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Praznovanje za dušo
Najlepša in zares iskrena hvala velja tokrat ob našem kulturnem prazniku v občini Komenda naslovu: Kulturno društvo Komenda in njegovim članom. Ne le zmogli, potrdili so, da v praznični kulturni okvir,
tudi zaradi kulturnega ponosa, ne sodijo različni, tako ali drugače zamišljeni nameni vodenja ljudi s korenčkom in palico. Vemo za zapis v
Komendi in poznamo ga: Molimo za zdravo pamet.
Zato čestitka, spoštovani komendski kulturniki za vaš duhovni navdih
in prikaz na prireditvi ob prazniku 8. februarja v dvorani kulturnega

doma Komendi. Potrdili ste, da lahko tudi sami zaznamo, da smo vendarle tudi sami sposobni in poklicani, da vemo, kaj je zrno, kaj je plevel,
da nas zato ni treba voziti žejnih čez vodo za zdravo pamet.
Na sliki od leve proti desni: Mojca Zmrzlikar, Sašo Slabajna, Mirko
Pogačar, Daniel Haromet, Jana Kosirnik, Karmen Globočnik, Boštjan
Peršin, Darko Mavsar, Vida Podbevšek, Goran Peršin, Amadeja Peršin,
Franci Petrič ter tehnična ekipa Roman Kosirnik in Leon Juhant.
A. Žalar

Skupaj se imamo fletno
To vsako leto, že tradicionalno, zatrjujejo tako izvajalci programa kot
številna publika, ki ima med programom in ob njegovem koncu od
ploskanja tople dlani, združeni izvajalci- člani Društev upokojencev iz
Cerkelj, Komende in letos iz Bukovice – Utika, ki so se izvajalcem letos
pridružili namesto DU iz Vodic.
Prireditev je bila 4. februarja v Kulturnem domu, kjer je bila dvorana
kljub vzporedni prireditvi in mrazu skoraj polna zadovoljnih in hvaležnih poslušalcev. Prireditve se je udeležil župan naše občine in predsedniki sosednjih društev iz Mengša, z Vira, iz Cerkelj in Utika. Ja, tudi
take prireditve so povezovalni člen sosedov in dobrih prijateljskih odnosov.
Vsaka točka sporeda je imela svoj krog ljubiteljev, nekatere pa so
žele nedeljeno priznanje za pogumen in prisrčen nastop. Pohvale vredno
je to, da so se programu pridružili najmlajši domači folkloristi folklorne
skupine Avrikelj pod mentorskim vodstvom Marjana Rozmana. Po
skoraj petih letih nastopanja in vaj so pokazali prisrčno pojmovanje
plesa in tudi spoštovanja do izročila dedkov in babic, ki ga bodo zagotovo gojili tudi naprej.
Že pred vhodom v dvorano so obiskovalce pozdravile klekljarice
Klekljarskega društva Čebelica iz Most, ki so pred očmi obiskovalcev
ustvarjale nežne umetnine iz čipk. Njihovi izdelki so bili razstavljeni
tudi na panojih v dvorani in na odru – vse skupaj je dajalo vtis davnih
časov, ko čas še ni bil gospodar življenja, in je bilo življenje dar, ki so
ga ljudski umetniki posvečali ustvarjalnosti in druženju.
Od našega društva so sodelovali plesalke in plesalci FS DU, Mešani
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Prijetna poživitev je bila plesna skupina Avrikelj

Zadnja slika, vsi udeleženci v programu Skupaj se imamo fletno so v
dvorani kulturnega doma v Komendi poželi zasluženi aplavz.
pevski zbor DU Komenda, recitatorka in domači ansambel folkloristov.
Posebno razveseljivo je, da je naša folklorna skupina nastopila z novimi
plesi, ki jih je »v noge postavila« nova vodja skupine Mojca Mršol.
Poleg že prej znanih plesov uvaja tudi nove in tako pestri programski
repertoar skupine.
Prizadevni organizatorji vseh treh društev so nam pripravili zabaven
in prijeten večer, ki ga je z zahvalo za vloženi trud vsem sodelujočim
sklenil predsednik DU Komenda Janez Čebulj.
Tone Ogorevc, A. Ž.

Predsednik DU Komenda Janez Čebulj se je zahvalil Francu Martinjaku
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Pisane drobtinice iz naše zgodovine

Turistično društvo Komenda je 7. februarja
organiziralo zanimivo in nadvse poučno razstavo starih voščilnic in razglednic v Osnovni
šoli Moste, ki je bila na ogled tudi še na dan
slovenskega kulturnega praznika. Naslednji
teden bo razstava na ogled tudi v OŠ v Komendi. Zbirateljica razstavljenih razglednic in voščilnic Sabina Romšak, dipl. ekonomistka iz
Šmarce, je na panojih razstavila kar precejšen
del svoje bogate zbirke, ki obsega več kot 400
enot in so po svoji vsebini bogat vir za etnološke raziskave, za spoznavanje razvoja krajev
in tudi ljudi, ki so te razglednice pisali; v času
njihovega nastanka pa niso razglednice in pi-

sma predstavljale
samo vir spoznavanja krajev. Pomenile
so tudi pristno vez
medčloveških odnosov med pošiljateljem in prejemnikom.
Odprtje razstave
so poživili učenci
prvega triletja OŠ
Moste s krajšim
kulturnim
sporedom, spremno besedo avtorice razstave
pa so spremljale
projekcije najbolj
zanimivih primerkov razstavljenega
gradiva.
Ni naključje, da
je razstava organizirana v prostorih šole, kjer učenci pridobivajo
osnovna znanja pisanja. Raziskave pismenosti
otrok v šolah po Sloveniji kažejo na to, da je
funkcionalna pismenost in razumevanje napisanega že v šoli, posebno pa še v vsakdanjem
življenju, vedno bolj osiromašena. Pa je zato
kar prav, da tako otroci in ostali obiskovalci te
razstave spoznavajo visoko kulturo pismenega
izražanja v preteklosti, ki je ljudi združevala
veliko bolj kot v sedanjem času, ko predvsem
mladina za medsebojno sporazumevanje preko
sodobnih medijev vedno bolj uporablja nekako
»latovščino«, ki je včasih težko razumljiva
»navadnim« ljudem.

Zato pa – ni vse zanič in ničvredno. Lepo bi
bilo spodbuditi mladino, njen raziskovalni duh
in radovednost, da bi pobrskali po zaprašenih
podstrešjih in morda odkrili dragocene drobtinice naše zgodovine. Če že ne bo zanimanja
doma, bo zbirateljica hvaležna za podarjeno
staro razglednico ali voščilnico.
Kljub mrazu se je na odprtju zbralo kar nekaj
otrok in predvsem obiskovalcev srednjih in še
malo poznejših let, ki so ob ogledu obujali
spomine na napisane in prejete pozdrave in
čestitke.
Pa naj zaključim v stilu sodobnosti: S5 1 lp!
Mladi bodo že razumeli in povedali staršem,
kaj sem želel povedati.
Tone Ogorevc

Območna revija pevskih zborov v Kamniku
Letošnja, že 33. revija pevskih zborov občin
Kamnik in Komenda, je bila, kot vedno, na
sam kulturni praznik – 8. februarja. Kratek
uvodni govor jeimel župan Občine Kamnik
Marjan Šarec, ki je poudaril pomen kulture za
narodno preživetje in seveda ni mogel
mimo kritičnih pripomb, ki burijo kulturnike in vso javnost o ukinitvi samostojnega Ministrstva za kulturo, kar je ocenil za
nesprejemljivo.
Prepevalo je kar 11 zborov, med njimi,
žal samo eden in edini iz občine Komenda
– Mešani pevski zbor Društva upokojencev, pod vodstvom Ignaca Gorjanca. Zbor
je spet glasovno zablestel in interpretativno zrelo dal veljavo še vedno mladostnim
glasovom. Kot dragoceno dopolnilo in
poživitev je pri pesmi Pojdem u Rute sodelovala prijateljica zbora, prvakinja ljubljanske opere Vlatka Oršanič.
Ta revija daje splošen pregled pevskega
udejstvovanja poustvarjalne pevske kulture in potrjuje že davno znano dejstvo,
da je pesem znak prepoznavnosti in radoživosti kulturnega doživljanja in pleme-

nitenja duše. Lahko tudi ugotovimo, da je izbor
pesmi na reviji vedno bolj raznovrsten in kvalitetnejši, in da sta tudi ubranost in interpretacija iz leta v leto bolj popolni. Ravno zaradi
tega je obisk vedno velik in je kamniška dvora-

na skoraj premajhna.
Revija je bila dostojna počastitev slovenskega kulturnega praznika in prijetna poživitev
kulturnega utripa na Kamniškem.
Tone Ogorevc
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Župan Tomaž Drolec

V primežu možnosti,
razmer in interesov
Letos največ fiktivnega denarja za kanalizacijo – Za varstvo le
montažna rešitev? - Prodaja dela razdrtega programa? – Je v
ozadju skriti scenarij? – Komu in zakaj ni všeč krožno križišče pri
občini?
Za nami je seja in predstavitev za letos zasnovanega občinskega proračuna v tako
imenovanem prvem branju. Na podlagi
razprave, mnenj, predlogov in usklajevanj
bo na prihodnji seji na dnevnem sprejemanje proračuna oziroma odločanje o predlogu, vključno z morebitnimi amandmaji.
Kako komentirate ta prvi del?
»Enajst svetnikov od trinajstih je tokrat na
seji občinskega sveta v prvem branju zasnovani proračun podprlo; dva nista glasovala. Seveda je imela večina pripombe na predlog in tudi
nove pobude za dodatno financiranje projektov,
ki (ali pa še ne) potekajo. Na podlagi pripomb
in predlogov bomo nekatere v tako imenovanem drugem branju pri sprejemanju skušali
upoštevati in vključiti v programski proračun
za letos. Večina (predvsem) želja pa bo, kot
kaže, žal, morala počakati, kot pravimo, na
boljše čase. Sicer pa se strinjam, da med pripombami oziroma pobudami ni bilo takšnih, ki
jih tudi osebno ne bi podprl; a žal živimo v
razmerah, ko smo vsi mislili, da nas ne bodo
doletele. Tako pa nas sedaj čaka zapitek dela in
obnašanja v zadnjih dvajsetih letih. Poplačilo
bo trdo. Poznamo ga in vse bolj se vsak trenutek potrjuje izrek: Nikdar več ne bo, kot je bilo,
oziroma kar tako »počez« ne bomo mogli več
investirati.«
Kako pa kažejo številke v prvih okvirih
letošnjega občinskega proračuna?
»Višina načrtovanih prihodkov in tudi izdatkov za letos se je nekako izoblikovala pri 10
(desetih) milijonih in čez. Največ je v tem
proračunu namenjenih izgradnji kanalizacijskih povezav, saj moramo do leta 2015 imeti
95-odstotno priključitev stanovanj na fekalno
kanalizacijo. Le tako bomo pridobili nepovratna sredstva, ki pa smo jih v načrtovani vrednosti projekta morali vključiti v letošnji proračun, čeprav vemo, da jih letos še ne bomo
dobili. Drugače rečeno, je tako letošnji proračun »napihnjen« za vsaj dva milijona in pol.
Podobno smo uvrstili v proračun tudi prek štiri
sto tisoč nepovratnih sredstev, na katera bomo
kandidirali za izgradnjo krožišča pred občino
in povezavo s pločnikom s križiščem na Gmajnici z odcepom na Podboršt.«
Na komunalni infrastrukturi se naj bi torej dogajalo. Kaj pa program varstva oziroma na družbenih dejavnostih?
»Ob tem, ko sem rekel, da bo poplačilo na
račun zadnjih dvajsetih let trdo, sem vseeno
zadovoljen zaradi ugotovitve, da smo šolske
prostore za najmanj deset let in več »spravili
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pod streho«. In tudi stare učilnice smo programskim zahtevam primerno kvalitetno obnovili; nekaj manjših posegov nas na tem področju čaka le še na ostrešju v Mostah.
Žal pa tega ne morem reči za vrtec, ki je
vzporedno s šolo drugi na prednostni listi. Nekaj prostorov v okviru šole je novih, vendar
nismo niti še na začetku izgradnje vrtca, v katerem bi bili prostori primerljivi s šolskimi. Pa
tudi izgledi niso nič kaj spodbudni. Poznana
skupina občinskih svetnikov, ki si je pred časom zadala cilj, da naredi vse, kar je mogoče,
za oblatenje in onemogočenje župana, je dosegla svoje. Uspelo jim je celo več. Občino so
postavili v položaj, da se vsaj nekaj let ne bo
mogla zadolžiti za izgradnjo novega vrtca; čeprav smo trenutno le 50-odstotno zadolženi na
podlagi državnih meril.«
???
»Kot sem že ugotovil, ne verjamem v prodajo bivšega Medgeneracijskega centra, saj to
kar se sedaj razmišlja o prodaji, ni več Medgeneracijski center, ampak je kratko malo nič
drugega kot zgolj dom za stare. Mislim, da za
ponudbo, če jo bomo sploh sestavili, ne bo interesentov in tako nam bodo štirje oddelki vrtca
odplavali po vodi. Škoda. Če ne bi bilo cilja, o
katerem sem govoril, ki so si ga zadali omenjeni svetniki, bi se že letošnjo jesen selili skupaj
z otroki, z zdravniki in s fizioterapevtko v
Medgeneracijski center.
Tako pa trenutno lahko obravnavamo le
drugo možnost in sicer izgradnjo šestih oddelkov v Šmidovem logu, kar pa je še v idejnih
zasnovah. Še najbolj oprijemljiva in izvedljiva
je zato le postavitev še štirih ali petih montažnih igralnic ob vrtcu v Komendi. Vendar zame
to ni nikakršna rešitev, ker ni trajna. Se pa prav
na ta projekt silom razmer že pripravljamo.
Zato se staršem za varstvo svojih malčkov ni
treba bati, da jih jeseni ne bi sprejeli v vrtec.«
Torej je slika naslednja: Varstvo otrok je
v montažni rešitvi; zdravniki in fizioterapija
so izven Medgeneracijskega programa; ob
tem pa so izrazite zahteve do podpisnikov
medgeneracijskega sporazuma oziroma zavoda, da se odpovedo poznanim (vsebinskim
in formalnim) pogojem. Kako to komentirate?
»Mislim, da se sedaj na seji ob sprejemanju
letošnjega proračuna ponuja naslednji scenarij:
Ker smo se rešili Medgeneracijskega centra,
lahko štartamo s Športnim parkom. Tu lahko
pričakujem usklajeno glasovanje sedanje opozicije, kot da za ta projekt ne bomo potrebova-

li denarja; čeprav, spomnimo se, je bil denar
glavni razlog, da je padel doslej v Komendi
daleč najboljši projekt za občane in kot vzorčni
primer za celo Slovenijo in prek njenih mej.
Za Športni park sicer lahko potrdim, da je
naša, in tudi osebno moja, velika želja. Nenazadnje, če ne bi že pred desetimi leti mislili
nanj in na potrebna zemljišča zanj, bi sedaj o
parku lahko samo sanjali. Tako pa imamo k
sreči v lasti že prek 30.000 kvadratnih metrov
potrebnih zemljišč za izgradnjo tega projekta.
Seveda se bom tudi sam še naprej trudil, da
nam uspe pridobiti še ostala manjkajoča zemljišča zanj in da s skupno pomočjo in s skupnimi močmi izpolnimo predvolilno obljubo.«
Pri tako imenovanem prvem branju letošnjega proračuna na zadnji seji pa se zdi, da
doslej večkrat poudarjana in za varnost
ugotavljana nujna izgradnja krožnega križišča pred občinsko zgradbo ni ravno enotna.
»Čudi me, da se nekaterim svetnikom izgradnja krožnega križišča pred občinsko zgradbo
ne zdi potrebna; in to zato, ker se sliši, da so
težave pri pridobivanju soglasij h gradnji. Ja,
kje pa doslej še nismo imeli težav? Saj težave
so zato, da jih rešujemo, sicer bi res največkrat
nič ne naredili. Nam laikom so včasih skrbi in
pripombe naravovarstvenikov, kulturovarstvenikov nerazumljive in nelogične, dokler ne
gledamo nanje, da nas oni strokovno odvračajo
od nepopravljive škode. Ob tem pa moram
odločno poudariti, da zaradi krožišča ne bomo
podirali hiš in da preko mej zemljišč, ki niso
last občine, ne bomo gradili. Res so bile prikazane možnosti s pomiki krožišča levo, desno,
nazaj, naprej, s semaforizirano varianto itd.
No, mislim, da smo sedaj vsi prepričani, da je
za pravo in največjo varnost pešcev in vseh
drugih udeležencev v prometu najboljša rešitev
krožno križišče s sedanjo lipo na sredini. Se pa
strinjajo tudi člani naše Zveze združenj borcev
za vrednote NOB, da se spomenik padlim v
drugi svetovni vojni prestavi (višje) na vrt pod
občinsko stavbo. Tako udeleženci spominske
svečanosti ne bo več spremljali na cesti.«
V januarski Aplenci ste omenjali prihodek
od prodaje elektro in telekomunikacijskega
omrežja v Poslovni coni. Lahko to pojasnite,
saj je informacija vzbudila vprašanja, kako
lahko občina to prodaja?
»Treba je vedeti, da je oskrba z električno
energijo (v nasprotju denimo z vodovodom ali
kanalizacijo, ki je občinska javna služba) obvezna državna javna gospodarska služba. Ka-
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dar lokalna skupnost za potrebe infrastrukturne
opreme zazidalnih območij sama zgradi električno omrežje, je Sistemski operater distribucijskega omrežja, d. o. o., (SODO) dolžan odkupiti to omrežje. Področje ureja državni
predpis, to je »Pravilnik o povrnitvi stroškov
občinam za investicije v izgradnjo elektroenergetskega omrežja«. Podobno tudi telekomunikacijsko omrežje ni opredeljeno kot obvezna
občinska javna služba. S temi omrežji se
ukvarjajo komercialni ponudniki, naše pa bo
predvidoma prodano na javnem razpisu naju-

godnejšemu ponudniku.«
Morda za konec še vprašanje, da ne bo
nepojasnjeno. Ali je v desetih milijonih letošnjega proračuna tudi 700 tisoč EUR velik
dolg države občini Komenda?
»Ne, teh sedem sto tisoč, ki jih pričakujemo
od države, ki nam jih dolguje še izpred sedmih
let, ni vključenih v proračun. Res pa je, da je
sodišče že dvakrat ugotovilo, da smo bili pred
sedmimi leti prikrajšani. Vendar se Ministrstvo
za gospodarstvo izmika plačilu in se kar naprej
in naprej pritožuje. Posopek je pred sodiščem
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pravnomočno končan, vendar je bila sedaj
zahtevana še revizija sodnega postopka.
Ja, čudni časi so, če pomislim, da se lahko
nekdo izmika plačilu kar sedem let in da je to
celo država, ki s tem zavlačuje svojo pravno
obvezo ter… hkrati tako dokazuje svojo pravno
neverodostojnost. Vendar sem optimist in verjamem, da bo sedmica (že sedem let - op.p.)
srečna številka in da bomo letos le prišli do
denarja. To pa bi nam znalo tudi polepšati to
leto.«
Andrej Žalar

Jože Sušnik, predsednik Gasilske zveze Komenda

Z lanskim delom društev sem zadovoljen
»Po končanih vseh treh občnih zborih gasilskih
društev v občini lahko ugotovim, da sem z delom zadovoljen. Komenda se precej ukvarja z
mladino in članicami, ki zadnje čase dosegajo
lepe uspehe. Prihodnje leto naj bi se uvrstile na
olimpijado v Francijo. Želim jim, da uspejo.
Moste zadnje leto namenjajo veliko skrb operativi, za kar velja pohvala njihovemu poveljniku. Sposobno moštvo ima. Prav pa bi bilo, da
bi bolj sodelovali z mladino. Imajo pa izurjeno
člansko žensko desetino in zelo zagrete veterane. Križ pa pomeni dejavnost za vse. Ostali
imajo namreč še druga društva. Na Križu pa
sicer dobro delajo z mladino, malo pa so zatajili pri članicah. Je pa Križ edino društvo v
zvezi, ki pripravi vedno dobro veselico in si

Jože Sušnik, predsednik GZ Komenda

tako pridobi prihodek.
Sicer pa bi rekel, da je bilo leto precej recesijsko, čeprav moram poudariti, da z občino in
županom dobro sodelujemo. Iz proračuna smo
lani dobili 73 % načrtovanih sredstev in pričakujem, da bomo letos to nadoknadili. Ne smemo pa pozabiti, da smo leta debelih krav dobro
izkoristili in smo primerno opremljeni. V petih
letih smo dobili 3 nove cisterne in tri vozila za
prevoz moštev.«
Je res, da se politika meša v gasilstvo, kar
je bilo slišati na zborih?
»Bojim se, da se počasi res vsiljuje. To ni
dobro. Doslej politike v prostovoljnem gasilstvu ni bilo. In prav je tako. Dovolj je, da je
imamo že v občinskem svetu na trenutke preveč.«
Kakšni pa so sicer izgledi na področju
gasilstva letos?
»Skupščina Gasilske zveze bo 23. marca.
Poudarili bomo strnitev vrst med društvi; še
posebej v operativi. Pri potrditvi programa in
finančnega načrta nas čaka posebno poudarek
izobraževanju. Tehnika brez znanja nič ne pomeni. Junija bomo organizirali občinsko tekmovanje skupaj z Gasilsko zvezo Kamnik.
Oktobra pa bomo imeli pri nas srečanje veteranov regije Ljubljana III.«
Ste občinski svetnik. Je to prednost tudi
za gasilstvo v občini?
»Tretji mandat sem občinski svetnik. Lahko
rečem, da smo v prejšnjih dveh mandatih v

Neusklajenostim ni konca
Občinski svet se je na zadnji seji pri razpravi o
aktivnostih pri gradnji Medgeneracijskega
središča Komenda znašel pred negotovostjo
zaradi neusklajenosti pogledov. Po tem, ko so
na kolegiju župana 1. februarja vodje svetniških skupin ocenjevali možnosti za prodajo in
se opredeljevali, kaj naj komisija prodaja in
pod kakšnimi pogoji, so se na seji ponovno
soočili s stališči članov Sveta Zavoda Medgeneracijsko središče (DU, UPPG in Medgeneracijsko društvo), ki se s prodajo še naprej ne
strinjajo. Ker »je to skupnostni projekt, namenjen prav vsem prebivalcem naše občine
in je bil tako tudi vseskozi načrtovan, saj je

skozi nastajanje pridobival na vsebinah, ki
so se pokazale kot prepotrebne, najprej z
vidika potreb lokalne skupnosti, kot z vidika
obogatenja programov v Medgeneracijskem
središču: vrtec in ambulante.«
Komisija tako po kolegiju in tudi po zadnji
seji sveta nima stališča, kaj prodajati. Ob tem
pa se mudi zaradi izteka koncesije in razpisa
nove, za katero lahko zaprosi Zavod. Ob tem,
ko pogledi svetnikov niso usklajeni (koliko
postelj, program, izločitev ustanoviteljev ali
ne…), pa ustanovitelji Zavoda MS Komenda
želijo biti prisotni pri dogovarjanju s kupcem
zaradi zagotovitve programov.
-A. Ž.

svetu bolje sodelovali. Podpiram našega župana, saj vem, da brez njegove »pozitivne trme«
marsičesa v občini Komenda ne bi bilo. Jaz
pravim: Lahko je kritizirati, je pa treba tudi
kaj pohvaliti. Če ne bi bilo župana Tomaža
Drolca, ne bi bilo Poslovne cone in še marsičesa drugega ne, kar ne znamo pohvaliti. Tudi
gasilstvo je veliko dobilo.«
A. Žalar

Poglejte osebno
izkaznico, potni list
Iz Upravne enote Kamnik, so nam sporočili,
da letos poteče veljavnost 5.899 osebnim
izkaznicam in 7.344 potnim listinam. Največjo gnečo pričakujemo od aprila do
konca junija. Da ne boste predolgo čakali,
svetujejo, da že sedaj preverite veljavnost
dokumentov in čim prej vložite vlogo za
pridobitev novega dokumenta.
A. Ž.

Krajevni odbor
Rdečega križa Moste

Obvestilo
V sredo, 7. marca 2012, bo ob 18. uri v
OŠ Moste višja medicinska sestra Petra
Papuga že drugič vodila SPROSTITVENE
VAJE ZA KREPITEV NOTRANJIH ORGANOV. Spregovorila bo tudi o ZDRAVI
PREHRANI.
Na zanimivo in koristno predavanje lepo
povabljeni.

VABILO
V OŠ Moste bo v četrtek, 15. marca 2012,
ob 17. uri, kot že vrsto let doslej, prireditev
V ČAST MATERAM, ŽENAM in DEKLETOM. Kulturni program bodo pripravili otroci s šolskimi mentoricami. Na prijetno srečanje vabi krajevni odbor Rdečega
križa Moste.
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Skupaj smo
močnejši
Mreža NVO osrednje Slovenije

Tečaj računalništva na način medgeneracijskega druženja v organizaciji Medgeneracijskega
društva za kakovostno starost Komenda poteka že en mesec v zadovoljstvo starejših in mlajših.
Štiriindvajset starejših naših občank in občanov poučuje sedem študentk in študentov iz naše
občine. Srečanja so razporejena skozi ves teden, od ponedeljka do petka, ker se prilagajamo
prostorskim možnostim, prostemu času študentk in študentov, pa tudi želje tečajnikov smo poskušali upoštevati. Več kot navdušeni so vsi, stari in mladi. Hvaležni smo tudi vodstvu osnovne
šole, da nam je dovolilo izvedbo tečaja na štirih računalnikih, v lepih prostorih knjižnice v moščanski šoli.

Šola kvalitetnega starševstva
Šola kvalitetnega starševstva se počasi izteka.
Predavanja v okviru Šole kvalitetnega starševstva organiziramo letos v Medgeneracijskem
društvu drugič in jih nameravamo pripravljati
tudi v prihodnjih letih. Ugotavljamo pa, da je
zelo malo staršev, ki so pripravljeni poldrugo
urico časa na teden nameniti vedenjem o zadovoljstvu v družini, vzgoji otrok, samovzgoji in
lepemu počutju.
Ker je v ta program ter za dosego cilja vloženega v izvedbo veliko truda in kar nekaj denarja, saj so predavanja za udeležence brezplačna,
bi bilo lepo in prav, da bi z večjo udeležbo izkoristili to priložnost.

SOBOTA, 3. 3. 2012
9.00 Komenda, pri KK Komenda
10.30 Moste, pri zbiralnici mleka

Zato še enkrat, lepo povabljeni na zadnja tri
ponedeljkova predavanja ob 18.uri.

Na programu v Osnovni šoli v Komendi
sta še predavanji prof. dr. Jožeta Ramovša o kvaliteti družinskih komunikacij
(27. februarja in 5. marca, obakrat ob
18. uri). Sklenila pa bo program tokratne
Šole kvalitetnega starševstva Ana Zarnik
(12. marca, ob 18. uri) s Pozitivno samopodobo otrok.

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije
vzpostavljamo Mrežo NVO osrednje Slovenije
z namenom povezovanja nevladnih organizacij
v regiji in sooblikovanja razvoja naše regije.
Vabljena so vsa društva, zasebni zavodi in
ustanove, da pristopijo in aktivno sodelujejo v
regionalni mreži NVO.
Poglavitni namen mreže je povezovanje in
usklajevanje NVO v regiji na področju razvojnih vprašanj 26 občin Osrednjeslovenske regije.
Nova zakonodaja o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja predvideva načelo partnerstva vseh treh sektorjev pri upravljanju in trajnostnem razvoju regije. V svetu regije bodo
tako poleg županov in gospodarstvenikov imeli
svoj glas tudi predstavniki NVO. Posvetovalni
organ regijskih svetnikov iz vrst NVO bo kolegij mreže, Stičišče NVO osrednje Slovenije pa
mrežo vzpostavlja in je njen upravitelj.
Poslovnik mreže in pristopno izjavo najdete
na spletni strani Stičišča NVO osrednje Slovenije na povezavi www.srce-me-povezuje.si/
mreza-nvo. Prvo srečanje mreže je predvideno
v februarju, kjer bo predstavljen tudi osnutek
Strategije razvoja nevladnega sektorja Osrednjeslovenske regije.
Klara Kržišnik, Stičišče NVO osrednje
Slovenije

Kdo so NVO?
Nevladne organizacije, s kratico NVO, so
neprofitne, večinoma prostovoljne organizacije, ki morajo imeti neko obliko pravne
osebe. V Sloveniji so to društva, ustanove
in zasebni zavodi.

Razpored obveznega cepljenja
psov proti steklini za leto 2012

SOBOTA, 17. 3. 2012
9.00
10.30
12.00
13.30

KRIŽ, pri Čubru
KOMENDA, pri KK Komenda
MOSTE, pri zbiralnici mleka
PODGORJE, pri Rožmanu

SREDA, 28. 3. 2012 ZAMUDNIKI
8.00
9.00
9.30
10.30

MOTNIK, pri Flegarju
LAZE, pri pošti
SREDNJA VAS, pri Ostanku
KREGARJEVO, pri Kočarju
(nova hiša)
16.30 KOMENDA, pri KK Komenda
17.30 ŠMARCA, pri Jeranu
18.30 GODIČ, pri Hribarju
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Cepljenje lahko opravite tudi vsak dan v
Ambulanti za male živali Veterine Kamnik,
Perovo 20, med 7. in 18. uro.
Steklina je smrtno nevarna in neozdravljiva
bolezen živali in ljudi, ki se prenaša z ugrizom
bolne živali. Največjo nevarnost za prenos
stekline na domače živali in človeka predstavljajo lisice in necepljeni psi.
Cepljenje je obvezno za pse, starejše od treh
mesecev.
Cepljenje, dehelmentizacija in vpis cepljenja v Centralni register psov: 31, 42 EUR.

Označitev (mikročipiranje), izdaja potnega lista in 1. registracija psa v Centralni register
psov: 29,90 EUR + 31,42 EUR (cepljenje, dehelmentizacija, vpis): 61,32 EUR (velja samo
za prvo cepljenja psa!)
Morebitno spremembo lastništva psa je potrebno v 8 dneh javiti pristojni veterinarski organizaciji.
Na cepljenje prinesite potni list psa in svoj
osebni dokument. Za dodatne informacije
povprašajte svojega veterinarja na tel. št. 830 9
577.
VETERINA KAMNIK D.O.O.

Aplenca
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Ob paketu tudi dobra beseda
Pred velikonočno obdaritvijo naših občanov v stiski
Evangeličanski duhovnik Geza Filo iz Ljubljane je pri okrogli mizi o ekumenizmu 19. januarja v Domu sv. Jožefa v Celju opozoril, da ne
smemo, ko pomagamo ljudem v stiski, ob pomoči v gmotnih dobrinah ali denarju, pozabiti
tudi na dobro besedo prejemnikom pomoči.
Ljudje v stiski, ki jih je vedno več tudi v Sloveniji, potrebujejo oboje. Poleg hrane za telo so
lačni tudi hrane za duha. Telesnih in duhovnih
del usmiljenja. Usmiljenih samarijanov sodobnega časa. Tudi v Sloveniji, naši občini, saj
vsakovrstne stiske vse bolj pritiskajo na vrata
naših občanov, družin, mladih.
Tega se dobro zavedamo pri Ustanovi Petra
Pavla Glavarja (UPPG), ko jim skušamo pomagati tako z besedo tolažbe, opogumljenja in
pravega napotka, kakor tudi v obliki gmotnih
dobrin (pri božični in velikonočni obdaritveni
akciji) in denarju. Naša pomoč je v vseh teh
pogledih omejena, vezana na zgolj nekaj ljudi,
predvsem pa odvisna od vas, komendski občani in občanke, in vaše pripravljenosti, da po-

magate ljudem v stiski. UPPG z obema odboroma (za podelitev štipendij prizadevnim in
uspešnim dijakom in študentom ter za dodeljevanje socialne pomoči) deluje z močno omejenimi sredstvi. Veseli smo, da ji pri tem v veliki
meri pomaga sama Občina Komenda, sponzorji in dobrotniki, vendar je za ustanovo ključnega pomena, da z njo živite, dihate in jo podpirate vi, komendski občani. Naj bo to v besedi
ali denarju, pa tudi ob dobrodelnih in posebnih
nabirkah.
Prihodnost nas, komendskih občanov, je
odvisna predvsem od nas samih. Kako bomo
živeli, delovali, se razumeli in sprejemali med
seboj. V vsem spoštovanju naše različnosti,
istovetnosti vsakogar izmed nas, zlasti pa dobrega. Tega je veliko v vsakem našem občanu
in župljanu. Glejmo predvsem na to, delajmo
dobro, živimo v strpnosti in ljubezni pa tudi
zavedanju, kako zelo nas ljudje v stiski potrebujejo, čakajo, so željni naše pomoči, dobre
besede, nasveta, tolažbe, a mi hodimo mimo.

To se ne sme in se ne bi smelo dogajati. Zato
strnimo naše vrste pri pomoči ljudem v stiski,
se radi udeležujmo dobrodelnih akcij, radodarno odprimo roke in sezimo v žep, ko na naša
vrata in srca potrkajo člani dobrodelnih organizacij v naši občini. Ob tem pa tudi sami vidimo
človeka, soseda, sovaščana, občana in župljana
v stiski. Naj bodo na to pozorni tako odgovorni
v občinskem vrhu, vaški odbori, vse dobrodelne organizacije. Naj nas v tem letu še posebej
povežejo dobrotljivost, radodarnost in resnična
ljubezen do ljudi v stiski! Najprej v dejanju –
paketu, ob tem pa tudi besedi – tolažbi, opogumljanju, dobrem nasvetu. Za to imamo mnogo
priložnosti. Ne zamudimo jih! Hvaležnost tistih, ki smo jim pomagali, nam bo največja
nagrada in priznanje. Dobra dela. Paketi pomoči in prava beseda. To dvoje nam bo odprlo
največ vrat; vse več naših občanov čaka nanje.
Ali bom šel mimo?
Jože Pavlič, predsednik Odbora za
dodeljevanje socialne pomoči pri UPPG

VAŠA PISMA

Kulturne prireditve
V naši mali občini se dogaja zelo veliko. In
lepo bi bilo, da bi se tukaj živeči ljudje tega
malo bolj zavedali. Z obiskom predstav bi se
na najlepši način zahvalili vsem za vložen
trud.
Zagotovo je zadnje dejanje kulturnikov 8.
februarja - na naš edinstven kulturni praznik vsem poslušalcem pustilo lep spomin v srcu.
Ob čudovitih deklamacijah Pavčkovih pesmi,
starih in istega dne prvič izdanih, je verjetno
večini poslušalcev v dvorani poskočilo in se
vsaj malo odtajalo srce. Sporočila v njegovih
pesmih so tako globoka, da kar za nekaj časa
prevzamejo vsako dušo, ki jih bere ali posluša.
Veselje je bilo sedeti v dvorani!

Tudi dramska igra Zakonci stavkajo je bila
čudovita, sproščujoča, zabavna in polna dogodkov, ki jih vsi kdaj pa kdaj doživljamo ob
svojem lastnem ognjišču. Slišalo se je veliko
iskrenega smeha. Bila je enkratna sobotna popestritev za vsakogar, ki si je igro ogledal.
Prvi po koledarju in tudi prvi po pomembnosti pa je bil zagotovo januarski »novoletni«
koncert, ki ga že skoraj tradicionalno prireja
Ustanova Petra Pavla Glavarja. Ustanova, ki ji
verjetno ni para v Sloveniji, s svojo zasnovo in
delom dokazuje, da je prostovoljno delo lahko
učinkovito kljub majhnemu številu ljudi. Važna
je pripravljenost in zavest.
Oto Pestner je ljudem v dvorani pričaral ču-

dovito nostalgično občutje in nam pustil globok
pečat, predvsem tistim, ki smo ga poslušali že
nekaj desetletij prej. Tukaj pa ni štel le njegov
nastop, temveč tudi dober namen. Postal je
donator Ustanove Petra Pavla Glavarja, na katero bi moral biti ponosen vsak naš občan.
V imenu vseh enako mislečih se zahvaljujem
vsem, ki so ta koncert organizirali, kar ni bilo
malo dela, in pogostili poslušalce. Z obiskom
koncerta jim je bilo povrnjenega vsaj nekaj
malega za ves trud, ki ga vlagajo v Ustanovo.
Vsem, ki vodijo Ustanovo in tudi vsem drugim, ki so ali še kakorkoli pomagajo v njej, iskrene čestitke ob njeni 10 obletnici!
Vesna Jurkovič

Kultura še živi v Komendi
Hvala Bogu, so v Komendi še pametni ljudje,
nam znajo naši kulturniki ponuditi veliko lepega, razveseljujočega in spodbudnega. V veliko
veselje in tudi zadoščenje mi je bilo slovesno
odprtje in ogled razstave starih voščilnic in
razglednic, ki ga je ob Prešernovem dnevu na
OŠ Moste pripravilo TD Komenda v sodelovanju z vodstvom in učenkami omenjene šole,
predvsem pa lastnico razglednic in voščilnic
etnologinjo Sabino Romšak; prav tako duhovno bogat, raznovrsten in zelo sporočilen recital
komendske umetniške dramske skupine Kaj ti
mar na sam Prešernov dan, v katerem so se
spomnili pesnika Toneta Pavčka in njegovih
del. Že to dvoje, poleg tega napovedani knjigi
o kartografu Ivanu Selanu in živalih avtorjev iz
naše občine, kulturno delovanje OŠ KomendaMoste, KUD Komenda, DU Komenda, UPPG
, TD Komenda ter drugih društev in klubov, mi

prebuja trdno upanje in daje zagotovilo, da v
Komendi še živijo pravi kulturni ustvarjalci in
poustvarjalci, je doma prava kulturna dejavnost. Samo občudovalcev in obiskovalcev
imajo premalo. Spoštujmo jih in pogosteje
obiskujmo kulturne prireditve v našem kraju.
Tiste kritike, zlasti zdraharje, ki danes besnijo
čez to, jutri pa se bodo repenčili čez nekaj
drugega, pustimo pri miru. To je politikanstvo,
ki nima nič skupnega s pravo kulturo. Kakor
tudi ne prilepljanje takšnih nalepk desnosredinskemu delu nove slovenske vlade, kot so:
belogardisti, domobranci in prostitutke, kar
smo slišali po TV Slovenija in na proslavi pred
Prešernovim dnem v Spodnji Slivni. In drugih.
Takšnim kritikastrom bi človek dejal: Najprej
poglejte vase, tam počistite, potem pa se spravite na druge, če menite, da upravičeno. Predvsem pa ponudite ljudem kaj takšnega, kar jih

bo ohrabrilo, dvignilo in potrdilo v dobrem.
Vidite njihovo lepšo stran. To vodi naprej.
Ostalega, negativnega, zlaganega in za lase
privlečenega, ne potrebujemo. Zgledujmo se
tudi pri pravih kulturnikih in ustvarjalcih kulture tudi v naši občini. In hvala jim!
Jože Pavlič

Zbor
UPORABNIKOV
KOMOK
(kabelski sistem Komenda)
v torek, 28. februarja 2012,
ob 19. uri
v Kulturnem domu v Komendi
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Izvoljeni z
namenom

Ko iz srca posije sonce

Občinski svetniki in svetnice naj bi bili predstavniki celotne Občine
Komenda – otrok, študentov, odraslih in starejših. Pa je temu res tako?
Hvaležni smo lahko, da je rodnost v občini nad slovenskim povprečjem, vendar moramo temu primerno zagotoviti ustrezno število razpoložljivih mest v vrtcu. Malo se nam že mudi, kajne?
Zakaj vedno več mladih talentov odhaja živet v tujino? Kljub vsem
argumentom na račun Poslovne cone Komenda, se občani ne zavedamo,
da smo v naš kraj privabili svetovno znana podjetja, ki iščejo izobražene
kadre in dajejo priložnost mladim talentom. V tem primeru je dobro
naredila tudi recesija, saj smo na ta račun privabili le finančno zdrava
podjetja, ki so tudi v slabih časih ekonomsko stabilna in sposobna investirati v naložbe.
Ne smemo pa pozabiti tudi na starejše občane, katerih delež predstavlja 12% vseh občanov Komende. Kaj jim lahko nudimo, da je njihovo
življenje lepše?
Svetniki in svetnice, zavedajte se svojega poslanstva, da je življenje
občanov Komende v vaših rokah. Ne bodite egoistični pri svojih odločitvah in stopite korak nazaj. Ne gre za vprašanje, kdo izmed vas bo
zmagal, pač pa kdo izmed vas bo več pripomogel k boljšemu življenju
v Komendi. Vi ste tisti, ki bi morali biti zgled ostalim, ne pa da »malo«
Komendo delite na dva dela: »za« ali »proti«. Vso pravico imate glasovati proti podanemu predlogu, a zavedajte se, da to pomeni tudi obvezo
za predlaganje nove, boljše rešitve.
Premajhni smo, da bi se kregali in bili razdeljeni, stopimo skupaj,
delajmo dobro, podpirajmo učinkovite rešitve, mislimo drug na drugega
in bodimo ponosni, da smo Komendčani!
Za Listo TRN Mojca Pogačar

NASVETI - Zavarovanje
Zanima me, na
kakšen način
bi lahko pravno zavaroval
zapustnikovo
premoženje
pred
posegi
ostalih sorodnikov. Glede na
to, da smo živeli v skupni hiši,
pa bi se želel
Irena Hacin Kölner
izogniti
tudi
očitkom, da sem po njegovi smrti sam posegel
v njegovo premoženje.
V vašem primeru je potrebno čim prej poskrbeti, da se ugotovi obseg zapustnikovega
premoženja v času njegove smrti s strani nepristranskega subjekta. Postopke v zvezi z dedovanjem ureja Zakon o dedovanju. Ta določa,
da se popis in cenitev zapustnikovega premoženja opravita po odločbi zapuščinskega sodišča, in sicer če to zahteva skrbnik, če je zapustnik užival pomoč v skladu s predpisi o
socialnem varstvu ali iz drugih opravičenih
razlogov (184. člen Zakona o dedovanju). Sodišče odredi popis in cenitev tudi, če to zahtevajo pokojnikovi dediči, volilojemniki ali
upniki. Brez odločbe sodišča pa se popis in
cenitev opravita pri sestavljanju smrtovnice, če
to zahteva kateri od dedičev. Popis obsega vse
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Bil je lep, sončen, a mrzel dan 9. februarja letos. Po dogovoru smo se
dobili na parkirišču pri Režijskem obratu občine Komenda ob pol enajstih dopoldne. Kombi in v njem Miro Gojdina, direktor Media dom iz
Kamnika, z novim pralnim strojem je bil na parkirišču. Prišel je tudi
Jure Grmšek iz Režijskega obrata, pa potem Zora Pibernik, socialna
delavka iz Medgeneracijskega društva Komenda, in seveda smo z
Aplenco spremljali dogajanje.
Direktor Miro Gojdina, sicer iz Zelenega gozdička v Mostah, ki ima
poznano trgovino v Kamniku, se je ob koncu leta odločil, da bo nekomu,
ki mu bo to prišlo še kako prav, podaril nov pralni stroj. Staknili smo
glave, razmišljali, modrovali in soglasno prišli do Franca Berčiča, ki
živi v domu nad Režijskim obratom. Čeprav smo radi različnih mnenj in
presoj, ocen in pogledov, smo se tokrat hitro prepričali, da je stroj prišel
v prave, hvaležne roke. »Hvala,
saj ne morem verjeti,« je Francu zastala beseda, ko smo ga
postavili, da ga je potem po
dogovoru priključil vodovodni
mojster Škrlj iz Most.
Ja, bil je to dan, ko je iz srca
posijalo sonce. Hvala Miro
Gojdina! Naj ti bo poslovna pot
še naprej naklonjena za tovrstne
zglede, za različne zahvale komendskih gasilcev in drugih
skupin. In iskrena hvala tudi v
imenu Uredništva Aplence, da
smo lahko sodelovali pri tem.
Vam Franc Berčič pa vso srečo Na sliki (od leve): Zora Pibernik, Franc
naprej!
Andrej Žalar Berčič in Miro Gojdina

zapustnikovega premoženja

nepremično in premično premoženje, ki ga je
imel zapustnik v posesti ob svoji smrti, pa tudi
premoženje, ki je bilo njegova last, pa ga je
imel v posesti kdo drug. Navede se tudi premoženje, ki ga je imel pokojnik, vendar se zanj
trdi, da je last drugih oseb. Ob popisu premoženja se navede tudi vrednost posameznih
premičnih in nepremičnih stvari. Popis in cenitev premoženja opravi notar ali izvršitelj,
ki ga določi zapuščinsko sodišče (tj. okrajno
sodišče na območju katerega je imel zapustnik
ob smrti stalno ali začasno prebivališče) v
navzočnosti dveh polnoletnih občanov. Kadar pa je to potrebno, pa tudi ob sodelovanju
izvedencev (npr. premoženje obsega umetniška
dela večje vrednosti). Pri popisu in cenitvi je
lahko navzoča vsaka prizadeta oseba. Z izvedbo popisa in cenitve bi lahko kasneje dokazovali, kaj sodi in kaj ne v zapuščino. Uspešno
pa bi zavrnili očitke, da ste kakšen predmet, ki
ni naveden v popisu, odtujili. Pri tem pa bo
seveda odločilno tudi to, ali ste imeli v času do
oprave popisa, dostop do zapustnikovega premoženja. Kadar je potrebno zavarovati zapuščino, se lahko zapustnikovo premoženje ali
njegov del po sklepu sodišča izroči v hrambo
zanesljivi osebi (notarju).
Zakon dopušča možnost, da sodišče postavi
tudi začasnega skrbnika zapuščine. Zanj je
lahko imenovan tudi notar. Začasnega skrbnika
zapuščine je potrebno postaviti, če se ne ve ali

je sploh kaj dedičev, če so dediči znani, a ni
znano njihovo bivališče, saj v teh dveh primerih ni nikogar, ki bi skrbel za zapuščino. Možno
pa je predlagati postavitev začasnega skrbnika tudi v drugih primerih, ko se to izkaže
kot potrebno npr. če dediči, ki so poklicani k
dedovanju nočejo ali pa ne morejo skrbeti za
zapuščino, če pride do spora kdo je dedič, če je
treba preprečiti, da bi kdo od potencialnih
skrbnikov ob upravljanju zapuščine oškodoval
druge (z odtujitvijo premičnin), če se dediči ne
morejo sporazumeti o upravljanju zapuščine in
še v nekaterih drugih primerih. Ukrepe zavarovanja lahko sodišče odredi vsak čas, dokler
teče zapuščinski postopek.
Odvetnica Irena Hacin Kölner
T + 386 31 347 989, + 386 1 438 61 30
F + 386 1 438 61 34
E irena.hacin.kolner@moj-odvetnik.si,
http:// www.moj-odvetnik.si

Na Gregorjevo se ptički
ženijo
Turistično društvo Komenda, Vrtec
Mehurčki in Občina Komenda
vabijo 12. 3. 2012 ob 18.30
k bajerju na Križu
Otroci iz vrtca Mehurčki se že pripravljajo na spust ladjic z lučkami, za topli
napitek in dobro voljo pa bo
poskrbelo TDK.

Aplenca
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AKTUALNO

Razširitev socialne pomoči pomoči potrebnim

Ustanova Petra Pavla Glavarja bo po skoraj
dveletnih pripravah, v sodelovanju z Občino
Komenda, Osnovno šolo Komenda Moste,
upravnikom športne dvorane Komenda, prostovoljci med našimi občani in ob darežljivosti
podjetja Lidl d.o.o, s 1. marcem 2012 pričela
razdeljevati pomoč v živilih pomoči potrebnim
občanom Občine Komenda.
Pri tem delu si želimo, da bi sodelavce vodila misel svetega Pavla, ki pravi: »Ljubezen je
potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje,

RAZDELJEVANJE
POMOČI V ŽIVILIH
KJE: Športna dvorana Komenda, vhod ob
bankomatu
KDAJ: Pričetek v četrtek, 1. marca, ob
18-20, nato vsak ponedeljek ob 8-10 in
vsak četrtek ob 18-20.
KDO: Vsakdo, ki trpi pomanjkanje živil.
Embalažo za prenos živil prinesite s seboj.

ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice,
veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje,
vse upa, vse prestane.« (1Kor 13, 4-7)
Za sodelovanje v dobrodelni dejavnosti je
nujno potrebno umreti svojemu jazu, svojim
egoističnim željam, vsemu, kar nam preprečuje, da bi delali s srcem. V sočloveku, ki mu
pomagamo, moramo videti ljubljenega Božjega otroka, tempelj Svetega Duha, čeprav tega s
svojimi človeškimi očmi ne zaznamo. Mi moramo gledati z notranjimi, poduhovljenimi
očmi. Potrebno je zaupanje, da je ta človek res
pomoči potreben. Ne sme nas odvračati kakršnokoli sumničenje, niti se ne smemo prepustiti skušnjavi, da bi se primerjali s tem človekom,
kdo od naju je bolj potreben pomoči. Če začutimo, da smo pomoči potrebni tudi mi, se ne
bojmo tudi mi pristopiti in prositi, saj to ni
nobena sramota. Torej delati je treba z ljubeznijo v smislu najlepše definicije ljubezni.
Projekt bo potekal v prostoru Športne dvorane
Komenda. Osnova šola (OŠ) Komenda Moste in
Občina Komenda dajeta UPPG na razpolago
nekdanjo kuhinjo z vstopom s smeri Glavarjeve
ceste. UPPG bo na razpolago tudi skladišče za
morebitne večje količine blaga. Dotok živil bo
zagotavljalo podjetje Lidl iz Žej. UPPG bo tiste
upravičence, za katere ve, da so pomoči potrebni,
o času razdeljevanja pomoči, obveščala osebno,
za javnost pa bodo informacije a tudi na spletni
strani www.uppg.si. Ker želimo skrbeti tudi za

NAPOVEDNIK
dogajanj marca
Razdeljevanje pomoči v živilih – V četrtek, 1. marca, med 18. in 20.
uro, potem pa vsak ponedeljek in vsak četrtek med 8. in 10. uro v
Športni dvorani v Komendi (vhod ob bankomatu). Razdeljevanje za
vsakogar, ki trpi pomanjkanje živil. Embalažo prinesite s seboj. Organizator UPPG Komenda v sodelovanju z Občino Komenda, OŠ Komenda
Moste, upravnikom Športne dvorane Komenda in firmo LIDL.

KULTURA

Občni zbor KK Komenda – V konjeniškem klubu Komenda bodo
člani pregledali delo in uspehe v minulem letu v petek, 2. marca, ob 19.
uri v gostilni Pr' Zajc v Lahovčah
Leta nič, en dan potem – UPPG Komenda, občina Komenda in Kulturno društvo Komenda vabijo v dvorano kulturnega doma v Komendi
v soboto, 3. marca, ob 19. uri na predstavo odrešenjskega sporočila
božične noči z naslovom Leta nič, en dan potem Ljubiteljskega gledališča Teharje Celje in avtorja Zorka Simčiča. Vstopnine ni, prostovoljni
prispevki.
Sprostitvene vaje - V sredo, 7. marca 2012, bo ob 18. uri v OŠ Moste
višja medicinska sestra Petra Papuga že drugič vodila Sprostitvene
vaje za krepitev notranjih organov. Govorila bo tudi o Zdravi prehrani. Vabi KO RK Moste.

okolje, UPPG ne bo dajala plastičnih vrečk niti
druge embalaže, zato naj prejemniki poskrbijo
sami. UPPG bo skrbela za zaščito osebnih podatkov prejemnikov. Alkohola in cigaret se ne
razdeljuje. Če se bo razdeljevalo blago, ki bo
malo pred rokom uporabe, bodo prejemniki ob
prevzemu blaga s tem seznanjeni in bodo pred
prevzemom blaga to potrdili s podpisom.
Dr. Marta Ciraj
Predsednica Uprave UPPG

V SLOVO

Sovaščanu Jožetu Zormanu
Nihče ne ve,
kako boli,
ker te v naši
sredi ni.
Odšel si sam,
kar naenkrat,
še zbogom rekel
nisi nam takrat.
Je ostalo žalostno srce,
ni sreče več, sošolca ne.
Praznina zeva vsepovsod,
kdaj šli za tabo
bomo na to pot?
Sorodniki, prijatelji in znanci z Gore,
Marija Koželj

Za matere, žene in dekleta - V OŠ Moste bo v četrtek, 15. marca
2012 ob 17. uri, kot doslej že vrsto let prireditev v čast materam ženam
in dekletom. Kulturni program bodo pripravili otroci s šolskimi mentoricami. Na prijetno srečanje vabi KO Rdečega križa Moste.
Občni zbor DU Komenda – Na občnem zboru bodo člani pregledali
delo v soboto, 17. marca, ob 16. uri v OŠ Komenda. Tudi tokrat
bodo počastili letošnje zlatoporočence.
Izletniška sekcija DU Komenda – Izlet v Izolo s kopanjem v bazenu
in ogledom Luke Koper ter Oljarne bo v četrtek, 22. marca. Odhod iz
Komende ob 7. uri.
Skupščina Gasilske zveze Komenda – Na občnih zborih izvoljeni delegati v treh gasilskih društev v občini bodo ocenjevali delo v minulem
letu na skupščini Gasilske zveze Komenda v petek, 23. marca, ob 18.
uri v Domu krajanov Antona Breznika na Križu pri Komendi.
Pohodniška sekcija DU Komenda – V soboto, 3. marca, pohod na
Sv. Primoža, 24. marca pa bo pohod na Slavkov dom in Katarino.
Odhod obakrat ob 8.30 izpred Planinskega doma na Podborštu.
Čistilna akcija Komenda 2012 – Čistilna akcija v organizaciji odbora
Očistimo Slovenijo in Komendo ter TD Komenda bo v soboto, 24.
marca, po vsej občini med 8. in 12. uro.

Občni zbor planincev – Občni zbor planinskega društva Komenda
bo v soboto, 10. marca, ob 19. uri v Planinskem domu na Podborštu.

Deseti šopek za mami v Komendi – V Športni dvorani v Komendi bo
v soboto, 24. marca, ob 19. uri tradicionalna prireditev Šopek za
mami z ansambli in voditeljem Francem Pestotnikom-Podokničarjem, ansambel Viharnik pa bo proslavil 20-letnico. Na prireditvi bo
tudi Miza Aplence.

Gregorjevo pri bajerju na Križu - Turistično društvo Komenda, Vrtec
Mehurčki in Občina Komenda vabijo na Gregorjevo pri bajerju na Križu
v ponedeljek, 12. marca, ob 18.30. Mehurčki bodo spuščali ladjice, za
topli napitek in dobro voljo pa bo poskrbelo TD Komenda.

Spomladanski sejem – Spomladanski sejem kmetijske, gozdarske,
gradbene, komunalne mehanizacije in vrtnarske ter ogrevalne opreme
bo v Komendi od 31. marca do vključno 1. aprila. Na sejmu bo tudi
državna razstava cikaste pasme goveje živine.
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Očistimo Komendo

Aplenca
Ali kako z malimi koraki slediti idealu nizkoodpadkovne družbe
V soboto, 24.
marca 2012, bo
potekala tradicionalna spomladanska čistilna akcija
pod že znanim
geslom »Očistimo
Slovenijo«. Izkušnja zadnjih dveh
let potrjuje, da je
v slogi moč! Očidr. Jernej Zupančič
stili smo Komendo raznovrstnih smeti, ki so se kot žalostne
zastave od narave odtujene civilizacije bohotile
vsepovsod. Eden ključnih dosežkov akcije je
ureditev elektronskega katastra divjih odlagališč. Tudi letos vabimo vse občane, da se
množično odzovete na to akcijo. Tako široko
zastavljene akcije dajejo priložnost za tri temeljne premisleke: o splošni okoljski zavesti,
o organizaciji ravnanja z odpadki in o konceptu
nizkoodpadkovne družbe.
Prvič. Množična udeležba na zadnjih čistilnih akcijah potrjuje, da je čisto okolje postalo
vrednota. Zavedamo se, da nas velike količine
smeti zdravstveno, estetsko in tudi ekonomsko
ogrožajo, če niso deponirane pravi čas, na
pravem kraju in na ustrezen način. Toda veliko
sodržavljanov premore le pasivno okoljsko
zavest; zavedajo se vrednote zdravega in čistega okolja, niso pa zanj pripravljeni sistematično
skrbeti. Del teh je zanesljivo zaslužen za to, da
tako množične akcije sploh še potrebujemo.
Res je odpadkov manj, a njihova raznovrstnost
kaže na to, da je zaradi lagodnosti prenekatera
plastenka, pločevinka, del opreme ali pa kar
cela krava obležala ob poti ali kje v potoku.
Opažamo tudi, da je pasivna okoljska zavest

»problem« predvsem srednje in starejših generacij; mladina je o tem bolje poučena. Vzgoja k
okoljski razgledanosti (vedenju o okolju in
odnosu do njega) mora biti podlaga za aktivno
okoljsko zavest, zmožno pospraviti za seboj in
– žal – tudi za drugimi.
Drugič. Ljudska percepcija zaznava »smeti«
kot neizogibno posledico načina življenja. Po
zakonu se jih je treba primerno znebiti, jih
»pospraviti«. Tako razmišljanje kaže na pomanjkanje aktivne okoljske zavesti. Vendar ne
gre zanemariti, da se skrivajo precejšnje rezerve prav v organizaciji nabiranja, zbiranja, sortiranja in odvažanja nerabnih produktov našega
vsakdana. Dokler bomo imeli na pri hišnem
sortiranju na razpolago le dve kanti, smo še
globoko zadaj za možnostmi bolj aktivnega
prispevka k čistejšem okolju. Poleg tega so
rezerve v dinamičnem in življenjskemu ritmu
občanov bolje prilagojene odvzemne možnosti
kosovnih odpadkov našega koncesionarja.
Škoda, da uspešni akciji »Očistimo Slovenijo«
ni sledila zakonodaja in organizacija podjetij,
ki se posvečajo ravnanju z odpadki.
Tretjič. Odpadki so nujno zlo razvojne stopnje homo sapiensa, ki si je v težnji po podreditvi narave verjetno privoščil preveč. Kupi
smeti so rezultat razmišljanja, da je meni dovoljeno, kar pač zmorem; za jutri me ne briga
(naj poskrbijo drugi). Okoljski egoizem pozna
mnogo obrazov – smehlja se nam vsakič ko
nas vabi k potrošništvu. Naš planet je zaradi
tega bolan in ogrožen. Rešimo ga lahko mi z
spremenjenim odnosom do stvari. Tako kot so
hiše postale energetsko varčne in celo pasivne,
tako kot je danes popularno »eko« in «bio« v
kmetijski proizvodnji, je tudi stremljenje po
nizkoodpadkovni družbi lahko povsem realno.

ČISTILNA AKCIJA KOMENDA 2012
Turistično društvo Komenda v sodelovanju s krajevnim odborom »Očistimo
Slovenijo v enem dnevu«, vabi na čistilno akcijo, ki jo bomo izvedli v soboto, 24. 3. 2012, po celotni občini Komenda, med 8. in 12.uro.
V tednu od 19. 3. do 24. 3. pa bodo po
glavnih krajih v občini pripravljena tudi
zbirna mesta (zabojniki), kamor boste lahko
odnesli odpadke vsi tisti, ki na zgoraj navedeni dan ne boste prispevali svojega deleža
za ureditev našega okolja.
Na dan akcije, s seboj prinesite rabljene
večje stare vreče, v katere bomo zbirali odpadke, na zbirnih mestih, pa bodo koordinatorji, ki bodo usmerjali udeležence, podeljevali rokavice in dodatne vrečke med 8. in 9. uro.
Na zbirni točki, odlagate vrečke, kovine, gospodinjske aparate, gume, pohištvo ločeno po kupih.
Nevarnih odpadkov (salonitke, igle, kemikalije,…)
ne pobirajte in ne premeščajte, za te obveščajte
koordinatorje, ki bodo poskrbeli za odvoz!
Po končani akciji med 12. in 15. uro bo zaključek in malica za udeležence.
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VABLJENI VSI, KI VAM NI VSEENO,
KAKŠEN JE NAŠ KRAJ!
Akcija bo ob vsakem vremenu. Zbirna in vpisna mesta, ter kontakt koordinatorjev na zadnji
strani tega letaka!

Zbirna in vpisna mesta :
Križ-gasilni dom: zbirno mesto+zabojnik
Koordinator: Nataša Prezelj, tel.: 041 971 574
Križ-lovski dom: zbirno mesto
Koordinator: Jernej Zupančič, tel.: 041 457 393
Gora: zbirno mesto+zabojnik
Koordinator: Urban Jeraj, tel.: 051 367 346
Moste-gasilni dom: zbirno mesto+zabojnik
Koordinator: Irena Skok, tel.: 041 386 371,
Veronika Škrlj, tel.: 041 294 676
Suhadole-ekološki otok: zbirno
mesto+zabojnik
Koordinator: Andreja Blažič, tel.: 051 301
743, Ivanka Špende, tel.: 041 639 660
Žeje-kapelica: zbirno mesto
Koordinator: Marija Špehonija, te.: 031 405 303
Mlaka, Gmajnica-Tera: zbirno
mesto+zabojnik

Glasilo občine Komenda 2/2012
Celo več: postati bi morala državna in vsaj celinska (evropska) paradigma razvoja. Večino
odpadkov, ki jih proizvedemo, bi morali reciklirati. Najbolj nesmiselno se je vdajati iluziji,
da moramo najprej premagati gospodarsko
krizo in se potem posvetiti okolju. Kako zelo
narobe! Družbe in države, ki so zaradi hitenja
po gospodarskem razvoju in napredku žrtvovale okolje, so še danes revne. Začeti je treba s
proizvodnjo in v embalaže spustiti le tiste, ki
jih je mogoče reciklirati. To niti ni tako težko,
saj je večina embalaže iz papirja, lepenke, lesa,
plastike in kovin. Naslednja stopnja je označevanje na embalaži, s katerim se kupec osvešča,
kam mora prazno embalažo oddati. Če »smeti«
postanejo ponovno uporabna surovina s svojo
tržno ceno, bi lahko v krajšem času veliko
smetišč zaprli. Skrb za zmanjšanje odpadkov
pa se začenja z našim odzivom v trgovini. Sistematično odklanjanje blaga v nereciklirljivi
embalaži bo prisililo trgovce in proizvajalce k
večji okoljski skrbi. Ne prezrimo: v samo enem
letu se je količina plastičnih vrečk v naših trgovinah več kot prepolovila!
Zato naj predstavlja letošnja čistilna akcija, ki
je vrh vsega tudi globalno povezana pod geslom
»očistimo svet«, predvsem izziv. Jasno, da bomo
pospravili tisto, kar so razni nemarneži pustili
za seboj. Toda storimo to v stilu odločnih korakov k nizkoodpadkovni družbi. Uporabimo stare
vrečke, ki še ležijo kje po omarah, prinesimo
pijačo v svoji posodi s seboj, da naredimo ob
celotni akciji čim manj novih smeti. Predvsem
pa je treba skrbeti, da se sistematično trudimo
365 dni v letu narediti čim manj odpadkov, da
so ti zmožni reciklaže in skrbno sortirani. Če
hočemo, je to zelo preprosto.
dr. Jernej Zupančič
Koordinator: Helene Drolc, tel.: 041 589 785,
Bogdan Juhant, tel. 041 867 848
Podboršt-planinski dom: zbirno
mesto+zabojnik
Koordinator: Marjan Marn, tel.: 041 694 209
Klanec-pri brunarici: zbirno
mesto+zabojnik
Koordinator: Aleš Holc, tel.: 040 866 040,
Potok, Nasovče, Breg - ekološki otok:
zbirno mesto+zabojnik
Koordinator: Franc Petrič, tel.: 040 365 080
Komenda-pred športno dvorano: zbirno
mesto+zabojnik šolska pot
Koordinator: Vid Koritnik , tel.: 051 688 705,
Štefan Kern, tel.: 041 991 466
Komendska dobrava-pri spomeniku NOB:
zbirno mesto
Koordinator: Urška Bremšak, tel.: 031 385 123

OČISTIMO SLOVENIJO
V ENEM DNEVU
V SKLOPU MEDNARODNEGA
OKOLJSKEGA PROSTOVOLJSKEGA
PROJEKTA

WORLD CLEANUP 2012

VABLJENI !

Aplenca
Glasilo občine Komenda 2/2012
Ureditev
prometa med sejmom v Komendi
Konjeniški klub Komenda bo organiziral od 30. marca do vključno 1.
aprila 2012 Spomladanski kmetijski sejem. Pričakujemo, da bo sejem
obiskalo več tisoč obiskovalcev. Zanje bodo zagotovljeni ustrezni parkirni prostori. Da bo zagotovljena varnost obiskovalcev sejma ter prebivalcev Občine Komenda med sejmom bo v skladu z dovoljenjem Občine Komenda občasno spremenjena tudi prometna ureditev v Komendi.
Popolna zapora javne ceste št. 039120 (Moste – Zalog) na odseku od
objekta Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37, do objekta
občinske stavbe na Zajčevi 23.
Delna zapora javne ceste št. 162020 (Kranjska pot) v celotni dolžini
od državne ceste G104 Mengeš – Kranj, do občinske stavbe na Zajčevi
cesti 23 v Komendi v smeri iz državne ceste proti naselju Komenda.
V primeru slabega vremena bo v soboto 31.03.2012 in nedeljo
01.04.2012 za obiskovalce sejma urejen parkirni prostor v Nasovčah,
neposredno ob reg. cesti Brnik-Mengeš ali na območju industrijske cone
v Žejah. Iz parkirnega prostora do sejma in obratno bo za obiskovalce
organiziran brezplačni avtobusni prevoz.
Na vseh cestnih zaporah bo zagotovljen dovoz in dostop za prebivalce
LEGENDA:

SPOMLADANSKI SEJEM
kmetijske, gozdarske, gradbene, komunalne
mehanizacije in vrtnarske ter ogrevalne opreme
V KOMENDI 30., 31. MARCA in 1. APRILA 2012
Na sejmu bo tudi državna razstava cikaste pasme goveje živine
Brezplačno parkiranje – Vstop prost
Gostinske storitve – Zabavni program

naselja Komenda, redne
avtobusne linije in za
intervencijska vozila.
Postavljena bo ustrezna cestna signalizacija
z označenimi obvozi,
postavljene ustrezne
obvestilne table in zagotovljeno
ustrezno
število rediteljev.

-

DVOSMERNI PROMET…………………..

-

ENOSMERNI PROMET…………………..

-

POPOLNA ZAPORA……………………….

-

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

-

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

- OBVOZ……………………………………

Prosimo razstavljavce in obiskovalce sejma, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in se ravnajo v skladu z obvestili rediteljev
oziroma z obvestili na obvestilnih tablah.
Lastnike zemljišč v neposredni okolici prireditvenega prostora prosimo, da morebitno škodo, ki bi nastala na zemljiščih zaradi sejma, sporočijo vodji rediteljev Jelenku Miliču na telefon 041-471-690 ali na
sedež KK Komenda na Glavarjevi ulici v Komendi.
Prosimo za potrpežljivost in razumevanje!
KK KOMENDA

EKO KOTIČEK

Kako bi lahko živeli drugače?
Center ponovne uporabe – Tuncovec
V današnjem potrošniškem svetu, prežetem z nenasitno željo po kupovanju vedno novih najrazličnejših izdelkov, lahko vseeno tu in tam naletimo na posamezen košček iz mozaika drugačnega življenja, kjer veljajo drugačne zakonitosti in vrednote, kot v realiteti vsakdana. Eden
izmed takih koščkov je Center ponovne uporabe Tuncovec (v nadaljevanju Center).
Gre za prvi tovrstni center v Sloveniji, katerega osnovno poslanstvo je, da
pripravlja oziroma
usposobi za ponovno
uporabo izdelke, ki
za nekoga predstavljajo
odsluženo
blago. Center obratuje v sklopu Zbirnega centra s katerim
razpolaga komunalVhod v trgovino z zelenimi cenami
no podjetje Rogaška
Slatina, ki je na območju 6 občin med drugim zadolženo tudi za izvajanje gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Rogaška Slatina, Bistrica
ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Šmarje pri Jelšah). Center je bil

vzpostavljen s pomočjo sredstev iz Evropske Unije, spada pa v kategorijo tako imenovanih socialnih podjetij. V njem poteka predvsem usposabljanje brezposelnih oseb iz ranljivih ciljnih skupin, zaposlitev pa so
tu za enkrat dobile 3 osebe. Trenutno ima Center veliko preglavic s financiranjem, saj so umanjkali predvsem razpisi za socialna podjetja, na
katere so snovalci računali.
Kakorkoli že, v delavnici Centra dobivajo razni kosi pohištva, elektronska oprema (računalniška oprema, gospodinjski aparati, električna orodja),
oprema za dom, igrače in še in še …, novo življenje in se jih lahko po
simboličnih cenah kupi v sosednjem prostoru, kjer je urejena trgovina. V
sodelovanju s strokovno sodelavko nastajajo unikatni izdelki, delavci v
Centru pa vam lahko po naročilu tudi opremijo pisarniške prostore.
S ponovno uporabo odsluženih izdelkov si prizadevamo za zmanjševanje količin odloženih odpadkov na odlagališčih, omejujemo današnje
ropanje naravnih virov našega planeta in posledično pripomoremo k
zmanjševanju emisij toplogrednih vplivov. Pomemben je vidik okoljskega osveščanja in širjenje zavedanja, da je planet omejen z viri in da
preprosto ne smemo vsega, česar ne potrebujemo več, odvreči. V konkretnem bivanjskem okolju se na ta način vzpodbuja razvoj gospodarstva, ki se naslanja na lokalno delovno silo ter predvsem lokalne produkte, ki so okoljsko prijaznejši. Slovenski prostor bo v naslednjih treh
letih bogatejši še za 7 centrov ponovne uporabe, ki so vsi skupaj že
vključeni v evropsko mrežo Reuse centrov (Kranj, Ljubljana, Dol pri
Hrastniku, Celje, Velenje, Miklavž na Dravskem polju, Trebnje). 11
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Dve
tradicionalni družabni prireditvi
Aplenca

Planiško druženje na Gori
Že desetletja fantje
(in tudi dekleta), ki
so konec minulega
in v začetku letošnjega leta obeležili
tradicijo dolgoletnega delovanja in
druženja s planiškimi poudarki skokov
na Gori, skrbijo, da
na njihovih prireditvah ni dolgčas.
Zato so tudi obiskane in so postale
pravi praznik domačinov in tudi vse
bolj številnih tako skakalcev kot obiskovalcev
od drugod.
Menda je bil v nekem
trenutku pred desetletji
za to tradicionalno navado poletov skupaj s
fanti iz Gorjanskega
skakalnega
komiteja
kriv celo Franci Stroj iz
Dvorske vasi, ki jim je
ponudil top za izdelova-

nje snega. Od takrat
imajo na Gori vedno
sneg in od takrat so se
tako navzeli tradicije, da
druženja pripravlja in
organizira menda že tretja generacija. (No, o tem
družabnem družabništvu
bomo še kakšno rekli tudi v prihodnjih Aplencah.
Tokrat smo jim, članom društva namreč, podelili Čebelico za mesec
Februar 2012 ). Čeprav so se preimenovali v Društvo Skakalni komite
Gora, so navade iste, imena pa so tudi povečini kar »žlahte« nekdanjih
začetnikov. Letošnji družabni posebnosti sta bili o tradicionalnih poletih proti
200 metrov lesen štedilnik, ki bi jim ga
Bohinjci zavidali, nov ples za razpoloženje v areni pod skakalnico.
In ker k vsakemu športnemu dogodku
sodijo tudi uradni podatki, povejmo, da
je bilo tokrat na Gori 43 tekmovalcev iz
domala cele Slovenije, najboljši na
alpskih smučeh pa so bili skakalci Rok
Klopčič, ŠD Mlinše (205, 210 m); Aleš
Uršič, Preddvor (205,205 m); Anže
Bešter, Podnart (195, 205 m); 6. Primož
Kadivec, Križ (190, 185 m); 11. Domen
Štebe, SKG Gora (185, 185 m).
A. Žalar

Maškarjada veselih ust

Tri lepe ... metle

Tradicija sedanje občine Komenda pa so že dobro desetletje tudi
pustne družabnorije, ki so se
udomačile pri Športni dvorani.
Da tradicija živi, skrbijo v Mravljišču, Vrtcu, Kulturnem društvu
in ob podpori občine v Turističnem društvu. Maske, takšne in
drugačne, predvsem pa vse veselo razpoložene, saj tudi tokrat ni
manjkalo krofov in bolj ali manj
začinjenega čaja in »čaja«, so
zasedle v soboto parkirišče za
dvorano. Če so preganjale zimo,
so jo v soboto pregnale; tudi
smehom in operacijsko zgodbo.
Verjamemo, da so pri preganjanju bile tokrat uspešne, saj se zimi, kljub
ponedeljkovemu mahanju z repom, vse
bolj slabo piše tudi v
Komendi.
A. Žalar

RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO
Vampirsko grozljivo
12

MIBOS d.o.o.

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

Aplenca
Nič
dobrega se ne obeta
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Eden prvih, ki deluje že sedemnajst let in združuje člane v občinah Kamnik, Komenda, Mengeš, Cerklje, Šenčur, Vodice in Naklo, je Strojni
krožek Pšata B Bistrica, ki ima 165 članov. Med 45 tovrstnimi krožki v
Sloveniji (skupaj imajo 6000 članov) je krožek Pšata Bistrica nedvomno
med tistimi, ki dosledno uresničuje namene, za kar so bili ustanovljeni.
Usklajeno strojno delovanje na kmetijskem območju in s tem racionalno gospodarjenje in kmetovanje, saj so posamezna opremljanja s stroji
stroškovno negospodarna, je osnova delovanja in povezovanja kmetov
v krožku. V programu imajo tudi izobraževanje, druženja, skupno delovno nastopanje (delovne obleke) in oblikovanje stališč pri kmetijski
politiki v državi.
Prav slednje je bilo tudi precej poglobljena razprava in ocena na
občnem zboru krožka, ki je bil 11. februarja v Stahovici. Jože Romšak

je kot predsedujoči zboru med drugim poudaril, da se v kmetijski politiki od 2012 do 2020 ne obeta v Sloveniji nič dobrega. Zato bodo v
krožku pri tem še posebno pozorni na dogajanja in tudi aktivni pri posameznih ukrepih. Na zboru sta po uvodnem predavanju predstavnikov
firm Pioneer in Bayer novo cestno prometno zakonodajo, ki se nanaša
na kmetijsko mehanizacijo v prometu predstavila Igor Ručigaj in Jelenko Milić iz policijske postaje Kamnik. Po tem, ko je Stane Štebe iz Žej
pri Komendi dvanajst let predsedoval Strojnemu krožku, som za novega
predsedni9ka izvolili njegovega sina Uroša Štebeta. Sprejeli so tudi
program za letos.
A. Žalar

S potrjenim razlogom
Po desetih letih so tudi letos
v Termah Snovik 26. januarja proslavili dan, ko je
Tuhinjska dolina v Snoviku
dobila najvišje zdravilne
terme v Sloveniji. Ivan Hribar je bil takrat z navdušenci ob Sreču Urankarju tisti,
ki je premaknil odločanje v
prid uresničitvi negotovemu
razmišljanju izpred petdesetih let in več v občini Kamnik. Lahko bi rekli hvala za to Ivan, da sedaj
Matjaž Konda, direktor Term, lahko nadaljuje začrtani program. Čestitko
k torti s številko 10 je kolektivu, turističnim delavcem in prebivalcem
doline izrekel, po tem ko je bil nekaj dni predsednik državnega zbora, ob
županu Kamnika Marjanu Šarcu tudi Gregor Virant. Čestitkam pa se
pridružujemo tudi v občini Komenda, saj imajo občani Komende tudi
letos v Termah Snovik cenejše kopanje in druge storitve.
A. Žalar

ČEBELA IN OSAT

NA PREŽI

Februar 2012
V Aplenci tudi v letu 2012 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 – Ekipi nove generacije iz Društva Skakalni
komite Gora za nadaljevanje
začetkov in druženja na poznani prireditvi.

OSAT – tistim, ki
skrbijo za tradicionalno čistilno druženje in
nikdar
stroškovno
končano akcijo; kot
da iz leta v leto prisegamo na Praznik čistilcev. Do kdaj še!
(Tole divje odlagališče
je na Gori pri mostu
ob cesti Gora – Križ).

ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor.
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Aplenca
Občni
zbor PGD Komenda

Minilo je leto od zadnjega občnega zbora PGD Komenda, ki smo ga
pripravili v novih garažah. Ponosni na nove garaže, ki še niso bile suhe,
smo zmrzovali, vendar sta takrat ponos in veselje nad pridobitvijo odtehtala mraz.
Gasilska mladina je svoj že peti občni zbor imela 23. januarja. Na njem
so ocenili delo v preteklem letu, ki je bilo zgodovinsko, saj sta se dve ekipi
uvrstili na državno tekmovanje 2. junija na Ptuju. Celo leto so uspešno
tekmovali, saj so šesto leto zapored zmagovalci tekmovanj, ki jih organizirata GZ Komenda in GZ Kamnik. Tudi za leto 2012 je njihov cilj uspešno
tekmovanje in seveda čim več znanja in športne sreče na državnem tekmovanju. Določili so tudi delegate za občni zbor PGD Komenda.
V soboto, 28. januarja, je bil občni zbor PGD Komenda. Zborovali
smo v prostorih starih garaž, ki so toplejši in lepo urejeni. Vsa poročila
so govorila o uspešnem delu društva. Lani smo imeli 13 intervencij, odziv gasilcev pa je bil zelo dober. Opravili smo 1.111 ur požarne straže, na
tekmovanjih je 122 gasilcev bilo 2.138 ur, 184 ur so sodniki sodili na
tekmovanjih, za pregled hidrantnega omrežja smo porabili 25 ur, na sestankih in sejah smo bili 250 ur, za prevoz vode smo porabili 18 ur, za
društvene vaje smo namenili 80 ur, za izobraževanje 29 ur, za servisiranje
orodja in opreme smo 69 ur, za delo v domu pa 969 ur; skupaj smo prostovoljni gasilci za delo društva opravili prek 5.000 prostovoljnih ur.
Udeleženci občnega zbora so se o našem celoletnem delu lahko prepričali. Neverjetno kaj vse smo s skromnimi sredstvi naredili. V prizidek
novih garaž smo namenili preko 20.000,00 EUR. Prisiljeni smo v hudo
varčevanje, saj moramo vsako leto vrniti 15.000,00 EUR posojila. Vsa
sredstva, ki smo jih imeli na voljo, smo zaslužili s požarnimi stražami,
donacijami in seveda z raznosom koledarjev in z nabiranjem zidakov.
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Torej smo povsem
odvisni od naših
krajanov in za vsak
euro, ki ga prejmemo, smo globoko
hvaležni, saj brez
naših krajanov o
novem domu ne bi
niti sanjali. Seznam vseh donatorjev in imetnikov zidakov si lahko
ogledate na naši spletni strani www.pgd-komenda.si.
Tudi naši programi za leto 2012 so veliki. Seveda so naše želje večje
kot finančna sredstva. Vendar, kar bomo lahko naredili sami, bo narejeno. Naš prizidek nujno potrebuje izolacijo in fasado, dokončujemo pa
tudi večnamensko dvorano. Zato še vedno prosimo naše krajane, da
darujejo za zidake, kajti lokalna skupnost nam je odrekla pomoč, čeprav
vemo, da so pri gradnji do sedaj pomagali prav vsem društvom, sedaj pa
se denar ne glede na sprejeti proračun namenja po politični lojalnosti.
Predvsem pa je letos naš cilj državno prvenstvo. Prvič v zgodovini našega društva se bodo državnega tekmovanja udeležile kar štiri ekipe:
pionirke, mladinci, članice A in članice B. Državno člansko tekmovanje
bo 26. maja v Velenju.
Na zboru smo podelili tudi značke za dolgoletno delo in priznanja.
Za 10-letno delo v društvu so prejeli priznanje in značko naslednje
članice in člani: Petra Smolnikar, Polona Smolnikar, Eva Horvat,
Tadeja Lončar, Patricija Kern, Uroš Uranič in Miha Škafar. Priznanje za 30–letno delo so prejeli: Tomaž Sodnik in Brane Oblak in za
50-letno delo so prejeli priznanje: Drago Potokar, Alojz Fajdiga in
Branko Kern. Priznanje III. stopnje Gasilske zveze Komenda sta za
prizadevno delo prejela Leon Juhant in Aleš Lončar. Priznanje gasilska plamenica II Gasilske zveze Slovenije sta za delo v društvu dobila
Boštjan Dacar in Iztok Mencigar. Gasilsko odlikovanje I. stopnje je
prejel eden naših najstarejših članov Henrik Maren, ki je v gasilskih
vrstah že od 1945. leta. Franc Vidmar je prejel plaketo gasilskega
veterana. Vsa poročila z občnega zbora so tudi na spletni strani www.
pgd-komenda.si . Letni občni zbor smo ob klepetu sklenili s kranjsko
klobaso. Na pomoč!
Mihaela Poglajen

Koliko vaj je dovolj?

Zdravo. Kako si kaj? Ali imaš ta teden kaj časa, da greva na kavo? Kdaj
pa; sin ima v ponedeljek, sredo in petek košarko, hči pa v torek sredo in
petek jazz balet, ja pa še jaz imam rekreacijo v četrtek vsak teden. Približno tako nekako poteka pogovor med nami in če potem tukaj nekje vmes
najdemo še čas za pogovor v krogu družine, da ne govorim o kvalitetnem
preživljanju »prostega časa«, ne, ne bo se izšlo, dan ima samo 24 ur.
»Matic, daj pošlji SMS operativni skupini, da imamo v soboto izredno
vajo. Našel sem hišo, v kateri bomo v kleti lahko kurili; idealno za HOT
FIRE, še prej pa bomo izvedli vajo na celoten objekt.«
»Ja,… za kdaj pa; a bo ob 16.00 dovolj zgodaj?«
»Ne, nikakor, vsaj ob 14.00.«
»A misliš, da bo imel »folk« čas tako zgodaj?«
V soboto, 14. januarja, ob 14.00 smo se zbrali v gasilskem domu.

18

Kljub izredno lepem vremenu in »zgodnji« uri se nas je nabralo preko
20. Po kratki predstavitvi poteka vaje, nam je bilo takoj jasno, da se bo
vse skupaj zavleklo v noč. Ker smo imeli na voljo celoten objekt, ki je
bil predviden za rušenje, smo v pritličju na stopnišču zakurili in izdatno
pretiravali s suho travo, ja zadimiti je bilo potrebno vso hišo. Potem pa
zares: »Gori hiša na Glavarjevi 62«
Kljub navodilom, da se »izvaža« brez sirene, ni šlo, »pa ko se tako
dobro sliši, pa še adrenalin se poveča« in tako so na prizorišče prihajala
vozila ena za drugim, vendar ne brez zapletov, saj nam avtocisterna
16/40 ni štartala (na srečo je samo vaja-letnik 1986) vendar tudi za take
primere imamo rezervne scenarije. Sama vaja je kljub izredno težkim
pogojem (vidljivost praktično nič) zaradi dima (tu se je izkazal Roman,
ki je neumorno nalagal travo in tako…), potekala po ustaljenih postopkih, katere vadimo za primer požara v stanovanjskih objektih.
Seveda pa naša prva naloga ni
zgolj gašenje, pač pa v takih primerih tudi preiskovanje prostorov,
če se komu od stanovalcev ni
uspelo rešiti iz gorečega objekta.
Izvedli smo notranje napade preko pritličja, preko lestve na balkon, zaradi prevelike zadimljenosti smo objekt tudi prezračili z
»izpihovalcem«, da so napadalne
skupine lažje izvajale zadane naloge.

Aplenca
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GASILCI

PGD Moste

Odločili so se za nov gasilski dom

»V letu 2011 bi izpostavil prevzem novo vozilo
GVM1. Sedaj imamo urejen prevoz otrok,
tekmovalcev FIRE COMBAT na treninge in
tudi na tekmovanja v tujini in doma. O fire
combat tekmovanju bi lahko rekel, da smo v
PGD Moste dokazali, da to ni bila samo muha
enodnevnica, saj smo že drugo sezono osvojili
odlične rezultate v tujini in na EP v Sloveniji,
naš član pa se je uvrstil na SP v Ameriko,« je
poudaril v poročilu predsednik Roman Kosirnik.

Pohvalo so dobile članice, ki
so na tekmovanjih in na vseh
mesečnih operativnih vajah. Tudi
najmlajši z mentorji se trudijo.
Pod vodstvom Marjana in Andreja pa pridno trenirajo za tekmovanja veterani, ki se udeležujejo tudi parad in okroglih
obletnic članov. Sicer pa so mošanski gasilci tudi lani poskrbeli
za veselico ob sv. Florjanu in za
mašo za dobro gasilcev. Organizirali so tudi bogat srečelov na decembrskem miklavževanju v dvorani
Komenda.
»V GZ Komenda je le
prišlo do sprememb. Delitev sredstev se bo razdeljevala po določenem
ključu. Na koncu pa naj
poudarim še sklep UO,
da smo se odločili za
gradnjo novega gasilnega doma. Imamo gradbeni odbor, ki je navezal
stike o prodaji z lastniki vseh zemljišč. Več bo
znano letos, za dom pa smo se odločili zaradi
požarne ogroženosti cone in obvoznice in ker
smo osrednja enota III. kategorije. Delali bomo
premišljeno, ne z glavo skozi zid. Letos načrtujemo odkup zemljišča, potem pa pridobivanje
potrebnih dovoljenj.
Zahvaljujem pa se vsem donatorjem, posebej
Občini in županu, GZ Komenda s tovarišem

Sedaj pa zares,. Kdo bo šel v ogenj HOT FIRE?
Da na kratko razložim. To je vaja, ki se dogaja v povsem realnih
okoliščinah. V enem prostoru se izdatno zakuri, tako, da pride v prostoru do popolnoma razvitega požara, kar pomeni, da je ves prostor
(4x4metre) v popolnem ognju, kjer so temperature od 200 pa do 1000
stopinj C in ogenj že sili iz prostora v sosednji prostor. Le-tega je potrebno »poriniti« na sam izvor in ga na koncu tudi pogasiti. Za sam
vstop v »ogenj« se je odločilo 14 operativcev, vstopali so v skupinah po
dva napadalca,. Da pa je bilo še vse bolj napeto, so morali do samega
žarišča priti po labirintu hodnikov, kjer je bila vidljivost NIČ. Seveda
taka vaja terja tudi ogromno varnostnih scenarijev in vse skupaj je potekalo pod budnim očesom izkušenih napadalcev (Roman K. 2x, Borut
P.), ki so kot spremstvo šli v goreč prostor z vsako skupino posebej. Ja,
varnost je prva. Drug za drugim, ko so končali vajo, so »napadalci«
prihajali iz hiše z vidnim navdušenjem; čeprav so si nadeli masko, skrb,
strah, adrenalin,… kasneje pa vidno olajšanje, in popolnoma NORA
izkušnja, ki je nihče od mladih fantov (bilo je tudi eno dekle Tjaša K.)
še ni nihče izkusil. Spopasti se s The fire, kakor slikovito pravijo Američani, še kako drži, saj tukaj brez spoštovanja našega »sovražnika« ne
gre oziroma le temu nisi kos. Več na WWW PGD Moste.
Pa se vrnimo na začetek.
Kolikokrat na mesec (na žalost prevladuje mišljenje) je dovolj vaj, da
se naučiš- ne samo naučiš, da popolnoma obvladaš razmere, ki jih piše
življenje v današnjem hitrem času.
Tu namreč ni vpleten nekdo, ki potrebuje tvojo pomoč in je lahko popolnoma odvisen od tvojega znanja, ampak si udeležen in odvisen
tudi sam. Znanja; tehnične nesreče, gorenje-požari, nesreče z nevarnimi

Sušnikom, ki je eden redkih v zvezi, ki daje
prednost operativi. Hvala tudi vsem podjetnikom, krajankam in krajanom.«
Kot rečeno imajo gasilci sedaj v programu
izgradnjo doma, potrdili pa so tudi program
izobraževanja, izvedbo Florijanove nedelje,
veselico,letovanje otrok, vaje in aktivnosti v
mesecu požarne varnosti, sodelovanje z drugimi društvi in na Firefighter combat challenge
tekmovanju v tujini in Sloveniji
Podelili so tudi priznanja in druga odličja
oziroma napredovanja.

Priznanje za 50 let dela sta na zboru prejela
Marjan Koncilija in Andrej Gašperlin; priznanje gasilske zveze III. stopnje Grega
Špenko; v gasilca I. stopnje sta napredovala
Blaž Maleš in Matej Tancek; v gasilca II. stopnje pa so napredovali Grega Kosirnik, Jože
Ravnikar, Boštjan Koncilija, Tomaž Gašperlin
in Alojzij Pajek.
A. Žalar

snovmi, prometne nesreče, prve pomoči, elektrike, zakonodaja (ja tudi
kaj lahko in kaj ne moraš narediti),… Ne zgolj obvladati žogo, ali dobro
izvajati plesne korake, tu gre za bistveno več, tu se ti napaka ne oprosti,
nimaš še ene tekme, še enega nastopa. Tvoje ukrepanje je lahko tehtnica
med življenjem in smrtjo. Na žalost to mi vsi vemo, vendar si to breme
enostavno odrivamo v podzavest; saj meni se to ne bo zgodilo.
A gasilci morajo vse to obvladati (saj ga neprestano nekaj »serjejo«
ali pa »fehtajo«). Pa saj imajo nova vozila in en kup časa. Oprostite;
tudi mi imamo službe, družine, hobije,… Na žalost takšno mišljenje
prevladuje; in ne samo na lokalni ravni ampak tudi v državi. Saj si
enostavno drugače ne morem predstavljati, da si nekdo zatiska oči
pred resnico in vse prepušča zgolj naključju in dobri volji posameznikov – prostovoljcev-operativcev.
Zato se vprašam: Ja, kolikokrat na TEDEN bi morali imeti vaje?
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PGD Križ

Delavni na vseh področjih

Zadnji med tremi gasilskimi društvi v občini
so imeli občni zbor člani prostovoljnega gasilskega društva na Križu. Predsednik Andrej
Lukanec je v poročilu med drugim poudaril,
da ob akcijah sodelujejo z drugimi društvi, z
domačo mladino, s pobratenim društvom Dogoše in še posebej tudi z več drugimi društvi v
občini.

Skrbijo za opremljenost in tako so lani dobili tudi novo prikolico za prevoz motorne brizgalne in ostale opreme. V sodelovanju s Turističnim društvom Komenda so spremljali
spuščanje lučk na Gregorjevo. Pridružili so se
očiščevalni akciji. Postavili so novo zaščitno
ograjo na igrišču pod gasilskim domom. V
skrbi za kulturno dediščino pa so pred
domom krajanov postavili obod vodnjaka z nekdanjega Kriškega gradu.
Uredili so tudi novo orodjarno z garderobnimi omaricami. V nogometu v
Radovljici so že tretjič zapored osvojili
prvo mesto med gasilskimi ekipami. Pri
krajanih Križa pa sol se zavzeli za pridobivanje zavezancev, ki bi namenili del
dohodninske osnove domačemu društvu.
»Dobro sodelujemo z občino Komenda. Pred nami pa je velika naloga in želja,

Hokej v Suhadolah
V teh mrzlih dneh je lahko zunaj tudi vroče. Potrebno si je nadeti drsalke, v roke prijeti hokejsko palico in se poditi za ploščkom po ledu.
V jeseni so mladi fantje po napotkih Mihe in
Franeta Repnika pripravili vse potrebno za
postavitev novega jezu na Strženu. S pomočjo
gradbene mehanizacije je bil izdelan izkop in
postavitev hrastovih železniških pragov, na
katere so namestili filc, da jez ne pušča. Na
naravnem drsališču v Suhadolah je sedaj vseskozi dovolj vode, ki ob nizkih temperaturah
zmrzne in omogoča drsanje in predvsem igranje hokeja. Fantje so zelo motivirani in čez teden igrajo zlasti zvečer pod reflektorji. Ob
koncu igranja zabrni čistilni stroj, s katerim
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počistijo led, da je naslednji dan plošček zopet
dovolj hiter. Na drsališče v Suhadole prihajajo
tudi fantje iz Žej, Most in Komende, ki se merijo med seboj ter uživajo v rekreaciji na prostem. Na led prihaja tudi čedalje več osnovnošolskih otrok, ki se učijo pri starejših in jih
skušajo posnemati.
Panoramski pogled na zasnežene Kamniške
alpe in športno druženje več generacij me to
zimsko nedeljo ni pustilo ravnodušnega, zato
priporočam, da to tudi sami doživite.
Peter Pibernik

sestavimo žensko B desetino. To smo načrtovali že lani, a pri članicah ni bilo dovolj poguma. Naša skrb pa bodo tudi letos mladi,« je na
občnem zboru poudaril predsednik Andrej Lukanec.
Podelili pa so tudi priznanja za dolgoletno
članstvo v PGD Križ.
Za 10 let Štefanu Harometu, Jerneju Zupančiču in Poloni Zupančič; za 20 let Janezu Pogačarju, starejšemu; za 30 let Janezu Hladetu.
Plaketo in značko gasilski veteran sta dobila
Miha Martinjak in Rajko Bevk. Člani gasilskega društva so lani postali Ina Zupin, Nejc
Tomšič, Ramadani Tauljant in Tadeja Rahne.
Priznanje GZ Komenda 2. stopnje je prejel
Branko Vrhovnik, 1. stopnje pa Janez Pogačar,
starejši. Odlikovanje GZ Slovenije 2. stopnje
je dobil Viktor Grintal, 3. stopnje pa Miran
Cebek.
A. Žalar

Dvoranski šport
V množici ponudb organizirane vadbe, rekreacije ali resnega treniranja za otroke in
mladostnike smo priča suši organizirane
vadbe za odrasle. Predvsem to velja za
športe v dvoranah.
Kot trener se velikokrat soočam s tem, da
bivši športniki ali resni rekreativci, ki so v
slabi telesni in tehnični kondiciji, učijo tiste,
ki po znanju in izkušnjah zaostajajo za njimi. Tako zaradi pomanjkljivega znanja
škodujejo sebi in drugim, saj prihaja do
športnih poškodb.
In tako je pred nedavnim pristopila k
meni skupina štiridesetletnikov z vprašanjem, če bi bil njihov trener. Po pogovoru s
kolegom, kondicijskim trenerjem, sva jim
soglasno pritrdila. In ko jih vprašam, kaj bi
se radi naučili, mi odvrnejo, da bi radi bolje
igrali košarko, pravilno vodili žogo, odigrali akcije kot v Euroligi in zabijali kot v
NBA...
Prav. Morda jih je več, ki bi si to želeli.
Zato vabimo vse, da se pridružite omenjeni
skupini ob petkih zvečer od 20.00 do
21.30 v Športni dvorani Komenda ali pokličete na tel. št.: 040 555 133 (Matej Šager).
Spodbuden športni pozdrav.
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Šahovske novice
Naši člani so dosegli nekaj lepih uspehov.
17. HIT OPEN - Mednarodni turnir izveden v
Novi Gorici od 27. januarja do 2. februarja
2012, na katerem so naši mladi igralci zelo
uspešno nastopili. Na turnirju OPEN A smo
osvojili prva tri mesta v konkurenci igralcev
do ratinga 2000. V konkurenci 104 igralcev in
igralk smo osvojili 18. mesto Samo Kralj, 20.
mesto Sebastijan Markoja, 36. mesto Blaž
Debevec, 39. mesto Caterina Leonardi, 43.
mesto Tilen
Lučovnik
itd. Na turnirju OPEN
B – mladi
igralci je
Jan Unuk
osvojil 6.
mesto.
4. MLADINSKI

TURNIR ŠENTJUR 2012 v Šentjurju 4. in
5. 2. 2012 - Jan Šubelj je osvojil 3. mesto,
Ana Pibernik je osvojila 6. mesto, Rok Hlade
je bil 9.
POSAMEZNO PRVENSTVO LJUBLJANSKE REGIJE v Komendi 21.2.2012
- V skupini deklet do 8 let je zmagala Ana
Pibernik, Ema Poglajen je osvojila 4. mesto. V
skupini dečkov do 8 let smo osvojili 1. mesto
Jan Šubelj, 2. mesto Jan Marn, 4. mesto Filip
Trplan, 5. mesto Andraž Karner. V skupini
dečkov do 10 let smo osvojili 2. mesto Jan
Unuk, 5. mesto Peter Ojsteršek, 7. mesto Gal
Založnik, 8. mesto Klemen Poglajen, 14. mesto
Rok Hlade itd. V skupini dečkov do 12 let
smo osvojili 1. mesto Staš Ahtik, 2. mesto Maj
Markošek, 4. mesto Gregor Žunič. V skupini
deklet do 14 let je zmagala Laura Unuk. V
skupini dečkov do 14 let smo osvojili 1. mesto
Julian Novakovič, 7. mesto Črt Božič.

5.
turnir
CIKLUSA
TURNIRJEV
MLADIH v
Ljubljani 13.1.
2012 - Osvojili smo 1.
mesto Laura Unuk, 7. mesto Gregor Žunič, 9.
mesto Maj Markošek, 12. mesto Manca Kralj,
17. mesto Jan Šubelj, 22. mesto Staš Ahtik, 23.
mesto Jan Unuk, 30. mesto Črt Božič, 35. mesto Jan Marn, 45. mesto Filip Trplan itd.
1. TURNIR NAJMLAJŠIH v Ljubljani
17.1.2012 - Osvojili smo 4. mesto Jan Šubelj,
5. mesto Jan Unuk, 10. mesto Jan Marn, 12.
mesto Rok Hlade, 19. Mesto Ana Pibernik itd.
Člani kluba uspešno nastopajo v Ljubljanski
ligi in na FIDE turnirju. Pripravljajo se na državno prvenstvo mladih.
Franc Poglajen

Odlična na državnem prvenstvu
Katarina Matuš in Jaka Podgoršek postala podprvaka
V
soboto,
28.1.2012, je bilo
na Srednji šoli v
Lenartu Državno
prvenstvo v standardnih plesih za
leto 2012. Plesni
klub Miki so v kategoriji
mlajših
mladincev zastopali plesni pari:
Patrik Gjerek in
Barbara Šernek –
9. mesto, Matevž
Štepec in Kaja Kobetič – 12. mesto, Tilen
Bregant in Kaja Podgoršek, ki sta se uvrstila v

finale in na koncu pristala na 6. mestu ter Jaka
Podgoršek in Katarina Matuš, ki sta se ravno
tako po polfinalnem nastopu uvrstila v finale in
dosegla odlično 2. mesto. Jaka in Katarina sta
nazivom Državnih prvakov v Standardnih in
latinskoameriških plesov in podprvakov v
kombinaciji 10 plesov v kategoriji pionirjev
tako dodala še naslov podprvakov v standardnih plesih v višji kategoriji.
»Jaka in Katarina sta svoj nastop na Državnem prvenstvu opravila odlično. Sta zelo pridna in delovna plesalca, ki ju čaka še lepa prihodnost. Z Matevžem Ogorelcem sva zelo
ponosna na vsak njun uspeh in njuno zagnanost, voljo in željo do plesa. Vesela sva, da sta
plesalca pri teh letih že tako ambiciozna in

željna vsakega znanja in uspeha. Sta tudi
športnika, ki znata sprejemati tako poraze kot
zmage, zato ju takšno razmišljanje in močna
volja lahko vodi na pot vrhunskih plesalcev,«
je povedala njuna učiteljica plesa Nina Medja.
V kategoriji starejših mladincev sta svoj prvi
nastop na Državnem prvenstvu opravila Žan
Grm in Ana Pestotnik, ki sta si na koncu priplesala 8. mesto. Naše plesalce v prihodnjih
mesecih čaka še veliko kvalifikacijskih, rating
in mednarodnih tekmovanj, 14. 4. 2012 pa
Državno prvenstvo v latinskoameriških plesih,
na katerega se že intenzivno pripravljamo.
Tudi med zimskimi počitnicami ne počivamo,
saj nas čakajo petdnevne intenzivne priprave.
Arhiv PK MIKI

Orientacijski klub Komenda
Nizke temperature niso razlog za počitek
Pet, štiri, tri, dva, ena in start! Množica tekačev,
trenutek pred tem postrojena v ravno vrsto, je
odhitela mimo nas. Vsak od njih v svojo smer.
Hud mraz jih ni prav nič motil, v belo odeta
pokrajina je čakala, da jo odkrijejo.
Prva februarska nedelja nam je postregla z

razmerami, ki smo jih člani Orientacijskega kluba Komenda
brez oklevanja izkoristili za izvedbo 12. tekme za Zimsko ligo
v orientacijskem teku. Kljub
nizkim temperaturam se je tekmovanja udeležilo skoraj 60 tekačev vseh starosti. Vsi prisotni,
nekateri bolj, drugi manj uspešni, so bili zadovoljni s traso,
zasneženim okoljem in razgibanim terenom, ki ga ponujajo komendske
gmajne. Po tekmovanju so se udeleženci
okrepčali v topli brunarici pri jezu na Klancu,
za kar gre zahvala Skupini klanških fantov.
Takšna tekmovanja so poleg treningov
odlična za tempiranje športne forme tekmovalcev v mladinskih kot članski kategoriji. Pripra-

vljenost bomo Komendčani še krepili na reprezentančnem trening kampu, ki bo med
zimskimi počitnicami v Pliskovici pri Sežani.
V začetku marca nas čaka prva tekma sezone
2012 - Lipica open, dober mesec kasneje pa bo
gneča ponovno v domačem gozdu, tokrat na
Gori pri Komendi.
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Obnova komendskega Skvo

Otroci o lutkovni predstavi Črni
muc vasuje

Aplenca

Vsak človek kdaj potrebuje čas zase, da premisli in spet najde svoj notranji mir. Tudi voditelji
komendskih skavtov nismo v tem nobena izjema in tako smo se v času po živahnih novoletnih praznikih odločili izvesti duhovno obnovo.
Odpravili smo se v Sostro, kjer nas je prijazno
sprejel naš duhovni asistent Aleš Tomaševič, ki
je tudi vodil program skozi celoten vikend.
Rdeča nit obnove je bila SKAVT = MISIJONAR, katero pa smo razdelili na 4 večja poglavja: Skavt misijonar v odnosu do sočloveka,
do narave, do samega sebe in do Boga. Vsako
temo smo temeljito predelali, se o njej pogovorili in o njej dobili kar nekaj iztočnic za razmišljanje. V nedeljo pa smo imeli tudi puščavo -

Nočni pohod
V sredo, 25. januarja, smo se novinciat Sparane
gurtne odpravili na nočni pohod z baklami. Ob
17. popoldan smo se dobili pred cerkvijo, nato
pa se z avtomobili odpeljali pod Šmarno goro.
Tam smo bakle napolnili z voskom in hop, že
smo se podali na pot. Ker smo pač skavti in
imamo zelo veliko kondicije, smo na vrh prispeli v manj kot pol ure. Tam smo se malo odpočili in posladkali. Nebo je bilo jasno, zato
smo lahko opazovali zvezde in osvetljeno

dve uri za premislek o svoji odločitvi biti
voditelj in kako se bomo v prihodnosti trudili
oblikovati sebe v odnosih, o katerih smo govorili v tem vikendu. Duhovno obnovo smo sklenili s sveto mašo, ki smo jo oblikovali skupaj.
Vikend, ki je bil glavno namenjen predvsem
duhovni obnovi, pa je bil poln tudi smeha, iger
in pogovorov, kar nas je voditelje še bolj povezalo med seboj. Resnično nas je napolnil z
energijo in nam dal zaleta za nadaljnje uspešno
delo z našimi skavti.
Prav pa je, da se na tem mestu tudi zahvalimo našemu DA za ves trud, ki ga vlaga v nas in
našo osebno rast.
Domiselna panda

Ljubljano. Imeli smo tudi kratek ''fotošuting''
za spomin.☺ Ko smo se že hoteli odpraviti v
dolino, smo našli še en zabaven izziv - splezali
smo na več kot dvemetrski zid okrog cerkve.
Zabavali smo se že ob našem nerodnem plezanju nanj. Malo smo se še poslikali, potem pa
smo se odpravili počasi proti Komendi. Imeli
smo se res fajn. Poleg veselega druženja pa
smo se tudi našportali! :P :)
Cukr čebela

Srečanje čete, 28.1.2012
Bila je sobota, 28.1.2012, ko se je srečala četa
Pogumno srce. Zbrali smo se na skavtskem
fevdu. Po uradnem začetku so nastopile različne delavnice od kuhanja, plezanja, postavljanja
bivakov in postavljanja mosta Leonarda Da
Vinci-ja, ki je narejen brez vrvi. Po prvem
krogu delavnic nas je obiskal naš duhovni asistent Aleš. Z njegovo pomočjo in pomočjo

zgodbe smo s skupnimi močmi ugotovili, da se
med seboj poslušamo, vendar premalokrat slišimo. Nato smo se vsi spet zatopili v drugi
krog delavnic. Spekli smo kamnito pečen
kruh:), slastno zapečene ribe in srebali kokosovo mleko. Ob zaključku smo zmolili in vsak je
šel svojo pot.
Gazele. :)

Eskimovanje
Naj vam zaupam, kaj se je dogajalo 2. vikend
v februarju na Eskimski planoti oziroma po
vaše na Šmihelu nad Mozirjem. Ker sta se
moja najmlajša, Amura in Tusfl, odpravila po
Srce igluja – skrinjico toplote, prijaznosti in
varnosti – za naš sveže zgrajeni iglu, smo se
Lotta, Čikota in moja malenkost znašle v zagati, saj v iglu lahko vdre strašni Jeti, če je v njem
manj kot 5 eskimov. Iz te zagate so nam pomagali komendski volčiči, ki so prišli za nekaj dni
na obisk in vmes postali čisto pravi eskimi, saj
je bilo na jedilniku vsak dan sveže surovo me-
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so, učenje inuktituščine, degustacije snega in
urjenje v eskimskih veščinah. Seveda pa Jeti
ne bi bil kosmato bitje, polno arkitčnih uši, če
ne bi imel na zalogi nekaj pogruntavščin. Na
zadnji skupni večer se je vrnil Tusfl s skrinjico
in naš iglu se je zdel popoln. Vendar pa se nam
je izmuznilo nekaj pomembnega, Jeti si je za
domačo žival omislil Prapraželvo, ki je iznenada vdrla v Špas iglu in v hipu se je cela soba
Eskimov spremenila v en kup prestrašenih
muckov. V vsej zmedi je Prapraželva ukradla
Srce igluja, ker pa skrinjica varuje prebivalce
igluja, nam je pustila namig. Naš pogum smo
hitro okrepili z bojno pesmijo (morebiti vam
kdaj kakšen volčič zapleše, če ga lepo prosite)
in se odpravili v temni gozd, da si pridobimo
skrinjico nazaj. Boj je bil težak in renčeč,
vendar smo jo vsi dobro odnesli in dobili nazaj
tudi našo skrinjico. Iglu je spet postal varen
kraj. Predvsem po vaši zaslugi, dragi eskimčki.
Tuniglavovi vas že pogrešamo. Inukar inunajbolje!
mama Žbota Tuniglav

Dobro je bilo, ko je pujska jahal. Pa ko so se
velikokrat priklanjali.
Luka Galjot, 1. c
Všeč mi je bilo, ko je rekel: Oprosti pujsek.
Nik Uršič, 1. c
Všeč mi je bilo, ko je črn mucek pel beli muci.
Jakob Zotler, 1. c
Všeč mi je bilo, ko je bilo več mišk. Če ne
pride miš h gori, gre gora k miški. Jajca so mi
bila všeč. Prav tako cela predstava.
Ana Holc, 1. c
Všeč mi je bilo, ko je črni muc naredil stolp iz
mleko.
Peter Zadrgal, 1. c
Všeč mi je bilo, ko so metali svetleča jajčka.
Nika Juvan, 1. c
Všeč mi je bilo, ko so disko plesali. Ko je sosed
prišel in igral mačko. Ko so brali pravljico.
Brina Kravanja, 1. c

KO RIŠEM
Ko rišem sonce na nebu,
se mi smeji.
Ko rišem morje na pesku,
ki valovi,
ko rišem barko, ki pluje po morju –
veselje mi gre v oči.
Ko sonce potone za goro,
ko morje več ne valovi,
ko barka ne pluje več po morju,
zaspanost mi gre v oči –
odpravim se spat.
Anka Grum, 2. b

KULINARIKA – KOLINARIKA
V petek, 13. 1. 2012, smo si učenci šestih razredov ogledali koline.
Ob pol desetih smo se zbrali v šoli in pojedli
čokolešnik, ki je bil za šolsko malico. V učilnici za glasbeno vzgojo smo si nato ogledali še
film o tradicionalnih slovenskih jedeh, v katerem je igral Peter Poles. Film mi je bil zelo
všeč, saj so natančno povedali, kako se kakšno
jed pripravi. Reševali smo tudi učne liste.
Končno smo se oblekli in obuli ter se sprehodili do lovske koče.
Tam se je že dogajalo. Gospa nam je na mrtvem prašiču razložila, kako kaj pripravijo,
kako se imenujejo njegovi deli telesa in za katero vrsto hrane se uporabljajo.
V notranjosti koče nam je druga gospa prikazala, kako se zamesi testo za kruh. Tam smo
malo posedeli, pili čaj, poskušali hrano, nato
pa se odpravili nazaj proti šoli.
Zahvalila bi se organizatorjem za prikaz tega
'nujnega' običaja, ki je bil včasih za kmete življenjskega pomena. Takih stvari si še nisem
imela priložnosti ogledati, sem se pa ob tem
zamislila, kako ključnega pomena v človekovem življenju je meso.
Neža Dolmovič, 6. b

Aplenca

S ŠOLSKIH KLOPI

ZIMSKI ŠPORTNI DAN
V sredo, 18. 1., smo učenci 8. in 9. razredov uživali na športnem dnevu. Nekateri smo se odločili
za smučanje, drugi pa za drsanje ali pohod.
Smučarji in bordarji smo odšli na Krvavec.
Razdelili smo se v dve skupini – skupino
smučarjev in na skupino bordarjev. Z nami so
bili tudi trije učitelji.
Z gondolo smo se pripeljali na smučišče.
Učitelja sta nam dala navodila za varno in zabavno smučanje. Vozili smo drug za drugim.
To sicer ni bilo prav zanimivo, a smo kljub temu uživali. Vsakokrat smo na koncu proge
počakali drug drugega in skupaj nadaljevali
pot. Ko smo bili že utrujeni, smo si privoščili
počitek. Odšli smo v kočo Sonček, kjer smo
pojedli malico. Malo smo poklepetali, nato pa
smo nadaljevali s smučanjem. Dan se je počasi
iztekal. Še nekajkrat smo se zapeljali, nato pa
se vrnili do avtobusa, kjer smo se preobuli in
posedli. Nato smo se odpeljali proti domu,
kamor smo se vrnili okoli tretje ure. Pred šolo
so nas že čakali starši.
Ta dan se mi je zdel res čudovit, veliko boljši
od pouka. Bilo je lepo, zabavno in zanimivo.
Želela bi se le, da bi se lahko vozili samostojno.
Toda vseeno smo se imeli lepo. Upam, da bo
šola organizirala še veliko takih dni.
Manca Urbanija, 8. b
V sredo zjutraj smo se nekateri učenci odpravili drsat na Bled. Z avtobusom smo se pripeljali
do dvorane z drsališčem. Vstopili smo in si
odšli izposodit drsalke.
Stopila sem na led in zadrsala v krogu kot
ostali. Kmalu pa sem že poizkušala izvesti razne akrobacije. Že pri prvem obratu sem padla.
A ker sem vztrajna, sem se vrtela toliko časa,
dokler ni šlo brez padcev. Naučila sem se tudi
ustavljati. Malo sem opazovala druge. Videla
sem, da jim gre dobro, čeprav so bili nekateri
prvič v drsalkah na ledu. Spet drugi so drsali
naravnost odlično. Tudi naša učiteljica je prvič
drsala in ni ji šlo slabo. Skupaj z učiteljico smo
se slikali vsi iz 8. a razreda.
Nato se je učiteljica domislila, da bi odšli na
znane blejske kremne rezine in seveda nam ni
bilo treba dvakrat reči. Pospravili in vrnili smo
drsalke in se čez park ob jezeru odpravili v
slaščičarno. Naročili smo znano slaščico in v
trenutku so izginile v naše želodčke. Vrnili smo
se k dvorani, saj so nas tam že čakali za odhod.
Ob lepem razgledu na jezero smo se še enkrat
fotografirali, nato pa se odpravili proti domu.
Ko smo se z avtobusom vračali, sem bila kar
malo žalostna, saj sem se tega dne imela prelepo in prav rada bi ga ponovila.
Kim Kremžar Pančur, 8. a

DŽEZ DAN
V ponedeljek, 6. 2. 2012, je 8. in 9. razrede
naše šole zaznamoval džez, saj smo si v Ljubljani na glasbenem kulturnem dnevu ogledali
Sprehod skozi zgodovino jazza.
V šolo smo prišli kot po navadi. Imeli smo dve
uri pouka, nato pa smo se odpravili. Vožnja z

avtobusom je bila zanimiva, predvsem pa polna
pričakovanj. V Cankarjevem domu smo morali
še malo počakati na klopeh, nato pa smo se vsak
s svojo vstopnico odpravili k vhodu v dvorano.
Ko smo vstopili vanjo, smo bili osupli. Koliko
glasbil! Videli smo klavir, trobente, bobne, kontrabas, pozavne in še druga glasbila. Poslušali
smo voditelja, ki je govoril od začetka in prav do
konca, o začetkih te zvrsti glasbe pa do današnjega dne. Govoril je, igrali so, pa tudi peli …
Bilo mi je zelo všeč, saj je bilo veselo,
hkrati pa sem se veliko naučila o džezu.
Monika Kepic, 8. b

OB KULTURNEM DNEVU
V torek, 7. 2. 2012, smo imeli v šoli proslavo
ob slovenskem kulturnem prazniku. Pripravili
smo jo učenci, ki obiskujemo dramski krožek.
Ob 9. uri se je naš nastop začel. Pripravili smo
različne delavnice v okviru dneva kulture. Prva
delavnica je bila glasbena. Dekleta smo, ob
spremljavi kitar, zapela pesem Vsi ljudje hitijo. V drugi delavnici so pripravljali igro Zakaj
je smreka tudi pozimi zelena. V likovni delavnici smo risali pesnika Franceta Prešerna in se
ob tem spomnili še na Zdravljico, ki smo jo
zapele. Ob tem smo ponovili pravila, ki naj bi
jih ob petju te slavnostne pesmi upoštevali. V
četrti delavnici so učenci deklamirali Prešernove pesmi. Dve učenki sta ob plakatu predstavili tudi njegov življenjepis. Zadnja, peta
delavnica, je bila namenjena Urški in povodnemu možu. Ta delavnica mi je najbolj ostala
v spominu, saj sem predstavljala prevzetno
Urško, ki je mnoge fante zavrnila, ko so jo
prosili za ples, s povodnim možem pa je odplesala v valove Ljubljanice.
Nastop je minil in vrnili smo se v učilnice.
Tudi tukaj smo govorili o prihajajočem kulturnem dnevu.
Svojo vlogo Urške si bom zagotovo zapomnila.
Eva Majce, 5. B
Knjižničarka je že konec decembra omenila, da
bi, če seveda želimo, nastopali na proslavi ob
Prešernovem dnevu v
šoli v Komendi. S pripravami smo začeli že
zelo zgodaj. Čeprav je
bilo učiteljici težko z
vsemi
nastopajočimi
uskladiti čas, ji je uspelo, da smo lahko redno,
do 3-krat tedensko vadili vsak svojo točko.
Sedmi februar se je naglo bližal in v ponedeljek, 6. 2., smo imeli še
zadnjo vajo, na kateri
nam ni šlo preveč dobro.
Zato smo šli dvakrat
skozi program – drugič
je bilo boljše. Odigrali,
odpeli, odrecitirali smo
skoraj brez napake.
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Končno je prišel dan nastopa. Tretjo uro smo
vse še ponovili. Učenci in učitelji so prišli v
telovadnico in se posedli. Pia je zaigrala himno.
Filip, ki je igral Prešerna, nam je podal drobce
iz življenja velikega pesnika. Njegova beseda
je povezovala posamezne točke – postaje iz
življenja s pesmimi, ki so jih deklamirali
učenci. Zadnja sem bila na vrsti jaz. Igrala sem
ženski lik v Prešernovi dialoški pesmi Od železne ceste. Približno dve točki pred mojo mi je
srce začelo hitreje biti in ko sva z Jakom nastop
izpeljala brez napak, mi je odleglo.
Knjižničarka nam je razdelila še bombone in
tako je za nami še en dogodek, ki mi bo še
dolgo ostal v spominu.
Liza Novak, 7. a

PISANE DROBTINICE
V torek, 7. 2. 2012, zvečer, je bila v šoli Moste
otvoritev razstave starih razglednic z naslovom
Pisane drobtinice iz naše zgodovine. Dramski
krožek naše šole je ob tej priložnosti imel kratek nastop.
Ker smo nastopali že v dopoldanskem času,
smo za naš večerni nastop ponovile glasbeno
točko ob spremljavi kitar in zapele pesem Vsi
ljudje hitijo ter uprizorile Povodnega moža. Sledila je igrica, ki smo se je naučili prav za namen
odprtja te razstave. Poštar dekletom prinese pošto – razglednice, ki so jim jih pisali sorodniki.
Na koncu sklenejo, da bodo Evini teti tudi same
napisale razglednico z voščilom za rojstni dan.
Ob koncu programa smo zapele še enkrat, tokrat
pesmico Jaz pa pojdem na Gorenjsko.
Po končanem nastopu je avtorica razstave
preko videoprojekcije predstavljala stare razglednice in ob tem povedala, v katere namene
so jih pošiljali. Danes razglednic ne pišemo več
toliko, kot so jih nekoč, zato smo vsi prisotni
dobili prazno razglednico in pisalo ter še sami
napisali naslov in sporočilo nanjo. Prilepili smo
tudi znamko in našo zapisano razglednico oddali v skupno košaro, ki so jo odnesli na pošto.
Otvoritev razstave in naš nastop je za nami,
razglednice pa imamo še vedno razstavljene v
avli naše šole.
Ula Kos in Karmen Lah, 5. b
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Januar – vse, kot je bilo že prej v navadi
Doživeli smo novo leto. Kako ga bomo preživeli, pa je odvisno od nas in samozaščitnega ravnanja vsakega posameznika.
Kaže, da se še vedno premalo zavedamo, da je dober sosed velikokrat
najboljše varovalno sredstvo pred nepridipravi ali nepredvidljivimi dogodki. Ni odveč seznaniti soseda, da bomo nekaj časa odsotni, in ga poprositi, da vrže oko na našo hišo ali na premičnine okoli nje. Imeli bomo
mirno vest v času odsotnosti, pa tudi sosed bo vesel vašega zaupanja.
Že na sam praznik novega leta se je zgodil vlom v stanovanjsko hišo na
Gori. 2. januarja je nepoklicana oseba poskusila vlomiti v podjetje v Poslovni coni v Žejah, enak poskus se je zgodil 8. januarja na isti lokaciji. 27.
januarja je nepridiprav poskusil vlomiti v garažo stanovanjske hiše v KOMENDI, a pri tem ni imel sreče. Samo en dan pozneje si je doslej še neznani lump »nabavil« nekaj materiala pri vlomu v novogradnjo na Gmajnici.
Tudi tatvine so vsakomesečni sestavni del poročila Policijske postaje
Kamnik, ki v tem mesecu beleži naslednje: Neprevidni lastnik (ali lastnica)
denarnice, ki je bila ukradena 10. januarja v Mostah, bo verjetno kar nekaj
časa krepko obžaloval svojo neprevidnost, saj so bile v denarnici tudi bančne kartice in – ne boste verjeli – tudi zapisane PIN kode plačilnih kartic.
OPOZARJAMO VSE LASTNIKE BANČNIH KARTIC, DA V NOBENEM PRIMERU NE HRANIJO ZAPISANE PIN KODE V DENARNICI. SHRANITE TO ŠTEVILKO V SVOJEM SPOMINU,
KJER BO NAJBOLJ VARNA.
Le kaj bo neregistriran osebni avto Honda Civic koristil »novemu
lastniku«, ki ga je pravemu lastniku ukradel 12. januarja zbirateljsko
navdihnjen tat? Da je svet lepši, če je tudi primerno pobarvan, je mislil
zbiralec barvnih kovin, ki jih je ukradel 23. januarja na Potoku.
Tudi kršitve javnega reda in miru se dogajajo tako v gostinskih lokalih kot med štirimi stenami stanovanj. Verjetno je nadaljevanje veseljačenja v ponovoletnem času pripeljalo do tega, da je bil prekoračen
obratovalni čas 4. januarja v gostinskem lokalu. Da medsebojni odnosi
med zakonci (ali bivšimi zakonci) niso najbolj vzorni, nam pove podatek, da sta se 21. januarja sprla zakonca na Podborštu, 29. januarja pa je

Zagorelo v PCK Žeje pri Komendi
V sredo, 1. februarja, ob 14.44 je zagorela podrast in del gozda na obrobju PCK Žeje pri Komendi. V intervenciji so sodelovala vsa tri
društva PGD Komenda, Križ in
Moste. Zaradi izredno nizkih
temperatur (8 stopinj pod lediščem) in kljub močnemu vetru, so
gasilci požar izredno hitro lokalizirali in nato tudi pogasili. Večja
materialna škoda ni nastala, je pa
gasilce do dobra prezeblo.

Odšli so…
Marko Nikolaj Magister, rojen 15. 10. 1937, Komenda, Krekova 13,
star 74 let
Frančiška Bergant, rojena 15. 4. 1924, Mlaka 8, stara 87 let
Slavko Aleksovski, rojen 23. 4. 1937, Klanec 16, star 74 let
Peter Barle, rojen 11. 10. 1985, Suhadole 4 D, star 26 let
Pavlina Lozinšek, rojena 8. 1. 1919, Moste 40 C, stara 92 let
Jožef Zabret, rojen 20.10. 1919, Moste 20, star 92 let

izbruhnil spor med bivšima partnerjema na Križu. Kaj pa kultura medsebojnih odnosov, strpnost in spoštovanje?
Ne mine leto, da se ne bi tudi v našem okolju občasno pojavljali tudi
primeri vandalizma – poškodovanje tuje stvari. Nekaj takega se je 10.
januarja primerilo v Suhadolah.
POLICIJA OPOZARJA, DA V TAKIH PRIMERIH VELJA TAKO
IMENOVANA NIČELNA TOLERANCA IN JE TREBA O VSEH PRIMERIH VANDALIZMA OBVESTITI POLICIJO IN POSREDOVATI
VSE PODATKE, TUDI O MOREBITNIH ZNANIH STORILCIH.
Mesec januar tudi ni minil brez prometnih nesreč. Zgodili sta se
»samo« dve. 6. januarja je voznik na Drnovem vozil preblizu desnega
roba cestišča. Je pozabil, kako široko je njegovo vozilo ali pa je bilo
vmes kaj drugega? 26. januarja pa je na republiški cesti Duplica – Moste
prišlo do prometne nesreče zaradi nepravilnega premika vozila. O večji
škodi ali ponesrečencih ni poročil.
Že v prejšnji številki smo opozarjali na vidnost pešcev, tekačev in
ostalih udeležencih v prometu. Pa smo oblast prehiteli, oziroma so oni
pohiteli in v tem tekočem tednu izvajajo poostren nadzor nad opremljenostjo pešcev, kolesarjev, tekačev in ostalih, ki uporabljajo prometne
površine ali pločnike ob njih. To, da je odsevna kresnička, svetleči trak
ali kak drug predmet, ki odbija svetlobo, z zakonom predpisan del
opreme v času mraka ali noči, je treba vgraditi v »spominsko kartico«
našega ravnanja. Postati mora del navade, ki nas bo obvarovala pred
hudimi posledicami »nevidnosti« ponoči. Zato slogan »Bodi preVIDEN
» ni sam sebi namen – je merilo našega načina varnega življenja.
Zunaj sneži. Po dolgem času. Da sneženje povzroča dodatne preglavice voznikom in vsem udeležencem v prometu, vemo. Pa se tega tudi
zavedamo?
Pa varno vožnjo v snežnih razmerah in ponoči več preVIDNOSTI
vam želim!
Tone Ogorevc
Še tako silna ljubezen
ne more biti večja
od Njegove,
ki je Gospodar vsega
in se je ponižno daroval
za vse.

ZAHVALA
V 27. letu starosti je nenadoma odšel
od nas ljubljeni sin, brat, stric, vnuk in
nečak

PETER BARLE
iz Suhadol
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki sočustvujete z
nami, za molitve, darovane sv. maše, sveče in vsem, ki ste ga tako
številno pospremili na zadnjo pot.
Vsi njegovi
Januar 2012
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Občni zbor Turističnega društva Komenda

Turistično društvo (TD) Komenda je imelo letni občni zbor 10. februarja zvečer v piceriji
Feniks v Poslovni coni Komenda. Veronika
Škrlj je naprej navedla prireditve in akcije, ki
jih je samo pripravilo oziroma pri njih v letu
2011 sodelovalo TD Komenda: koline, pustovanje, Gregorjevo na Križu pri bajerju, vseslovensko čistilno akcijo, spomladanski kmetijski
sejem v Komendi, predstavitev Občine Komenda v Arboretumu Volčji Potok, polepšanje
vasi Klanec, Križ in Moste, jesenski kmetijski
sejem v Komendi, ekskurziji na Goli otok in na
avstrijsko Koroško, ličkanje, kostanjev piknik,
postavitev novoletne jelke pred stavbo komendske občine, druga razstava jaslic v Lončarjevem muzeju na Podborštu.

Predsednik
društva
Vid
Koritnik se je
zahvalil vsem
članom društva,
ki so pri omenjenem sodelovali. Prav posebej
Občini
Komenda, ki
denarno podpira društvo, lastniku Lončarjevega muzeja
Janezu Lončarju in društvom, ki sodelujejo s
TD Komenda (DU Komenda, vsa tri prostovoljna gasilska društva v naši občini, Čebelarstvo društvo Peter Pavel Glavar Komenda, Ribiška družina Kamnik …) Povedal je, da bodo
predlagana zaslužena priznanja najbolj prizadevni člani društva dobili ob koncu mandata
UO TD Komenda.
Na njihovo željo so razrešili člana UO Andrejo Blažič in Ireno Skok, slednjo tudi podpredsednice društva, in za nove člane UO potrdili Štefana Kerna, kot novega podpredsednika
UO TD Komenda, Sonjo Skok in Franca Petriča pa kot člana. Izrekli so tudi zaupnico novemu vodstvu, za kar se je predsednik še posebej
zahvalil. Člane društva in tudi druge je povabil

k zavzetemu sodelovanju pri načrtovanih prireditvah in akcijah društva v letošnjem letu,
prav tako k prijavi na tridnevno ekskurzijo v
mesecu maju na Madžarsko.
Pozdrave so društvu in zboru sporočili Brane
Švraka (Ribiška družina Kamnik), Petra Starovasnik na prošnjo Milana Starovasnika (Čebelarsko društvo Peter Pavel Glavar Komenda),
Mihaela Poglajen (PGD Komenda), Zoran
Sodnik (PD Komenda), Janez Čebulj (DU
Komenda), Andrej Žalar na prošnjo Alojza
Laha ( Konjeniški klub Komenda) in Roman
Grošelj (Košarkarski klub Komenda). Oglasil
se je tudi nekdanji komendski podžupan Mirko
Kepic, ustanovni član TD Komenda. Vsi so
TD Komenda čestitali za dobro opravljeno
delo v minulem letu in zaželeli sodelovanje
tudi v prihodnje. Brane Švraga in Roman
Grošelj sta še posebej omenila vse zahtevnejše
pridobivanje denarnih sredstev za delo društva.
Nazadnje je bilo rečeno, naj tudi drugi člani
društva, ne le predsednik, iščejo sponzorje
prireditev in akcij društva, naj delovanje ne
sloni le na nekaterih najbolj prizadevnih članih,
naj se vsaj člani udeležujejo prireditev, kakršna
je bila razstava razglednic in voščilnic nove
članice društva etnologinje Sabine Romšak, pa
tudi, da je treba podpreti Sreča Korbarja v prizadevanjih za dobro godbo v Komendi.
Jože Pavlič, Andrej Žalar

Delavni v Društvu narodnih noš
V petek, 10. februarja, je bila v gostišču Prestige v Poslovni coni Komenda 19. skupščina
Društva narodnih noš na Komendskem. Začela
se je z »glasbenim uvodom« - na harmoniko je
zaigral Marjan Rozman z Brega, na violino pa
Sara Kokalj Žerovnik iz Komende – nadaljevala pa s čestitkami predsednice društva dr.
Angelce Žerovnik in podelitvijo daril jubilantom v društvu. Dve članici (Marija Novak in
Angela Kern) sta že dosegli častitljivo starost
90 let, pet članic in članov (Marija Kališnik,
Marija Šorn, Marica Ftičar, dr. Marko Žerovnik
in Pavel Zidar) pa 80 let. Jubilantke so dobile
rute, jubilanti pa marele.
Predsednica društva dr. Angelca Žerovnik je
med drugim povedala, da je bil za članice in
člane društva zelo lep dogodek obisk Marijafesta 14. maja na Ptujski Gori, da so s svojimi
narodnimi nošami zelo polepšali »Jurjevanje«

RECEPT

26. aprila na Ljubljanskem gradu, prav posebej, zlasti muzikanti v društvu, pa 64. žegnanje
v Beljaku, kjer so jih številni gledalci navdušeno pozdravljali. Veseli so jih bili tudi udeleženci romanja 18. avgusta v Lipici in obiskovalci
40. dnevov narodnih noš 11. septembra v Kamniku, kjer so bili med najštevilčnejšimi. Poveselili so se na pikniku 24. septembra »pri
Robiju« v Cerkljah.
Kako deluje otroška folklorna skupina Avrikelj, je povedal njen mentor Marjan Rozman.
Izrazil je veselje, da so dobili od republiškega
sklada za kulturne dejavnosti 500 evrov za
obleke otroške folklorne skupine, prav toliko
tudi od Občine Komenda. Imeli so več uspelih
nastopov, med drugim 8. februarja na Prešernovem semnju.
Predvideni program dela, slovesnosti in dogodkov društva v letu 2012 je predstavila

predsednica Žerovnikova. Napovedala je, da
društvo v mesecu juniju načrtuje romanje na
Sveto Goro z udeležbo pri prireditvi Pesem
pod lipo v Solkanu, sodelovanje na 65. beljaškem žegnanju, romanje v Lipico, udeležbo na
Dnevih narodnih noš v Kamniku, piknik ter
sodelovanje z drugimi društvi v naši občini in
zunaj nje.
Članice in člani društva so nato z minuto
molka počastili spomin na lani umrlega praporščaka društva Petra Čebulja; zamenjal ga
bo sin Andrej, ki jih je ta večer tudi gostil.
Na koncu uradnega dela skupščine se je dr.
Marko Žerovnik v imenu jubilantov in »odlikovancev« zahvalil za čestitke in darila, pristavil pa, da človek pri teh letih kar ne more verjeti, da so tako kmalu prišla in da jih res že
šteje toliko – da tako hitro mineva čas.
Jože Pavlič

skuhamo skupaj z mesom in kostjo. Čez pol
ure ji dodamo kašo in kuhamo še dodatno pol
ure. Meso mora biti dovolj kuhano. Jedi ne
smemo mešati, ker mora kaša ostati na vrhu,
da se malo popeče. Dodamo začimbe (lovor,
poper, kumino ). Za zgostitev naredimo prežganje. Na masti prepražimo sesekljano čebulo
toliko da postekleni, dodamo moko, rdečo papriko v prahu in strt česen. Popražimo zelo na

kratko, da nam ne pogreni. Prežganje zalijemo
s kančkom mrzle vode, razmešamo in dodamo
ostale sestavine. Še nežno premešamo in kuhamo še 5 minut.
Če želimo bolj poln okus bujte repe, dodamo
sok pečenke (če ga imamo). Postrežemo v skledi,
z narezanim mesom, naloženim preko repe.
Nazdravimo s šilcem domačega in rečemo
dober tek! Tudi jaz vam ga želim...
Katja Tabernik

Bujta repa

To je preprosta hrana in se kuha v vsaki povprečni kmečki družini. Pripravimo jo v lončeni
posodi.
Sestavine: 70 dkg svinjskega mesa s kostjo, 1
kg kisle repe, 2 dcl prebrane in oprane prosene
kaše, 4 žlice svinjske masti, 1 žlica gladke moke,
1 čebula, 3 stroki česna, ščepec rdeče paprike in
kumine, poper v zrnju, lovorov list, sol po okusu
Kislo repo speremo pod hladno vodo in jo
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član skupine belaplus
Ljubljanska 3c, Kamnik
01/839-47-97
brezplačna dostava po vsej Sloveniji

ZADENITE SANJSKI NAKUP
V VIŠINI
Kupon za sodelovanje v nagradni igri prejmete v naši trgovini.
Nagradna igra traja od 1. 12. 2011 do 29. 2. 2012.
Vse podrobnosti na www.belaplus.si
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
VELIKA izbira avdio video tehnike, računalništva, telefonije,
bele tehnike, in ostalih gospodinjskih aparatov
Vse cene so v EUR in veljajo za plačilo z gotovino in plačilo
s plačilnimi karticami. Možnost obročnega plačevanja.

€
0
0
0
.
5

Odpiralni čas trgovine:
od 9. do 19. ure, v soboto od 8. do 13. ure.
e-mail: mediadom1@volja.net

PE Kranj: NOVA LOKACIJA: Savska loka 10;
tel: 04/204-12-93, GSM: 041/34-30-20,
041/73-47-20, 041/72-16-17, fax: 04/204-11-46

Podboršt 7b, Komenda

www.oblak-alu.si info@oblak-alu.si

• Alu stavbno pohištvo:
• alu okna in vrata,
• zimski vrtovi in vetrolovi,
• nadstreški,
• tehniēne fasade,
• predelne stene,
• stavbna kljuēavniēarska dela.
• Varjenje aluminija
• Krivljenje in razrez ploēevine
• ProƟpožarni elemenƟ
• Steklarska dela:
• stekla za kuhinjske obloge,
• brušenje,
• vrtanje,
• rezanje,
• ogledala,
• steklene fasade,
• stekleni nadstreški,
• steklena vrata,
• steklene predelne stene,
• steklene ograje.
• Okvirjanje slik, ogledal
NAROILA SPREJEMAMO TUDI NA
SEDEŽU PODJETJA NA PODBORŠTU
V KOMENDI

oglas oblak alu 90x132.indd 1

17.2.2012 11:02:05

Nagradna križanka
10. ŠOPEK ZA MAMI in 20 let ansambla VIHARNIK pod vodstvom Martina Vodlana
24. marec 2012 ob 19. uri
Športna dvorana Komenda
Nagrade:
1. nagrada: vstopnica za koncert, mešano meso, pijača
2. nagrada: vstopnica za koncert, mešano meso
3. nagrada: vstopnica za koncert, klobasa
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA)
pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda
DO VKLJUČNO 8. marca. Na kuverto napišite: ime, priimek, naslov
in Nagradna križanka. Pripišite telefonsko številko, da vas bomo obvestili o nagradi, če boste izžrebani.
Nagrajenci križanke LOGIN BV D.O.O. - TRGOVINA Z ELEKTRO
MATERIALOM, SUHADOLE 21, 1218 KOMENDA, TEL: 01/8341-399
1. nagrada: 5 krat varčne žarnice – MARIJA ŠTERN, MLAKA 7 A,
1218 KOMENDA
2. nagrada: 4 krat varčne žarnice – MATIC SMREKAR, MLAKA 23
B, 1218 KOMENDA
3. nagrada: lopata za sneg – FRANC ČEVKA, MOSTE 89 D, 1218
KOMENDA
Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta uveljavljajo pri LOGIN BV D.O.O. - TRGOVINA Z
ELEKTRO MATERIALOM, Suhadole 21, 1218 Komenda.

MIZA APLENCA NA ŠOPKU ZA MAMI
Če bi radi spremljali koncert 10. Šopek za mami v Športni dvorani v
Komendi, nas pokličite do vključno 8. marca na 031 638 699, ali pošljite: ime in priimek, naslov na Uredništvo Aplence, Zajčeva c. 23,
1218 Komenda s pripisom MIZA APLENCA ŠOPEK ZA MAMI. Izžrebali bomo 4 krat po 2 vstopnici.

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O.
Slovenska cesta 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si
Odkupujemo
slovensko mleko za
prodajo na domači
in tuji trg.

Odkupujemo živino
za prodajo na
domačin tuji trg.
Nudimo
konkurenčne cene
storitvenega klanja.
Nudimo oskrbo s
teleti za nadaljnjo
rejo.

Tel.: 04 2529 032
GSM: 031 670 939

MLEKO

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

ŽIVINA

GSM: 041 985 001
GSM: 031 716 850

Krompir, žita ...
Tel.: 04 2529 014
GSM: 031 766 915

POLJŠČINE

AKCIJA VELJA OD 1.3.–31.3. OZIROMA DO PRODAJE ZALOG.
V marcu vam nudimo po še posebej ugodnih cenah naslednje izdelke:
Sprejemamo prednaročila
za semensko koruzo.

-10%

Sprejemamo prednaročila
za semenski krompir.

AKCIJA JATA EMONA:
Denkamilk Top S + TL-starter
Emona

Na akumulatorje TOPLA vam
nudimo 10 % popust ob menjavi
staro za novo.

Naravno
univerzalno
organsko
gnojilo

Na vso zemljo iz zaloge vam tudi
priznamo 10% popusta.
Ratibrom parafinski bloki
– 10% popusta.

-10%

Popust je že vključen v ceno artiklov,
razen na zemljah in čebulicah cvetlic.

-10%

Količek za električnega
pastirja 104 cm.
Akcijska cena 1,44 €

Organsko univerzalno gnojilo v obliki pelet

Sredstvo za
odpravljanje
strun

Sestava:
termično obdelani goveji, prašičji,
kokošji gnoj in rastlinski ostanki

Cement Anhovo 25/1 kg TNC

-10%
Koprena za
pokrivanje
rastlin - zaščita
pred mrazom Akcijska
maloprodajna
cena 10,99 €

-10%

redna cena 1,60 €

redna cena 12,99 €

NA
E
C
A
NIZK

POSEBNA PONUDBA!
FORCE 1,5 G (20 kg pakiranje) – sredstvo za zatiranje
strun na njivskih površinah.
AKCIJSKA CENA z DDV je 163,50 €/vreča. Na to ceno se
ne obračunavajo več nobeni gotovinski ali pogodbeni
popusti. Do 28. 02. 2012 sprejemamo prednaročila.
Cene vključujejo ddv. Za morebitne napake v tisku se opravičujemo.

Posebna
ponudba traja do
15.03.2012 oz. do
odprodaje zalog

