in tudi srečo pri delu. Plan predvideva, da bodo
dela na glavnem vodu končana še letos, krojilo
pa jih bo gotovo vreme. Hkrati poteka polaganje plinovoda, medtem ko bodo vodovod, javna
razsvetljava in asfalt na vrsti spomladi, po

sprejetju proračuna. Prizadete uporabnike cestišč prosim za potrpljenje; ob prevoznih težavah se velja posvetovati z delovodji na gradbišču, ali pa se oglasite na občini.«
Leto sicer še ni končano, vendar (upajmo)
kaže, da jo bomo odnesli brez poplav. Je sicer kaj novega v pripravah za izgradnjo
zadrževalnikov?
»Upam, da je čas poplav res že za nami, čeprav se zadnja leta človek tudi na stare vraže in
pregovore ne more več zanašati. A pustimo
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šalo. Lahko povem, da vse poteka po planu;
od projektiranja in poplavnih raziskav. Upam,
da nam bo v prvi polovici leta 2012 uspelo
pridobiti gradbeno dovoljenje. Vse drugo,
vključno pridobitev denarja za gradnjo, bo
lažje. Čim prej si želim razgrnitev sprememb
in potem potrditev prostorskega plana, kar je
pogoj za vložitev dokumentov, ki se že pripravljajo za kasnejšo pridobitev gradbenega dovoljenja.«
Andrej Žalar

Medgeneracijski center
Po zborih občanov oktobra v Mostah,
Komendi in na Križu, predvsem pa po oktobrski seji občinskega sveta, ki je sklenil, da
župan imenuje komisijo za prodajo projekta
Medgeneracijski center, je bilo tako med
udeleženci zborov, kot med ustanovitelji
Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda, opazno nezadovoljstvo; še posebno med
ustanovitelji Zavoda. Slednji so na svojih
sejah tudi obravnavali razmere in nastali
položaj in se z ocenami, stališči oziroma
sklepi pridružili osnovnemu stališču in, kot
so potrdili, ligitimni zahtevi, ki jo imajo kot
volivci.

Ustanova Petra Pavla
Glavarja
Na podlagi objave v Aplenci (oktober 2011),
da je bila ustanovljena komisija za prodajo
Medgeneracijskega centra, se čutimo dolžni,
da se oglasimo z legitimno zahtevo, ki jo kot
volivci imamo:
Zahtevamo, da ostane Medgeneracijski
center pod okriljem Občine Komenda.
Zahteva temelji na Glavarjevi oporoki in na
lastnem znanju in zavesti podpisanih. Vodilo je
Glavarjeva misel, da mora zdravnik v bolnici,
za katero je v oporoki namenil sredstva, obvladati slovensko. V izogib napačnim interpretacijam, pojasnjujemo, da je bila ta zahteva zapisana v Glavarjevi oporoki v času (1784), ko je
vsa tedanja inteligenca govorila nemško in latinsko. Prevedeno v današnje čase, ko je slovenski jezik, hvala Bogu, uradni jezik suverene
države, pa je treba to zahtevo ohraniti v delu,
ki zadeva lastništvo in upravljanje tako pomembnega centra. Slišimo, da se nekateri svetniki hodijo zanimat v druge kraje Slovenije in
si pridobivajo znanje na tem področju. Predlagamo, da to znanje vložijo v razvoj tega centra.
Preseneča nas, da stranke, ki imajo sicer na
državni ravni v ospredju nacionalni interes, v
tem primeru izražajo popolnoma drugačno
stališče. Veliko je govora o profitu, veliko je
nezaupanja, od kod to? Ali tu velja reklo: Česar
je srce polno, to usta govore?
Glavni razlog, ki ga navaja “opozicija”, je,
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da denarja ni. Nikoli se niso toliko spraševali, ko je šlo za druge projekte, ravno tu pa se
je zalomilo. Človek bi rekel, da gre za pomanjkanje ljubezni. Kaj to potegne za seboj,
pa si lahko le mislimo, delno pa tudi že vidimo.
Medgeneracijski center bo nudil razne usluge, med njimi tudi pomoč na domu, kakovostno
staranje, hospic - paliativno oskrbo, skrb za
najmlajše, izobraževanje (za življenje) vseh
generacij, idr. Glavna dejavnost bo skrb za
starejšega človeka - vsak človek ima pravico
ohranjati dostojanstvo. Statistike in prognoze
kažejo, da val starostnikov prihaja. Dejavnosti
centra bo kljub temu, da bo temeljil na solidarnosti med generacijami, treba plačati, na to bo
morala biti pripravljena tudi lokalna skupnost,
ki bo socialno šibkejšim morala dodajati manjkajoči delež sredstev. Ta sredstva pa bodo v
primeru, da bo center v lasti občine, bolj zanesljivo šla v roke (za plačilo za delo in usluge)
domačim zaposlenim.
Medgeneracijski center bo pomenil žarišče
znanja medgeneracijske kulture, ki bo prekvasila celo občino, vplivala na dvig zavesti in z
leti bo prihajalo do nove miselnosti. Če bodo
starejši ljudje iz našega okolja kakovostno živeli, bo to pomenilo izboljšanje družbe in bo to
dolgoročna korist za vse generacije. Prostovoljstvo je danes še prisotno. Če bo center v
slovenskih (občinskih) rokah, se bo to laže
gojilo, ker bo večje zaupanje.
Slovenci smo sicer znani po tem, da nihče ni
prerok v svojem kraju, vendar se moramo potruditi, da ne bomo gojili pogojev, da bi to obveljalo. Temelj za drugačno gledanje je zaupanje. Dolgoročno je treba na tem delati.
Vsi se strinjamo, da center mora biti. V
debatah okoli centra se je, bojimo se, da zgolj
zaradi ozkih posamičnih interesov, ustvaril
trend rušenja, brez argumentov in alternativnih rešitev, ki je bil preveč uspešen in ga je
treba zaustaviti. Četudi bi se center poskušalo
prodati, trenutek za to ni primeren, saj ni
povpraševanja, kupna moč je padla, ni investicijskega zagona. Naslednje vprašanje, ki se
poraja je, koliko besede, vloge pri upravljanju
bi imela občina in ustanovitelji, v kolikor bi
bil center v tujih rokah. Nenazadnje, ker bo
starostnikov čedalje več, bi bil medgeneracijski center dober posel, in je v interesu nas
vseh, da imajo od te dejavnosti koristi pred-

vsem domači (lokalni) soinvestitorji ter izvajalci dejavnosti.
Koliko besede imamo Občina in ostali ustanovitelji trenutno, se kaže že sedaj. Nekateri
od prej omenjenih bi lahko rekli, da nas prodajajo, ne da nas bi kdorkoli kaj vprašal oziroma
so bile vse naše izražene pripombe preslišane,
preprosto ignorirane. Ustanoviteljev Zavoda
Medgeneracijsko središče nihče nič ni vprašal.
Prodajo se načrtuje brez našega soglasja.
Kakšne so relacije med Zavodom Medgeneracijsko središče in Zavodom za izgradnjo centra? Ustanovitelji smo vložili svoj delež v Zavod Medgeneracijsko središče Komenda, kaj
bo sedaj s tem zavodom in kakšne so relacije z
Zavodom za izgradnjo centra? Kje in kako je
določena vloga tujca (kupca), kakšna je vloga
ustanovitelja Zavoda Medgeneracijsko središče, zakaj nismo bili nič vprašani, so le nekatera vprašanja, ki se nam zastavljajo. Ustanovitelji javno postavljamo vprašanje, zakaj se mimo
nas odloča?
Potem, ko je projekt Zavod Medgeneracijsko
središče tekel 6 let na znanstvenih spoznanjih
prominetnega evropsko znanega inštituta, nekateri sedaj v nekaj urah spoznajo, da vrtci ne
gredo v tak zavod. Ob tem pa ti isti ne pomislijo, da je tradicionalni model družine v Sloveniji medgeneracijski. Starčki in dojenčki so živeli pod isto streho in so se učili drug od
drugega.
Sklep Občinskega sveta je za nas zaradi
zgoraj navedenih razlogov nelegitimen, zato
protestiramo proti takemu načinu odločanja, ki
je po našem mnenju škodljivo za dolgoročni
razvoj Občine in zahtevamo razveljavitev
sklepa.
Uprava UPPG se ne strinja s sklepom
Občinskega sveta o prodaji Medgeneracijskega centra Komenda. Uprava UPPG
zahteva, da Občinski svet ponovno preuči
možnosti, da Medgeneracijski center ostane pod okriljem Občine Komenda. Hkrati
Uprava UPPG zahteva, da Občinski svet v
zvezi z Medgeneracijskim centrom ne odloča mimo sodelovanja ustanoviteljev Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda.
Uprava UPPG hkrati pričakuje, da bo
Svet Zavoda Medgeneracijsko središče
pripravil načrt za izhod iz sedanje situaci-
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je, ki bo pomenil postavitev delovanja
centra.

Z ugotovitvami in
pozivom soglasni
ustanovitelji
Zavoda
Z gornjim prispevkom so se seznanili in se
strinjajo ustanovitelji Zavoda Medgeneracijsko središče: Društvo upokojencev, Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda in posledično Ustanova Petra Pavla
Glavarja.
Društvo upokojencev in Medgeneracijsko
društvo sta na svojih Upravnih odborih razpravljala o nameravani prodaji Medgeneracijskega središča in o predlogu Občinskega
sveta, da naj ustanovitelji zavoda, razen seveda Občine, izstopijo iz Zavoda. Na obeh
Upravnih odborih smo kategorično zavrnili,
da bi izstopili iz Zavoda, ampak želimo biti
dejaven člen pri prodaji, če bo do nje prišlo.
Sicer pa je stališče obeh društev, naj se poskuša narediti vse, kar je možno, da bi Medgeneracijsko središče ostalo v občinskih, to je v
naših rokah. Sicer se zavedamo, da bo to težko
izvedljivo, saj so občinski svetniki dva predloga za pridobitev kredita za izgradnjo središča zavrnili, v današnjih časih, ko so razmere v finančnem svetu veliko slabše, kot so bile
spomladi in poleti, ko smo pridobivali kredit,
pa bo po našem mnenju to praktično nemogoče. Poleg tega predstavlja veliko oviro tudi
koncesija za opravljanje institucionalnega
varstva starejših. Le-ta velja samo do maja
2012. Smo praktično v izredno težkem položaju, ki smo si ga zakuhali sami, oziroma nam
ga je zakuhala skupina svetnikov, ki jim, kot
kaže, kvaliteta življenja vseh generacij v naši
občini, predvsem pa starejše generacije, ne
pomeni kaj dosti.

Upravni odbor Društva
upokojencev Komenda
Upravni odbor (UO) Društva upokojencev
Komenda se je na 5. seji dne, 8. 11. 2011, seznanil z delovanjem Zavoda medgeneracijsko
središče Komenda (ZMSK) in kot ustanovitelj
soglasno sprejel sledeča sklepa:
1 sklep:
UO DU Komenda se soglasno odloča, da
DU Komenda v primeru prodaje Zavoda
medgeneracijsko središče Komenda ne odstopa od upravljavskih pravic iz naslova ustanovitelja Zavoda medgeneracijsko središče Komenda.
2. sklep
DU Komenda kot ustanovitelj Zavoda medgeneracijsko središče Komenda, odločno nasprotuje prodaji Zavoda medgeneracijsko središče Komenda.

Predsednik Odbora za
dodeljevanje socialne
pomoči pri UPPG
Komenda

V premislek
Človek, poln življenjskih sil in načrtov, ne misli na to, da je življenje minljivo, da na koncu
vsakogar čaka smrt. Naravno in razumljivo,
saj ima v mislih vse kaj drugega: družino, kariero, osebne želje in potrebe. Želi si večno živeti; da bi se nadaljevalo, kar je sejal in le deloma
požel, v otrocih, v kraju, kjer je živel in deloval, v osebah, s katerimi je bil trdno povezan,
je z njimi sodeloval. Vendar je tudi to zapisano
minljivosti; odvisno ne le od njega, marveč
tudi od volje, pripravljenosti in spoštovanja do
umrlega ljudi za njim. Kaj pa ostane za vedno
kot vzor, cilj in vredno posnemanja. Običajno
kaj takšnega, kar si je za življenjski cilj zadal
največji Komendčan, Peter Pavel Glavar: pomagati bistrim fantom iz siromašnih družin, za
napredek odprtim in zavzetim župljanom in
ostarelim bolnim ljudem, za katere ni dobro
poskrbljeno, sami nimajo sredstev za to. Prvo
je uresničeval v svoji šoli, drugo s podukom in
praktičnimi nasveti župljanom, da bi ti človeka
vredno in dostojno živeti, tretje pa v svojem
domu za ostarele, imenovanem Glavarjev špital, katerega prvotna namembnost se je spremenila po drugi svetovni vojni, ko so si ga
prilastili novi oblastniki.
Danes, kar zadeva prvo točko, Glavarjevo
delo v kraju nadaljuje predvsem OŠ KomendaMoste in UPPG Komenda s svojim Odborom
za štipendiste, glede druge točke šole na srednji, višji in visoki stopnji zunaj naše občine
ter razni izobraževalni tečaji v Komendi, med
njimi Šola za vrednote in življenje pri UPPG
Komenda, glede tretje točke pa, vsaj deloma,
dobrodelne organizacije in društva v naši občini (Župnijska Karitas Komenda, Rdeči Križ in
UPPG Komenda, zadnja leta tudi raznovrstni
programi v okviru načrtovanega Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda). Na zunaj, bi
lahko rekli, je za vse troje, se pravi prebivalce
Občine Komenda v vseh starostnih skupinah
in na vseh ravneh, dobro poskrbljeno.
Občina si prizadeva zagotoviti primerne vrtčevske in učne prostore, kakovostno zdravstveno oskrbo ter nego, pozornost in varnost
domačim starejšim ljudem. Eno izmed ugodnih
možnosti za vse troje vidi v načrtovanem
Medgeneracijskem središču Komenda. Pod
skupno streho. Za to so ji tudi pristojne oblasti
dale vsa potrebna dovoljenja, so jo pri tem
podprli Zavod Medgeneracijsko središče Komenda, Društvo upokojencev Komenda in
UPPG Komenda, poleg Občine Komenda
ustanovitelji Medgeneracijskega središča Komenda. Vse je bilo že pripravljeno, potrebno bi
bilo le še zasaditi lopate in začeti zidati. Zataknilo pa se je pri denarju. Tega kar naenkrat za
ta projekt ni več, čeprav gre za zgodovinski,
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lahko bi rekli stoletni načrt v Komendi in tudi
širše. Vsaj tako so ga odgovorni zanj prikazovali. Občinski svetniki, posledično zaradi njihovega nestrinjanja nazadnje tudi župan Tomaž
Drolec (vsaj tako je izpričevala zadnja seja
Občinskega sveta Občine Komenda), pa so se
nazadnje premislili, zaustavili načrtovani in
nato deloma spremenjeni projekt, so ga celo
pripravljeni z zemljiščem vred prodati najboljšemu ponudniku, ki bi upošteval njihove zahteve in koncesijo. Razumljivo, če človek pogleda na projekt s stališča, da naj zanj, kot je
bilo rečeno, ne bi bilo denarja. Nerazumljivo
pa, če ve, kako daleč je bilo že z njim in da bi
bil, če bi se začelo z deli v predvidenem roku,
danes že pod streho, bi kmalu lahko sprejel
prve stanovalce. Nerazumljivo tudi zato, ker se
toliko govori in piše o prostorski stiski v otroškem vrtcu, čakalnici za obolele in sami
zdravnikovi ordinaciji; prav tako tudi o dolgih
čakalnih dobah v domovih za ostarele iz naše
občine zunaj njenih meja. Vse to bi lahko
imeli in tudi nujno potrebujemo v Komendi, se
občina tej skrbi in odgovornosti ne more izogniti.
Lep zgled, kako reševati takšne in druge težave pri zagotavljanju človekovega dostojanstva vrednega življenja občanov imamo pri
Petru Pavlu Glavarju. Človeka čudi, da je on v
tedanjih časih, ko so ljudje živeli neprimerno
skromneje kakor danes, našel sredstva za uresničitev tako zahtevnih načrtov in ciljev. Uspel
je, ker je bil odločen, je vedel, da je to dobro za
Komendčane, je vse sile zastavil za to, povrh
vsega pa je znal prepričati komendatorja barona Petra Jakoba Testaferrato in župljane, zmogel premostiti vse ovire.
Podoba je, da danes odgovornim v naši občini po eni strani manjka te enotnosti, vizije,
smelosti in odločnosti, po drugi pa tudi zaupanja in podpore občanov. Kako bi se sicer kar
naenkrat podrlo to, kar je še včeraj veljalo za
»naj« projekt naše občine, prednostno zamisel
in tudi izvedbo!? Celo izročilo v tuje roke, kar
pomeni, da naj bi drugi odločali o tako pomembnih zadevah, kakor je oskrba otrok v
vrtcu, zdravstvena oskrba občanov in zdravniška pomoč ter preskrbljenost ljudi na starost v
naši občini? Ko je bilo že vse tako skrbno načrtovano in začrtano, tako rekoč dorečeno,
strokovno preverjeno in priporočeno!
Sprašujem se, ali se odgovorni, če upoštevam njihovo utemeljeno zaskrbljenost zaradi
zadolženosti občine in izjav, da za Medgeneracijsko središče Komenda ni denarja (kje pa so
bili prej, ko se je občina pretirano zadolževala)
res ne zavedajo, kakšne posledice ima lahko to
za Komendo, če se bodo odrekli načrtovanemu
oziroma v skladu z resničnimi potrebami in
predvidevanji prilagojenemu projektu? Kratkoročno se mu morebiti še lahko, dolgoročno
pa zagotovo ne. Nujno potrebnim primernim
prostorom za razširjeni vrtec, zdravnika in
ostarele. Pod skupno ali ločenih strehah. Vse
to namreč spada k prvenstvenim nalogam naše
občine, mar ne?
Zato bi veljalo vse skupaj še enkrat dobro

5

Aplenca

AKTUALNO - DOGAJANJA

premisliti, pretehtati in najti najboljšo možno
rešitev doma, najprej pa premagati razdeljenost
in razprtije, o katerih beremo v našem občinskem glasilu, se širi glas po občini. Z ustvarjanjem negativnega razpoloženja v občini se ne
bo prišlo daleč, kakor tudi v življenju ne. Čas
je resnično težak in zahteven, življenjske razmere tudi, vendar se, kakor v življenju nas,
občanov, tudi na občinski ravni lahko najde
primerna pot naprej. Takšna, da jo bodo podprli tudi občani, na njej videli sebe in svoje potomce. Potem bo v Komendi spet svetleje, več

ustvarjalnega duha in sožitja, ne pa zdraharstva
in ločevanja. V duhu in po zgledu Petra Pavla
Glavarja! Pošteno, s smelim pogledom, odločno voljo, pravimi nameni in cilji, ter skupnim
prizadevanjem za resnično blaginjo občanov!
Nikoli brez upanja!
Jože Pavlič,
predstavnik za Medgeneracijsko središče
Komenda zainteresiranih občanov, član
njegovega sveta in predsednik Odbora za
dodeljevanje socialne pomoči pri UPPG
Komenda

Spominska svečanost
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Blagoslovitev
konj na Križu

Na god sv. Štefana, 26. decembra
2011, bo na Križu že 20. tradicionalni obred blagoslovitve konj.
Ob 10. uri bo v podružnični cerkvi Spreobrnjenja sv. Pavla slovesna maša, po njej pa
bo pred cerkvijo blagoslovitev konj. Pripravljalni odbor tradicionalnega sprevoda
skozi vas in blagoslovitve konj vabi vse lastnike konj iz bližnje in daljne okolice ter
konjenike iz Konjeniškega kluba Komenda,
da se ob 11. uri zberejo pri bifeju Megi na
Križu, od koder bo sprevod krenil po vasi
do cerkve.
Konjenike bodo pogostili, prejeli pa bodo
tudi spominska darila lončarskega mojstra
Franca Kremžarja. Tudi za obiskovalce bodo poskrbeli; gospodinje bodo napekle in
pripravile slaščice, gospodarji pa bodo
imeli na skrbi tekočino proti mrazu. Ob
prazničnem klepetu, obetajo, bo lepo minil
drugi dan božičnega praznika.
Avtor lektoriranega prispevka, ki je bil objavljen v septembrski Aplenci na 6. strani
pod naslovom Trgovanje za molk občinskih
svetnikov je župan Tomaž Drolec.

Osrednja slovesnost ob Dnevu spomina na mrtve je bila letos 28. oktobra dopoldne pri osrednjem spominskem obeležju v Komendi. Organizator je bila KO ZB za vrednote NOB Komenda,
program so pripravili Mešani pevski zbor DU Komenda pod vodstvom Ignaca Gorjanca, učenci
Osnovne šole Komenda Moste in recitatorki - članici zbora. Slavnostni govornik je bil predsednik
KO ZB Filip Železnik, vence pa so položili Tomaž Drolec, Nande Vode in Edo Bohinc.
– A. Ž.

Odvetniška pisarna Hacin Kölner
Konec septembra je Odvetniška
pisarna
Hacin Kölner,
d.o.o. ob začetku poslovanja
pripravila
predstavitev z
družabnim srečanjem v Gostilni in pizzeriji Feniks v
Irena Hacin Kölner
Poslovni coni
odvetnica
Komenda.
Zbranim se je
predstavila odvetnica Irena Hacin Kölner.
Odvetniška pisarna nudi pravno svetovanje
v odškodninskih postopkih pri zavarovalnicah,
v zapuščinskih zadevah, pri vpisih lastninske
pravice in ostalih pravic v zemljiško knjigo,
pri reševanju vprašanj v zvezi z delovnimi
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razmerji (npr. pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi) in v primeru rubežev premičnin ali nepremičnin ter vseh ostalih civilnopravnih razmerjih.
Za pravne osebe pripravljajo tipske pogodbe,
ki jih le-te lahko uporabijo pri poslovanju z
vsemi svojimi strankami. Na njihovo željo zanje učinkovito vodijo izvršilne postopke in jim
svetujejo v delovnopravnih zadevah. V vseh
naštetih primerih hitro in strokovno svetujejo
in zastopajo v postopkih pred sodišči in upravnimi organi.
Prednost pisarne je, da strankam na njihovo željo pravno svetujejo tudi na njihovem domu ali sedežu. Pri svojem delu odvetnica skladno z veljavno zakonodajo varuje
kot tajnost, tisto kar ji je zaupala stranka.
Najdete jih na spletu na naslovu www.mojodvetnik.si, lahko pa odvetnico vsak dan
med 8.00 in 17.00 pokličete tudi po telefonu:
031 347 989 ali 01/ 4386 130.

Lani je bil v Domžalah jubilejni Novoletni Videomeh. Kateri
bo letošnji?
31 – 21 – 11
Odgovor pošljite na Uredništvo Aplence,
Zajčeva 23, 1218 Komenda in pripišite telefon ali pokličite na 031 638 699 do vključno
6. 12. Za pravilni odgovor bomo izžrebali 3
(tri) vstopnice za VIDEOMEH.
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Slovenska ljudska stranka, Beethovnova 4, 1000 Ljubljana

DeSUS gre
na volitve
SLS RADOVANA ŽERJAVA

z JULIJANO BIZJAK MLAKAR
Julijana Bizjak Mlakar je s svojim delom pokazala, da ji je vredno
zaupati. Je žena, mati, poslanka, podžupanja, borka za javno zdravstvo,
za interese delavcev, upokojencev, invalidov, obrtnikov, kmetov,
mladih.
Je magistra poslovne politike in organizacije, soavtorica dveh knjig
in avtorica številnih člankov. Delala je na najbolj odgovornih mestih v
šolstvu, v gospodarskih družbah, bila članica uprave in svetovalka
direktorja.
Po robu se je postavila plenjenju javnih zavodov in preprečila namere elit, da bi razgrabile še preostanek družbenega premoženja in
razgradile socialno državo. Podprli so jo sindikati in civilna gibanja –
predstavniki 800.000 državljanov.
Uspela je z zahtevo, ki bo omogočila odvzem nezakonito pridobljenega premoženja od leta 1990 dalje. Mnogim je olajšala zdravstvene
in socialne stiske. Za ljudi je borila bitke z birokrati.
Gordan Ambrožič Malenšek
Dr. Erik Brecelj, kirurg: »Julijana Bizjak Mlakar ima velike zasluge,
da se v preteklih letih ni začela brezobzirna privatizacija v javnem
zdravstvu.«
Jože Romšak, kmet – zahvala za nižjo obdavčitev kmetov: »Dovoli
mag. Julijana Mlakar Bizjak besedo HVALA za ta trud, ki si ga naredila v dobro nas vseh, ki ohranjamo slovensko pokrajino…« (junij
2011, kamnican.si)
Ivo Leban, avtomehanik: »Vrhunski strokovnjaki, ki gredo v politiko,
so redkost. Politiki, ki ostanejo načelni in pošteni, so še večja redkost.
Tu so prav vsi oblastniki klonili pred interesi kapitala. Julijana ne…
Izreden socialni čut, skrb za javni interes, zdravstvo.« (oktober 2011,
Nedeljski).

Vrnimo upanje
Sloveniji
8. novembra so se člani in prijatelji N.Si Komenda srečali na prijetnem
druženju s kandidatom za volitve mag. Matejem Toninom. Pogovor je
tekel predvsem o naslovu tega prispevka.
Vrnimo upanje Sloveniji je slogan Nove Slovenije na predčasnih
parlamentarnih volitvah 4. decembra. V volilnem programu so posebej
poudarjene vrednote, gospodarstvo in družina.
Vrednote so na prvem mestu. Poštenost, pravičnost, delavnost in
pravna država so tisto, na čemer moramo graditi našo državo.
Gospodarsko področje pa zajema pet glavnih ukrepov - uravnoteženje državnega proračuna, znižanje davkov, odprava plačilne nediscipline, pravična reorganizacija državne uprave in večja državna vlaganja
v infrastrukturo. Za uspešno slovensko gospodarstvo je potrebno odpraviti plačilno nedisciplino, najprej pri državi, ki je sedaj med največjimi
neplačniki, znižati davke, posledično pa se ljudje ne bodo izogibali
plačilu le-teh. Odpraviti sivo ekonomijo.
Tretji poudarek volilnega programa NSi pa je na družini. Družina
je namreč temelj družbe, zato mora imeti največjo možno podporo države. Zato se bo N.Si zavzemala za usklajenost pri spremembi predpisov
o poklicnem in družinskem življenju ter za cenovno dostopno rešitev
prvega stanovanjskega problema, kar bo mladim družinam omogočilo,
da se osamosvojijo in odločijo za otroke. Odločno zagovarjamo uvedbo
subvencij za otroke. Skratka skrb za družino in zdravo družbeno klimo
kot je medgeneracijsko sožitje in kakovostna starost.
Zaupajmo, oddajmo svoj glas in skupaj soustvarimo boljšo Slovenijo,
našo drago domovino.
Danica Zmrzlikar, OO N.Si Komenda

Volilni okraj Kamnik – Komenda
www.petersvetina.si

Spoštovani,
ustvarjanje delovnih mest za ljudi, ne glede na njihov
ekonomsko-socialni status, je vedno bil in bo moj poklicni izziv,
ki ga uspešno udejanjam že vrsto let.
Verjamem, da lahko kot poslanec v Državnem zboru RS naredim
še več za uresničevanje vrednot in zagotavljanje varnosti,
zaupanja in sodelovanja, za katere se zavzemam že vse svoje
življenje. Le tako lahko ostajam zvest sebi, svoji družini in vam.
Zahvaljujem se vam za zaupanje!
S spoštovanjem,
Peter Svetina

Industrijska
revolucija
Nedolgo nazaj je tajnik Liberalne akademije dr. Božo Flajšman izrekel
nekaj sila preprostih besed in postavil tezo, da smo Slovenci malo čez
les, ker ne uporabljamo les. Vse stranke stavijo na edino mogočo gospodarsko dejavnost, na informacijsko storitveno dejavnost. Dobro, smo v
obdobju računalništva, kramp in lopata pa sta za konkretna fizična dela
še vedno zelo uporabna orodja.
Kamniško področje, pa tudi Komendsko (spomin seže na SLOGO v
Mostah), je bilo stoletja poznano po lesni industriji. Rabili so samo dvajset
samostojno svobodnih slovenskih let, da so to industrijo uničili, izplenili
in zapolnili lastno pohlepnost. Čas objokovanja, da nismo bili pri tem
škodnem opravilu zraven, je minil in lahko bi pričeli znova. S sečnjo lesa,
z žaganjem hlodovine, z izdelavo miz in stolov, omar. Tako pridemo do
produkta, ki mu vseskozi dodajamo visoko tehnološko dodano vrednost
in ko produkt imamo vključimo še storitve prodaje,… V preteklih letih na
ministrstvu za gospodarstvo niste zasledili, da država vzpodbuja industrijo. Kako neki. Z rokami in nogami delajo le še Kitajci, Brazilci, Indijci. In
vsi ti se tradicionalno pametnim Evropejcem danes nasmihajo, ko nimajo
prav nobenih težav z gospodarsko rastjo, z recesijo.
Je vse to, kako priti od smreke v gozdu do omare v pisarni, tako zelo
težko razumljivo Slovencem, med njimi je na tisoče nezaposlenih univerzitetno izobraženih mladih?
Na bližnjih volitvah v Državni zbor bo na listi LDS v Kamniku in
Komendi kandidiral 26-letni absolvent elektrotehnike Damjan Matičič.
Damjan Matičič že vrsto let razvija programsko opremo za različna
podjetja v Sloveniji in tujini, pri čemer je deloval na področjih od spletnih tehnologij pa vse do pametnih avtomobilov. Trenutno je zaposlen v
inovativnem podjetju kot razvijalec programske opreme.
dr. Stanislav Zarnik
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Maks Lavrinc
socialno
o
liberalnii

Naročnik: Zares - socialno liberalni, Župančičeva ulica 8, 1000 Ljubljana

NAPREJ!
Spoštovane
občanke in občani!
Naprej ni samo slogan in reklamna parola s katero Socialni Demokrati
vstopamo v volilni čas. Je obljuba, da bomo še naprej delali za dobro
ljudi.
S svojim dosedanjim delovanjem smo pokazali, da se zavedamo stanja, v katerem smo se znašli vsi, skupaj z Evropo in svetom, in smo se
odgovorno lotili sprememb, ki so bile in so še vedno potrebne. Naš
predlog za izpeljavo teh prepotrebnih reform je upošteval socialno državo, varnost državljanov in skrb za razvoj.
Veliko bo povedanega in obljubljenega v teh dneh in mesecih, vendar
Socialni Demokrati ponovno lahko obljubimo tisto, kar smo že obljubili in sedaj obljubljajo vsi drugi - spremembe.
Naš program je zasnovan tako, da dolgoročno prinaša stabilnost v
gospodarstvu, zdravstvu, šolstvu, športu, kulturi in splošni socialni
varnosti ter zunanji politiki, ki se navezuje tako na dobre medsosedske
odnose, kot tudi na trdno povezanost z drugimi evropskimi državami.
Zato vas, spoštovane občanke in občani, vabim, da se volitev udeležite in oddate svoj glas SOCIALNIM DEMOKRATOM.
Za SD Komenda
Marko Dobnikar
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Kandidat SDS je
Damjan Hribar
Politični analitiki trdijo, da so letošnje predčasne volitve, prvič po
l.1990, prelomne, saj bomo z izidom opredelili smer nadaljnjega razvoja naše države. Ta bo šel v smeri modernih trendov, bodisi v smeri
obrambe pridobljenih pozicij. Ker je dobitek pomemben, ugled zdajšnje
»leve« koalicije pa je močno padel, so morali v politično igro vstopiti
novi igralci. Pri tem ene ponujajo kot mačka v žaklju, drugega kot
mačka z velikim žakljem, pravega programa za izhod iz krize nimajo ne
eni ne drugi in tudi obrazi ostajajo bolj ali manj isti.
V našem okraju je SDS sledila željam po novem obrazu na političnem
parketu, ki bi v naslednjem mandatu zastopal interese tukajšnjih ljudi.
Naš kandidat je Damjan Hribar, predsednik kamniškega odbora SDS,
ki bo s svojo mladostno energijo, preudarnostjo in spoštovanjem sogovornikov garancija, da bomo tudi Komendčani dobili pravega predstavnika ljudstva v hramu demokracije. Kandidat Damjan Hribar v okviru
kandidature predstavlja program s 7 točkami za nadaljnji razvoj kamniško-komendskega okraja, za katere bo iskal rešitve na državni ravni. Te
bo občanom Komende predstavil jutri, v soboto, 26.11., ko bo med 9. in
12. uro gost predvolilne stojnice pred trgovino Tuš v Mostah.
S programom se kandidat Hribar pridružuje programu SDS, ki je prva
in edina celovito pripravila program poimenovan 10+100, s katerim bo
naša vlada v prihodnjem mandatu zagotavljala izvedbo rešitev za gospodarsko rast, delovna mesta in pravičnost. Da bi za to dobili priložnost, pa moramo najprej na volitve ter tam izbrati prave kandidate s
pametnimi rešitvami. Se vidimo v nedeljo, 4.12.!
Bojan Škof, predsednik OO SDS
www.komenda.sds.si

Zadnji mesec leta
2011 bo
Aplenca izšla 23.
decembra.
NAROČILA čestitk in oglasov za objavo
v decembrski Aplenci sprejemamo do
vključno četrtka, 8. decembra, na:
Urednistvo.gok@komenda.si in urednik.gok@komenda.si – informacije po
telefonu: 031 638 699
OBLIKOVANE čestitke in oglase po
predhodnih naročilih pa sprejemamo
do vključno torka, 13. decembra.
Za DRUŠTVA so čestitke v velikosti
vizitke: 9 cm širina x 4 cm višina BREZPLAČNE
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SLS RADOVANA ŽERJAVA
Volilni okraj Kamnik – Komenda
www.petersvetina.si

Slovenska ljudska stranka, Beethovnova 4, 1000 Ljubljana

Aplenca

Spoštovani,
v kandidaturo za poslanca Državnega zbora RS na listi stranke
SLS se podajam s ciljem, da se v parlamentu poleg uresničevanja
programa stranke posebej zavzemam za reševanje lokalne
problematike na območju občin Kamnik in Komenda.
Iskanje priložnosti in ustvarjanje pogojev za zaposlovanje,
samooskrba, razvijanje tržnih poti za lokalne pridelovalce,
pomoč kmetom in podjetnikom pri prijavah na razpise,
spodbujanje javno-zasebnih partnerstev in razvoj lokalnega
podjetništa ter ureditev prometne infrastrukture so ključni
poudarki mojega programa.
Državni zbor RS je prostor, kjer se sprejemajo odločitve,
ki se dotikajo vsakogar od nas. Država, to smo mi vsi!

Ker skupaj zmoremo več, verjamem, da lahko kot vaš predstavnik
zastopam interese nas vseh. Naša pravica je, da nam odločitve
v politiki življenje olajšajo, ne pa zapletajo.
V svojem življenju nikoli nisem obljubljal, česar nisem mogel
izpolniti. Verjamem, da lahko kot poslanec v Državnem zboru RS
naredim še več za uresničevanje vrednot in zagotavljanje varnosti,
zaupanja in sodelovanja, za katere se zavzemam že vse svoje
življenje. Le tako lahko ostajam zvest sebi, svoji družini in vam.
Zahvaljujem se vam za zaupanje!
S spoštovanjem,
Peter Svetina
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Za
gasilce iz Most
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Najtežji dve minuti na svetu
Šest članov PDD Moste je bilo minuli teden v
Južni Karolini – Myrtle Beach v Ameriki na
svetovnem prvenstvu v Firefighter combat
challenge. V najtežjem tovrstnem tekmovanju
so merili moči med tekmovalci z vsega sveta.
Samo tekmovanje traja 6 dni, saj je prijavljenih
okoli 700 tekmovalcev.
Ob zaključku redakcije smo neuradno izvedeli, da je bila ekipa iz Most na uradnem treningu z nekoliko drugačnimi rekviziti uspešna.
Svoje vtise iz najtežjih dveh minut v športu
vam bodo tekmovalci iz Most zaupali v naslednji Aplence.

Tokrat pa naj velja ugotovitev,
da že zastopanje Občine Komenda na svetovnem prvenstvu na
tovrstnem tekmovanju onkraj luže niso mačje solze. Zato smo
tudi namenili naslovnico novembrske Aplence po mesecu požarne
varnosti temu dogodku onkraj
luže.
Sicer pa gasilcem iz vseh treh
občinskih društev za letošnje dosežke in delo – čestitke.
A. Žalar

Mladi PGD Komenda tudi na
državno tekmovanje
Komaj se nam je veselje nad uspehi članic malce poleglo, imamo že nov
razlog za veselje. 29. oktobra je v organizaciji GZ Lukovica potekalo
regijsko tekmovanje za mladino. Pogoji za tekmovanje niso bili najboljši,
saj je bilo mrzlo, trava pa mokra. Na tekmovanje smo peljali dve ekipi:
mladince in pionirke. Mladinci so šli na tekmovanje zelo samozavestno,
saj so pridno trenirali, tudi za pionirke smo vedeli, da so za tekmovanje
pripravljene. Tekmovali so v treh disciplinah: v štafeti z ovirami, vaji
razvrščanje, kjer ima glavno nalogo desetar in pionirji so tekmovali v
vaji z vedrovko, mladinci pa tekmujejo v vaji z ovirami za mladince.
Obe ekipi sta se odlično odrezali, saj sta zasedli odlično drugo mesto
in s tem pravico do nastopa na državnem tekmovanju. Za PGD Komenda je to zgodovinski trenutek, saj se iz našega društva na državno tekmovanje že več kot 20 let ni uvrstila nobena članska ali mladinska ekipa,
drugo leto pa gredo kar štiri ekipe. So nas pa leta 2004 na državnem
tekmovanju zastopale starejše gasilke.
Verjamem, da se bodo ekipe na tekmovanje dobro pripravile, težava pa
je, ker morajo vse ekipe imeti gasilske uniforme (do regijskega tekmova-

nja jih mladina ne potrebuje) in enotno obutev. Tekmovanja bodo ločena
za člane in mladino in obakrat bomo potrebovali avtobusni prevoz.
Z denarjem, ki ga imamo, odplačujemo posojilo in pokrivamo redne
stroške. Dopis župana Tomaža Drolca, da za naše društvo ni sredstev, pa
nam je ob uspehu namesto veselja prinesel dodatne skrbi.
Mihaela Poglajen

Uspešni v pikadu
V petek, 18. novembra, je bilo v
PGD Komenda še
zadnje
letošnje
tekmovanje gasilske mladine. Tekmovanje za konec
leta je bilo v pikadu, ki res ni gasilska panoga, je pa
po vseh zahtevnih
Najboljši na letošnjem pikadu v Komendi
sproščujoče. Tekmovanja se je udeležilo 136 mladih gasilcev iz 13 društev. Mladina
PGD Komenda je bila spet uspešna, saj je s štirimi medaljami osvojila
prehodni pokal. Medalje so osvojili: zlato pri pionirkah TINA JENC,
srebrno pa EVA OSREDKAR, pri mladincih srebrno medaljo ALJAŽ
ŠTEBE in pri mladinkah bronasto KARMEN PETEK.
Ob koncu tekmovalnega leta razglasimo tudi skupnega zmagovalca
celoletnih tekmovanj gasilske mladine. Seštevamo točke 8 tekmovanj,
ki se zvrstijo čez leto. Mladina PGD Komenda je čez leto zmagala kar
na petih tekmovanjih; enkrat so bili drugi, enkrat tretji in enkrat četrti,
šestič zapored pa so osvojili skupno prvo mesto, drugo mesto si je
priborila mladina PGD Tunjice in tretje mesto mladina PGD Motnik.

Delavni november v PGD Komenda
Še pred veselim decembrom smo v PGD Komenda imeli štirinajstdnevno delovno akcijo. Pripravili smo dom na zimo: toplotno smo izolirali dvorano nad novimi garažami, preselili garderobne omarice v nove
garaže, opremili arhiv in orodišče. Stari del gasilskega doma smo pobe-

lili in pospravili. Tako imamo sedaj prijeten prostor za druženje, predvsem pa smo pridobili prostor za mladinske vaje. Odziv na akcijo je
bilo zelo dober, delo pa prijetno in hitro.
Mihaela Poglajen

Tudi mladi gasilci s Križa

Oktober – mesec požarne varnosti je bil letos na Križu v znamenju priprav na regijsko tekmovanje mladih gasilcev v gasilskih disciplinah v
Lukovici. Mladi pa so se pripravljali tudi na gasilski kviz. Iz kamniške in
komendske gasilske zveze so se pomerili na regijskem tekmovanju v
Radomljah. Tam je bila tudi mlada trojka s Križa. Ustvarjali so risbe,
spoznavali gasilsko orodje in gašenje. Najbolj zanimiva pa je bila vožnja
z gasilskim tovornjakom.
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Roman
in Janez Jerovšek
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S smelimi načrti tudi v naslednje leto
Zmagovalca slovenskega kasaškega derbija in prvenstva triletnikov

Državno prvenstvo triletnikov Ljutomer 2011 - podelitev priznanja in
pokala (od leve): rejca Lojze Gorjanc in Janez Jerovšek, triletnik Jeri
GJ, voznik Roman Jerovšek, predsednik KK Ljutomer mag. Janko
Slavič, gospodar KK Branko Kristelj
Roman Jerovšek je tekmovalec, ki smelo in z optimizmom zre v
prihodnost. Tudi v letošnji kasaški sezoni je triintridesetletni Roman iz Gmajnice pri Komendi ponovno dokazal, da sodi med naše
najboljše voznike in trenerje. Svojo prvo zmago je dosegel pri petnajstih letih, davnega leta 1993, do danes pa je osvojil že 66 zmag.
Letos je v 43 nastopih v Sloveniji osvojil 8 prvih, 6 drugih in 7 tretjih mest, skupaj pa je bil kar devetindvajsetkrat uvrščen na prvih
pet mest. V začetku meseca novembra pa sta na hipodromu Magna
Racino v bližini Dunaja Jolly GJ in Roman Jerovšek prvič zmagala
tudi v tujini. Letošnje leto je bilo za člana Strokovnega odbora
Zveze društev kasaške centrale Slovenije nadvse uspešno, saj je
osvojil tako imenovani rejski dvojček. Državno prvenstvo triletnih
in štiriletnih kasačev. Za ta izjemen uspeh, ki je Romana in KK
Komendo z zlatimi črkami zapisal v zgodovino slovenskega rejsko
kasaškega športa, sta zaslužna tudi rejca Lojze Gorjanc in Romanov oče Janez Jerovšek, gospodar Konjeniškega kluba Komenda.
Vsekakor je potrebno omeniti tudi najzaslužnejšo pri vsej letošnji
Jerovškovi zgodbi o uspehu. Eno najboljših kobil vseh časov v Sloveniji, štirinajstletno kobilo Jasno, mamo štiriletne kobile Jolly GJ
in triletnega kastrata Jerry Lou-a GJ, ki so jo leta 2005 klub izjemnim uspehom Jerovškovi umaknili s kasaških stez in jo namenili
za nadaljevanje uspešne reje J-linije.
»V zadnji, osrednji dirki dneva za domače in uvožene konje, je med
desetimi kasači kar dvojna zmaga pripadla tekmovalcema domačega kluba. Po pričakovanju je slavil z najboljšim časom dneva Jasin GL (Mirko
Gregorc, KK Komenda) 1:21,2, druga je bila Jasna (Roman Jerovšek, KK
Komenda) 1:22,3, tretji pa Ungez (IT) (Martin Mars) 1:22,5. Svojo zadnjo dirko v bogati kasaški karieri je na domačem hipodromu v Komendi
odtekla osemletna Jasna in se z osvojenim drugim mestom poslovila od
tekmovalnih stez. Ena najboljših kobil slovenske reje, potomka Meadow
Meritimea in Jase, je v skoraj sedemdesetih nastopih v karieri osvojila
triindvajset prvih, triindvajset drugih in sedem tretjih mest. Lastnik Janez
Jerovšek in njegov sin Roman, voznik in trener Jasne, se vsekakor dobro
zavedata, da bo v prihodnje težko dobiti naslednico za tako uspešno
tekmovalno kobilo«, je ob zadnji dirki kobile Jasne leta 2005, zapisal v
konjeniški reviji njen tedanji urednik Uroš Bregar.

Prava odločitev
»Čeprav naša odločitev takrat ni bila lahka, vidimo, da je bila pravilna, saj ima Jasna do danes že pet odličnih potomcev,« je začel pripovedovati oče Janez. »Štiriletna kobila Jolly GJ (žrebec Naglo - Jasna) je
osvojila letošnjo največjo in najprestižnejšo dirko v Sloveniji, ali tako
imenovano dirko vseh dirk, 21. slovenski kasaški derbi na hipodromu
Stožice v Ljubljani, triletni kastrat Jerry Lou GJ (žrebec Persugill - Jasna) pa je teden dni kasneje uspel presenetiti vse in v Ljutomeru zmagati
12na državnem prvenstvu triletnih kasačev. Tako uspešno nadaljujemo

Osvojitev derbija Ljubljana 2011 (od leve) – Ciril Smrkolj, mestni svetnik
g. Jakič, Janez Jerovšek, Kristjan Hacin, Joli GJ, Roman Jerovšek,
Lojze Gorjanc
z rejo J – linije, ki jo je pri nas začel s kobilo Juliro naš legendarni voznik, trener in rejec Lojze Gorjanc na Brdu pri Kranju. Verjetno so zmage
na derbijih kobilam J-linije zapisane že v genih. Potomka Julire in mame
Jasne, Jasa je zmagala z voznikom Lojzetom Gorjancem na kasaškem
derbiju že leta 1994, letos pa je to uspelo še potomki Jasne, kobili Jolly
GJ. Če bo šlo vse po naših načrtih, bo naslednje leto na derbiju v Ljutomeru nastopil tudi kastrat Jerry Lou GJ,« je zaključil Janez Jerovšek.
»Sam večkrat pravim, da dobri rezultati ne pridejo kar čez noč. Za to je
potrebno večletno trdo in predvsem potrpežljivo delo. Letošnja kasaška
sezona je bila ena mojih boljših tekmovalnih sezon nasploh. Ne toliko po
številu osvojenih zmag kot po uspešnih nastopih na velikih rejskih dirkah,
saj sem poleg derbija, morda za nekatere nepričakovano osvojil tudi državno prvenstvo za triletne kasače. In to v Ljutomeru, ki velja za zibelko
našega kasaškega športa. Z Jolly GJ pa nama je poleg slovenskega kasaškega derbija uspelo zmagati tudi v spominski dirki Janka Juhanta v Komendi. Ta zmaga mi še toliko več pomeni, ker je bila dirka posvečena
spominu na mojega dedka, ki mi je v otroških letih tudi vcepil ljubezen do
konj. V začetku meseca novembra pa sva na hipodromu Magna Racino v
bližini Dunaja z Jolly GJ prvič zmagala tudi v tujini,« se je v pogovor
vključil in ocenil letošnjo izjemno tekmovalno sezono Roman.

Tudi v bodoče želijo nadaljevati z
uspešnim delom
»Letos smo dosegli izjemne uspehe, ki jih bo težko ponoviti tudi v
bodoče. Vendar naša želja ostaja, da tudi v naslednjih sezonah nadaljujemo z uspešnim delom. In z očetom sva prepričana, da bodo rezultati našega predanega in strokovnega dela tudi v prihodnosti dobro vidni. Za
naslednjo sezono imamo na voljo nekaj odličnih kasačev in lahko zanesljivo tudi od njih v prihodnosti pričakujemo veliko, kastrat Jerry Lou GJ
pa bo naš adut na slovenskem kasaškem derbiju. Če bo šlo vse po sreči
in brez poškodb, sem prepričan, da bo šel tudi on po poti svoje starejše
sestre Jolly GJ,« je o načrtih za naslednjo sezono pripovedoval Roman.
»V letošnji sezoni sem nastopal kot voznik kar z osmimi konji. Z nekaterimi (Tubbe BE, Jon GL, Richy Rich) sem nastopil le enkrat, največ
pa sem tekmoval z: Jolly GJ (4 zmage v Sloveniji in ena v tujini), Rosabelo, Liamo Vito, Illy Road (2 zmagi) in Jerry Lou-om GJ (2 zmagi).
Na letošnjih enaindvajsetih tekmovalnih dneh smo tekmovalci KK
Komenda opravili 233 nastopov in osvojili kar 46 zmag, ki so jih dosegli: Mirko Gregorc (12), Peter Zadel ml. (10), Roman Jerovšek (8),
Milan Žan (7), Tomaž Zakrajšek (4), Viktor Marinšek (3), Andrej Marinšek (1) in Maksimiljana Marinšek (1). Vzdušje v klubu je izredno, po
organiziranosti in pogojih dela ter doseženih rezultatih pa vsekakor sodimo med vodilne klube pri nas. Naš neumorni predsednik kluba Lojze
Lah, ki je že več kot tri desetletja na čelu kluba, je s svojimi sodelavci
vsekakor najzaslužnejši za tak razvoj kluba. Čeprav je napovedal, da bo
svoje mesto prepustil mlajšim od sebe, vsi upamo, da bo še dolgo uspešno vodil naš klub,« je sklenil pogovor Roman Jerovšek.
Besedilo in slike Darko Hacin

Aplenca
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Obujanje starih običajev

Ličkanje
Človeško življenje je kot življenje rastline. Od
radostne pomladne rasti se razvije poletje. Človek in rastlinje doživimo svoj višek, svoj razcvet
in moč, in poskrbimo tudi za reprodukcijo. Po
obilni jeseni stopimo v zimo svojega življenja.
Ko se nam pot umiri, pogledamo čez ramo, kaj
smo pustili za seboj. A življenje teče dalje. Za
zimo pride spet pomlad in novo življenje. Vsako
življenje - življenje rastline, življenje človeka
pusti za seboj svojo sled. Rastlina zaokroži v
štirih letnih časih, človeku je dano mnogo pomladi. In kar pomladi posejemo, pričakujemo,
da nam bo narava jeseni bogato poplačala.
Danes so stroji zamenjali marsikatero opravilo na kmetiji. Da pa nebi pozabili kako je
bilo nekoč, skrbi Turistično društvo Komenda
kar z veliko prizadevnostjo. Mnogi naši domačini se še spominjajo starih običajev; kot je
bilo na primer ličkanje. Največja vrednota je,
da izročilo »polagamo v zibelko«» mlademu
rodu iz rok in ust ljudi, ki so sodelovali pri
starih kmečkih opravilih brez strojev.
Na četrtek, 13. vinotoka, smo se posedli na

lojtern'k, last člana društva Stari traktor, in
priropotali na Malenškovo njivo na Potoku.
Obrali smo koruzne storže in jih v koših, košarah in »firtahih« pridno stresali na voz. Pa tudi
zlagati jih je bilo potrebno pravilno, da nismo
stresli vso nabirko med potjo do Podboršta.
Tako se vedno znova dokaže, da je »stara
kmečka pamet« prava popotnica za dobro
opravljeno delo. Obrano koruzo smo preložili
na Jurčkov pod in napravili zajetno kopico.
Dobro opravljeno delo zagotavlja likof z dobro
malico. V Lončarjevem muzeju je za vse vedno
dobro poskrbljeno.
Naslednji konec tedna smo povabili sorodnike, prijatelje, znance in vse Komendčane na
obujanje starih običajev - na ličkanje, ponekod
rečejo kar luplenje koruze.
Včasih so se na večjih kmetijah zbirali v poznih jesenskih dneh sosedje in sovaščani na ličkanju. Ličkarji so ponavadi sedeli na nizkih sedežih, klocnih ali klopeh. Z levico so držali
koruzni storž, z desnico pa so trgali in slačili liste. Ob delu je bilo vedno dosti smeha, gospodar
je pod kopico zakopal
skromno jabolko, lahko tudi
steklenico. Pripovedovale
so se šale in razne prigode,
mnogo se je pelo ljudske
pesmi letnemu času primernih. Slovenska ljudska pesem je tesno povezana s šegami, delom in govori o
neuslišani ljubezni do fanta
ali dekliča.

Ličkanje »po ta starem«

»Če poješ lepe pesmi, se škratje bojijo, pa
kar uidejo!«
Pa malo so tudi opravljali, prav jim je bilo,
zakaj pa niso prišli pomagat. Kdor je v kupu
našel prvi rdečo koruzo, je lahko povabil svojo
skrito ljubezen na samo. Še bolj veselo je bilo,
če se je našel tudi muzikant. Za nas je ta dan
pridno raztegoval meh Albin iz Most. Ličkanje
pa ni prav preprosto. Treba je znati koruznico
pravilno obtrgati in storža dobro zvezati skupaj. Če je koruza presuha, ni vozlanje prav nič
preprosto. Poveze so otroci pridno nosili na
voz, kjer so se lepo zlagali. Voz pa se je hitro
odeval v vse bolj bogato zlato odelo.
Ob vseh praznikih imamo Slovenci tudi
svojo kulturo prehrane. Po dobro opravljenem
delu se je seveda tudi pripravljala lokalna, doma pridelana hrana. Na našem območju se je
večina pripravila prosena kaša. Pri Hočevarju
v Mostah se je ob polnoči postregla zelena solata – endivija, bogato obložena s popečenimi
rezinami krompirja in ocvirki. Kompot iz domačih jabolk ali pa krhlovka je odžejala suha
grla. Med delom se je pilo žganje in jabolčni
mošt, kasneje pa tudi vino. Tudi v Lončarjevem
muzeju smo postregli z različnimi kašami in
dobro gobovo juho. Izgledalo je res »po tastarem« v lončenih skledah in lesenih žlicah.
Člani Turističnega društva smo se tudi oblekli
v »tastare devovne gvante«.
V druženju smo preživeli pester in upam poučen večer. Niso ropotali stroji, le pesem in smeh
in delo nas je povezovalo. Verjamem, da si vsi
želimo, da društvo s takim delom nadaljuje,
bralce Aplence pa vabimo, da se nam pridružite.
Katja Tabernik

Deset let trdega dela in uspehov
Prvič se je Mešani pevski zbor DU Komenda
predstavil javnosti na
proslavi Dneva samostojnosti in enotnosti
26. decembra 2001. Zato
ni naključje, da so letošnji jubilejni koncert,
posvečen prav tej okrogli obletnici, umestili v
čas, ki je za pesem in
Vlatka Oršanić
proslavljanje primeren,
saj njihovemu desetletnemu delu daje poseben pečat in pridih kvalitete in stalnega napredka.
Ta proslava, ki bo 26. decembra 2011 ob 16.
uri v Kulturnem domu v Komendi, ne bo povsem običajna. Pokazala bo kvaliteto petja in
interpretacije, ki kljub letom pevk in pevcev,
pod vodstvom pevovodje Ignaca Gorjanca,
ohranja svežino glasu in sposobnost dojemanja
glasbenega izročila skladbe. Morda k »dobremu glasu« pripomore tudi naš Nace, ki je od
skeptičnih začetkov ob prvih srečanjih s pevci

spoznal, da ima na razpolago glasovni material,
ki ga bo potrebno »dodelati«, mu vliti samozavest in tudi nekaj znanja o pevski tehniki. Vse
to mu je povsem uspelo in danes zbor pod
njegovim vodstvom žanje priznanja in uspehe,
kjerkoli zapoje. Doma ali v tujini, na odru ali
na improviziranem prizorišču.
Kot posebno ljuba in našemu občinstvu že
znana sopranistka Vlatka Oršanić – naša občanka - prvakinja ljubljanske operne hiše,
pevska pedagoginja na Glasbeni akademiji v
Ljubljani in Zagrebu, se je rada odzvala našemu pogumnemu vabilu za nastop, kot solistka
na tem koncertu in kot solistka -sopevka našega zbora. Priznana umetnica in zelo cenjena
pevka v velikih evropskih opernih hišah, gostja
na Japonskem in neštetih glasbenih festivalov
po Evropi, bo na slavnostni dan našega zbora
samo naša in bo s svojo umetnostjo dala priznanje zborovodji ter pevkam in pevcem za
prispevek k pevski kulturi. Naj bodo njene
pevske točke skrivnost, ki bo popestrila pričakovanje tega pevsko bogatega večera. Rojena
v Zaboku v Hrvaškem Zagorju se je šolala

najprej v Varaždinu in nato v Ljubljani, kjer je
tudi na odru ljubljanske opere začela svojo
bogato pevsko kariero. Ji je pri oblikovanju
njenih neštetih opernih vlog malo pomagala
tudi čustvena duša Zagorcev in vztrajnost
puntarskega duha ter mehka ljudska pesem tega predela sosednje države? Morda, kaj se ve?
Vemo pa, da so bile sojenice ob njeni zibelki
nadvse radodarne z vsemi vrstami darov, ki so
jih darovale njeni pevski umetnosti.
Torej, prisrčno vabljeni na ta enkratni pevski
večer. Dajmo priznanje našim pevkam in pevcem, gromko zaploskajmo naši gostji.

Zahvala
V petek, 4. 11. 2011, sem pred dvorano na
Križu izgubil ključe avtomobila. Pošteni
najditelj Emil Žagar, prav tako naš krajan,
je ključe našel in mi jih vrnil, za kar se mu
iskreno zahvaljujem!
Franc Martinjak, Križ
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V pričakovanju
Tudi tisti, ki niso krščansko verni in jim ni
blizu dogajanje v liturgičnem letu, ki se začenja
z adventom, časom pričakovanja praznika
spomina Kristusovega rojstva, bi se lahko kdaj
zamislili ob pojmu pričakovanja in kaj vzeli
zase iz njega. Navsezadnje vsi v svojem življenju ves čas tudi kaj pričakujemo.
V današnjem času vsi skupaj najbrž najprej
znamenja, da se bliža konec krize, ki jo je zakuhal nebrzdani pohlep neznansko majhne peščice
človeštva. Pa tudi marsičesa drugega pričakujemo, vsak po svoje in zase, za svoje bližnje, za
narod, za deželo, za človeštvo, za svet …
Da bi se nam vrnila zdravje in dušni mir, da
bi končno minile vsakdanje preživetvene skrbi
in stiske, da bi otroci hodili po pravih poteh in
se ustalili v življenju, da bi prišli na oblast ljudje, ki bodo usmerjali skupno življenje modro
in trdno, v resnični skrbi za obči blagor in da bi
bili v tem uspešni.

V prihodnosti da bi se človeštvo raje ukvarjalo z ohranjanjem in širitvijo življenjskega
prostora, skrbelo vsaj za vodo, hrano in obleko,
pa tudi za temeljno izobraževanje in šolanje
vseh zemljanov, kakor pa z bojem za oblast, z
ropanjem in prisvajanjem naravnih dobrin, z
ubijanjem in nasiljem.
Ali, malo bolj splošno povedano: da bi ljudje
na svoji poti učlovečenja (še daleč smo od tega,
da bi nam lahko bila naša človeškost v nedeljen
ponos, če le z odprtimi očmi pogledamo v svet
okrog sebe, in pri tem nam niti ni treba v mejne
dežele, kaj šele na druge kontinente) začeli
ravnati po nravnih zahtevah etosa, ki naj bi bil
skupen vsem.
V resnici kot človeštvo še nismo počlovečeni, smo šele na poti hominizacije, učlovečenja.
Od kar je človek skočil iz živalskega sveta
za stopnjo naprej v svoji razumnosti, samoza-

vedanju, verovanju, upanju in pričakovanju,
hodi po ostrini britve. Ves čas reže ta britev
med tistimi, ki mislijo, da so sami vse in da vse
ostalo je le zaradi njih, in med onimi, ki spoznavajo, da smo na isti vesoljski barki, da je
naša usoda skupna in se je treba tudi temu primerno odločati in ravnati.
Ves čas smo v pričakovanju, da bo to spoznanje prevzelo pobudo, da bo človek stopil iz sebe
in priznal tudi sočloveku pravico do obstoja: ne
le z besedo ampak tudi v dejanju in resnici.
V tem smislu smo vsi ves čas v adventu,
verni in oni, ki ne verujejo.
Praznik, h kateremu je liturgični advent
usmerjen, pa pomeni vernim prihod, učlovečenje njega, ki - s svojim vabilom k medčloveški
ljubezni in spoštovanju, pa k ljubezni do skrivnosti bivanja in začetnika vsega, kar obstaja, kaže pot in odpira vrata.
Matija Remše

Živeti za druge

Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) Komenda je 4. novembra začela s Četrto šolo za
vrednote in življenje. Letos je kot predavatelja
povabila domačega razumnika, diplomiranega
teologa in nekdanjega urednika pri Celjski
Mohorjevi družbi, Matija Remšeta z Gmajnice. Prvi izobraževalni večer je predaval o
človeku danes, svoje predavanje pa je naslovil:
Za človeka gre. Izhodiščne misli in tudi navedke je vzel iz znane knjige prof. dr. Antona
Trstenjaka Hoja za človekom. Poudaril je, da
je ena izmed človekovih veličin njegova dobrota do drugega. To pomeni, da v življenju ne
smemo gledati le nase, marveč imeti pred
očmi, v mislih in predvsem v dejanjih drugega
človeka, ljudi okrog nas.
Kot temeljne človeške vrline v odnosih do
drugega je poudaril spoštovanje, solidarnost
in ljubezen do sočloveka. Ugotavljal je pomanjkanje teh in drugih vrlin in kreposti pri
človekovu sedanjega časa, zato, kakor je že
ugotavljal psiholog Trstenjak, človek »hodi za
lastno veličino«, za samim seboj, ne dosega
tistega, kar bi moral kot razumno, osebno, naravno in etično bitje.
Remšetovemu predavanju (na fotografiji) je
prisluhnilo lepo število obiskovalcev, ki so po
njem na povabilo predsednice UPPG Komenda
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dr. Marte Ciraj (ta je na začetku večera predstavila uglednega rojaka, po predavanju pa
uvedla v razpravo), predavatelju postavili več
vprašanj pa tudi sami spregovorili o zelo zanimivi in pereči temi večera.
Tej sta naslednja dva večera 11. in 25. novembra sledili s prvima dvema povezani in logično nadaljevani temi: Hočem živeti (Ne
ubijaj!) in Zvest sem (Ne prešuštvuj, ne želi
svojega bližnjega žene!), 9. in 16. decembra pa
bosta še predavanji z naslovom: Imam dovolj
in sem hvaležen (Ne kradi, ne želi svojega
bližnjega blaga!) in Krščanska avantura in
lik Sina človekovega.
Predavanja in pogovor po njih je s kamero
posnel Luka Karničnik, tako da jim boste lahko
občani prisluhnili tudi prek krajevne televizije.
Jože Pavlič

Pohvala
Radi kritiziramo in se jezimo. Redkeje kaj pohvalimo. Naj torej izrecno pohvalim naš bencinski servis
OMV. V pralnici je odtrgalo metlico
zadnjega brisalca in nekoliko zvilo
ročico na mojem avtu. Ročico sem
popravil sam, za metlico, ki sem jo
kupil, bil je namreč vikend s poroko
hčerke, pa mi je gospa direktorica
naslednji teden brez godrnjanja
prijazno povrnila strošek. Tako se
dela!
Matija R
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KAZALO
1.

Stran

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA
02/1 POSLOVNO PROIZVODNE CONE KOMENDA – OZKA DELA – II. FAZA

Na podlagi določil 55. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS št. 33/07 in 108/09) in 31. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/09) je
Župan Občine Komenda 16. 11. 2011 sprejel
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bodo po potrebi vključene tudi dodatne površine znotraj območja urejanja z lokacijskim načrtom.

3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV

o začetku priprave Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
območja 02/1 Poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela –
II. faza

Strokovne podlage oz. rešitve prostorskih ureditev, ki so predmet sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta, izdela izbrani načrtovalec oz.
projektna družba na podlagi analize stanja in projektne naloge, ki jo
pripravi pobudnik izdelave sprememb in dopolnitev ter smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP).

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN
DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA

4. POSTOPKI IN ROKI PRIPRAVE POSAMEZNIH FAZ SPREMEMB
IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA

Občinski svet Občine Komenda je na svoji 14. seji 21. februarja 2008
sprejel Odlok o lokacijskem načrtu območja 02/1 poslovno proizvodne
cone Komenda – Ozka dela – II. faza, s katerim so bile določene urbanistične in krajinske rešitve II. faze poslovno proizvodne cone Komenda,
lokacijski in tehnični pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo
objektov ter drugi pogoji, zahteve in ukrepi za izvedbo načrtovanih rešitev. Na tej podlagi je bila v zadnjih letih zgrajena prometna in ostala
gospodarska javna infrastruktura ter nekateri poslovni objekti. Izvedena
je tudi rekultivacija robnih površin območja z zasaditvijo visokorasle
drevesne vegetacije, sonaravno so urejeni zbiralniki meteorne vode.
Ob realizaciji načrtovanih posegov se je v smislu zagotavljanja racionalnejše in uporabnikom prijaznejše ureditve območja pokazala potreba
za prostorsko enakopravnejšo možnost izrabe posameznih gradbenih
parcel, predvsem v delu ob primarni zbirni cesti, za določitev možnosti
združevanj parcel v nekaterih funkcionalnih celotah ter s tem omogočanja za uporabnike racionalnejše izrabe razpoložljivih površin, za korekcije možnosti uvozov v posamezne funkcionalne enote ter preverbo
možnosti dodatne izrabe površin ob obstoječih oz. načrtovanih vodnih
zbiralnikih.

Postopek priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta se vodi
v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07
in 108/09). S tem sklepom se, ob upoštevanju zakonsko predvidenih
postopkov, določijo naslednji okvirni roki njegove priprave.

SKLEP

2. OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA
NAČRTA
Površine, ki so predmet sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta se
nahajajo znotraj območja veljavnega lokacijskega načrta in zajemajo
predvsem dele funkcionalnih celot FC P6, 7, 8, 11, 12, 14, 19, 20 in 22
ter FC Z1, oziroma v primerih, ko gre za korekcije določil, ki se nanašajo na prometno urejanje in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo se
spremembe in dopolnitve lahko nanašajo na celotno območje lokacijskega načrta. V območje spremembe in dopolnitev lokacijskega načrta

(1) objava sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev lokacijskega
načrta: november 2011,
(2) izdelava eventuelnih strokovnih podlag oz. rešitev ter osnutka
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta: 30 dni od objave
sklepa,
(3) pridobitev smernic NUP: 30 dni po prejemu osnutka,
(4) izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta: 60 dni po pridobitvi smernic; če bo potrebno izvesti
postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO),
se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo,
(5) javna razgrnitev traja 30 dni, med javno razgrnitvijo se izvedla
javna obravnava in prva obravnava na OS Občine Komenda; v primeru izvedbe CPVO se sočasno razgrne in obravnava tudi okoljsko
poročilo,
(6) priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in
javne obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s stališči do pripomb: 30 dni po javni razgrnitvi,
(7) priprava predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta:
30 dni po sprejemu stališč do pripomb,
(8) pridobitev mnenj NUP k predlogu sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta: 30 dni po prejemu predloga,
(9) sprejem usklajenega predloga odloka o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta (druga obravnava) na Občinskem svetu
Občine Komenda: 30 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj NUP,
(10) objava odloka v uradnem glasilu po sprejemu na Občinskem
svetu Občine Komenda.

Glasilo občine Komenda

URADNE OBJAVE

Okvirni predvideni roki se v primeru izvedbe CPVO, zahtev in pogojev
ter usklajevanja z NUP in drugimi udeleženci, lahko spremenijo.

5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN POSTOPEK NJIHOVEGA
VKLJUČEVANJA
NUP so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter
nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave sprememb in
dopolnitev lokacijskega načrta in so določeni s tem sklepom ter se
vključujejo v postopek skladno veljavni zakonodaji.
Občina Komenda osnutek sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta pošlje NUP ter jih pozove, da ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo
smernice. V smernicah NUP za obravnavano območje konkretizirajo
določbe predpisov s svojega delovnega področja. Ministrstvo za okolje
in prostor v istem roku občini sporoči, ali je za spremembe in dopolnitve
lokacijskega načrta potrebno izvesti CPVO.
Če NUP v predpisanem roku ne dajo smernic, se šteje, da smernic
nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih
za načrtovanje prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Na poziv občine NUP v 30 dneh od prejema vloge dajo mnenje k
predlogu sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta. Če NUP v predpisanem roku ne predložijo mnenja, lahko občina brez teh mnenj nadaljuje s postopkom oziroma s sprejemom dokumenta.
NUP, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag in mnenj so:
(1) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska
48, 1000 Ljubljana;
(2) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
(3) Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor
za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
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(4) Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za
opravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana;
(5) Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, PC Planina
3, 4000 Kranj;
(6) Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik;
(7) Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda;
(8) Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;
(9) Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova
4, 1535 Ljubljana;
(10) Drugi nosilci urejanja prostora, organi in organizacije, za katere
se v postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.

6. OBVEZNOSTI S FINANCIRANJEM
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta nosi pobudnik izdelave. Postopek sprejema vodi občinska uprava Občine Komenda.

7. OBJAVA SKLEPA
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda in na občinskih spletnih straneh ter začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu.
Št.: 3501-0098/2011
Komenda, 16. 11. 2011
ŽUPAN OBČINE KOMENDA
Tomaž Drolec, l. r.

EKO KOTIČEK

Zbiranje nevarnih odpadkov
iz gospodinjstev v občini Komenda v letu 2011
Odpadke, ki zahtevajo posebno pozornost in ki najbolj obremenjujejo
naše okolje, če z njimi neprimerno ravnamo, uvrščamo v skupino nevarnih odpadkov. Iz razloga, da čim več tovrstnih odpadkov ločeno
zberemo in predamo v ustrezno predelavo specializiranim podjetjem,
podjetje Publicus, d.o.o., Ljubljana omogoča občanom Komende oddajo
prej omenjenih odpadkov v okviru akcije zbiranja s specialnim tovornim
vozilom (zadnja sobota v septembru tekočega leta). O poteku
same akcije ste občani obveščeni preko hrbtne strani položnice,
plakatov, lokalnega časopisa in
internetne strani našega podjetja.
V letošnji akciji, ki je bila izvedena v soboto 24. septembra, ste
občani zbrali 2.157 kg nevarnih
odpadkov, kar je slabe pol tone
manj od lanskega leta. V podjetju Publicus, d.o.o., Ljubljana si
želimo, da bi bila v prihodnjem
letu odziv in udeležba s strani
občanov Komende večja. Na
tem mestu velja tudi poudariti,
da za enkrat še ni možna oddaja
nevarnih odpadkov v Zbirni
center Suhadole, zaradi manjkajoče ustrezne infrastrukture, ki
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pa je načrtovana v okviru predvidenega novega zbirnega centra v Suhadolah.
Stopimo okolju v bran, ločeno zbiranje nevarnih odpadkov ni zaman!

Aplenca
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Kostanjev
piknik pri bajerju SMEH JE
POL ZDRAVJA
V soboto, 22. oktobra, je bil dan čisto
jesenski. Oblačen, ne več prijetno topel,
pa kljub temu primeren za že skoraj
tradicionalni kostanjev piknik, ki ga
prirejata Turistično društvo Komenda in
Ribiška družina Kamnik-Domžale.
Udeležilo je ga okrog 50 obiskovalcev;
nekaj, ki so vztrajali od začetka do
konca, več pa naključnih, ki jih je s
sprehajalne poti privabil vonj pečenega
kostanja in odojka. Poleg obeh »trdnih«
dobrot so si obiskovalci lahko privoščili h kostanju skoraj obvezen »mošt«, kuhano vino in vino, kakor ga je Bog dal, pivo in tudi brezalkoholne
pijače. Da je bila ponudba brezplačna, sta poskrbela Ribiška družina, ki je
prispevala odojka, za vse ostalo pa je poskrbelo Turistično društvo.
Veselo razpoloženje je trajalo skoraj do noči. Za poseben dogodek so
poskrbeli ribiči, ki so še za dne pripeljali in spustili na »začasno« svobodo v ribnik okrog 400 kg živih krapov; odgovorno dejanje za poživitev
ribolovnega turizma in ohranjanje življenja v ribniku.
Da bo sodelovanje obeh društev tudi v bodoče dobro, so poskrbeli
ribiči, ki so organizatorje in sodelavce povabili na skupno prednovoletno
praznovanje novega leta, ki bo sredi decembra. Obiskovalcev se tokrat
res ni trlo, prišli pa so tisti, ki jim je obisk take prireditve priložnost za
prijetno druženje.
Tone Ogorevc

Buške
Možakar se po celodnevnem podpiranju šanka ob polnoči vrača domov.
Že ves nesrečen končno sreča znanca in ga vpraša:
- Koliko bušk imam na čelu?
- Če prav vidim, imaš štiri.
- O, hvala bogu, še en kandelaber pa bom doma.

Pri verouku
Župnik pri verouku vpraša Tončka:
- Kdaj je umrl Jezus Kristus?
Tonček razmišlja:
- Jezus Kristus je umrl,… je umrl…, je umrl…
Župnik:
-To vemo, da je umrl… Vprašal sem KDAJ
Tonček:
- Ne vem
Župnik:
- Naj pride oče jutri k meni!
Naslednji dan pove očetu, kaj je bilo pri verouku in še reče:
- Saj ni čudno, da fant nič ne ve, saj tudi nikogar na večne cajte ni v
cerkev. Šele potem, ko pokličem, se kdo prikaže.
Oče:
- Saj veste gospod, mi smo tam gori, bogu za hrbtom; brez vode, elektrike, telefona, časopisov, pošte... Saj še to nismo izvedeli, da je bil Jezus
Kristus kaj bolan.

KOMPLET BATERIJSKEGA ORODJA 18V MAKITA LXT600
Komplet vsebuje:

+
AKCIJSKA CENA Z DDV: 999,00€
AKCIJSKA CENA VELJA DO RAZPRODAJE ZALOG!

- BHP451 - KOMBINIRAN VRTALNIK
- BSS610 - KROŽNA ŽAGA
- BJR181 - ŽAGA LISIČJI REP
- BTD140 - UDARNI VIJAČNIK
- BGA452 - KOTNA BRUSILKA
- BML185 - SVETILKA
- HITRI 22min POLNILEC
- 3x BATERIJA 18V Li-ion
- TORBA ZA SHRANJEVANJE
- RADIO BMR100

TRGOVINA Z ELEKTRO IN TEHNIČNIM MATERIALOM
V MESECU DECEMBRU VELIKA IZBIRA
NOVOLETNIH LUČK IN OKRASKOV!
PRI NAS DOBITE:
- VES ELEKTRO MATERIAL
- SVETILA, ŽARNICE,...
- ROČNO ORODJE
- ELEKTRIČNO ORODJE
- RAZNE VIJAKE
- SILIKONE, SPREJE,...
PRODAJA IN SERVIS MAKITA, METABO

ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA
OD 7.00h DO 18.00h. OB SOBOTAH OD
8.00h DO 12.00h.
NEDELJE IN PRAZNIKI ZAPRTO

LOGIN BV D.O.O.
TRGOVINA Z ELEKTRO MATERIALOM
SUHADOLE 21
1218 KOMENDA
TEL: 01/8341-399
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December
v Domu kulture Kamnik
Kroki v gledaliscu
lutkovna predstava z
Ajdo Rooss

četrtek, 1. decembra 2011, ob 18.00

Jamski clovek
monokomedija z
Urosem Furstom

nedelja, 4. decembra 2011, ob 18.00

GodArt
glasbeno-carovniski variete
z Godlerjem in Artacem

četrtek, 8. decembra 2011, ob 19.30
stand up vecer

NaVal smeha

Sveti Miklavž prihaja spet med vas!
sobota, 17. decembra 2011, ob 20.00

Dragi otroci! Leto je naokoli in slišal sem, da
ste bili tudi letos pridni, zato sem se odločil, da
vas zopet obiščem!
Prišel bom v ponedeljek, 5.12.2011, pred vse
cerkve v fari in to po naslednjem vrstnem redu:
ob 18.00 pred cerkev
sv. Klemena v Suhadolah,
ob 18.20 pred cerkev sv. Boštjana v Mostah,
ob 18.40 pred cerkev sv. Pavla na Križu,
in nazadnje še ob 19.15 pred cerkev
sv. Petra v Komendi.
Vaš Miklavž s spremstvom

Rezervacija in nakup vstopnic: 031 775 700, info@domkulture.org, www.mojekarte.si,
pisarna DKK, Fužine 10, Kamnik (pon., pet.: 9.00-14.00, tor.-čet. 9.00-17.00)
Več na: www.domkulture.org

ČEBELA IN OSAT

NA PREŽI

November 2011
V Aplenci tudi v letu 2011 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude (na GSM 031 638
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net) dajejo lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo.
ČEBELA – Za izstopajoče dosežke GASILCEM v občini: iz Most
za nastop na svetovnem
prvenstvu v ZDA, iz
Komende za kar štiri
uvrstitve ekip na državno
prvenstvo 2012 in iz
Križa za izvedbo veteranskega tekmovanja.
OSAT za nepodporo izgradnji Medgeneracijskega centra Komenda FIGAM V ŽEPU, ki so šele
jeseni našle »finančni«
razlog za spomladanski
NE.
ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor.

TOMAŽ BESEK KANDIDAT SOCIALNIH DEMOKRATOV
NA PRVEM MESTU SO LJUDJE
Tomaž Besek se je rodil leta 1970 v Ljubljani. Leta 2003 je odkril kamniško-komendske lepote in se sem preselil. V Ljubljani je končal
študij na Fakulteti za elektrotehniko in na Fakulteti za organizacijske
vede. Končuje tudi magistrski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
V poklicnem življenju je poznan po vodstvenih funkcijah, sedaj pa je
direktor v podjetju 360ECM iz Ljubljane. Zanimajo ga urarstvo, zgodovina in stare kulture. Rad potuje. Veselita ga smučanje in badminton.
Tomaž Besek se je za kandidaturo odločil, ker mu ni vseeno za sedanje
stanje. Po svojih najboljših močeh želi prispevati, da bo tako Slovenija kot tudi lokalna skupnost, v kateri kandidira, v prihodnosti še bolj
uspešna.
V pogovoru s Tomažem ne boste našli velikih idej, s katerimi se nekateri kandidati vsakodnevno ponašajo. Pa ne zato, ker jih nima ali misli,
da niso pomembne, ampak enostavno zato, ker je prepričan, da je za
ljudi najbolj pomembno to, kaj se dogaja v njihovi neposredni okolici
in kar je pomembno za njihovo vsakdanje življenje. Skrbno in premišljeno urejanje prostora in okolja sta poglavitna za Komendo in Kamnik. Smotrno umestimo in uredimo naselja, poslovno okolje in potrebno infrastrukturo. Poskrbeti je potrebno za prijetno urejeno okolje
za prebivalce Komende in Kamnika, saj smo le najemniki zemlje in
okolja. Naši naslednji rodovi bodo dobili tisto, kar jim bomo mi zapustili. Prebivalci Komende in Kamnika imamo še možnosti za ureditev

okolja in prav je, da jih izkoristimo,
ugotavlja Tomaž.
Na državni ravni se bo zavzemal
za:
Socialna država - Poskrbeti za
ljudi, vrniti zaupanje v državo.
Zmanjšati brezposelnost, omogočiti ljudem, da se preživijo sami, brez
podpore.
Gospodarstvo - Ustaviti propadanje podjetij in tako obdržati delovna mesta. Spodbujati zaposlovanje,
predvsem v malem gospodarstvu, kjer je veliko rezerv in tudi veliko
znanja.
Turizem in promocija Slovenije - Turizem je bogastvo Slovenije
in bi lahko bil še močnejša panoga za delovna mesta in za promocijo
največjih turističnih središč kakor tudi za majhne turistične kmetije
s priznano eko hrano.
Cilj je lahko daleč, vendar je dosegljiv; s koraki, z ukrepi. Za gospodarstvo in socialo so namreč potrebni koraki, ne le en skok. Le koraki
– le ukrepi za boljši standard in varno življenje vodijo k cilju, je prepričan naš kandidat Tomaž Besek.
Marko Dobnikar, predsednik SD Komenda

DAMJAN HRIBAR je za pravičnost, delovna mesta in razvoj
Slovenska demokratska stranka je v Kamniku in Komendi sledila željam občank in občanov po novem obrazu,
izobraženem, mladem, neobremenjenem s preteklostjo, ambicioznem, delovnem in povezovalnem kandidatu,
ki bo v naslednjem mandatu zastopal interese tako občank in občanov, kot tudi interese omenjenih lokalnih
skupnosti. Kandidat za poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije na listi Slovenske demokratske stranke
je inženir gradbeništva, Damjan Hribar, predsednik kamniškega odbora Slovenske demokratske stranke,
občinski svetnik v občini Kamnik, mož in oče dveletne hčerke. Zanj in SDS Kamnik je zelo pomembna povezava
med državo in lokalno skupnostjo, zato si bo prizadeval za:

1. Za realizacijo povezovalke Želodnik – Vodice, ki je za nadaljnji gospodarski razvoj občin
Kamnik in Komenda zelo pomembna.
2. Modernizacijo železniške proge Kamnik – Ljubljana in to z ukrepi enotne vozovnice, večjim
številom „hitrih vlakov“, izgradnjo potniškega terminala v Kamniku in konkurenčnimi cenami.
3. Dobro sodelovanje med obema lokalnima skupnostma (Kamnik - Komenda), zato se bo
trudil za konstruktiven dialog in pomagal pri umeščanju ključnih projektov lokalnih skupnosti
v državni proračun.
4. Sanacijo in modernizacijo cestnega omrežja v lasti in upravljanju države v kamniški in
komendski občini.
5. Sodelovanje države pri izgradnji šolske infrastrukture. Za projekt kamniških osnovnih šol
bo skušal pridobiti čim večjo soudeležbo države.
6. Nihalka na Veliko planino naj postane javno prevozno sredstvo državnega pomena.
7. Razširitev, izboljšanje in posodobitev urgentne enote v kamniškem zdravstvenem domu.
8. Realizacijo ukrepov 10+100, ki predstavljajo program SDS in za katerim stojijo vsi
kandidati na predčasnih volitvah 2011.
Njegova strokovnost, delavnost, mladostna energija, preudarnost in spoštovanje do sogovornika
so garancija, da bomo v Kamniku in Komendi dobili pravega predstavnika ljudstva v hramu
demokracije.

www.kamnik.sds.si

Miklavževa miza za Aplenco
Ja, dragi bralci Aplence. Tudi na sobotnem 9.
Gašperjevem Miklavžu, na koncertu, 3. decembra, ob 19. uri, v športni dvorani v Komendi, nam je Miklavž rezerviral mizo za osem
bralcev Aplence. Če bi se radi pridružili srečanju z ansambli (kdo bo nastopil, lahko preberete na 18. strani) in z Miklavžem, pošljite ime,

priimek, naslov in telefonsko številko s pripisom: MIZA APLENCE na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda do
vključno 30. novembra. Izžrebali bomo 4 krat
po 2 (dve) vstopnici. Srečne izžrebance pa bomo obvestili po telefonu na številko, zapisano
v prijavi.

Damjan
Hribar
TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA

vabi na
POSTAVITEV
NOVOLETNE JELKE,
ki bo v petek, 2. decembra,

pred Občino Komenda
Ob 17.uri bomo po kratkem
kulturnem programu prižgali lučke.
Za toplo pijačo in prigrizek bo
poskrbljeno.

in na OGLED JASLIC,
katerih otvoritev bo v soboto,
17. decembra,
pred Muzejem Lončar na
Podborštu, ob 19. uri.
Želimo vam prijeten ogled ob
spremljajočem programu.

Vljudno vabljeni!
Vabilo

Ali veste, kdo je na sliki? Saj jih poznate, mar ne? Seveda, ansambel Viharnik z Martinom
Vodlanom, ki bo tudi nastopil na 9. Gašperjevem Miklavžu v soboto, 3. decembra, ob 19. v
športni dvorani v Komendi.

Vse otroke, njihove starše, babice, dedke,
tete in strice v nedeljo, 4. decembra, ob
17.30 prisrčno vabimo v Kamnik, kjer se bo
na pobočju Malega gradu spet ustavil Miklavž s svojim spremstvom.
Večer bodo polepšali otroci z igro, angeli
s svojim plesom in petjem ter parklji s svojim nastopom. Na koncu bo vse zbrane nagovoril Miklavž.
Kulturno društvo dr. Franceta Steleta

Aplenca
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Od jutra do večera na Križu

Z veseloigro Od jutra do večera, in to v petek,
soboto in nedeljo, je kriška gledališka skupina
v režiji Francija Martinjaka razveseljevala
mlado in staro in tako že drugo sezono zapored
napolnila prijazno domačo dvorano. Tokrat so
se igralci lotili sodobnega izseka iz današnjega
kmečkega življenja, ki v iskanju preživetvenih
možnosti išče nove oblike trženja. Aluzija na
razvpito ekranizirano Kmetijo, s turistično ponudbo in novimi izzivi. Duhovita komedija
avtorja Jožeta Ekarta, ki se je predstave tudi
udeležil, in v jezikovni priredbi Marsela Gomboca v gorenjščino, z domiselnimi situacijami
in besednimi igrami nudi sprostitev in razvedrilo. Srečata se patriarhalni kmečki svet v
svoji zmedeni današnjosti in svet medijev, seveda televizije, ki posname en kmečki delovni
dan, hoče biti izvirna in všečna, hkrati pa ne
stopiti čez rob banalnosti. TV ekipo pa že navsezgodaj premamijo maligani, ki kmečkemu
človeku služijo za moč in razkužilo, televizijski ekipi pa za uživancijo. Če se prebiješ na
TV, pa stopiš v svet in postaneš prepoznaven,
zato je treba skrbno prikazati najlepšo, idealizirano podobo vsakdanjika.
Metod Zupin, Joži Žagar, Marko Pavlinič,
Nina Žagar, Blaž Cuznar, Robert Osolnik, Tilen Soss, Sabina Sušnik, Danijel Haromet, Sabina Martinjak, Bernarda Prezelj, Olga Hribar,
Janez Slapnik so ob vodenju režiserja Martinjaka naredili od lanske predstave velik razvoj
in se prepričljivo vživeli v svoje vloge, se gibalno sprostili in v urici in pol nasmejali gledalce.
Dobra postrežba bodoče turistične kmetije,
ki je ob komičnih položajih prestala preskus,
medsebojne manipulacije/vsak o svojem sodelavcu vse ve/ in zdrav kmečki duh vse zaplete
poravnajo in sonce zaide nad idilično hribovsko kmetijo, kamor neustavljivo sega patriarhalni razkroj.
Statična scena omogoča predstavitev v malih
dvoranah, minute med posameznimi dejanji pa
je domiselno zapolnila in popestrila folklorna
skupina DU Komenda in se tako z odrsko tematiko zlila v celoto.
Amaterske skupine se običajno predstavljajo

v zimskem času, kriška gledališka skupina pa
je vadila vse poletje in igro »gori postavila« že
v prvem tednu zimskega časa. Veseli smo jih in
jim izrekamo vse priznanje. Vsakemu igralcu
in vsem nevidnim sodelavcem posebej. Želimo
jim ustvarjalnega duha za naprej in veliko
uspešnih gostovanj, saj je ljubiteljsko igralstvo
od nekdaj prepoznavni kamenček v mozaiku
slovenske istovetnosti.

nostnik in nazadnje v tej »vlogi« odšel v pokoj
iz občine Kamnik. Videl sem, da se na Križu
nič »pametnega« ne dogaja in lani januarja
sem zbral ekipo. Bila je uspešna predstavitev
in tako smo drugič dobili pohvale pred domačo
publiko. Sedaj bomo gostovali, morda najprej
v Komendi. Za naprej pa še ne vem. Vsekakor
pa bomo nadaljevali. Imamo tudi že manjšo
skupino – V čebru, ki bo nastopala s skeči. To
je izziv za prihodnje leto.«
Nadaljujte uspešno naprej Franc Martinjak na poti, na katero ste ponovno stopili.
»Hvala. Rad pa bi se ob tej priliki zahvalil
našima sponzorjema: PGD Križ, ki nam je
odprl dom za vaje, in Občini Komenda z županom Tomažem Drolcem in občinsko upravo za
denarno injekcijo, da smo sploh lahko začeli.«

Zadovoljni gledalci
Janez Erce: »Ja, super so zaigrali. To je
menda že druga igra v
režiji Franca Martinjaka, vendar prve nisem
videl. Današnja mi je
bila nadvse všeč. Posebno kmet je bil originalen.«

Fran Martinjak
Franc Martinjak je bil po predstavah na Križu
zelo zadovoljen.
»To je sedaj moja druga igra, ki sem jo režiral. Prva je bila Podlaga zakonske sreče. Tokrat
smo si zadali za nalogo daljšo igro. Zanimivo
pa je, da je avtor Jože Ekart igro napisal v štajerskem narečju, Marcel Gomboc pa jo je potem priredil v gorenjsko narečje.«
Koliko časa ste jo študirali?
»Dvanajst igralcev dobre ti mesece. Posebnost je tudi, da so poleg domačinov igralci iz
različnih krajev, celo iz Mojstrane, in smo ga
že vzeli za svojega. V prihodnje pa bomo tudi
radi sprejeli vsakogar od koderkoli. Sicer pa je
v društvu, ki je samostojno eno leto, delujemo
pa dve leti, sedemnajst članov.«
Franc Martinjak, Nacetov po domače s
Križa, je predsednik društva, režiser; skratka motor. Igra že 33 let. Poznani so mu bližnji odri na Duplici, v Komendi in okoliških
krajih.
»Po delu na Petrolu sem se zaposlil kot var-

Polona Martinjak:
»Super je bilo. Kako
tudi ne, saj je moj mož
režiral.«
Franc Grilc: »Vse
tri dneve smo bili člani
ansambla skupaj s
folkloro med odmori.

Mislim, da bomo spremljali igralce tudi na
gostovanjih. Sicer pa
mi je bila tale veseloigra zelo všeč.«
Ivica Ogorevc, Andrej
Žalar
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Tisoč in en razlog za zahvalo
V nedeljo, 6. novembra1, je bila zahvalna nedelja. Skavti smo vsako leto naprošeni, da okrasimo oltar. Tokrat so nalogo prevzeli popotniki in
popotnice, ki so si zamislili dve »sceni«. Eno
običajno, na kateri se zahvaljujemo za pridelke
in hrano, in eno manj običajno, ki se vsako leto
spreminja. Letos smo se odločili, da se še posebej zahvalimo za naše družine.

Imamo tisoč in en razlog, da se zahvalimo
Bogu za vse, kar nam daje. Pa ne samo na zahvalno nedeljo, ampak prav vsak dan. Naj nas
pri tem spremlja misel Phila Bosmansa, ki je
nekoč dejal: »Zahvaliti se pomeni spoznati,
koliko dobrega ti je podarjeno.«
Tamara, Ekspresna čebela
Zahvalna nedelja

Jesenovanje

Jesenovanje četa
Listje šumi pod šapami in džungla je odeta v
čudovite barve – napočil je čas za jesenovanje.
Čas, ko bodo na Skali posveta v krdelo sprejeti
novi mladiči, ki bodo tako dobili besedo, tekali bodo skupaj s krdelom, Balu pa jih bo učil
džungelske postave.

Jesenovanje – 2
V petek, 4. novembra, smo začeli jesenovanje
s četo Pogumno srce. Ob treh popoldne smo se
peš odpravili iz Komende na Šenturško Goro.
Ko smo prišli, je bilo že temno. Za večerjo smo
imeli hrenovke in twist, ki smo si ga pripravili
sami. Po večerji smo imeli nekaj prostega časa,
nato pa zabavni večer. Tema zabavnega večera
je bila predstavitev svojega voda. To nam je
bilo zelo všeč in smo se zabavali. Zjutraj smo
imeli telovadbo, ki jo je pripravil višji vod. Po
telovadbi smo se odpravili na zajtrk. Dopoldne
smo izbirali veščine, ki jih bomo čez leto po-

Letos smo se odpravili v Cerklje,
kjer nam je bilo tudi vreme naklonjeno.
Volčiči so se razdelili v gruče, se
med seboj bolje spoznali, se naučili,
kako lahko volčič osebno napreduje,
vmes pa smo se veliko igrali, uganjali
bedarije in poslušali o Mavglijevih
dogodivščinah, zjutraj pa nas je pri telovadbi obiskal tudi Akela Mankoč.
Naučili smo se tudi, kako lahko dobro spakiraš svoj nahrbtnik, izdelali pa
smo tudi simbole za našo skalo napredovanje.
Jesenovanje je švignilo mimo hitreje kot
Bagira, vendar pa smo se vseeno veseli odpravili nazaj v domačo džunglo. Sploh zato, ker
so tam bandrlogi slastnejši.
Dober lov!
Kača Kaja
skušali osvojiti. Po zaključku in kratkem nogometu smo imeli okusno kosilo, ki so nam ga
pripravil kuharji. Nato smo se šli igrat skrivalnice in skavtbol, skavtsko igro podobno radgbiju. Po igrah smo se zbrali v skupnem prostoru, kjer smo imeli skavtski parlament in
smo se pogovarjali o dveh zanimivih zakonih.
Potem smo imeli večerjo in nočno igro, v kateri smo si s svetilkami signalizirali z Morsejevo
abecedo. Zjutraj smo po telovadbi in zajtrku
pospravili hišo in skupaj s starši odšli k sveti
maši, kjer smo se zahvalili za lep začetek leta.
Volkovi

Romanje v Novo Štifto
V soboto, 29. oktobra 2011, smo se komendski
skavti odpravili na romanje v Novo Štifto. Pot
smo začeli pred cerkvijo ter nadaljevali proti
Tunjicam, kjer smo imeli prvi postanek pri
Kometarjevih. Nato so
nas noge ponesle na
Brezje, iz Brezij pa na
Gozd in Črnivec. Od
tam pa smo se samo še
spustili do našega cilja.
Božjo pot smo sklenili
s sveto mašo, v priprošnjo za skavtsko leto, ki
je pred nami.
Zahvaljujemo se gospodu župniku za blagoslov, Kometarjevim
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za čaj in pecivo ter Alešu, ki je daroval mašo.
Drugo leto pa se le opogumite in pojdite z
nami.
Nasmejana orka

Prizidek k šoli v Mostah
V sredo, 12. 10. 2011, je bil za učence naše
šole poseben dan. Popoldne ob 17. uri smo namreč imeli uradno odprtje prizidka k šoli v
Mostah. Učenci dramskega krožka smo imeli
posebno nalogo, saj smo bili zadolženi za program ob odprtju. Pri programu so nam pomagale mažoretke in učenci, ki obiskujejo krožek
Orffovega inštrumentarija. Zaigrali so na zvočne palice. Čeprav nam je malo nagajalo ozvočenje, smo z nastopom bili zadovoljni. Še posebej glasno smo zapeli Rumeno podmornico.
Veseli in ponosni, ker smo imeli tako pomembno nalogo, kot je nastop ob odprtju, smo si z
vsemi navzočimi pogledali nove prostore šole.
Za konec pa zapišimo še delček iz pesmice,
ki smo jo deklamirali na začetku, in smo jo
sestavili sami:
Prizidek nov smo
mi dobili,
v njem se boljše
bomo počutili.
Knjižnico novo zdaj imamo,
kuhinjo z jedilnico prav tako,
zraven pa še nove učilnice štiri,
z opremo moderno, ki ni kar tako.
Učenci dramskega krožka

NA KMETIJI
26. 10. 2011 smo se s šolo odpravili na kmetijo Zadrgal v Komendi. Gospodar kmetije nas je
lepo sprejel. Najprej smo se pogovarjali o delu
na kmetiji. Potem smo šli v hlev in si ogledali
krave in teličke. Kasneje smo se odpravili še do
kokoši, ki jih imajo kar petnajst. Videli smo
traktorje in razne stroje. Gospa je razdelila piškote. Potem smo odšli v šolo. Tam smo risali
risbe o kmetiji. Na kmetiji je bilo res lepo.
Danaja Voldrih Simčič, 3. b

DOVŠKA BABA
V soboto, 1. 10. 2011, smo se povzpeli na
Dovško babo, ki je visoka 1891 m. Leži v Karavankah. Do vrha smo hodili dve uri. Med
potjo smo se ustavili pri pastirski koči, kjer smo
pomalicali. Na vrhu smo v knjižice pritisnili
žige. Videli smo tudi majhnega gada. Ker je bil
sončen dan, smo videli Triglav in Avstrijo. Ta
izlet mi je bil všeč, ker ni bil preveč naporen.
Nika Ravnikar, 3. b

Aplenca

S ŠOLSKIH KLOPI

KOSTANJEV PIKNIK
V PODALJŠANEM
BIVANJU
V oktobru smo se učenci, starši in učitelji
podaljšanega bivanja družili ob peki kostanja,
ustvarjalnih delavnicah in športnih igrah. V že
kar hladnem jesenskem dnevu smo se greli z
vročim kostanjem in se z njim tudi posladkali .
Učenci so si prste lahko ogreli ob izdelovanju
pajka ali rožice iz naravnih materialov. Najbolj
»razgreto« in tekmovalno vzdušje pa je bilo
ob vlečenju vrvi, kjer so uživali tako tekmovalci kot navijači. Ob prijetnem druženju nam
je jesensko popoldne hitro minilo.
Učiteljici Romana Ravnikar in
Andreja Burja Čerin

TEDEN OTROKA IN
OBISK PRIMOŽA
SUHODOLČANA
Prvi teden v oktobru praznujemo teden
otroka, kar smo čutili tudi v šoli. Učitelji so nas
bolj razvajali, popestrili in prilagodili so nam
vsebine učnih ur, nismo imeli veliko domače
naloge …
V četrtek pa je bil prav poseben dan, med
nas je prišel Primož Suhodolčan. Na urniku
smo imeli glasbeno vzgojo. Učiteljica je uredila dnevnik, mi pa smo se pripravljali na uro.
Ko je zaključila, nam je naročila, da moramo
vse pospraviti, torbe dati na kup ter oditi v telovadnico. Nihče ni vedel, za kaj gre. Ko smo
prišli v telovadnico, nam je postalo vse jasno.
Primož.
Vsi veseli smo se usedli na tla. Ko je prišel
na oder, smo se že smejali. Začela se je zanimiva ura. Razmišljal je o pomenu pregovorov
»Knjiga je tvoja najboljša prijateljica.« in
»Knjiga naj bo tvoja ljubezen.« ter zaključil,
da on ne bo govoril o knjigah. Med predavanjem smo se ves čas smejali. Ko nam je pripovedoval, kako je napisal zgodbe o Petru Nosu,
je razkril, da je bil glavni junak v resnici on
sam. Glavo naj bi si poškodoval 25-krat, nos
pa kar 27-krat. Zaletel se je v znak na cesti,
poškodoval se je celo med podvodnim prečenjem bazena po dolžini … spodrsnilo mu je
celo, ko je šel iz bazena v savno, in padel je na
peč.
Ta dan je bil eden najboljših, saj smo se ves
čas smejali njegovim dogodivščinam.
Monika Kepic, 8. b

ASTRONOMSKO JUTRO
V torek, 18. 10., smo osmošolci in devetošolci dan začeli precej drugače. Namesto pouka
nas je za dobro jutro pozdravilo astronomsko
jutro.
Najprej smo si na šolskem igrišču pobližje
ogledali luno, ki je bila še vidna s prostim
očesom. Nato smo se razdelili v štiri skupine.
V učilnici fizike smo preko zanimivih animacij spoznali planete v našem osončju. Izve-

deli smo, kako zelo veliki so ostali planeti in
zvezde ter kako mogočno je vesolje.
V učilnici zgodovine je stal moder napihnjen
šotor. V njem je bilo temno, zato da nam je
lahko strokovnjak s posebno napravo prikazal
zvezde, ki so vidne z Zemlje. Predstavil nam je
ozvezdja znamenj horoskopa.
Po malici smo se preselili v učilnico tehnike,
kjer smo izdelovali rakete. Naše rakete smo
preizkusili na šolskem igrišču, od koder so
poletele na bližnji travnik.
V zadnji delavnici smo eksperimentirali v
učilnici za likovno vzgojo. Na list, ki nam ga je
dala učiteljica, smo zapisali ugotovitve in dejstva, ki so nam jih predstavili predavatelji.
Za zaključek smo si na šolskem igrišču
ogledovali Sonce, Venero in Sončeve pege.
Dan se nama je zdel zelo zanimiv, saj sva
izvedeli veliko novih stvari.
Laura Podgoršek, 9. b
in Karmen Globočnik, 9. a
V torek smo imeli astronomski dan. Namen
tega dne je bil, da bi podrobneje spoznali vesolje.
Zjutraj smo se razdelili v štiri skupine, ker
smo imeli ravno toliko različnih delavnic.
Vsaka skupina je dobila svojega mentorja in
nalogo. Moja skupina je začela s predavanjem
o vesolju, o nastanku in velikosti planetov, satelitih, zakaj ne moremo razviti življenja na
nobenem drugem planetu itd.
V učilnici za zgodovino nas je pričakal velik
šotor. V njem so nam demonstrirali vesolje. V
planetariju se je nebo vrtelo, tako kot se nebo
navidezno v resnici vrti, le da smo naše v šotoru vrteli hitreje. Ogledali smo si poletno in
zimsko nebo, izvedeli smo, kako se lahko orientiramo, če se izgubimo v naravi.
Po malici smo izdelovali rakete. Jaz, Tim in
Gregor smo naredili najboljšo. To se je pokazalo, ko smo jih preizkušali zunaj na igrišču,
saj je naša najdlje letela.
Zadnja delavnica mi je bila najljubša. Opazovali smo planete s teleskopi.
Od tega dne sem odnesel veliko novega
znanja in bilo mi je zelo všeč.
Domen Ulčar, 9. b

V ZIBELKO KNJIGE
V torek, 18. 10. 2011, smo se učenci sedmih
razredov odpravili na ekskurzijo v Muljavo,
rojstni kraj Josipa Jurčiča, Bogenšperk, grad,
na katerem je živel Janez Vajkard Valvasor, in
Rašico, rojstni kraj Primoža Trubarja.
Najprej smo si ogledali grad Bogenšperk,
kjer je bilo veliko zanimivih stvari. Takoj, ko
sem vstopil, sem vedel, da bo zanimivo. Najprej smo si ogledali poročno dvorano. V Valvasorjevem času je bila tam knjižnica, katere
zbirko so kasneje prodali v Zagreb. Ogledali
smo si še bakrotiskarno, delovno sobo, razstavo vraževerja …
Naslednji postanek je bil ogled rojstne hiše
Josipa Jurčiča. V bližnji hiši smo si ogledali
film o Muljavi. Nato smo si pogledali Krjavlje-
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vo kočo, literarno zbirko, rojstno hišo in 'štalo'
(tako je bilo napisano nad vrati). Opazili smo,
da so bile v tistih časih hiše zelo majhne.
Končno smo si šli ogledat še Trubarjev rojstni dan – Rašico. Na žalost smo si na Rašici
lahko ogledali le muzej, ne pa tudi žage.
Na vseh treh krajih mi je bilo zelo všeč.
Upam, da bom te kraj še kdaj obiskal.
Jakob Stele, 7. a
Prva postaja torkove ekskurzije, grad Bogenšperk, je bila najbolj zanimiva. Ko smo stopili
skozi velika lesena vrata, smo zagledali veliko
grajsko dvorišče. V živo takega dvorišča nisem
videla še nikoli. Kar takoj sva si s sošolko
Moniko zaželeli, da bi tam živeli. Po gradu so
nas vodile velike črne stopnice z rdečo preprogo. Približno vsaki deseti stopnici je sledila
zelo velika in krasno opremljena soba. Nisem
mogla odvrniti pogleda od razstavljenega.
Motilo me je, da nam je vodič prehitro razložil
stvari.
Nato smo se odpravili še na Jurčičevo domačijo oz. v muzej na prostem, kjer je zelo lepo.
Tudi v rojstnem kraju pisca prve slovenske
knjige je bilo zanimivo. Videli smo mlin, Trubarjev doprsni kip, okenske upodobitve njegovih somišljenikov in tistih, ki so mu na njegovi
poti pomagali…
Vse mi je bilo všeč, a najbolj sem navdušena
nad gradom, kamor se bom zagotovo še vrnila.
Nika Čebulj, 7. a

V SPOMIN TONETU
PAVČKU
Tone Pavček, pesnik naš,
je pisal pesmi, ki zaklad so naš.
Vse pesmi, od A do Ž, mladinske, otroške in za
odrasle,
vse, prav vse zares so krasne.
Čenčarija, Kako raste mama, Pesem in ostale,
vsi se strinjamo, da so enkratne, tu ni šale.
Ko je v bolnišnici bil,
k njemu prišel je Ciril.
Rekel mu je: »Oj, le zakaj pri srcu te tišči,
jaz vem, preveč še pesmi je notri in to boli.«
Se Pavček je zasmejal in mu dejal:
»Ti zmeraj moj prijatelj boš ostal.«
Jan Smole, 7. a
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DRUŠTVA

Poletje, jesen z Goro na Gori

V Nedeljo pozno popoldan po dolgi in utrajajoči vožnji budno oko na avtobusu: »Komenda,
moj domači kraj,« in prišli smo domov. Na
avtobusu pa, kot zgodaj zjutraj prejšnjega dne,
ko smo odšli...
Društvo skakalni komite Gora (DSKG) tudi
poleti ne počiva, svoje člane in zveste delavce
je letos presenetilo z odločitvijo izvedbe organiziranega dvodnevnega izleta na turistično
kmetijo Juriči ob Kolpi. Zadnjo soboto v avgustu zgodaj zjutraj se odpravimo veseli in razigrani proti naši južni sosedi. Pot se zdi dolga in

utrujajoča, a zavoljo nekaterih navihanih članov avtobus kar poskakuje
med kraji, dozdevanj ni več, smo že
na cilju. Sendvič,
aperitiv, kopalke in
preštevanje 1,2,3, –
vsi prisotni poskačemo v kanuje in
ekspedicija se začne, popoldne pa...
Brez izjeme pripravljamo
piknik,
igramo nogomet in rugby ter se drsamo, ja tudi
poleti se igramo zimske športe. Imamo še malo
piknika, zabave, spimo v šotorih. Trda spalna
podlaga, smrčanje in pritoževanje, mraz in navihano izmikanje klinov. Zjutraj v nedeljo pa
smeh nad nostalgično nočjo in ubujanje spominov. Ponovimo vsakodnevni ritual z zajtrkom, še malo pošportamo, pospravimo smeti
(ločujemo!), se napakiramo v avtobus in
»čao«.
Gorjani pa se ukvarjamo s še nečim. Prav v
septembru smo bili zopet na delu. Gorjanski

fantje (neporočeni) negujemo svoje »rož`ce«
(bodoče žene) ter nagajamo vrtnarjem (bodoči
ženini), ki namesto nas zalivajo. Postavljamo
jim visoke meje preden presadijo (oženijo)
»rož`ce«. Da pa predporočnih običajev na Gori

ne zmanjka, poskrbijo »šrangarji« (poročeni),
ki ženina podučijo vaških opravil in zvijač. Celotno dogajanje pa smo s skupnimi močmi (poročeni in neporočeni) obeležili s piknikom na
Gori za vse vaščane. Poleg jedače in pijače smo
se tudi »nanogometili« saj šport združuje in
zbližuje, prav tako kot vsa gorjanska druženja.
DSKG pa je že v polnem pogonu z organizacijo smučarskih skokov 2012, ki bodo predvidoma
konec januarja. Točen končni datum še sledi.
Se javimo ob naslednji vragoliji.
Žiga Pavlinič

Druženje upokojencev pri Mlinčkih
Letošnji že 6. tradicionalni kostanjev piknik pri Mlinčkih je
naše DU organiziralo 15. oktobra. Udeležila so se ga društva iz
Radomelj, Vira, Trzina, Kranja, Cerkelj, Kamnika, Vodic in
Šinkovega Turna. Zbralo se je okrog 140 druženja željnih pohodnikov in kolesarjev, ki so ob toplih in hladnih napitkih ter
ob vročem kostanju obujali spomine, zapeli kakšno narodno in
se nasmejali ob razdiranju anekdot in šal.
Vreme – času primerno. Osrednja tema - pečeni kostanj;
po katerega ni bilo treba v žerjavico, saj so za to poskrbeli

Požar v Suhadolah – Pri Bezlu v Suhadolah je v nedeljo,
20. novembra, dopoldne zagorelo. Gasilci iz Most, ki so s
tremi vozili pohiteli v Suhadole, so dobili sporočilo malo
pred 11.30. Gorel je prizidek k hlevu, v katerem je bila
mlekarna z opremo za molžo krav. Požar je uničil ostrešje
mlekarne in delno tudi ostrešje hleva. Zaradi hitre intervencije pa se ni razširil na podstreho, kjer je bila krma, in na
hlev z živino v njem. Poleg gasilcev iz Most so sodelovali še
gasilci iz Topol, Komende, Križa in Kamnika. – A. Ž.
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organizatorji, ki jih že vsa ta
leta vodi Marija Špehonja.
Skupaj z možem Tonetom
sta poskrbela tudi za številčno ekipo, ki se je nekaj dni
prej odpravila na »kostanjev
pohod« v okolico Hoč pri
Mariboru. Za nabranih okoli

150 kg tega okusnega daru jesenske narave so
poskrbeli še Joži Kuhar z možem, Marjan
Kosirnik z ženo, Joži Glazar, Karel Matuš in
Marija Slapar.
Uvodni nagovor sta imela Marija Špehonja
in predsednik našega DU Janez Čebulj. S pozdravi pa so se jim pridružili skoraj vsi predstavniki udeleženih društev.
Tone Ogorevc

Odšli
so
Iztok Završnik, rojen 15. 6. 1957, Moste 31, star 54 let
Nežka Čibašek, rojena 23. 1. 1923, Zgornje Jezersko 97, stara 88 let
Marjan Korbar, rojen 23. 12. 1956, Moste 58 a, star 54 let
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KRONIKA - OBJAVE

Novo v Zakonu o prekrških in običajne zgodbe o varnosti v oktobru
Z novelo Zakona o prekrških je uvedena pomembna sprememba v določilih o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, ki ima namen takojšnjo odstranitev iz prometa za prekrškarje (zapis v prejšnji številki).
Tako se bo začasno odvzelo vozniško dovoljenje vse do pravnomočnega zaključka postopka
o prekršku. Vendar samo za čas, ki ga določa
zakon za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja. V postopku, ko je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje zaradi prekrška,
kjer je predpisana stranska sankcija kazenskih
točk (18 kazenskih točk ali 7 kazenskih točk za
voznika začetnika), lahko obdolženec pri sodišču pred pravnomočnim zaključkom postopka,
oziroma pred izvršitvijo sklepa o prenehanju
veljavnosti vozniškega dovoljenja, vloži predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega
dovoljenja. Priložiti pa mora zdravniško potrdilo o opravljenem kontrolnem pregledu po
Zakonu o voznikih.
Sodišče bo takemu predlogu ugodilo, če bo
na podlagi predloženega zdravniškega spričevala, narave in pomena očitanega prekrška,
osebnosti obtoženega, njegovega prejšnjega

življenja in drugih okoliščin ocenilo, da odvzem vozniškega dovoljenja ni neizogibno
potreben za varnost cestnega prometa.
Odložitev izvršbe prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja lahko krajevno pristojno sodišče storilcu, ki mu je bilo s sklepom
izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja, odloži pod pogojem, da storilec v
času, ki ne sme biti krajši od 6 mesecev in ne
daljši od 24 mesecev (preskusa doba), ne stori
hujšega prekrška, kot ga določa 23. člen Zakona o pravilih cestnega prometa.
Storilec mora izpolniti obveznosti, ki jih
določa sodišče na podlagi veljavne zakonodaje
in jih dokazati z ustreznim potrdili o udeležbi v
programih dodatnega usposabljanja ali o udeležbi v rehabilitacijskem programu po Zakonu
o voznikih (edukacijske delavnice, psihosocialne delavnice oziroma programi zdravljenja
odvisnosti). Predlog za odložitev izvršitve

NAPOVEDNIK
dogajanj decembra
Šola za vrednote življenja – Ustanova Petra Pavla Glavarja organizira 4. Šolo za vrednote in življenje z naslovom: VREDNOTE ZA
ŽIVLJENJE. Šola bo v Glavarjevi 104 (Glavarjeva bolnica) v petek,
25. novembra, in v petek 9. in 16. decembra, vsakokrat od 19. do 20.
ure (predavanje do 35 minut in nato razprava).
Postavitev novoletne jelke - Turistično društvo Komenda v petek, 2.
decembra, ob 17. uri vabi pred Občino Komenda na prižiganje lučk
na novoletni jelki.
V Tunjice - Pohodniška sekcija DU vabi 3. decembra v Tunjice. Odhod izpred Lončarske zadruge ob 8.30.
Otroci, Miklavž z vami – Društvo skupina aktivnih Klančanov bo
poskrbela, da bo tudi letos Miklavž z vami. V ponedeljek, 5. decembra,
ob 18. uri pred cerkvijo v Suhadolah, ob 18.20 pred cerkvijo v Mostah,
ob 18.40 pred cerkvijo na Križu in ob 19.15 pred cerkvijo v Komendi.
Advent ob Vrbskem jezeru – Izletniška sekcija Društva upokojencev
vabi 15. decembra na advent ob Vrbskem jezeru. Odhod iz Komende
ob 7. uri. Informacije in rezervacije Marija Špehonja, tel.: 834 15 29
Šahovsko prvenstvo – V dvorani na Glavarjevi 104 Šahovska sekcija DU
organizira šahovsko prvenstvo za posameznike 15. decembra ob 17. uri
Do »Soudka« - V Radomlje do Soudka 17. decembra vabljeni pohodniki. To bo zaključek sezone. Odhod ob 8.30 iz Most pri Kralju
Jaslice - Ogled jaslic s programom bo pripravilo Turistično društvo
Komenda v soboto, 17. decembra, ob 19. uri pred Muzejem Lončar
na Podborštu.

prenehanja vozniškega dovoljenja vloži storilec prekrška v 15 dneh od pravnomočnosti
sklepa, oziroma od dneva vročitve pravnomočnega sklepa. Če ni že v postopku za vrnitev
vozniškega dovoljenja predložil spričevala o
opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu, ga mora priložiti v tem postopku. Sodišče pri odločanju o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja pretehta
vse možnosti o osebnosti storilca, njegovo obnašanje po prekršku, stopnjo odgovornosti in
možnosti, da ne bo več ponavljal prekrškov in
bo izpolnil obveznosti po Zakonu o voznikih.
Urejen je tudi preklic odložitve, če storilec v
preskusni dobi stori hujši prekršek ali ne izpolni
vseh obveznosti, iz sklepa o odložitvi izvršitve.
Ministrstvo za pravosodje je v sredstvih
javnega obveščanja in na svoji spletni strani
objavilo obvestilo za vse storilce prekrškov, ki
nadaljevanje na naslednji strani

DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE

Zajčeva cesta 23, Komenda, 031/297-712 (Suzana),
mravljisce@gmail.com, www.mravljisce.com

PETKOVE KUHARIJE ZA OSNOVNOŠOLCE od 8 do 12 let
vsak petek od 18.00 do 20.00
25. november CUFTI s pire krompirjem
2. december
MIKLAVŽEVI PIŠKOTI
9. december
DUNAJSKI ZREZEK s pečenim krompirjem
16. december CUP CAKE - novoletni kolač
Zaradi omejenega števila udeležencev se moraš na delavnico NUJNO
PRIJAVITI: 031/297-712, mravljisce@gmail.com. S seboj prineseš
predpasnik in rutico, lahko pa tudi že kakšen dober preizkušen recept!
Prispevek za material je 3 EUR za eno delavnico.
Pridruži se nam, če ti je všeč dobra hrana in te veseli kuhanje, pečenje
in ustvarjanje v kuhinji; zbirali in izmenjavali bomo kuharske recepte;
naučili se bomo pripraviti raznovrstne jedi in dnevne obroke; spoznali
bomo zakonitosti postavljanja pogrinjkov za raznovrstne priložnosti;
prepustili se bomo ustvarjanju takšnih in drugačnih slaščic in sladic…

ČIRE ČARE ZA NAJMLAJŠE od 4 do 7 let
Pridružite se nam pri odkrivanju prečudovitega sveta čutil, živali in še
mnogo drugih stvari, ki se vrtijo okoli nas. Obiskali bomo zanimive
ljudi in kotičke, prebirali zgodbe in gledali risanke, poslušali glasbo,
peli in plesali, se igrali, zabavali in tudi likovno ustvarjali.

Deset let MePZ Komenda – Ob 10-letnici delovanja se bo Mešani
pevski zbor DU Komenda predstavil na koncertu 26. decembra ob 16.
uri v dvorani Kulturnega doma v Komendi. Gostja bo sopranistka
Vlatka Oršanič.

Vsako soboto od 10.00 do 12.00:
26. november ADVENTNI VENČEK – prebrali bomo zgodbo o
adventu, obiskali cvetličarno in spoznali, kako nastane
venček in ga sami izdelali.
3. december
MIKLAVŽ NA OBISKU – preko risanke bomo
spoznali, kdo je Miklavž in zanj izdelali angelčke in
ga priklicali na obisk.
10. december NOVOLETNO DARILO – poslušali bomo zgodbo
o obdarovanju, oblikovali okvir za fotografijo in se
fotografirali.
17. december BOŽIČNI PIŠKOTI – poslušali bomo božične pesmi, pekli in okraševali raznovrstne piškote.

Silvestrovanje – Izletniška sekcija DU organizira 31. decembra Silvestrovanje v Gostišču Štorovje – Selo pri Radohovi vasi. Odhod z
avtobusom iz Komende ob 18. uri. Informacije in rezervacije Marija
Špehonja, tel.: 834 15 29

Prostovoljni prispevek za eno delavnico je 1 EUR.
Narejene izdelke otroci odnesejo domov!
Prisrčno vabljene vse male mravljice!

Hitropotezni turnir – Zaključni hitropotezni šahovski turnir pa bo na
Glavarjevi 104 ob 17. uri 22. decembra
Blagoslovitev konj - Na Križu 26. decembra bo že dvajseti tradicionalni obred blagoslovitve konj. Ob 10. uri v podružnični cerkvi maša,
ob 11. uri zbor konjenikov pri bifeju Megi, nakar bo sprevod krenil po
vasi do cerkve.
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Aplenca
nadaljevanje s prejšnje strani

bodo na dan 1.1.2011 imeli pravnomočno izrečenih najmanj 4 kazenske točke in največ 17
kazenskih točk, o možnostih, pogojih in postopku izbrisa kazenskih točk na podlagi zdravstvenih pregledov in udeležbe na programih
dodatnega usposabljanja za varno vožnjo po
določbah Zakona o voznikih. (Viri: Ministrstvo
za pravosodje – medijsko središče/novica).
V izvajanje predpisov o več varnosti na cestah se je vključilo tudi Ministrstvo za zdravje, ki na svoji spletni strani opredeljuje pogoje,
načine in vsebino rehabilitacijskih programov,
dodatnih izobraževanj po zakonu predpisani
kontrolnih pregledov. Za hujše prekrškarje
prometne zakonodaje bo zagotovljenih več rehabilitacijskih programov, v katerih bodo udeleženci deležni vsebin o varnosti v cestnem
prometu in tveganjih zaradi vožnje pod vplivom alkohola in drugih drog. Primer: Kršitelju, ki bo prvič pravnomočno kaznovan zaradi vožnje pod vplivom alkohola (od 0,8 do
1,10 g alkohola v litru krvi), se izbrišejo 4
kazenske točke pod pogojem, da se udeleži
ustreznega rehabilitacijskega programa.
Stroške programa plača kršitelj sam. (Vir:
MNZ – medijsko središče/novice).
Bo koga po vseh navedenih spremembah
zabolela glava? Upam, da vsaj naših občanov
ne, čeprav policijska statistika PP Kamnik beleži v oktobru kar nekaj »cvetk«, ki zaslužijo
posebno omembo.

Pred vlomilci ni popolne varnosti.
Tako so bili na »delu« posebni specialisti za
vlome na Križu 21. oktobra, ki so vlomili v
stanovanjsko hišo. Poskus vloma v poslovni
objekt na Potoku je bil 10. oktobra, 25. oktobra pa so poskušali vlomiti v poslovni objekt v
Žejah. Pred poskusom vloma ni bil varen niti
osebni avtomobil v Komendski Dobravi, kjer
se je nepridipravu zalomilo 30. oktobra.

Tudi tatvine niso nič več posebnost
V Industrijski coni v Žejah je lastnika vozila
nenadoma zažejalo po tuji lastnini in si je prisvojil gorivo iz vozila, ki je bilo najbolj pri roki.
Doslej še neznani lump je v Mostah 3. oktobra
ukradel torbico z dokumenti (je bila razstavljena v osebnem avtomobilu?). Samo dan pozneje,
4. oktobra, je nekdo rabil reg. tablice tovornega
avtomobila. Preprosto jih je ukradel s tovornjaka v Mostah. Prebrisani storilec si je delo pri
preskrbi z drvmi za mrzle dni »olajšal« tako, da
jih je 15. oktobra v Mostah preprosto ukradel.

Javni red in mir je pri nas večkrat ogrožen.
Zato je morala Policija posredovati 9. oktobra
(ob 23.20?) na terasi zaprtega lokala, 15. oktobra
in 30. oktobra pa pred javnima lokaloma ob
dokaj čudnem času (ob 00.15 in ob 00,35!!).

Bodo neprivezani psi zopet postali
problem?
1. oktobra je v Mostah nezavarovan pes na-

padel drugega psa. Prav tak »priden« kuža – seveda nezavarovan – je 21. oktobra ogrožal pešce
v Komendi. Kakšna je že kazen, ki je predvidena
za gospodarja psa, ki ga nima na ustrezni vrvici
oziroma če ga pes slučajno pelje na sprehod?

Staro ime za oktober je vinotok.
Pa ne da ima to ime kakšno zvezo s prometnimi nesrečami? Zgodile so se kar 4 prometne
nesreče. 1. oktobra je zaradi izsiljevanja prednosti v križišču z Glavarjevo ulico v Mostah prometna nesreča dala delo ustreznim strokovnjakom avtomobilske stroke. V nedeljo, 9. oktobra,
ob 1.45 je nekdo verjetno poskušal izmeriti širino
svojega vozišča na cesti Moste – Duplica, na
Križu pa je zopet počilo. Kolikšna je omejitev
hitrosti, je verjetno »pozabil« voznik, ki je nesrečo povzročil 17. oktobra v naselju Križ, nepravilen premik vozila pa je bil vzrok »poka« na cesti
Moste – Vodice v križišču s Poslovno cono.
Če bi se nekoliko poigral s pesmijo pesnika J.
Murna, bi zapisal takole: »Prešlo poletje je,
prišla jesen, minil je petnajsti november…«.
Smo poskrbeli za zimsko obutev naših jeklenih
konjičkov in za vso ostalo zimsko opremo?
Zgodaj se stemni v tem času. Bodimo pozorni
na najbolj ranljive udeležence v prometu – na
kolesarje in pešce. Strpnost v prometu in jesenskim ter zimskim razmeram prilagojena
vožnja bosta preprečili marsikakšno nesrečo!
Pa srečno, kjerkoli že ste!
Tone Ogorevc

Srce tvoje je zaspalo,
zvon v slovo ti je zapel.
Misel nate bo ostala,
spomin za vedno bo živel.

ZAHVALA
V 84. letu nas je zapustila
naša draga

ZAHVALA
V 84. letu nas je zapustila naša ljubljena mami, mama, prababica in teta

ANGELA
STELE

IVANKA
ZAJEC

z Gore pri Komendi

iz Most

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo v življenju imeli radi in jo
spoštovali, vsem, ki ste ji bili blizu v času bolezni in vsem, ki ste se
poslovili od nje in nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in za
maše.
Hvala zdravnici Marti Jerman, župniku Zdravku Žagarju, pogrebni službi Jerič, pevcem, nosačem in sosedom.
Vsi njeni
Oktober 2011

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja in tolažbe, za darovano cvetje ter
svete maše.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili k večnemu počitku.
Hvala g. župniku, nosačem, društvu upokojencev Komenda in
pogrebni službi za lep pogrebni obred.
Vsi njeni
Moste, oktober 2011

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: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Katarina Pavlinič, Tanja Sušnik, dr. Marko Žerovnik, Katja Tabernik. Priprava za tisk in tisk:
BOLD. Naklada: 1950 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplačno.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si
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Aplenca-Glasilo občine Komenda, leto 20, številka 12, bo izšla
23. decembra 2011. Gradivo za objavo oddajte do četrtka,
8. decembra 2011.

Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na
občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@
komenda.si. Informacije tudi na GSM 031-638-699

Aplenca
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Nagradna križanka
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA)
pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda
DO VKLJUČNO 8. decembra. Na kuverto napišite: ime, priimek,
naslov in Nagradna križanka.
Nagrade:
1. nagrada: bon Nega obraza
2. nagrada: bon Čokoladna masaža
3. nagrada: bon Pedikura
4. nagrada: bon Masaža obraza
5. nagrada: bon Manikura
Želite imeti vedno urejene nohte, poslikane po vaših željah in zadnjih
modnih trendih? Vas mučijo boleča kurja očesa ali vraščeni nohti na
vaših nogah? Ali pa si preprosto želite sproščujoče nege v prijetnem
ambientu? Potem smo mi pravi naslov za vas.
Nudimo vam manikuro, umetne nohte, permanentno lakiranje Shellac, pedikuro, nego obraza, depilacijo in ličenje za vse priložnosti in to
po ugodnih cenah. Pri nas dobite tudi vrhunsko
kozmetiko Issahra, ki vsebuje arganovo olje in
negovalne izdelke iz linije »salon exclusive«
kozmetike Afrodita. Novost pa so tudi mineralna
ličila Lily Lolo. Pridite in zasijte v vsej svoji lepoti.

Nagrajenci križanke
VULKANIZERSTVO GRGIČ s.p. v številki 10 – 2011:
1. nagrada: bon v vrednosti 130 EUR (osnovno poliranje celotnega vozila) DOMINIK ŽAGAR, KRANJSKA POT 1, 1218 KOMENDA
2. nagrada: bon v vrednosti 80 EUR (notranje globinsko čiščenje avtomobila) SLAVKA BENCAN, MOSTE 112, 1218 KOMENDA
3. nagrada: bon v vrednosti 40 EUR (premontaža, vijačenje, centriranje) JASNA ŽAGAR, GODIČ 45 E, 1242 STAHOVICA
Čestitamo! Nagrade lahko uveljavijo nagrajenci na podlagi potrdila, ki
ga bodo dobili po pošti, in osebnega dokumenta pri VULKANIZERSTVO GRGIČ s.p., Zajčeva 5, 1218 Komenda. Telefon: 01 834 14 82,
041 812 420, 031 785 706

RAČUNOVODSKE STORITVE

Salon lepote Biser, Jana Kodrin s.p., Suhadole 3, 1218 Komenda. Tel: 040/693-163, Delovni
čas: po naročilu

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

27

član skupine belaplus
Ljubljanska 3c, Kamnik
01/839-47-97
brezplačna dostava po vsej Sloveniji
akcija velja do 15.5.2011 oz. do razprodaje zalog

Trgovina prijaznih ljudi in dobrih nakupov

SANJSKI NAKUP
V VIŠINI 5000 EVROV!
Nakup ni pogoj za sodelovanje
v nagradni igri.

Vse o sanjskem nakupu
na spletni strani

www.mediadom.si
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