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Od 27. oktobra do 5. novembra so se v občini oblaki kar 
trikrat zbirali in grozili z nalivi. Niso še bila pozabljena 
leta 1990, 2007 in 2009, ko je bila v poplavah voda trikrat 
»gospodar« precejšnjega dela posameznih krajev in 
objektov v občini. Tokrat, na srečo, ni bilo tako, da bi da-
nes ugotavljali »že četrtič«. Vseeno pa so poročila povelj-
nika gasilcev iz Komende dovolj zgovorna, da ponekod ni 
bilo ravno pričakovano jesensko deževje. Pa prelistajmo 
poveljniška poročila.

1. Poročilo
V soboto, 27.10. 2012, je območje naše občine prizade-

lo močno deževje, ki je povzročilo prestop vodotokov 
potoka Pšata in potoka Reka. Kot je že običaj ob takšnih 
dogodkih, je okoli 16. ure najprej prestopila Pšata pri 
sotočju s potokom Knež (Šolska pot). Večje materialne 
škode ta izliv ni povzročil.

Ob 23.10 je potok Pšata »prestopil« strugo na Pod-
borštu in se razlil po cesti. Zato je bila cesta Gmajnica-
Podboršt-Komendska Dobrava zaradi varnosti od križišča 
na Gmajnici do Podboršta zaprta za ves promet do 2. ure 
zjutraj. Tudi ta izliv Pšate ni povzročil večje materialne 
škode.

Nekako ob istem času pa je strugo 'prestopil' tudi potok Reka 
(poznan kot potok Brnik) med naseljema Nasovče in Breg pri Ko-

Stoletne vode so spremenile ime 
Za stoletne vode bi lahko ugotovili, da velja ime »Nekoč«. Sedaj so  že v manj kot desetih letih bile 
večkrat skoraj stoletne. - Gasilci so se konec oktobra in v začetku novembra namreč kar trikrat 
spopadali z vodnim zalivanjem.

mendi. Nastalo je jezero, ki je začelo ogrožati stanovanjske objekte. Ob 
4.05 uri je potem voda zalila klet objekta Breg pri Komendi 21. Prečr-
pavanje ogromne količine vode je trajalo do 16.30 ure. Škoda na 
objektu je ogromna.

2. Poročilo
V četrtek, 1.11.2012, je ob 12.20 potok Pšata pri sotočju s potokom 

Knež (Šolska pot) ponovno 'prestopil' strugo. Na »Šolski poti« je bilo 
cca 20 cm vode. Vodotoka Pšate in Kneža sta se vrnila v strugi ob 14.40, 
ko smo »Šolsko pot« spet odprli. Večje materialne škode razen umazane 
ceste ta izliv vode ni povzročil.

Potok Pšata je bil takrat na Podborštu na kritični točki in je grozil 
z razlitjem; na srečo se je vreme nekoliko ustalilo in ni bila potrebna 
zapora ceste.

Potok Reka (potok Brnik) je takoj za naseljem Nasovče spet pre-
stopil strugo; na srečo samo na levem bregu dolj vodno. Voda ni ogro-
žala stanovanjskih hiš.

Zaradi slabe vremenske napovedi za prihajajoči vikend pa smo pri-
pravili več protipoplavnih vreč.

27.10. - Potok Brnik prestopi strugo; nastalo je jezero.

27. 10. - Prečrpavanje je trajalo od 4.05 do 16.30.

27. 10. - Voda je ob 4.05 zalila objekt Breg pri Komendi 21.

1.11. - Voda je zalila šolsko pot.
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3. Poročilo
Glede na neugodne vremenske napovedi smo že od nedeljskega po-

poldneva vsakih nekaj ur opazovali vodostaje potokov na našem obmo-
čju. V ponedeljek, 5.11.2012, smo bili ob 10.45 obveščeni o povišanju 
potoka Pšata v Zalogu pri Cerkljah. Med ogledom smo ugotovili, da se 
potok Pšata že razliva preko mostu in da je višina razliva vsaj 20 cm. V 
širši okolici se je potok Pšata že močno razlival po kmetijskih zemlji-
ščih. Po izkušnjah je bilo pričakovati povišanje vodostaja in izliv Pšate 
v naši občini čez pol ure. Takoj smo aktivirali prvo operativno skupino, 

Ob istem času smo odprli tudi Šolsko pot, ker je tudi na tem mestu vo-
dotok toliko upadel, da ni več poplavljalo.

Vseskozi smo kontrolirali tudi ostale kritične točke in čistili ozko-
pretočne točke, predvsem na mostovih.
Čeprav se je vodotok Pšate znižal, je začel naraščati vodotok potoka 

Reka. V Nasovčah je 'prestopil' strugo že okoli 13. ure in se razlival po 
levem travniku, gledano dolj vodno, do naselja Breg, kjer je po cesti 
zopet tekel nazaj v strugo. Potok Reka se je razlival tudi po kmetijskih 
površinah med Bregom mimo Potoka do Komende, vendar ni ogrožal 
objektov ali cest.

Polovico operativne skupine smo razpustili, z ostalo skupino pa smo 
se odpravili polniti protipoplavne vreče, kajti pričakovati je bilo še po-
plavljanje potoka Reka na Bregu in ob morebitnih večjih padavinah 
ponovno izlitje Pšate. Vse skozi smo opazovali vodostaj potoka Reka in 
njegovo izlivanje med Nasovčami in Bregom. Ker je še vedno naraščal, 
smo zaradi morebitnega poplavljanja na Breg odpeljali prikolico s pro-
tipoplavnimi vrečami, da bi jih lahko uporabili, če bi se potok Reka 
pričel izlivati tudi po desnem bregu in ogrožati stanovanjske objekte.

Kontrola in opazovanje sta trajala vse do 22.30 ure, ko je potok Reka 
le začel upadati in ni bilo več bojazni za poplavljanje.

- - -
K vsem trem poročilom ni kaj dodajati. Le: Hvala gasilci!
Čeprav se sliši smešno: Mi nič ne vprašamo, kje gori, kaj gori. Mi 

samo pridemo …, je vaša pripravljenost pomoč, rešitev in upanje. In 
tudi tokrat, ko ni gorelo, ko ste se spopadali z vodo, je bilo tako.

Andrej Žalar

ki je ob 11.00 uri z vozilom 04 odšla na opazovanje na 
Podboršt. Z vozilom 03 pa smo se odpravili na ogled in 
opazovanje ostalih kritičnih točk na našem območju.

Ob 12.20 je potok Pšata na Podborštu prestopil strugo 
in začel poplavljati cesto Gmajnica - Podboršt. Pšata je 
'prestopila' strugo ob sotočju s potokom Knežji potok na 
Šolski poti in na Klancu pri jezu (brunarici SAK).

Nemudoma smo zaprli lokalno cesto Gmajnica - Pod-
boršt in Šolsko pot ter obvestili ReCO.

Ob 12.45 je bilo v križišču na Gmajnici na vozišču že 
pol metra vode. 

Bližnji stanovanjski objekti niso bili ogroženi, ker so 
se pravočasno zaščitili z vgrajenimi zaporami. Pred 
morebitnim vdrtjem vode v objekt smo s protipoplavni-
mi vrečami opremili objekt Gmajnica 3.

Ob 13:30 je voda kljub postavljeni oviri vdrla v sta-
novanjski objekt Podboršt pri Komendi 1, kjer jo je 
bilo cca 10 cm. S črpanjem smo preprečili večjo količino 
in pripomogli k manjši škodi.

Ob 15:24 je vodotok Pšate toliko upadel, da smo lah-
ko cesto Gmajnica - Podboršt ponovno odprli za promet. 

5.11. ob 12.20 se je potok Pšata na Podborštu razlil iz struge. 5.11. ob 13.00 se je potok Reka razlil po travniku v Nasovčah.

5.11. ob 12.45 je bilo v križišču na Gmajnici pol metra vode.

5.11. ob 12.20 se Pšata razlila na Klancu pri brunarici.
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ŽUPANOVA BESEDA

OBVESTILO
Obveščamo vas, da so na spletnih straneh 
Občine Komenda objavljena stališča, ki jih 
je v zvezi s pripombami in predlogi k osnut-
ku občinskega prostorskega načrta (številka 
35000-0001/2005, z dne 16. 11. 2012) in k 
okoljskemu poročilu (št. 40308-0064/2005, 
z dne 16. 10. 2012) sprejel Tomaž Drolec, 
župan Občine Komenda. 

Stališča so v mesecu decembru letos na 
vpogled tudi na občinski oglasni deski in v 
spisu postopka.

Občinska uprava Komenda, 20. 11. 2012

Zadnji mesec, med izidom oktobrske in seda-
njo, pravkar jo zaključujemo, novembrsko šte-
vilko Aplence, je bilo precej živahno. Pospešeno 
so recimo potekala dela pri dokončanju modu-
larnega šest oddelčnega vrtca za 84 malčkov. 

Bojazen in morebitne napovedi najbolj 
črnogledih, češ da se bo zadnji trenutek že 
kaj zapletlo in napovedanega miklavževanja 
v novem vrtcu ne bo, se niso uresničili. 

»Tako je. Vrtec je zgrajen in vse potrebne 
formalnosti so, da tako rečem, pod streho. Mi-
klavževanje v novem vrtcu torej bo. Odprli pa 
ga bomo že v četrtek, 29. novembra, ob 17. 
uri, naslednji dan, v petek, 30. novembra, 
popoldne (od 16. do 19. ure) pa bo na ogled 
vsem občanom . Čeprav ta rešitev ni takšna, 
kot smo jo načrtovali v okviru Medgeneracij-
skega središča, druge rešitve za najmlajše v 
tako kratkem času ni bilo.« 

Se je pa, kaže, zataknilo pri napovedanem 
začetku gradnje kanalizacije oziroma bolj 
točno tako imenovanega S kanala od Ko-
mende do Kralja v Mostah.

»To, kar se dogaja na tem področju, je že 
prav neresno in nerazumljivo, koliko nekih do-
kumentov, papirjev in soglasij je potrebno pri-
dobiti. Pred pol leta bi morali že začeti. Vendar 
zaradi dolgotrajnih administrativnih postopkov 
smo tako rekoč na začetku zime in očitno bomo 
začeli z deli šele po novem letu. Za primer naj 
povem, da se zadnje dneve srečujemo s 111 
stranmi dolgo razpisno dokumentacijo za izbor 
nadzornika gradnje kanalizacije. To je birokra-
cija, ki ne duši samo naše občine, ampak s ta-
kšnimi načini duši celo Slovenijo. Mislim, da 
se nam slabo piše, če bomo tako nadaljevali.«

Kako pa sploh v prihodnje kaže s kanali-
zacijo v občini? Brez posojil najbrž ne bo 
šlo, smo pa, kot se sliši, med najbolj zadolže-
nimi občinami v Sloveniji? 

»Tako kot sem že velikokrat poudaril, bom 
še enkrat ponovil, da absolutno ni res, da smo 
najbolj zadolženi. Na kolegiju župana pred 
zadnjo sejo občinskega sveta in potem tudi na 
sami zadnji seji sveta smo se usklajeno dogo-
vorili, da stanje in položaj, v katerem smo se 
znašli, pospešeno rešimo. Na dan 16. novem-
bra je dolgoročni kredit znašal 2.329.776,38 
evra. Poplačilo le-tega na daljši rok ni nobena 
težava in je komaj omembe vredno.

Bolj pomembno je, da dolg, ki se kaže v knji-
gah iz knjiženja pred petimi leti, ko je bilo po 
takratnih pravilih vse prav, sedaj pa se kaže, da je 
po sedanjih pogojih nepravilno, brez denarnih 
pretokov (ampak zgolj administrativno) odpra-

Župan Tomaž Drolec

Za skoraj četrtino 
manjši prihodki
Miklavževanje najmlajših v pravkar zgrajenem modelarnem vrtcu 
BO. – Za letos načrtovani S kanal bomo začeli graditi po novem 
letu – Kanalizacija je velika obveza občine. – Prihodnje leto osta-
jata v programu krožno križišče in pločnik proti Gmajnici pod 
cerkvijo v Komendi.
vimo. Ta administrativna poravnava (zmanjšanje 
deleža občine v poslovni coni) bo omogočila v 
naslednjih dveh letih sofi nanciranje pri izgradnji 
infrastrukture oziroma kanalizacije; nekaj z ne-
povratnimi sredstvi, k celotni investiciji (cca 8 
milijonov) pa bo občina s pridobljenimi rešitva-
mi (administrativno reševanje sedanjega dolga) 
morala primakniti še cca 2 do 3 milijone evrov. 

Ob tem bi še rekel, da bi pred recimo letom 
dni s skupnim razumevanjem in iskanjem reši-
tve ob podpori recimo Nadzornega odbora to 
že lahko uredili. Takrat bi morali le skupaj 
razmišljati, kako bi to napako popravili. Žal pa 
so bili takratni interesi drugačni. Šlo je pač bolj 
za to, kako onemogočiti župana.« 

Ob tem, ko je bil na zadnji seji brez po-
sebnih pripomb sprejet rebalans proračuna 
zaradi četrtine (2,7 milijona evrov) manjših 
prihodkov iz kohezije in za izgradnjo kro-
žnega križišča ter projekta varne prometni-
ce pod cerkvijo v Komendi, je bil v osnutku 
sprejet proračun za leto 2013. Kako kaže?

»Ker lani nismo bili uspešni pri pridobitvi 
nepovratnih sredstev, bomo prihodnje leto ob-
vezno morali urediti krožno križišče z varnim 
pločnikom za pešce pod cerkvijo. To je pred-
nostna naloga ob že omenjenem S kanalu od 
Komende do Kralja.

center zgodba končana. Projekt je na žalost sedaj 
na takšen način zaključen. Ne bomo ga več oži-
vili. V njem nisem videl rešitev le za vrtec, ampak 
tudi za zdravnike, za starejše, za društva in na-
sploh za občane. Bil bi lahko velik potencial in 
velika možnost, da bila to osnova tudi za turizem 
v naši občini. Bili bi prepoznavni daleč po vsej 
Sloveniji in širše. Na žalost mi skupaj z občinsko 
upravo to ni uspelo in zame osebno je to drugi 
največji poraz v letih mojega županovanja.«

Drugi?
»Prvi je bil, ko nismo uspeli zgraditi centra 

za sortiranje komunalnih odpadkov (MBO), 
kar je (to danes še bolj vemo) ogromna škoda 
za občino. Koliko bi bilo to škodljivo za poljske 
pridelke in ljudi (vsaka hiša je več kot kilometer 
oddaljena), v Ljubljani pa na primer sedaj ra-
stejo štirje takšni MBO v neposredni bližini 
stavb in najbolj mondenega območja Murgle. 

Takrat še nismo govorili o recesiji, vedeli 
smo le, kako prav bi nam prišel prihodek, ker so 
smeti, odpadki – denar. Danes to bolj občutimo 
in vemo, kako prav bi nam to prišlo. Na leto bi 
lahko imeli 1 do 2 milijona več prihodkov brez 
kakršnegakoli truda in posegov za komunalno 
infrastrukturni in družbeno socialni standard 
občanov od najmlajših do najstarejših v občini. 

Nikoli več tega ne bo. Bo pa recimo čez sto 
let Komenda morda veliko bolj vpeta v danes 
še sosednji urbani prostor; bojim pa se, da 
kljub vsemu ne z vasmi, kakršne so danes.«

Andrej Žalar

O drugih možnostih bo sedaj razprava do na-
slednje seje občinskega sveta, ki bo predvidoma 
20. novembra, na njej pa je predvideno tudi do-
končno sprejetje proračuna za prihodnje leto.«

Ali bo prej omenjeno administrativno 
zmanjšanje dolga lahko kako povezano tudi 
z dokončanjem centra Komende?

»Ne, s centrom to ne bo imelo nobene pove-
zave. Rešili se bomo le sedanjega (formalnega) 
prikaza najbolj zadolžene občine na prebivalca 
v Sloveniji in si tako odprli recimo vrata za 
nove možnosti fi nanciranja infrastrukture. O 
izgledih za center pa ne morem ta trenutek ni-
česar reči, razen da slišim za možne dogovore 
o dokončanju zgradbe.«

Opazili smo, da do nedavna predvideni 
Medgeneracijski center nima več ograje? 

»Pred mesecem so odstranili zabojnike. To 
pomeni, da je za načrtovani Medgeneracijski 
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OBVESTILA

Varstvo za malčke
Sem diplomirana vzgojiteljica in nudim VARSTVO ZA MALČKE 
od 11 mesecev do 3 let. Varstvo bo potekalo v urejeni igralnici in 
prilagojenih zunanjih prostorih.

Leonora Dacar, Klanec 17a, Komenda, Telefon 031 302 563

Zadnji mesec leta 
2012 bo Aplenca izšla 

24. decembra.

NAROČILA čestitk in oglasov za 
objavo v decembrski Aplenci 

sprejemamo do vključno 
ČETRTKA, 6. DECEMBRA, na: 

Urednistvo.gok@komenda.si in 
urednik.gok@komenda.si – 

informacije po telefonu: 
031 638 699 

OBLIKOVANE čestitke in oglase po 
predhodnih naročilih pa sprejemamo 

do vključno TORKA, 11. decembra, 
do 12. ure.

 
Za DRUŠTVA so čestitke v velikosti 
vizitke: 9 cm širina x 4 cm višina - 

BREZPLAČNE

Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Komenda je 
tudi letos ob dnevu spomina na mrtve pripravila osrednjo spominsko 
svečanost. Bila je v petek, 26. oktobra, dopoldne pri spomeniku NOB 
Vodnjak v Mostah. Predstavniki borcev z županom občine Tomažem 
Dolcem so k spomeniku položili venec, delegacije članov pa so ponesle 
vence tudi na grobišča po občini.

V programu so nastopili učenci Osnovne šole Komenda Moste in 
Mešani pevski zbor Društva upokojencev Komenda pod vodstvom 
Ignaca Gorjanca ter recitatorki. Spominski nagovor je imel predsednik 
KO Zveze združenj borcev za vrednote NOB Komenda Filip Železnik, 
ki je med drugim rekel, da »moramo s posebnim spoštovanjem obuditi 
spomine tudi na ljudi, ki so svoja življenja izgubili v najtežjih časih 
naše zgodovine, ko so branili naš obstoj, obstoj slovenstva na naših tleh. 
V pravem trenutku so se odločili prav in s tem izkazali spoštljiv odnos 
do domovine in slovenstva, neglede na to, da je bila takratna domovina 
bolj mačehovska do lastnega revnega ljudstva…«

A. Ž.

Opravičilo
V zadnji številki Aplence meseca oktobra nam jo je kar nekajkrat, kot 
temu pravimo v tisku, zagodel tiskarski škrat. Prišlo je do zares neljubih 
napak, med njimi še posebej velja posebno opravičilo zborovodji Meša-
nega pevskega zbora DU Komenda g. Ignacu Gorjancu in lastnici Ko-
željeve domačije ge. Tončki Absec. Neljubim spodrsljajem so botrovale 
zamenjave računalniških orodij za obdelavo podatkov za pripravo za 
oblikovanje in tisk. 

V opravičilo oz. pojasnilo, kako se lahko dogajajo neljube napake, naj 
povem poznano zgodbo, da je imel Gutenberg (avtor tiskane besede) na 
začetku pred stoletji: avtorja, enega do dva lektorja, dva korektorja, dva 
do tri revizorje (in ko so se pojavile še vedno napake) tudi enega do dva 
»Tiskarska škrata.« 

Zato še enkrat Ignacu Gorjancu, Tončki Absec in vsem bralcem iskre-
no opravičilo.                 Odgovorni urednik Andrej Žalar 

V četrtek, 29. novembra

Odprtje vrtca Čebelica
Napoved, da bo nov šest oddelčni vrtec otrokom najbrž prinesel sv. 
Miklavž, se bo uresničila celo prej. Vrtec Čebelica bodo odprli v 
četrtek, 29. novembra, ob 17. uri. V petek 30. novembra bo vrtec 
od 16. do 19. ure odprt občanom za ogled. Lepo povabljeni. 

Slovesnost v Mostah
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Zamisli si Mir
Osnovna šola Komenda Moste 
je bila letos v okviru 24. nate-
čaja pod naslovom Zamisli si 
Mir (ang. Imagine Peace) po-
vabljena k sodelovanju. Tako 
je sodelovala v mednarodnem 
likovnem natečaju, ki ga vsako 
leto sponzorirajo Lions klubi s 
celega sveta. Letošnji naslov 

natečaja je bil »Plakat miru v lokalnem okolju«. Namen natečaja pa je bil 
spodbuditi otroke v starosti od 11 do 13 let k razmišljanju o miru. 

Otroci so tako tudi na šoli Komenda Moste svoja razmišljanja z raz-
ličnimi tehnikami predstavili kot likovn a dela. Razstavili so jih v šolski 
avli in na hodniku v pritličju, razstavo s predstavniki vodstva šole in 
Lions kluba Ljubljana Omnia pa je 23. oktobra odprl župan občine Ko-
menda Tomaž Drolec. V prisrčnem kulturnem programu, ki so ga pri-
pravili učenci, ob nagovoru ravnateljice Mire Rek, predstavnic kluba in 
županovi čestitki za vključitev v mednarodni natečaj, so potem predsta-
vili tudi dve izbrani likovni deli na plakatu. Predstavniki Lions kluba 
Ljubljana Omnia, vodstva šole in župan so ju s postavitvijo pred obe 
deli obeležili tudi na fotografi ji. 

Sicer pa v mednarodnem natečaju izbrana likovna dela na plakatu 
predstavlja več kot 350.000 otrok iz vsega sveta. Sodeluje pa jih na nate-
čaju najmanj še desetkrat več. Izmed vseh del, ki se zberejo na koncu 
natečaja, ki je bil sklenjen sredi tega meseca, bo na koncu izbranih 24 del. 
In, da so se v ta izbor vključili tudi učenci šole Komenda Moste z izbrani-
ma dvema deloma, je nedvomno lepo priznanje. Čestitamo.              A. Ž. 

ZANIMIVOSTI, OBVESTILA

Sveti Miklavž prihaja 
spet med vas!

Dragi otroci! Leto 2012 se počasi 
poslavlja, glas o vaši pridnosti je 
segel do mojega ognjišča in zato 

sem se odločil, da vas zopet 
obiščem.

Prišel bom v sredo, 5.12.2012,  
pred vse cerkve v fari in to po 

naslednjem vrstnem redu:
- ob 18.00 pred cerkev sv. Klemena v Suhadolah,

- ob 18.20 pred cerkev sv. Boštjana v Mostah,
- ob 18.40 pred cerkev sv. Pavla na Križu ,

- in nazadnje še ob 19.15 pred cerkev 
sv. Petra v Komendi.

Vaš Miklavž s spremstvom

Tržnica z domačimi 
pridelki in izdelki na 
Koželjevi domačiji 

sobota, 1. in 22. decembra, od 8.00 do 12.00.
Povabljeni prodajalci s pridelki in z izdelki:

- kmetijski pridelki, zelenjava, jajca - med in izdelki iz medu

- eko pridelki - kruh, potica in peciva, rezanci

- mleko in mlečni izdelki - čaji, marmelade,kis, jabolka, mošt

- mesni izdelki - ščetarski izdelki

Informacije Vid Koritnik, tel.: 051 688 705, do 26. novembra

Vsako prvo in tretjo soboto dopoldne v mesecu bo na dvorišču 
Koželjeve domačije tržnica kmetijskih pridelkov, na kateri bodo 
lahko komendski občani in drugi prodajali svoje pridelke, obiskoval-
ci pa kupovali. 

TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA

OBVESTILO
staršem glede oddaje 
vlog za znižano plačilo 

vrtca za leto 2013
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
(Ur.l.RS, št. 62/10 in 40/11)  predvideva, da je od 
1.1.2012 za določitev višine plačila vrtca pristojen 
Center za socialno delo.

Vsi starši, ki želijo uveljavljati pravico do znižanega 
plačila vrtca za leto 2013, morajo izpolniti obrazec 
»Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sred-
stev« in ga oddati na pristojnem Centru za soci-
alno delo, vendar ne prej kot en mesec pred pri-
dobitvijo pravice, torej v decembru 2012. 

Obrazec je na voljo v knjigarnah in na spletni strani 
Občine Komenda www.komenda.si .

      Občina Komenda

Seznam uspešnih
Med številnimi društvi in klubi v občini Komenda že nekaj z dosežki 
in uspehi na tekmovanjih in prireditvah izstopajo nekateri posame-
zniki. V letošnjem prednovoletnem sprejemu, ki bo 19. decembra, ob 
17. uri v prostorih Društva za mladinsko dejavnost Mravljišče, jih 
želi župan še posebej nagovoriti. 

Zato v Aplenci pridružujemo tej odločitvi in objavljamo sporočilo iz 
občinske pisarne s prošnjo, da vodstva društev oziroma klubov sporo-
čijo do vključno srede, 28. novembra, v tajništvo  občine imena in 
priimke posameznikov (ter naslov), ki imajo zavidljive dosežke oziro-
ma rezultate. Povabljeni bodo na prednovoletni sprejem.             A. Ž. 
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Udeležili smo se mednarodne konference na 
Brdu pri Kranju »Medgeneracijska solidar-
nost in staranje«, kot zaključne konference 
»Evropskega leta aktivnega staranja in solidar-
nosti med generacijami 2012.« Konferenca, na 
kateri se je zbralo okrog 300 udeležencev, je 
potekala v organizaciji Inštituta Antona Trste-
njaka za gerontologijo in medgeneracijsko so-
žitje in Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve. 

Nekaj poudarkov iz zelo zanimivega progra-
ma konference:

Predsednik republike dr. Danilo Türk je 
med drugim dejal, da je treba starejšim omo-
gočiti prilagojene in drugačne delovne pogoje. 
Treba je več narediti za razumevaje posebnosti 
življenja ostarelih in postaviti primeren pokoj-
ninski, zdravstveni in socialni sistem. »Med-
generacijski most mora biti trden in pravičen 
ter temeljiti na solidarnosti,« je poudaril Türk. 

Minister za delo, družino in socialne za-
deve Andrej Vizjak: 

»Slovenija se je že lotila priprave strategije 
za kakovostno staranje prebivalstva. Z odziva-
njem na demografske spremembe na osnovi 
idej aktivnega staranja in medgeneracijske so-
lidarnosti ne bomo prenehali ob koledarskem 
zaključku leta 2012, temveč bomo te ideje širi-
li tudi v prihodnjih letih,« je zagotovil Vizjak 
in spomnil tudi na predlog spremembe pokoj-
ninskega sistema in delovnopravne zakonoda-
je.

V plenarnem delu konference so sodelovali 
Vladimir Špidla iz Češke, ki je predaval o 
medgeneracijski solidarnosti in staranju, Tere-
sa Almeida Pionto iz Portugalske, ki je 
predstavila medgeneracijske projekte in pro-
grame ter soočanja z novimi izzivi ter Asghar 
Zaidi iz Dunaja, ki je svojemu predavanju dal 
naslov: Indeks aktivnega staranja – koncept, 
metodologija in prvi rezultati. Zanimiva je bila 
okrogla miza z naslovom Staranje in medgene-
racijsko sožitje v Sloveniji. Šlo je za predsta-
vitev rezultatov raziskave: Potrebe, zmo-
žnosti in stališča prebivalcev Slovenije, ki so 
stari 50 let in več, ki jo je opravil Inštitut An-

Medgeneracijsko društvo Komenda 
Kje smo bili in kaj smo počeli v preteklem mesecu

tona Trstenjaka za gerontologijo in medgena-
racijsko sožitje. Nosilca raziskave sta bila Jože 
Ramovš in Božidar Voljč.

Drugi dogodek, na katerem smo bili člani 
Medgeneracijskega društva navzoči, je bil 
dvodnevni tečaj širiteljskih programov, ki 
jih je pred dvema letoma začel razvijati Inštitut 
Antona Trstenjaka za gerontologijo (veda o 
staranju) in medgeneracijsko sožitje. To so te-
čaj »Preprečevanje padcev v starosti« (v naši 
občini smo izvedli uspešno že štiri tovrstne te-
čaje in jih nameravamo tudi v prihodnosti), 
tečaj »Starajmo se trezno« in tečaj »Kakovo-
stno življenje z visokim krvnim tlakom.« 
Zadnja dva tečaja nameravamo v našem dru-
štvu izvajati v letošnjem šolskem letu najprej v 
okviru že obstoječih medgeneracijskih skupin, 
v nadaljevanju pa tudi v novo ustanovljenih 
skupinah.

Mogoče bi bilo dobro izpostaviti v okviru 
tega tečaja razmišljanje prof.dr. Jožeta Ramo-
vša o današnji krizi družbe. Nekako takole je 
razmišljal, da je za uspešno delo v medgenera-
cijskih društvih za kakovostno staranje in se-
veda tudi na splošno, zelo pomembno delo s 
posameznikom, iz oči v oči, kjer je vsak, ki ga 
nagovarjamo za posamezne programe ali člani 
društva, nagovorjen osebno. Ravno tako pa je 
pomembno delo s celotnim sistemom: dru-
štvom, lokalno skupnostjo. Kajti povezanost v 
skupnosti je po-
membna že, če ne 
slabi solidarnost v 
družbi, kaj pa šele v 
današnjih razmerah, 
ko je najbolj pomem-
ben profi t. Profi t in 
delo naj bi bila v rav-
novesju, kadar pa je 
na prvem mestu samo 
plemenitenje denarja, 
to ni dobro za sku-
pnost, oziroma za ce-
lotno družbo. Tako, 
da delo samo s posa-
meznikom, brez ozi-

raje se na etiko skupnosti, lahko povzroči kaos, 
le-ta pa je zelo primerno gojišče za diktaturo, 
katere pa si verjetno v današnjem času ne želi-
mo več. Skupine (kot na primer naše medgene-
racijske skupine in seveda tudi druge oblike, 
kot je družina itd.) so edini vezni člen med 
posameznikom in skupnostjo, kajti samo skozi 
skupino lahko človek da skupnosti, kar je prejel 
od nje. Dajanje, posredovanje izkušenj in zna-
nja, pa so ene od temeljnih potreb, ki nam za-
gotavljajo zadovoljstvo ali celo srečo. Zato je 
kriza družbe, tudi kriza skupin. 

Tretji dogodek, na katerega želim spomniti, 
pa je bilo predavanje Ane Zarnik Horvat, 
»Različni obrazi depresije«, kjer smo vsi 
udeleženci ugotavljali, da je o duševnih bole-
znih, med katere sodi tudi depresija, treba čim 
več govoriti, da bi se na tak način zmanjšala 
njihova stigma. Kajti ob pravočasnem in pri-
mernem zdravljenju je možna popolna ozdra-
vitev in še nekaj smo ugotovili, da depresija 
lahko doleti vsakogar. Zato je dobro, da se po-
dučimo o znakih in vzrokih depresije in seveda 
o možnostih zdravljenja.

Seveda pa redne tedenske aktivnosti v Med-
generacijskem društvu potekajo normalno. 
Najbolj smo veseli, da sta se dva nova progra-
ma, ki smo jih uvedli z letošnjim šolskim letom, 
kar lepo prijela. To sta »Srečanja starejših ob 
zdravem in uravnoteženem kosilu«, ki potekajo 
ob sredah, ob času kosila, in torkove delavnice 
»Eksperimenti za vsakogar« s pričetkom ob 
16.uri. Tudi starejši tečajniki angleščine, kar 
32 jih je, navdušeno osvajajo nova znanja. Ne 
smemo pa pozabiti na program, ki ima najdalj-
šo tradicijo v našem društvu, tedenska srečanja 
štirih medgeneracijskih skupin, saj se ena od 
njih dobiva že sedmo leto. 

Na koncu poročanja o delovanju Medgene-
racijskega društva pa vsi res toplo vabljeni v 
vse naše programe, saj, kot pravi prof.dr. Jože 
Ramovš, samo preko skupine lahko dajemo 
skupnosti, kar smo dobili, in to nas osrečuje. In 
zakaj ne bi naredili sami nekaj za našo srečo.

Viki Drolec, predsednica 
Medgeneracijskega društva
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»Pomembni so ljudje,« mi je pred kratkim de-
jala sodelavka. Kako zelo to drži, sem občutil 
19. oktobra pri blagoslovitvi (komendski žu-
pnik Zdravko Žagar) in odprtju (lastnica Tončka 
Absec, rojena Strehovec, 30. decembra 1967, 
in predsednik Turističnega društva Komenda 
Vid Koritnik) Koželjeve domačije na Gori pri 
Komendi št. 5 za namene TD Komenda. Ta vr-
stni red – blagoslovitev in odprtje – se popolno-
ma ujema s tem, za kar so živeli Koželjevi, je 
tudi želja sedanje lastnice Tončke, članice TD 
Komenda, ki jo je izrazila v zadnjem stavku 
svojega govora ob odprtju: »Z mislijo, da bo 
naša kmetija na nek simboličen način živela 
najprej in vnašala v okolje več kulture in zdra-
vih kmečkih vrednot, vas tudi v prihodnje va-
bim sem na takšne in podobne dogodke.« 

Dušo, kot je to lepo povedal z v zadnji šte-
vilki Aplence predlaganim naslovom njen od-
govorni urednik Aplence Andrej Žalar (naslov 
povzemam), hiši vdihnejo oziroma v primeru 
nove namembnosti Koželjeve domačije vrača-
jo pravi ljudje. Takšni kakršni so njena lastnica 
Tončka, voditelj kulturnega programa ob odpr-
tju Koželjeve domačije Darko Mavsar z Gore 
(od njega ter z »družinskega drevesa«, ki ga je 
naredil Matic Absec, povzemam podatke o 
Koželjevem rodu na Gori), pisatelj in umetni-
ški fotograf Franci Stele, Tončkin sosed na 
Gori in avtor na slovesnosti odprtja projiciranih 
dokumentarnih fotografi j z Gore, člani, žal s 
strani Občine Komenda ukinjenega Odbora za 
kulturno dediščino Občine Komenda na čelu s 
predsednico dr. Marto Ciraj, ki so Koželjevo 
domačijo (kot da bi imeli preroški čut) s sliko 
in besedo uvrstili v knjigo (stran 37) Po poteh 
kulturne dediščine v Občini Komenda, pa tudi 
njihova strokovna sodelavka Mojca Tercelj 
Otorepec, ki je kot odgovorna s strani ZVKD 
Kranj bedela nad tokratno obnovo omenjene 
domačije. Upajmo, da bodo to dušo znali in 
zmogli vdihniti Koželjevi domačiji v novih 
časih in pri novih načrtih tudi člani TD Ko-
menda na čelu z zelo prizadevnim predsedni-
kom Vidom Koritnikom. To bodo lahko nare-
dili, če se bodo v duhu povrnili v začetke 
Koželjevega rodu na Gori ter izhajali iz tega, 
za kar je živel in si prizadeval ta rod. Vidova 

Vrnitev duše v Koželjevo domačijo

želja: »Ta hiša naj živi!« in prizadevni člani 
TD Komenda zbujajo to upanje. 

Da je bila pri »Koželu« na Gori »cela kmeti-
ja« (poleg tega še pri »Boštarju« in »Žimandu«), 
je v prispevku Prebivalci Komende po družin-
ski knjigi Petra Pavla Glavarja – to knjiga dati-
ra v čas njegovega izpraševanja znanja krščan-
skega nauka župljanov komendske župnije v 
letih od 1754 do 1760 – v knjigi Slovenske 
pridige Petra Pavla Glavarja zapisal nekdanji 
komendski župnik Viktorijan Demšar. 

Kot vesta povedati sestri Tončka Absec, ki je 
leta 2002 z družino še živela v Koželjevi hiši z 
nekdanjo številko 12 nad vhodom vanjo (sedaj 
živi s hčerko Evo, rojeno 8. oktobra 1994, v 
sosednji lastni novi hiši) in Ivi Kanc (z možem 
Janezom živi v lastni hiši na Gori št. 1 A), se-
danja Koželjeva domačija datira v leto 1818. 
Že rajni sosed Lovro Kern, »Boštarjev očka«, 
je pripovedoval in zapisal, da je na domačiji 
ostala ženska brez potomcev. Zadnja stanoval-
ka v hiši vdova Ivanka Strehovec je članom 
Odbora za kulturno dediščino Občine Komen-
da dejala, da zakonca brez otrok. Da bi se 
ohranil Koželjev rod, so za svojega vzeli 

12-letnega sorodnika Antona 
Strehovca (od tod hišni priimek), 
»Liparjevega Antona« iz Vodic, 
rojenega 11. januarja 1850. Ta 
se je poročil z Marijo Zadrgal, 
»Malenškovo« iz Kaple vasi, 
rojeno 9. septembra 1843. V za-
konu so se jima rodili štirje 
otroci: Marija, Mana, Katra in 
Jože. Slednji, rodil se je 11. fe-
bruarja 1880, je po očetovi smrti 
(14. novembra 1935), mama mu 
je umrla 9. julija 1907, podedo-
val domačijo. Poročil se je z 
Marijo Boltežar, »Orlovo« s 
Podboršta, rojeno 11. februarja 

1881. V letih 1935 in 1936 sta dala na hišo nov 
»grušt« (pri tokratni obnovi so zamenjali do-
trajane letve in kritino) in povečala okna. Ro-
dilo se jima je kar osem otrok. Prvorojenec 
Franc je umrl pri treh letih, Ivan pri dvanajstih. 
Ista imena sta starša pozneje dala novo rojeni-
ma sinovoma. Ivan, rodil se je 2. januarja 1919, 
je postal žrtev druge svetovne vojne 17. aprila 
1942 , brat Jože, rojen 12. aprila 1923, pa 3. 
februarja 1945. Luč življenja so poleg omenje-
nih ugledali še: Milka, Cilka in Maks.

Jože je bil navdušen lovec in gasilec. Kadar 
je kje zagorelo, je z domačega dvorišča zatrobil 
s trobento in tako priklical gasilce k gašenju 
požara. 

Leta 1961 je za očetom Jožetom (umrl je 4. 
marca 1961) domačijo prevzel sin Franc, rojen 
14. februarja 1927. V zakon je leta 1951 vzel 
Ivanko Lap, »Matijevčevo« s Komendske Do-
brave, rojeno 11. avgusta 1926. Rodili so se ji-
ma štirje otroci: Ivica, Franc (živi na Gori št. 
10, Joži (poročena je v Mengšu) in Tončka. 
Franc, še posebej Ivanka, sta bila zelo spretna, 
delavna in iznajdljiva, kar jima je prišlo zelo 
prav pri prenovi domačije in novem načinu 
kmetovanja, ko so konje začeli zamenjavati 
traktorji. Pri sami Koželjevi hiši sta oddvojila 
kuhinjo od »hiše«, postavila kozolec z več kot 
desetimi »štanti« in poskrbela za gospodarsko 
poslopje, povečala sta hlev in sezidala svinjak, 
v katerem je Ivanka gojila pujske za dom in 
prodajo; znala je tudi skuhati dobre domače jedi 
ter speči zelo okusno potico. Sorodniki, Gorjani 
in drugi obiskovalci, so bili še posebej veseli 
postrežbe z odličnim domačim žganjem. Za 
potrebe kmetije sta kupila traktor s priključki. 
Žal je Franc 25. januarja 1987 umrl, star komaj 
59 let, breme kmetovanja je v glavnem padlo 
na ramena vdove Ivanke in njene tedaj komaj 
18-letne hčerke Tončke. Ko je tej 22. septembra 
2005 umrla mama, je domačijo prevzela sama. 

Družinsko drevo Koželjevih

Spomenik rodbine Strehovec na komendskem pokopališču
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Do maja letos je še bila kos velikemu bremenu 
ob zahtevni službi pri Jati na Duplici, kjer je 
sedaj vodja pakirnice jajc, imela poln hlev živi-
ne in prašičev v svinjaku. Ko je uvidela, da je 
vse to preveč zanjo, se je odločila, da bo hlev 
izpraznila, v svinjake dala alpake, domačijo pa 
v dogovoru s predsednikom TD Komenda in ob 
strokovni pomoči Mojce Tercelj Otorepec z 
ZVKD Kranj za deset let dala v najem TD Ko-
menda. Z željo, da v njej zaživijo dejavnosti, ki 
bodo v skladu z izročilom Koželjeve domačije 
in rodu. Da je bil ta trdoživ, domačija pa tudi, 
poleg stare hiše z gospodarskim poslopjem s 
hlevom z letnico 1946 potrjuje tudi več kot sto 
let star bezeg na robu dvorišča. 

Nove dejavnosti naj Koželjevi domačiji, 
vsem, ki bodo sodelovali pri njih, ter obisko-
valcem vrnejo njeno nekdanjo domačnost, 
»več kulture in zdravih kmečkih vrednot«. S 
tem se bo najbolje izpolnila želja njene sedanje 
lastnice Tončke Absec. Pa tudi njene mame 
Ivanke, ki si je do zadnjega želela hišo vzdrže-
vati in prekriti. Odslej bo laže počivala v dru-
žinskem grobu na komendskem pokopališču. 

Jožef Pavlič 

Prihodnje dejavnosti v 
Koželjevi domačiji
Člani TD Komenda so se na seji 29. oktobra 

v Koželjevi domačiji, v kateri bo odslej sedež 
društva, dogovorili za svoje prihodnje dejav-
nosti v njej. Domačija bo za člane in druge 
obiskovalce odprta vsak četrtek od 16. do 20. 
ure. Njena oskrbnica bo lastnica Tončka Absec. 
Obiskovalci bodo za primerno ceno v njej lah-
ko tudi kaj pojedli in popili, kar bo na razpola-
go, glavni namen obiskov in shajanja v hiši pa 
bo prijateljsko in kulturno druženje, pogovor 
in pesem ob zakurjeni peči. Obiskovalce bo 
sprejemala in pogostila Majda Drolec, kadar 
ona ne bo utegnila, pa druge članice TD Ko-
menda. V hiši je zaželen vsakdo, ki bo spošto-
val njeno izročilo, kulturo vedenja in dejavnosti 
TD Komenda v njej. 

Vsako prvo in tretjo soboto dopoldne v 
mesecu bo na dvorišču Koželjeve domačije 
tržnica kmetijskih pridelkov, na kateri bodo 
lahko komendski občani in drugi prodajali 
svoje pridelke, obiskovalci pa kupovali. Pogla-
vitna bo kakovost pridelkov, ker bo od tega 
tudi odvisna prodaja. Zaželeni bodo predvsem 
domači pridelki in izdelki. 

Na podstrešju domačije bo TD Komenda 
uredilo otroško sobo po starem in muzej. 
Vsakdo, ki ima kakšen predmet za ta muzej in 
pa za hišo (teh predmetov ji manjka), naj tega 
posreduje TD Komenda, ki bo posojeni pred-
met evidentiralo, darovalec ali posojevalec pa 
bo dobil potrdilo. Franc Petrič z Brega, član 
TD Komenda, je že izrazil pripravljenost, da 
bo posodil nekaj starih predmetov.

In še prireditve v sami Koželjevi domačiji. 
Prva, v četrtek, 20. decembra, od 17. do 18. 
ure, bo namenjena otrokom, njen naslov pa 
bo: Od kod Božiček? 

Tej prireditvi bo sledilo odprtje razstave 

VELIKI SPONZORJI IN 
DONATORJI

Tesarstvo Štebe - Štebe Igor s.p., Žeje
Lakič d.o.o. - Lakič Rasim, Gmajnica
EL-TT d.o.o., Suhadole
Instalacije Škrlj - Škrlj Andrej s.p., Moste
Zgonec d.o.o., Mlaka
Tesarstvo Plevel - Vilma Cibašek s.p., Moste
Občina Komenda
Grgič Stane s.p., Zajčeva Cesta
Čebul Transport d.o.o., Breg
Mizarske Storitve - Boštjan Rebolj s.p., 

Suhadole
Nt Logistika d.o.o., Moste
Mediadom - Miroslav Gojdina s.p., Kamnik

SREDNJI SPONZORJI IN 
DONATORJI

Gozdarstvo Golcar - Robert Slapnik s.p., Gora
Tgm Kosirnik - Roman Kosirnik S.P, Moste
Žurbi Team d.o.o., Kamnik
Kladnik Tomaž, Čebuljeva Ulica
Tesarstvo Štebe Jure s.p., Moste
Pečarstvo Avguštin, Suhadole
Gm Jagodic d.o.o., Vodice
Rene d.o.o., Mengeš
Kmetijska Zadruga Cerklje, z.o.o. - Trgovina 

Komenda, Glavarjeva Cesta
Helios d.o.o., Domžale
Mizarstvo Lužar - Lužar Janko s.p., 

Glavarjeva Cesta
Plevel Andrej s.p., Moste
Korbar Srečko, Breg
Korbar Jože, Breg
Nučič Vinko, Breg
Špenko Niko, Čebuljeva Ulica
Streha Sodnik d.o.o., - Sodnik Zoran, 

Gmajnica
Stavbno Kleparstvo In Krovstvo - Tomaž 

Sodnik s.p., Breg
Prevozništvo - Blaž Strehovec s.p., Gora
Vistra d.o.o., Domžale
Trhnodiesel Skupina d.o.o., Škofja Loka
Milan Šinkovec, Zajčeva Cesta
Kralj Jernej, Moste
Vrtni Center Gašperlin - Kmetija Ag d.o.o., 

Suhadole
Alfa M d.o.o., Trzin
Palček d.o.o., Glavarjeva Cesta
Pizzerija Hram Gorjan - Tomaž Hrovat s.p., 

Gora
Okrepčevalnica Marička - Marija Škrabar s.p., 

Zalog
Krmavnar Grega, Sadarjeva Ulica
Marin Andrej s.p., Glavarjeva Cesta
Soboslikarstvo - Edo Podgoršek s.p., 

Suhadole
Izolacija Grošelj d.o.o., Kamnik
V&M d.o.o. - Špenko Viktor, Suhadole
Enzo Grafi ka – Aleš Grm s.p., Domžale
Crystalnova d.o.o.- Pekarna Duplica, Kamnik
Mesarstvo Kmečki Hram - Iztok Likozar s.p., 

Cerklje
Pc Komenda d.o.o., - Glavarjeva Cesta
Janko Žagar s.p., Moste
Bortega - Boris Čebulj s.p., Suhadole
Egro Zorman d.o.o., Gora

MALI SPONZORJI
Suma Projekt d.o.o., Moste
Mizarstvo Rudolf Jeraj s.p., Gora 
Oblak Alu d.o.o., Podboršt
Slikopleskarstvo - Blaž Robert s.p., Gmajnica
Janez Juhant, Komendska Dobrava
Avtokleparstvo - Bremšak Janez s.p., 

Podboršt
Bar Plus d.o.o. - Cona B, Moste
Kern Sebastijan s.p., Zajčeva Cesta
Maren Branko s.p., Gmajnica
Jenko Peter, Potok
Barle Štefan, Nasovče
Albin Škrjanc, Moste
Baumax Trgovska Družba d.o.o.,Šenčur
Trgovina Tia - Irena Skok s.p., Moste
Marinko Aleš, Gmajnica
Petrič Franc, Breg
Alojz Lah, Klanec
Bife Polonca - Razpotnik Polona, Moste
Jamšek Nada, Moste
Zadrgal Matija, Glavarjeva Cesta
Pogačar Anton s.p., Gora
Majda Ambrož Mihelčič, Glavarjeva Cesta
Društvo Podeželjskih Žena Kamnik - 

Komenda
Martin Humar s.p., Zalog
Resnik Matjaž, Moste
Jerič Peter, Križ
Spenter d.o.o., Podboršt
Stele Janez, Podboršt
Peterlin Peter, Podboršt
Ciril Zarnik, Mlaka
Zmrzlikar Marjan, Breg
Luka Šmid, Glavarjeva
Kepic Rajko, Klanec
Pogačar Marjan, Gora
Grkman Franc, Glavarjeva Cesta
Jata Emona d.o.o., Farma Duplica
Isam Elektronika d.o.o., Gora
Kos Marta, Križ
Martinjaš Ivan, Čebuljeva Ulica
Lončarstvo - Franc Kremžar s.p., Gmajnica
Kamniški Ribiči
Člani Turističnega Društva Komenda

jaslic v petek, 21. decembra, ob 19. uri, s 
kulturno-umetniškim programom in prino-
som betlehemske luči, v soboto si jih potem 
lahko ogledate ob 17. do 20. ure, v nedeljo pa 
od 15. do 18. ure. Lastniki jaslic toplo pova-
bljeni, da svoje jaslice, predvsem stare, poso-
dite za to razstavo. Pokličite predsednika dru-
štva Vida Koritnika na mobitel: 051/688-705. 

TD Komenda vabi vse občane Komende, da 
mu tudi predlagajo, kakšne prireditve si želijo v 
Koželjevi domačiji, prav tako, da pri njih, kot 
tudi pri dejavnostih društva, sodelujejo. O vseh 
prireditvah v Koželjevi domačiji vas bodo sproti 
obveščali ter o njih poročali. Toplo povabljeni, 
da se jih v čim večjem številu udeležujete!

Za TD Komenda Jože Pavlič 
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POLITIKA

Matej Tonin, poslanec 

IZ POSLANSKE PISARNE 

Opozicija je tik pred zdajci vložila zahtevo 
za referendum o zakonu o državnem hol-
dingu in za zakon o ukrepih za krepitev 
stabilnosti bank. Zaradi tehnične nedosle-
dnosti opozicije referenduma o sanaciji 
bank ne bo. Referendum o slovenskem dr-
žavnem holdingu (SDH) pa je odvisen od 
odločitve ustavnega sodišča. Če bo do re-
ferenduma prišlo, bo ogrožen eden izmed 
petih ukrepov, ki jih Slovenija potrebuje, 
da sama reši nastale težave in zaustavi ne-
gativne gospodarske trende.

Za zaustavljanje negativnih gospodar-
skih trendov potrebujemo 1. uravnotežene 

javne fi nance, 2. pokojninsko reformo, 3. reformo trga dela, 4. boljše 
upravljanje državnega premoženja in 5. sanacijo bank. Naše javne fi -
nance moramo spraviti v red, saj je krivično prelagati naše dolgove na 
prihodnje rodove. Pokojninska reforma je nujna, saj bo sedanji pokoj-
ninski sistem v nekaj letih nevzdržen, brez vzdržnega sistema pa ni do-
stojnih pokojnin. Urejene javne fi nance in pokojninska reforma sta le 
dva izmed petih ukrepov. Naslednji trije so ključni: sanacija bank, refor-
ma trga dela in boljše upravljanje državnega premoženja. Negativnih 
gospodarskih trendov ni mogoče zaustaviti brez sanacije bank. Brez tega 
ni pogojev, da banke končno začnejo posojati denar posameznikom, ki 
lahko uresničijo številne majhne gospodarske projekte in tako končno 
zaženejo gospodarstvo. Če podjetniki ne dobijo denarja, ne morejo iz-

Katerih pet ukrepov potrebujemo?
peljati ideje in ustvariti novih delovnih mest. Žal pa sanacija bank brez 
reforme trga dela ne bo dovolj za nova delovna mesta. Imeti moramo 
namreč jasna pravila na trgu dela, s pomočjo katerih se lahko ljudje hitro 
zaposlijo, delodajalci pa jih lahko tudi hitro odpustijo, če delajo slabo 
ali če nastopi kriza. Ukrep, ki bi pomembno prispeval k ohranjanju ob-
stoječih delovnih mest, pa je boljše upravljanje državnega premoženja. 
Poskušamo ga zagotoviti z novim državnim holdingom. Sedanji sistem 
upravljanja državnega premoženja z več agencijami je nepregleden in 
omogoča nekaterim, da v sedanji zmedi iz državnega premoženja izti-
snejo milijone evrov na zasebne račune. SDH uvaja preglednejše upra-
vljanje, kar najbrž moti številne strice iz ozadja. Pri zakonu o ukrepih za 
krepitev stabilnosti bank pa imajo najverjetneje težave, ker podaljšuje 
zastaralne roke za sojenje tistim, ki so dajali kredite »na lepe oči«.

Koliko šteje dana beseda opozicije zgovorno govorijo dejstva. Še 
poleti so se vse parlamentarne stranke, tudi opozicija, strinjale o nujnosti 
sanacije bank. Glede slovenskega državnega holdinga (SDH) so iz Po-
zitivne Slovenije sporočili, da jih moti samo sestava nadzornega sveta, 
idejo državnega holdinga pa načelno podpirajo. Opozicija je želela sani-
rati banke z dokapitalizacijami, nam pa so se zdele po dosedanjih izku-
šnjah neučinkovite. Pripravili smo zakon, ki dokapitalizacije še vedno 
omogoča, vendar vzpostavlja tudi t.i. slabo banko. Vse to govori, da 
opozicija resnih vsebinskih razlogov za referendum nima. Zahteva za 
referendum je politikantstvo, ki ima dva politična cilja: 1. onemogočiti 
sedanjo vlado in 2. preusmeriti pozornost javnosti iz afere predsednika 
države v zvezi s pomilostitvami preprodajalca mamil na referendume. 
Predsedniku bi ta afera tik pred volitvami zagotovo zelo škodila.

Matej Tonin, poslanec

Pomembno je 
spoštovanje 
vrednost

Človek ni zaradi lepote ljub, ampak zaradi ljubezni lep.
Življenje nam vrača samo tisto, kar dajemo.

»S priznanjem Slovenije smo doživeli nasmeh zgodovine, pravi Lojze 
Peterle ob 20. obletnici diplomatskih odnosov med Slovenijo in Svetim 
sedežem. Cela Evropa je soočena s krizo brez primere. V krizi nismo 
samo zaradi globalnih, ampak tudi zaradi naših, notranjih razlogov. 
Predvsem zato, ker nismo spoštovali lastnih vrednot, načel in dogovor-
jenih pravil igre. Krizo bomo odpravili, ko bomo zopet postavili spošto-
vanje človekovega dostojanstva na prvo mesto in se dogovorili, kako in 
kaj hočemo delati skupaj. Zato ni dovolj interes, niti samo ekonomija, 
potrebno je redefi nirati skupno vrednostno izhodišče.«(Družina, 
18.11.2012)  

Na vseh področjih delovanja, od osnovne celice – družine dalje, se je 
vredno truditi za spoštovanje vrednot. Le tako bomo zmogli dogovor, ki 
je še tako nujen v korist vseh prebivalcev na lokalnem nivoju in širše. 
Smo pred sprejetjem proračuna za leto 2013. Kriza. Samo z dogovorom 
in upoštevanjem tudi socialnega vidika, za kar se močno zavzemamo, 
bo možno doseči zadovoljiv rezultat, da šibkim teža bremena ne bo še 
večja. Na vseh področjih primanjkuje sredstev, zato je še toliko več 
vredno, da se ljudje družijo v društvih, klubih in z navdušenjem uživajo 
ob rezultatih svojih pridnih rok ob pomoči občine z določenimi sredstvi. 
Še posebej gre podpora vsem, ki vidijo v mladih »kapital« za priho-
dnost. 

Prvi krog predsedniških volitev je za nami. Kaj bo prinesel drugi 
krog? Želimo si ljudskega predsednika. Izbira je v naših rokah in ni 
velika. Srečno!

Danica Zmrzlikar,
OO N.Si Komenda

Na volitvah za predsednika republike 11. novembra  je v Občini Ko-
menda na voliščih v Komendi, Mostah in na Križu  od 4287 vpisanih  
volivk in volivcev glasovalo 2237 volivk in volivcev (82,18%) , veljav-
nih 2208 glasov. 

V Komendi je Borut Pahor dobil 446 (40,33%), v Mostah 357 
(39,58%) in na Križu 64 (32,00%).

V Komendi je Danilo Türk dobil 283 (25,59%), v  Mostah 264 
(29,27%) in na Križu 51 (25,50%)

V Komendi je Milan Zver dobil 377 (34,09%), v Mostah 281 
(31,15%) in na Križu  85 (42,50%). 

V Občini Komenda  sta se tako v 2. krog uvrstila Borut  Pahor in 
Milan Zver. Na volitvah v Sloveniji 2. decembra pa se bomo odločali v 
drugem krogu med Borutom Pahorjem in Danilom Türkom. 

– A. Ž.

Volitve 

1. krog v Občini Komenda
V 2. krogu, 2. decembra Borut  Pahor in Danilo Türk
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Nočna vaja v Mostah
Petkova (16. 11.) nočna vaja na gospodarsko poslopje »Gašperlin« je 
bila namenjena predstavitvi specialne opreme za gašenje Fogelnejl – 
žebljičasti ročniki. Namenjena je za presek (širitev) požara na objektih, 
prav tako pa tudi za gašenje v notranjih prostorih. Posebnost je majhen 
pretok vode skozi ročnik  (le 80 lit/min), kar pomeni bistveno manj 
škode na objektu zaradi požarne vode. Ker je objekt predviden za ruše-
nje, smo se posebej potrudili z zadimljenostjo in odprtim ognjem, kar je 
za napadalne skupine pomenilo kar se da realne pogoje, v katerih se 
lahko znajdejo. 

Ker vemo, kako težavni so lahko dejanski pogoji pri gašenju, na ta-
kšnih vajah vedno skušamo pogoje še poslabšati. Tako je na trenutke 
stanje objekta in delo napadalcev na skrajni meji še vzdržnega, saj so 
temperature preko 200 stopinj (pri tleh), kjer se gibljemo, pod stropom 
pa blizu 800 stopinj in več. Ja, zares peklensko vroče je, vendar le ta-
kšne vaje nas lahko pripravijo na prave požare in le s takšnimi vajami 
jim bomo tudi lahko kos.

Oktober, Mesec požarne varnosti, so 29. oktobra gasilci iz vseh treh 
gasilskih društev, ki jih povezuje Gasilska zveza Komenda, sklenili z 
nočno vajo v Poslovni coni  v Komendi. 54 gasilcev z desetimi vozili, 
ki jih imajo v Gasilski zvezi Komenda prostovoljna gasilska društva 
Komenda, Križ in Moste, je v nočni sektorski vaji v popolni opremi za 
posredovanje in reševanje sodelovalo v akciji v pritličju in v prvem 
nadstropju objekta.. V prvem nadstropju so v zahodnem delu objekta 

Sklenili smo letošnjo zares 
naporno in težko sezono v 
najzahtevnejšem tekmova-
nju na svetu za operativne 

gasilce: Firefi ghter Combat Challenge-»najtežji dve minuti v športu«. 
Že 21 je to prestižno tekmovanje potekalo v ZDA, Južni Karolini-Myrtle 
Beach.

Tekmovanje je bilo od ponedeljka, ko so se začele kvalifi kacije, do 
petka, ko je bilo fi nale posameznikov in v soboto fi nale dvojic in ekip. 
Vsak dan se je na progi pomerilo preko 250 tekmovalcev (v posamičnem 
delu) in še dvojice ter ekipe. Svetovni prvak je postal Jamie McGarva s 
časom 1.23,90; v dvojicah sta slavila Trevor Fera in Louis Boiteau s 
časom 1.16,30; v štafeti pa je slavila ekipa Westminster Combat s časom 
1.12,60. Najboljši čas v kvalifi kacijah je dosegla štafeta Komloops fi re 
rescue team in sicer neverjetnih 1.11.41, kar je tudi najboljši čas letos.

Slovenijo sta letos zastopala Matic Zupan PGD Moste in Domen Pa-
vlič PGD Begunje. Enakovredno sta se kosala z vso svetovno elito. 
Njun največji dosežek je zagotovo uvrstitev na 14. mesto v dvojicah 
(čas 1.27,98) in uvrstitev v šestnajstine fi nala z ekipo tim EVROPA s 
časom 1.19,90. Ja če primerjamo čase… Vendar razlike se iz leta v leto 
manjšajo. Več v prihodnji številki.

V popolni opremi 54 gasilcev

gasili požar, v pritličju pa so reševali ponesrečenca in preiskovali pro-
store. 

Vaja je bila dokaj zahtevna, saj so uporabili trodelne lestve in reševa-
li z zunanje strani skozi okno v prvo nadstropje, na strehi pa so morali 
omejiti požar, da se ni razširil na celotno ostrešje. Takšna je bila predvi-
dena akcija za reševanje. Po končani vaji je poveljnik imel precej kritič-
nih pripomb na izvedbo vaje, Pripombe bodo analizirali za morebitna 
podobna dejanska reševanja.

A. Žalar

Blagoslovitev konj
Na god sv. Štefana, 26. decembra 
2012, bo na Križu 21. obred blago-
slovitve konj. Ob 10. uri bo v po-
družnični cerkvi Spreobrnjenja sv. 
Pavla slovesna maša, po njej pa bo 
pred cerkvijo blagoslovitev konj. 
Pripravljalni odbor vabi vse lastni-
ke konj iz bližnje in daljne okolice 
ter konjenike iz Konjeniškega 
kluba Komenda, da se ob 11. uri 
zberejo pri bifeju Megi na Križu, 
od koder bo krenil sprevod po vasi 
do cerkve. Konjenike bodo pogo-
stili, prejeli bodo spominska darila 
lončarskega mojstra Franca Krem-
žarja. Tudi za obiskovalce  bodo 
gospodinje napekle in pripravile 
slaščice, gospodarji pa bodo po-
skrbeli za tekočino proti mrazu.
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V edinem krožnem križišču v občini ob robu cestišča voznike avto-
mobilov pozdravi prijazen ličen napis GMAJNICA. Oblikovalcu in 
kreatorju velja priznanje Čebelica za kreacijo pa tudi za vztrajnost 
pri delu. 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 IN OSAT
November 2012

ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih po-
dročjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor. 

NA PREŽI

Naša Cilka Uranič, Makslnova Cilka, je zajokala v svet 15. novembra 
1922. leta.  90 let so »lepa leta«. Leta polna spominov na mladost, na 
dekliška in šolska leta, na poroko in nov dom, na leta zapolnjena z delom 
in s skrbmi za lep in urejen dom. 

Polna veselja nas je sprejela v prelepi domači hiši. V pričakovanju 
svojega praznika si je sama izvezla zavese v tehniki rešelje. Tako se je 
hiša v Žejah s slovenskim narodnim motivom zares lepo in slovesno 
predstavila s pravo, prijetno in toplo domačnostjo.

Čestitke "Makslnovi Cilki" za 90 let

Cilka! Da bomo čez deset let takole zbrani… 

Župan Tomaž Drolec z dobrimi željami in dobrotami.

Cilka, na zdravje za zdravje!

ČEBELA – Društvu 
oziroma vodstvu in 
mentorjem za mla-
dinsko dejavnost 
MRAVLJIŠČE v 
Komendi za delo in 
različne vsebine za 
mlade.

OSAT – Za takole neugle-
dno – neurejen odcep z 
glavne (državne) ceste 
Moste – Mengeš na Drno-
vo. Za vzdrževanje držav-
nih cest na tem območju je 
zadolžena oziroma odgo-
vorna Gorenjska gradbena 
družba.

ČEBELA za November 2012

OSAT za November 2012

Aplenca se smeje
»Poslušaj, Polde, te žena kaj okrega, kadar,(hk) takole pozno okajen 
prijadraš, (hk) domov?«
»Ti, nimam teh problemov (hk). Nisem oženjen.«
»Čudno! Zakaj pa potem (hk), sploh piješ?!«

Prejšnjo soboto, 10. novembra, so v dvorani Osnovne šole Moste tokrat 
že na 9. koncertu domači talenti v organizaciji Ustanove Petra Pavla 
Glavarja pripravili lep večer. Povezovalec večera Darko Mavsar je 
skozi dvanajst točk programa popeljal v svet ustvarjanja, kjer brez uče-
nja, vaj in odpovedovanj preprosto ne gre. Skoraj štirideset nastopajočih 
je pokazalo, v čem so izjemni in aplavz, ki so jim ga namenili, je bil 
nagrada za njihov trud. Iskreno pa se jim je zahvalila tudi predsednica 
UPPG Komenda dr. Marta Ciraj.

Nastopili so Nejc Jurkovič (hammond orgle, klavir, električni klavir) 
in Matevž Cerar (bobni); Sašo Slabanja (električna kitara) in Domen 
Jurkovič (bas kitara); Vita Marta Ciraj (violina); vitez Jožef Ciraj (kita-
ra-vokal); Leon Šmid (klavir); Jaka Podgoršek in Matarina Matuš (plesni 
nastop); Društvo Sožitje Glasbena skupina Strune (mentorica Stanka 
Kač) in Plesna skupina Face (mentor Klemen Pirman); Lucija Jurkovič 
(vokal) in Domen Jurkovič (vokal,kitara); Nejc Jurkovič in Matevž 
Cerar ter Mladinski pevski zbor Osnovne šole Komenda. 

Za pomoč pri organizaciji koncerta se UPPG zahvaljuje ravnateljici 
OŠ Komenda Moste prof. Miri Rek, pomočnici ravnateljice prof. Darin-
ki Lipar, vodji enote šole v Mostah prof. Bernardi Hozjan, ravnateljici 
Glasbene šole Kamnik prof. Darki Skalar, hišnikoma OŠ Komenda 
Moste Miru Hančiču in Sreču Bobnarju, članu KD Komenda Darku 
Mavsarju, Občini Komenda, podjetju Nektar natura, Vrtnarstvu Gašper-
lin, Slaščičarstvu Tortica, Filipu Firbasu iz skupine Odsev, štipendistom 
UPPG in njihovim prijateljem.            - A. Ž.

S prisrčnim stiskom rok smo ji nazdravili in zaželeli še obilo zdravih 
let, polnih  radoživosti in prijateljstva. Čestitali smo ji sorodniki, prija-
telji, župan Tomaž Drolec, predstavnici Rdečega križa Moste in sosed-
je. 
Čestitkam z dobrimi željami za zdravje se pridružujemo tudi v Ure-

dništvu Aplence. In veseli bomo, če nam bo razkrila še kakšno zanimivo 
dogajanje ob običajih iz mladih let, da jo bomo zapisali in objavili.

K.T. - A. Ž.

Talenti spet navdušili
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Plesalci Folklorne skupine Društva upokojencev Komenda so 20. oktobra 
proslavili 10-letnico skoraj 400 nastopov doma in v tujini.  Valter Horvat 
je bil takrat, pred desetimi leti, skupaj s takratnim predsednikom Janezom 
Kimovcem  »kriv« za to, da so začeli v Komendi s folklornimi plesi. 

Po skoraj treh tednih, ko so proslavili  jubilej, pa so folkloristi 9. no-
vembra  na domu svojega učitelja zvečer zaplesali njemu v pozdrav s 
čestitko za prav tako lep jubilej. Valter Horvat je namreč praznoval 70 
–letnico svoje življenjske poti. Seveda ni manjkal mlaj na Podborštu in 
veselo srečanje. 

Valter, čestitkam in željam za zdravje se pridružujemo tudi v Uredni-
štvu Aplence. In še enkrat, hvala ti, za ohranjanje folklorne dediščine v 
Komendi.          A. Žalar

Folkloristi zaplesali učitelju Zakladnica Ivana Selana
Od ponarejanja denarja do slavnega kartografa

Danes teden, 16. novembra, je dr. 
Marko Žerovnik po že kar nekaj 
predstavitvah po Sloveniji tudi v 
Knjižnici v Komendi predstavil 
svojo knjigo, ki je izšla ob 110-le-
tnici Ivana Selana in 10-letnici od-
prtja spominske sobe Ivana Selana v 
Komendi. 

Avtor knjige dr. Marko Žerovnik je poznavalsko in nadvse zanimivo 
predstavil življenje, delo in ustvarjalno pot Ivana Selana. Prepričan sem, da 
bi v petek zvečer še veliko obiskovalcev, ki jih ni bilo na prijetnem večeru, 
z zanimanjem sledilo Markovi pripovedi in predstavitvi Ivana Selana. 
(Čeprav sem imel tisti večer še obveznosti, me je Markova pripoved neka-
ko dobesedno skoraj za celo uro »prikovala« k poslušanju. – op.p.).

Ivan Selan, domačin iz Suhadol, je ustvaril veliko zakladnico izredno 
lepih in nazornih zemljevidov, tako za šolsko kot tematsko rabo. Po šol-
skih zemljevidih se ga spominja več generacij, predvsem starejših Slo-
vencev, poznajo pa ga tudi Hrvati, Srbi, Bosanci, Črnogorci in Makedon-
ci, saj je tudi za njih izdelal več šolskih zemljevidov. Selan je namreč 
izdelal več kot tristo različnih zemljevidov, skic, maket in krokijev.

A. Žalar

Dom kulture Kamnik
Maistrov abonma 12/13

Rezervacija in nakup vstopnic: 031 775 700, info@domkulture.org, 
www.mojekarte.si in osebno v pisarni DKK, Fužine 10, 1240 Kamnik.

več na: www.domkulture.org

torek, 27.11.2012, ob 20.00
UROŠ POTOČNIK: DIKTATOR V.D.
Monotragikomedija, vstop prost!

sreda, 19.12.2012, ob 19.30
SLG CELJE: SHOCKING SHOPPING
Z Grumovo nagrado nagrajena drama

četrtek, 20.12.2012, ob 18.00
GLAVKO IN ZBRK: ZGODBA O (NE TAKO) 
STRAŠNEM ZMAJU
Igrana predstava za otroke

petek, 30.11.2012, ob 20.00
ORIENT HAFLA
KUOD Bayani in Arabska hitra kuhinja

petek, 7.12.2012, ob 17.00 in
sobota, 8.12.2012, ob 20.00
MAMMA MIA!
Muzikal Angleške gledališke skupine ŠCRM

DOM KULTURE KAMNIK
izbrane prireditve

november / december 2012
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ZANIMIVOSTI

V okviru PD Komenda so se planinci v leto-
šnjem letu lahko pridružili že številnim za-
nimivim pohodom. Med drugim sta bila or-
ganizirana tudi dvodnevni pohod na Triglav 
v avgustu in tri dnevni pohod v Dolomite v 
septembru. Vodnika sta zapisala nekaj 
utrinkov z omenjenih pohodov.

TRIGLAV, 18. in 19. 
avgust

Že nekaj časa v društvu nismo imeli organi-
zirane ture na Triglav, zato sem naredil razpis 
in povabil planince na lepo turo.

Skupaj z vodniki se nas je pred Planinskim 
domom Komenda nabralo 23 udeležencev. 
Razpoloženje je bilo že navsezgodaj prešerno. 
Avtobusni prevoznik Gerčar iz Lukovice nas je 
popeljal proti našemu izhodišču, Rudnemu 
polju na Pokljuki. Ker je bilo število udeležen-
cev večje, je bilo tudi vodnikov več: Brane 
Osolnik, Franc Virjant, Joži Uršič, Janez Uršič 
in zunanji član Mateja Tonin.

Oprtani z nahrbtniki, smo se podali po prije-
tni gozdni poti proti Studorskemu prevalu in 
Vodnikovi koči. Tu smo si privoščili prvi daljši 
počitek, naše razpoloženje pa je bilo vedno 
boljše. Ker nas je čakal še precejšen del poti, 
smo krenili dalje proti Planiki. Tam smo si re-
zervirali postelje, se odžejali, pomalicali, raz-
bremenili nahrbtnike in se opremljeni s pasovi 
in samovarovalnimi kompleti ter čeladami od-
pravili v Triglavsko škrbino.

Okrog 15. ure smo vsi stali na vrhu našega 
očaka. Srečni, zadovoljni obrazi so iskali tri 
udeležence, ki so ta vrh osvojili prvič. Seveda 
krst mora biti in je tudi bil.

Proti Planiki smo se spustili čez mali Triglav. 
Spust je bil počasen, ker je nasproti prihajalo 
veliko planincev.

Za večerno zabavo v koči je poskrbel Ivan 
Hameršak, ki je dovolil branje njegovih ko-
mentarjev na pretekle ture. Komentarji so bili 
zabavni in poučni.

Naslednje jutro ob 6.uri smo bili že vsi 
zbrani pred kočo, kajti nihče ni želel zamuditi 
zajtrka ob sončnem vzhodu. Ob 6.30 pa smo že 
krenili proti Doliču in Hribarcem, da vsaj zju-
traj ne bi bili deležni prehude vročine. Naše 
napredovanje je potekalo po načrtu, trije ude-
leženci so z Branetom Virijantom krenili čez 
Kanjavec in se nam pri koči na sedmerih jeze-
rih pridružili.

Pri koči na Triglavskih jezerih smo imeli 
enourni počitek za malico. Udeleženci so se 
spomnili, da imam krstno turo, zato sem bil 
deležen vodniškega krsta. Hvala udeležencem, 
lep spominček.

Pred nami je bil še zahteven spust čez Ko-
marčo. Vse udeležence sem posebej opozoril 
na nevarnost te poti. Počasi in previdno, malo 
že utrujeni in pregreti od sonca, smo se spušča-
li proti slapu Savica. Ponovno smo zmagali. 
Zastavljene cilje smo dosegli, nismo imeli ni-

Aktivni komendski planinci
kakršnih težav ali poškodb, 
upoštevali smo sposobnosti 
vseh udeležencev in zato smo 
na koncu skupno ugotovili – 
še bomo šli.

Brane Osolnik, vodnik PD 
Komenda

DOLOMITI, od 
7. do 9. 
septembra

Letos smo se odločili, da se 
po nekaj letih premora, zopet 
odpravimo na izlet v tujino, 
zato smo organizirali tri dnevni izlet v Seks-
tenske Dolomite.

S predsednikom Zoranom Sodnikom sva se 
v mesecu juliju odpravila na ogledno turo, kjer 
sva si natančno ogledala pot, kamor sva imela 
namen popeljati udeležence in se dogovorila 
vse potrebno za septembrski izlet. Zaradi zah-
tevnosti ture sva se odločila, da število udele-
žencev omejiva na dvanajst.

Pred odhodom v Dolomite sva želela preve-
riti še usposobljenost pohodnikov, ki so se na-
meravali udeležiti izleta v Dolomite, zato smo 
se v avgustu predhodno odpravili na Bavški 
Grintovec (2.347 m). Tam smo preverili pred-
vsem uporabo opreme in znanje ter kondicijsko 
pripravljenost udeležencev.  

Prvotno predvideni termin smo morali zaradi 
slabega vremena prestaviti za teden dni. Žal se 
je s tem tudi število udeležencev nekoliko 
zmanjšalo, je bilo pa vsaj vreme več kot naro-
čeno. 

V petek, 7. septembra, se nas je tako devet 
planincev že zjutraj odpravilo v Italijanske 
Dolomite. Pot nas je vodila prek Avstrije v 
Italijo proti Cortini d' Ampezzo. V zgodnjih 
popoldanskih urah smo prispeli do koče 
Auronzo (2.330 m), kjer smo imeli rezervirana 
prenočišča. Že prvi dan smo opravili nekoliko 
lažjo in zelo lepo turo 
okrog Treh Cin. Vsi smo 
bili navdušeni nad temi 
mogočnimi gorami.

V soboto je bila pred na-
mi naša glavna in najbolj 
zahtevna tura. V načrtu 
smo imeli dva vrhova, To-
blinger Knoten (2.617 m) 
in Monte Paterno (2.744 
m). Pot nas je najprej vodi-
la od koče Auronzo mimo 
koče Locatelli (2.405 m) 
proti našemu prvemu vrhu, 
gori Toblinger Knoten. Pot 
je bila zelo zahtevna in iz-
postavljena, saj smo na go-
ro pristopili po najtežji poti, 
ferati zahtevnosti C stopnje, 
vendar smo jo vsi brez te-
žav preplezali. Z vrha smo 

se po lažji poti vrnili do koče Locatelli, kjer 
smo se dobro okrepčali in že pogledovali proti 
naslednjemu vrhu, gori Monte Patterno. Ta pot 
je še posebej zanimiva, ker vodi po 400 metrov 
dolgem tunelu iz 1. svetovne vojne. Tudi ta 
gora ima zelo zahteven pristop do vrha, vendar 
smo tudi tega zmogli brez težav. Pa še z vre-
menom smo imeli srečo tako, da smo imeli cel 
dan tudi zelo lep razgled na okoliške vrhove.

V poznih popoldanskih urah smo se utrujeni, 
vendar polni energije, vrnili nazaj v kočo 
Auronzo, kjer nas je čakala okusna večerja in 
prijazno osebje.

V nedeljo zjutraj smo se odpravili še na naš 
zadnji cilj Monte Cristallo (3.221 m). Pet kilo-
metrov pred znanim smučarskim središčem 
Cortina d' Ampezzo smo se z žičnico povzpeli 
na sedlo višine 3.000 m. Tu smo znova nadeli 
plezalne pasove in čelade ter odkorakali proti 
vrhu. Tudi ta pot sodi med zelo zahtevne ferate. 
Po uri in pol plezanja po lestvah in jeklenicah 
smo prispeli na vrh. Tam je bil zopet čudovit 
razgled na okoliške vrhove, vendar smo se 
morali počasi vrniti v dolino, ker se je bližal 
čas odhoda proti domu. V dolini smo se ustavi-
li še pri jezeru Misurina, kjer smo si vzeli nekaj 
časa za počitek in malico in še zadnjič uzrli 
čudovit pogled proti Trem Cinam. Ob 14. uri 
smo se odpravili nazaj proti Sloveniji in ob 18. 

uri prispeli do Maričke, kjer 
je sledila analiza ture.

Vsi vodniki in udeleženci 
smo bili navdušeni nad lepo-
tami Dolomitov in prijazno-
stjo osebja v kočah. Vodniki 
si bomo zato v prihodnje 
prizadevali, da organiziramo 
še kakšno podobno turo in s 
tem pridobimo več navduše-
nja pri komendskih planin-
cih. Ugotovili smo, da se da 
z nekaj dobre volje in ne 
previsokimi stroški organi-
zirati zelo zanimive in pri-
vlačne pohode.

Zahvala vsem vodnikom, 
ki so pomagali pri izvedbi 
izleta. 

Milan Šinkovec, načelnik 
vodnikov PD Komenda

Na vrhu Triglava

V ozadju Tri Cine, Sekstenski Dolo-
miti
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NASVETI

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Jeseni listi odpa-
dejo ali natanč-
neje - drevesa li-
ste jeseni 
zavestno odvr-
žejo. Razlogov 
in z njimi pove-
zanih razlag je 
več. Številni listi 
so preobčutljivi 
da bi kljubovali 
nizkim zimskim 
temperaturam, 

snegu in vetru. Tudi biološke reakcije, ki poteka-
jo v njih tekom leta, so zaradi nizkih temperatur 
in pomanjkanja sončne svetlobe ob krajših dne-
vih vse počasnejše in šibkejše. Ob prisotnosti li-
stov, bi se zaradi večje površine vej pozimi na 
drevesih nabralo veliko več snega, kar bi dreve-
som lahko polomilo veje. Ob nizkih zimskih 
temperaturah drevesa oteženo črpajo vodo iz 
zemlje, kar lahko vodi v zimsko sušo. Slednjo 

Prihajajo hladnejši 
dnevi in z njimi 
obdobje drugačne 
hrane. Prileže se 
nam vroča juha, z 
dodatkom mesa, 
pa tudi kislo zelje 
in kisla repa z raz-
ličnimi dodatki na 
tisoč in en način. 
Oboje si privošči-
mo enkrat teden-
sko, saj je to čistilo 

za naše telo. Repa in zelje vsebujeta vitamine in 
minerale, ki telesu manjkajo v času, ko sveže zele-

V zapuščin-
skem postopku 
dedujemo 4 
dediči. Po za-
pustniku je 
ostalo precej 
dolgov, zato se 
n a m e r a v a m 
svojemu deležu 
odpovedati v 
korist enega od 
dedičev. Zani-
ma me kdo od-

govarja za zapustnikove dolgove in ali ima 
moj odstop na to kakšen vpliv. Hvala za 
odgovor.

Vsi dediči solidarno odgovarjajo za zapu-
stnikove dolgove do višine vrednosti podedo-
vanega premoženja . V našem pravu velja do-
mneva, da osebe, ki so poklicane k dedovanju, 
dediščino sprejemajo. Zato za pridobitev dedi-

Odstop dednega deleža
ščine ni potrebno nikakršno ravnanje dediča 
(t.i. sistem ipso iure pridobitve dediščine). 
Dedič pa se lahko dediščini odpove z izjavo, ki 
jo sodišču poda do konca zapuščinske obrav-
nave (tj. postopka na prvi stopnji). Če izjavi, 
da se dediščini odpoveduje, takšna odpoved 
velja tako zanj, kot tudi za njegove potomce, 
če izrecno ne izjavi, da se odpoveduje samo v 
svojem imenu. Dedič, ki se je dediščini odpo-
vedal, za dolgove zapustnika ne odgovarja.

Vendar pa opozarjamo, da se laično poime-
novana odpoved v korist drugega dediča po 
veljavnem pravu ne šteje za odpoved dediščini 
in ne pomeni razbremenitve odgovornosti za 
dolgove zapustnika. Pravno govorimo o odsto-
pu dednega deleža v korist določenega dediča. 
Pri tem se šteje, da domneva o sprejemu dedi-
ščine ostaja v veljavi, dedič pa je s svojim de-
ležem razpolagal v korist drugega dediča (dedni 
delež sprejme in sočasno razpolaga z njim). 
Posledično pa to pomeni, da dedič, ki odstopi 

Obveščamo vas, da bo v sredo, 19.12.2012, 
potekala vseslovenska akcija Odvetniške 
zbornice Slovenije

DAN ODVETNIŠKE 
PRAVNE POMOČI PRO BONO. 

Na ta dan sodelujoči odvetniki nudijo 
brezplačno pravno pomoč ljudem, ki so take 
pomoči najbolj potrebni, predvsem v obliki 
ustnih pravnih nasvetov. V akciji sodeluje 
tudi Odvetniška pisarna Hacin Kölner, 
d.o.o., zato se lahko po telefonu 031 347 
989 ali preko e-pošte info @moj-odvetnik.
si dogovorite za brezplačno ustno pravno 
svetovanje.

svoj dedni delež drugemu dediču, še vedno 
ostane solidarno zavezan za plačilo zapustni-
kovih dolgov. Pravni red namreč prvenstveno 
varuje zapustnikovega upnika, ki zaradi odsto-
pa deleža drugemu dediču ne sme zaiti v slabši 
pravni položaj.
Odvetnica Irena Hacin Kölner, tel. 031 347 989

email: info@moj-odvetnik.si
splet: www.moj-odvetnik.si

Listi in njihove jesenske barve
listi še pospešujejo, saj preko njih iz drevesa iz-
hlapevajo velike količine vode, ki jo med letom 
drevesa sicer brez težav nadomestijo. Za drevesa 
je zato zima čas mirovanja in počitka pred novim 
aktivnim obdobjem. Preden drevo liste odvrže 
pa iz njih skrbno počrpa dragocene snovi, ki jih 
bo nato ponovno uporabilo pri rasti in razvoju v 
spomladanskem času.  Med te snovi spadajo tudi 
zelena barvila klorofi l, ki se pred izločanjem iz 
listov razgradijo na preprostejše organske spoji-
ne. Klorofi li, ki listom tekom leta dajejo značilno 
zeleno barvo, zelenim rastlinam omogočajo la-
stno proizvodnjo hrane v obliki sladkorja gluko-
ze, ki nastane tekom biokemijskega procesa z 
imenom fotosinteza. V tem procesu se v prepro-
sto obliko sladkorja s pomočjo energije sonca 
spajata ogljikov dioksid in voda, obenem pa se 
sprošča tudi kisik. Organske snovi, ki nastanejo 
z razpadom klorofi la v jeseni, so preko zime 
varno skladiščene v lubju in lesu drevesa, pora-
bljajo pa se v spomladanskem obdobju rasti in 
ozelenjevanju rastline. Barvila karotenoidi se za 

razliko od klorofi lov jeseni ne prečrpajo, pač pa 
ostanejo v listih do njihovega odpada. Zaradi 
svoje rumenkasto-oranžne barve jesenskim li-
stom dajejo prepoznavno barvo. Opazimo lahko, 
da pri nekaterih listih jeseni prevladujeta rdečka-
sta in škrlatna barva, ki sta posledica prisotnih 
antocianov. Ta barvila se, za razliko od prej 
omenjenih, sintetizirajo v listu tik preden le ti 
odpadejo. Povsem točno njihove vloge še ne 
poznajo, sklepajo pa da encime, ki sodelujejo pri 
razgradnji in črpanju ostalih barvil v jeseni, šči-
tijo pred poškodbami zaradi sončne svetlobe in 
prostih radikalov. Za tem ko se jeseni iz listov 
prečrpajo vse dragocene snovi, na mestu kjer se 
bo list ločil od drevesa, celice oplutenijo. Na tem 
mestu kjer je bil list prej pritjen tako ostane zapr-
ta listna brazgotina. Škodljive bakterije in glive 
zato ne morejo prodreti v notrnje tkivo drevesa. 
Drevesa in ostale zelene rastline predstavljajo 
pomemben vir kisika na Zemlji. 

Blaž Filipič, uni. dipl. biotehnolog
tel: 031 361 305, e-pošta: info@prem.si; 

splet: www.prem.si

Kislo zelje in kisla repa
njave in sadja ni več na pretek. Žal pa oba ne vse-
bujeta beljakovin, zato jih pri pripravi hrane vedno 
dodajamo. Lahko so to stročnice, meso, pečenice 
in krvavice. Slednjih se naj izogibajo vsi, ki imajo 
povišan holesterol in težave z ožiljem. 

Kislemu zelju ali kisli repi pri kuhanju vedno 
dodamo ščep kumine, lovorov list, strti česen in 
čebulo. Včasih se je zabelilo z ocvirki in zgosti-
lo z prepraženo moko. Pri zdravi prehrani upo-
rabljamo olivno olje ali kokosovo mast, jed pa 
zgostimo z podmedom (mrzla voda in moka), 
lahko pa dodamo posebej kuhano ajdovo ali 
proseno kašo. Za spremembo, tik pred koncem 
kuhanja dodajte kus-kus. Poleg tako pripravlje-
nega zelja in repe postrežemo popečene hre-

novke, sojine polpete ali mesni sir. Kosilo lahko 
zaključimo z lahko sladico, saj v zimskem času, 
ko se manj gibljemo ne porabimo toliko kalorij. 
Že na začetku zime se kontroliramo, da preveč 
ne prekoračimo telesne teže! Pred televizorjem 
glodajmo jabolko in ne sladkih keksov!

Za tolažbo si pripravite sladico: 
1 pretlačen kaki, rastlinska smetana in žlička 

kakava
Rastlinsko smetano stepemo, kaki olupimo 

in pretlačimo. V visok kozarec nalagamo iz-
menično plast kakija in smetane. Po vrhu po-
tresemo z žličko kakava, za gurmane priporo-
čam še ščep mletega ingverja. Počasi uživajte!

Naj vam tekne!
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SKAVTI, S ŠOLSKIH KLOPI

Uvodnik
Tokrat o romanju v Novo Štifto (ne skrbite, 
če ste zamudili, drugo leto bo zopet prilo-
žnost), zahvalni nedelji in o Čuftih, ki so 
jesenovali.

Jaz pa sem se pravkar vrnila iz rednega 
jesenskega Sveta Združenja v Gornji Rad-
goni, kjer smo potrdili nov proračun in 
obiskali kar nekaj zanimivih delavnic, ki 
bodo pomagale izboljšati naše delovanje.

Povabljeni na našo spletno stran (komen-
da1.skavt.net), kjer vas čaka nekaj svežih 
fi lmčkov in slik.

Bodite pripravljeni!
Andreja Grkman, Optimistična orka

Zahvalna 
nedelja
V soboto, 3. novembra,  se nas je 
nekaj punc iz voda čebel zbralo, da 
smo kot vsako leto prebudile svojo 
ustvarjalno žilico in okrasile cerkev 
za zahvalno nedeljo. Prosile smo 
kmete iz Komende, da v ta namen 
darujejo nekaj pridelkov in tudi same 
prinesle peharje od naših mam. Kako 
je izpadlo, pa naj vam pove kar sli-
ka. 

Mojca Zmrzlikar, Frleča čebela

Kot že vrsto let, smo se komendski skavti odpra-
vili na romanje v Novo Štifto v priprošnjo za 
uspešno leto. Ker pa nas je celo pot spremljal dež, 
podkrepljen z obilo padavin iz preteklega tedna, 
smo morali na naš cilj skorajda priplavati.

Zbrali smo se že navsezgodaj zjutraj pred 
cerkvijo v Komendi. Ko nas je g. župnik bla-
goslovil, smo se najbolj utrjeni veselo odpravi-
li na pot. Sledilo je veliko dežja, luž, blata, 
močvirnatih travnikov, hudournikov, premoče-
nih oblačil in plavajočih čevljev, vendar nič 
takega, česar ne bi mogli odmisliti s kakšno 
zanimivo debato s sopotnikom. Vztrajno smo 
držali naš tempo in tako dosegli Črnivec, kjer 
smo si privoščili pol ure odmora in kakšno 
kavo ali čaj. Po nekaj več kot šestih urah pa 
smo, premočeni do ... čisto vsega, prišli do 
Nove Štifte. Na hitro smo se preoblekli, nato 
pa skupaj vstopili v cerkev, kjer nam je naš 

Plavanje v Novo Štifto
duhovni asistent Aleš pripravil sveto mašo. 
Sledilo je skupinsko slikanje in vožnja v tople 
domove.

Na tem romanju smo zares občutili pregovor: 
»Skavt ne pozna slabega ali dobrega vremena, 
ampak le slabo ali dobro opremo.« Mislim, da 
smo se kljub slabemu vremenu imeli odlično in 
v pravem skavtskem duhu dosegli naš cilj.

Rok Valenčič, Vedri volk

KOSTANJEV PIKNIK
Spet je med nami botra jesen, ki nas vsako leto 
obdari s košem svojih dobrot. Letos je bila 
mogoče malo manj radodarna, vendar smo se 
učitelji podaljšanega bivanja vseeno odločili 
pripraviti kostanjev piknik. Pričakovanje in 
veselje učencev je bilo nepopisno. Tudi kosta-
nja se je nabralo dovolj.

Na toplem jesenskem soncu so se učenci in 
starši sladkali s pečenim kostanjem. Dolgčas 
so lahko pregnali na ustvarjalnih delavnicah, 
kjer so izdelali čarovniškega muca, groznega 
netopirja ali duhca. 

V prijetnem in sproščenem vzdušju smo 
učenci, starši in učitelji preživeli prijetno po-
poldne v podaljšanem bivanju.  

Učitelji podaljšanega bivanja

Rad imam kostanjev piknik, saj imam rad pe-
čen kostanj. Všeč mi je, da sem takrat lahko 
dlje v šoli. Lepo mi je tudi, ko grem s starši 
nabrat kostanj za piknik.

Jaka Korbar, 3. c

MED KROMPIRJEVIMI 
POČITNICAMI

Počitnice sem preživela doma.  Obiskali 
smo grobove. Največ pa sem se igrala s sestrič-
no Julijo in sestrama. 

Nika Juvan, 2. c

S sosedi smo pekli kostanj in metali pikado. Z 
mamico smo pekli piškote. Obiskali smo stare 
starše v Trzinu. Tam sem se igrala z bratrancem 
Janom. Na dan mrtvih smo obiskali grobove.

Ajda Kočar, 2. c

Začetka počitnic sem se zelo razveselila, saj je 
začel padati sneg. Lahko sem delala snežaka in 
se malo sankala. Bila sem tudi pri stari mami, 
kjer sem pomagala paziti na dojenčka Eneja. V 
soboto smo praznovali rojstni dan mojega 
bratranca Davida. Imela sem se lepo.

Petra Koderman, 2. a

Med počitnicami sem gledal 102 dalmatinca. 
Ko smo šli na grobove, sem prižgal veliko 
sveč. Doma sem se igral z lego kockami. Šel 
sem v Ljubljano na sprehod in na kostanj. Po-

Čufti s čustvi odprli sezono 
jesenovanj
V petek, 2. Novembra, smo se Čufti s čustvi 
odpravili na jesenovanje v bližnje Tunjice. Po 
maši smo si pripravili večerjo - palačinke, ki 
jih skoraj vsi obožujemo. Sledil je zabavni ve-
čer, poln smeha. V soboto pa smo po prezgo-
dnjem vstajanju dočakali Evin obisk, ki nas je 
pogumno prišla obiskat, angini navkljub. Po-
sneli smo tudi fi lmček, ki si ga morate nujno 
pogledati na naši spletni strani! ;) Po kosilu - 
jedli smo seveda čufte - smo se zadovoljno 
odpravili domov.

Ana Jagodic, Veselo odštekana čebela
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S ŠOLSKIH KLOPI
jedel sem ga na Prešernovem trgu. Med prazni-
ki smo praznovali očijev rojstni dan. Bilo je 
zelo lepo.

Žiga Maurin, 2. a

Bil sem na počitnicah na surfanju v Čateških 
toplicah. Bil sem pri teti Tatjani. Delali smo 
snežake. Za noč čarovnic smo prižgali grozno 
bučo. Bil sem pri atu in mami. Najbolj všeč mi 
je bilo metanje slame.

 Jakob Plantarič, 2.b

Z babico sva izrezali bučo. Izrezali sva grozne 
oči in velika usta. Postavili sva jo na balkon. 
Vanjo sva postavili svečo in jo prižgali. Buča 
je bila zelo strašna.

Tjaša Demšar, 2.b

STEKLARSTVO
22. oktobra smo imeli tehniški dan. Že prej 
sem se ga zelo veselila, ker imam rada ustvar-
jalne delavnice. 

Zjutraj sta nas obiskala dva gospoda, ki sta 
nam predstavila steklarstvo, steklarske izdelke 
in postopke obdelave stekla. Nato smo se po 

skupinah odpravili na delavnice. Pripravili so 
nam tri – v prvi smo v računalniški učilnici 
preko medmrežja iskali odgovore na vprašanju 
o steklu in steklarstvu. Zelo me je presenetil 
podatek, da barvno steklo pridobivajo z doda-
janjem različnih kovinskih oksidov. Kromov 
oksid obarva steklo zeleno, bakrov modro, 
manganov oksid pa vijoličasto. Steklo postane 
rdeče, če je v zmes primešano zlato. V drugi 
delavnici smo z barvami za slikanje na steklo 
okrasili kozarce, ki smo jih prinesli s seboj. 
Naslikala sem pomladni motiv. Kozarec, ki bi 
bil lahko majhna vaza, sem, ko sem prišla do-
mov, podarila mamici, ki je bila darilca zelo 
vesela. V tretji delavnici pa smo bili inovatorji 
– izmišljali smo si, kaj vse bi lahko izdelali iz 

stekla. S pomočjo mojstra steklarja smo izde-
lali vsak svoj izdelek, in sicer tako, da smo sami 
pihali steklo, steklar pa nam ga je nato pomagal 
oblikovati. Izdelala sem okrasek za novoletno 
jelko, ki sem ga lahko odnesla domov. Steklar-
ski poklic je zagotovo premalo cenjen, saj 
zahteva velik napor. Človek, ki se s tem ukvar-
ja, mora imeti tudi »umetniško žilico« in smisel 
za oblikovanje. 

Tehniški dan mi je bil zelo všeč, ne le zato, 
ker na ta dan ni bilo pouka, pač pa, ker sem 
izvedela veliko novega in se marsičesa tudi 
naučila. 

Sara Verhovnik, 7. a 

ČEZ MEJO NA 
KOROŠKO … V ZIBELKO 
SLOVENSTVA
Ekskurzija po Koroškem se je začela v Celov-
cu. Ogledali smo si njegove zanimivosti in 
znamenitosti: Stari trg, Novi trg, Deželno hišo, 
kjer je shranjen knežji kamen, na katerem so 
ustoličevali karantanske kneze. Videli smo hi-
šo, staro 500 let in se imenuje Pri zlati goski, 

saj je imela nad 
vrati majhno 
zlato gos. Ogle-
dali smo si še 
grb mesta Celo-
vec, ki je podo-
ben ljubljanske-
mu – ima iste 
barve, le zmaj v 
grbu naše pre-
stolnice stoji na 
gradu, v celov-
škem pa stoji 
pred gradom. 
Ogledali smo si 
še zmajev vo-
dnjak. Vodička 
nam je povedala 
staro legendo, 
povezana z 
njim: ko bo mi-
mo vodnjaka 
prišel Celovčan 
čiste germanske 
krvi, bo zmaj 

udaril z repom ob tla. To se do sedaj še ni 
zgodilo. Na koncu potepanja po Celovcu smo 
se ustavili še pred kipom Marije Terezije, nato 
pa smo se vrnili na avtobus in nadaljevali s 
poučno ekskurzijo.

Sara Juhant, 9. b

Štirinajst grajskih vrat je simbol tega neosvoj-
ljivega gradu. Na vsakih vratih je bila drugačna 
kombinacija obrambe – nekatera so imela 
strelne reže in balkone, s katerih so opazovali 
dogajanje, nekaj jih je imelo dvižne mostove 
različnih tipov, spet druga lesene in železne 
rešetke. Na dveh sta jih pričakala vroče olje in 
smola. Nekatera so se odpirala navzven proti 
sovražniku in jih je bilo zato težje odpreti. Za-

dnja vrata so imela največ možnih obrambnih 
načinov, za njimi pa je nasprotnika pričakal top 
in vojska, ki bi vsiljivce vrgla v ječo. Pri četrtih 
vratih so morali napadalci vedno priznati pre-
moč, grad pa je najdlje s svojo vojsko oblegala 
Marjeta Krivousta. 

Na vrhu grada je bil muzej. Ena izmed zani-
mivosti je bila obleka, ki jo je nosila prababica 
današnjega lastnika. Obleka je imela izjemno 
ozek pas. Videli smo tudi oklep poveljnika 
Šenka, ki je bil visok 225 cm. Ko so sovražniki 
napadli grad, so prvega k vratom poslali prav 
njega. On je napadalcem povedal, da je on 
najmanjši in najšibkejši med vojaki in da 
močnejši že prihajajo, zato naj se raje umakne-
jo. Pot do gradu in muzej sta se mi zdela zelo 
zanimiva.

Polona Jeraj, 9. c

Na ekskurziji po Koroškem smo se ustavili tudi 
ob Vrbskem jezeru. Je največje izmed koroških 
jezer in o njegovem nastanku govori zanimiva 
legenda: Nekoč se je na kraju, kjer danes leži 
Vrbsko jezero, razprostirala rodovitna ravnica. 
V njej so ljudje živeli v izobilju in zato so po-
stali skrajno prevzetni. Tako so nekoč na večer 
pred veliko nočjo pripravili izvrstno zabavo. 
Mednje je prišel droben možic ter jih poprosil, 
naj se nehajo zabavati, saj se to na takšno noč 
ne spodobi. Ljudje so ga zavrnili in razgrajali 
še naprej. Možic jih je še enkrat opozoril in 
zagrozil, da bo sicer odprl svoj sodček. Ljudje 
se še vedno niso zmenili zanj in so nadaljevali 
z veseljačenjem. Ura je odbila polnoč. Začelo 
je deževati in lilo je tri dni in tri noči. Poplavilo 
je plodno ravan in nastalo je Vrbsko jezero. 
Preživeli pa so le tisti ljudje, ki so ubogali 
možica s sodčkom. Tako naj bi nastalo to jeze-
ro, o katerem nas znanost uči, da je ledeniškega 
nastanka. 

V njegovi bližini so okoli 10. stoletja nastali 
tudi Brižinski spomeniki, prvo besedilo v slo-
venskem jeziku. Ogledali smo si še dve cerkvi. 
Imeli smo se zelo lepo in upam, da bomo še 
kdaj imeli takšno, mogoče le malo krajšo ek-
skurzijo.

Bruno Štern, 9. b

Tega dela ekskurzije smo se vsi veselili že cel 
dan. Lahko smo se sprostili in si brez učnih li-
stov ogledovali najbolj znane svetovne zgradbe. 
V manjših skupinah smo se sprehajali po ozna-
čenih poteh in slikali najzanimivejše stvari. 
Meni je bila najbolj všeč cerkev v Barceloni, ki 
sem si jo ogledala tudi že v naravni velikosti. 
Všeč mi je bil tudi Eiffl ov stolp, stolp iz Pise in 
opera v Sidneyu. Zanimivo je bilo, da se je iz 
cerkva slišala tudi glasba. Ogledali smo si lahko 
tudi vzlet rakete. Najbolj zabavno pa je bilo, ko 
smo se slikali pri napisu Hollywood. Na slikah 
je bilo videti, kot da smo bili resnično tam.

V Minimundusu smo se zabavali in posneli 
ogromno zanimivih fotografi j. S tem se je ek-
skurzija zelo lepo končala. Upam, da se še kdaj 
odpravimo na tak izlet.   

 Manca Urbanija, 9. b 
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ŠAH, ŠPORT

Orientacijsti Monika Ravnikar, Matic Blaž, 
Mojca Flerin, Blaž Kolner, Ajda Flašker - člani 
OK Komenda so se odločili, da se preizkusijo 

I. ČLANSKA LIGA ZAHOD - Tekmovanje 
je bilo v Ljubljani od 21. septembra do 14. 
oktobra 2012. Ekipa ŠK Komenda (v postavi: 
Bojan Hribar, Jan Gantar, Blaž Debevec, Gre-
gor Ogradi, Nenad Tomašev, Igor Juhant, Boris 
Skok, Anton Trebušak, Filip Kozarski, Gosto 
Novakovič) je osvojila 7. mesto.

II. ČLANSKA LIGA ZAHOD - Tekmova-
nje je potekalo v Ljubljani od 19. do 21. oktobra 
2012. Ekipa ŠK Komenda (v postavi: Julian 
Novakovič, Novica Novakovič, Alenka Trpin, 
Jan Unuk, Jan Šubelj, Robert Unuk) je osvojila 
7. mesto.

III. ČLANSKA LIGA ZAHOD - Tekmo-
vanje je bilo v Kranju od 19. do 28. Oktobra 
2012. Mlada ekipa ŠK Komenda (v postavi: 
Sebastijan Markoja, Andrej Kobold, Caterina 
Leonardi, Tilen Lučovnik, Laura Unuk, Teja 
Vidic, Manca Kralj, Alja Bernik) je osvojila 6. 
mesto.

Šahovski utrinki
EKIPNO DRŽAVNO PRVEN-

STVO MLADIH DO 12 LET - 
Tekmovanje je bilo na Otočcu v 
nedeljo, 21. oktobra 2012. Mlada 
ekipa ŠK Komenda Popotnik (v 
postavi: Maj Markošek, Jan Unuk, 
Jan Šubelj) je osvojila 2. mesto. 
Ekipa ŠK Komenda Pogi (v posta-
vi: Staš Ahtk, Jan Marn, Filip Tr-
plan, Ana Pibernik) je osvojila 8. 
mesto

FIDE TURNIR - Tekmovanje je 
bilo v Ljubljani od 5. septembra do 
30. oktobra 2012. Osvojili smo 4. 
mesto Laura Unuk (osvojila tudi naslov moj-
strskega kandidata) 5. mesto Julian Novakovič, 
8. mesto Jan Šubelj, 10. mesto Maj Markošek, 
12. mesto Novica Novakovič, 14. mesto Jan 
Unuk, 31. mesto Robert Unuk, 44. mesto Filip 
Trplan, 49. mesto Jan Marn, 55. mesto Ana 

Pibernik, 56. mesto Gal Založnik.
OSREDNJA SLOVENSKA LI-

GA – SUPER LIGA - Tekmovanje z 
gostovanji od 13. septembra do 
25.oktobra 2012. Ekipa ŠK KO-
MENDA POPOTNIK (v postavi: 
Bojan Hribar, Jan Gantar, Blaž 
Debevec, Gregor Ogradi, Nenad 
Tomašev, Boris Skok, Igor Juhant) 
je osvojila 2. mesto. Mlada ekipa 
ŠK KOMENDA POGI (v postavi: 
Sebastijan Markoja, Andrej Ko-
bold, Tilen Lučovnik, Teja Vidic, 
Laura Unuk) je osvojila 3. mesto.

8. TURNIR CIKLUSA TUR-
NIRJEV NAJMLAJŠIH - Turnir 

je bil v Ljubljani 23. oktobra 2012. Osvojili 
smo 6. mesto Jan Šubelj, 8. mesto Jan Unuk, 
22. mesto Ana Pibernik, 27. mesto Jan Marn, 
28. mesto Gal Založnik.

3. TURNIR SREDNJEŠOLCEV - Tekmo-
vanje je bilo v Ljubljani 6. Novembra 2012. 
Naši člani so osvojili 1. mesto Tilen Lučovnik, 2. 
mesto Caterina Leonardi, 7. mesto Alja Bernik.

Franc Poglajen

Tudi v orientaciji s kolesi prvaki
Državno prvenstvo Pokalačinka 2012 - Orientacija s kolesi

v malo drugačni orientaciji. Udeležili so se 
tekmovanja z DP Palačinke 2012 – ORIENTA-
CIJE S KOLESI, ki je bilo 20. in 21. oktobra v 

Komendi. 
Tekmovanje je bilo 

sestavljeno iz dveh te-
kem: sprint (sobota), 
SLO-CRO srednje proge 
(nedelja), pri čemer obe 
tekmi štejeta za SLO-
CRO ligo. 

Želja po novi izkušnji 
je prinesla nove uspehe. 

K naslovom državnih 
prvakov v »klasični« 
orientaciji so dodali še 
nove uspehe v ORIEN-
TACIJI S KOLESI in si-
cer:  državna prvakinja v 
kategoriji Ž14 je postala 
MONIKA RAVNIKAR , 
državni podprvak v kate-
goriji M14 je postal 

MATIC BLAŽ, državna prvakinja v kategoriji 
Ž Elita je postala MOJCA FLERIN, 3 . mesto 
v kategoriji Ž Elita je dosegla AJDA FLA-
ŠKER, 12. mesto v kategoriji M Elita je dose-
gel BLAŽ KOLNER.

In kaj orientacija z gorskimi kolesi sploh 
je? 

Vzdržljivostni šport, ki je povezuje tako 
orientacijste, kot tudi kolesarje z gorskimi ko-
lesi. Tekmovalec najbolj potrebuje veščine 
orientacije ter kartografski spomin. Poleg tega 
pa mora ekstremno dobro obvladovati gorsko 
kolo za spopad z strmimi pobočji navkreber in 
navzdol hriba – torej brezpogojno mora biti 
atlet vrhunskega nivoja. 

Orientacija z gorskimi kolesi se lahko izvaja 
na različnih vrstah terenov. Glavna – osnovna 
zahteva pa je veliko število poti, stez in cest, ki 
ponujajo tekmovalcu izziv pri izbiri najbolj 
optimalne poti. Usmerjanje med kontrolnimi 
točkami pomeni branje karte in njeno vzpore-
janje z okoljem pri visoki hitrosti in pravilno 
prepoznavanje številnih poti in stez.

I članska liga zahod 2012, ekipa ŠK Komen

II članska liga zahod 2012, ekipa ŠK Komenda Ekipno prvenstvo mladih do 12 let – 2012, ŠK Komenda 
Popotnik



Aplenca Glasilo občine Komenda 11/2012

31

DRUŠTVA, KRONIKA

KRONIKA

Mirno lahko zapišem, da so članice in člani 
balinarske sekcije DU med najbolj vztrajnimi 
in vzdržljivimi športniki-upokojenci v društvu. 
Ni dneva (če ni ravno pasje vročine ali dežja), 
da jih ne bi bilo na balinišču vsaj nekaj, ki 
»mečejo« za zabavo, zaradi prijetne družbe, ali 
pa kar tako – resno trenirajo.

So tekmovanja, ki se odvijajo celo sezono – 
rezultati pa so znani ob koncu sezone. Igrajo 
na raznih igriščih, a skoraj ni tekmovanja, da 

Balinarji DU

Sami dobri in vztrajni

ne bi domov prinesli pokal ali medalje. 
Ob koncu sezone – septembra in oktobra je 

še posebej živahno in »delovno«. Memorialni 
turnir so odigrali 19. septembra.. Udeležilo se 
ga je 28 tekmovalcev iz 5 društev. Tekmovali 
so po parih,vodstvo tekmovanja je bilo v rokah 
Tomaža Hacina. Vreme: tako – tako – tekmo-
valci vzdržljivi, a so tudi oni vzdržali kljub 
grozečim oblakom in nekaj rose. Pa popolna 
zmaga domačinov: 1. mesto je osvojil par: 

Darko Domadenik- Anton Špehonja, drugo 
mesto sta priigrala: Ivan Hafner – Peter Ja-
komin, tretjeuvrščeni pa je bil par: Pavla 
Hrovat in Alfonz Hrovat (neločljiva tudi pri 
športu).

Zaključek Medobčinske pokrajinske lige 
v skupini A je bil na Količevem. Tekmova-
nje je bilo čez celo leto, sodelovalo je 24 
ekip. Naši so z odličnim 3. mestom dokaza-
li svojo kvaliteto.

Meddruštveni ženski turnir, ki se ga je 26. 
septembra udeležilo 6 ekip (po 4 igralci), tudi 
za naše ni bil »od muh« , saj je ekipa DU 
Komenda 2 (Pavla Hrovat, Andreja Rojko in 
Draga Romšak) osvojila prvo mesto, drugi so 
bili Mengšani in tretji Kamničani.
Sezono so slovesno končali s turnirjem čla-

nic in članov, ki so med seboj (vsak z vsakim) 
tekmovali kar celo sezono. Prva je bila neutru-
dna Pavla Hrovat, drugo mesto je zasedel Al-
fonz Kern, tretji pa je bil Peter Plevel.

Uspehov so veseli vsi, ki sodelujejo na tek-
movanjih, ali pa samo pomagajo. Srečno – ba-
linarji!

Tone Ogorevc  

Zadevi nekako ne gresta skupaj, se pa poja-
vljata  ob določenem času in spadata med (za 
zdaj še) redkejši kaznivi dejanji, za katera pa 
je dobro, da so občani opozorjeni. Poleg že 
znanih opozoril o zimskih gumah, poslabšanju 
voznih razmer, reku »Bodi preVIDEN«, je 
pomembno  posebno opozorilo (tudi Policij-
ske postaje Kamnik)  o  nenadzorovanem  iz-
pustu psov »na pašo«. Psi ne smejo biti brez 
nadzora lastnika. Morajo biti privezani. Ne-
privezane pse opažajo ljudje in policisti na-
mreč na rednih obhodih; predvsem v Mostah 
in v Komendi na Šolski poti, kjer ogrožajo (in 
strašijo) otroke na poti v šolo in iz nje. Skrat-
ka,  ogrožena je varnost vsakodnevnih spre-
hodov otrok iz vrtca. 

Policija vse lastnike psov opozarja, da 
pse na sprehodu ustrezno varujejo s pri-
merno navezo. Če je pes še posebej vzne-
mirjen oz. popadljiv na pešce in kolesarje, 
mora po zakonu imeti nagobčnik.

Pa še na kaznivo dejanje zlorabe proklika v 
podjetju v Žejah bi radi opozorili. Pri nas no-
vo, v svetu pa kar znano kaznivo dejanje, ki s 
posebno aplikacijo na računalniku omogoča 
nepooblaščenim osebam dostop do bančnega 
računa podjetja ali posameznika. Vsi, ki po-
slujete z banko preko elektronske pošte,  pazi-
te, kdo vse ima dostop do računalnika.

Poskus vloma v novogradnjo v IC Žeje se je 
sicer ponesrečil, kot se je ponesrečil vlom v 
osebni avtomobil v Komendi. Več »sreče« je 
imel lump, ki je 8. oktobra vlomil v osebni 
avto na Gmajnici. 7. oktobra je bila v Komen-
di ukradena registrska tablica, nepridiprav pa 
je 8. Oktobra »udaril« še enkrat. Verjetno ima 

Novo kaznivo dejanje in psi
doma dva avtomobila, ki včasih potrebujeta 
zamenjavo identitete.

Na sejmu v Komendi 5. oktobra  je mobilni 
telefon (brez dovoljenja) menjal lastnika. Tudi 
vandali so bili na delu. 7. oktobra  so imeli 
»svoj dan« in so poškodovali okna in ograjo na 
Glavarjevi ulici v Komendi. Kot da jim to še ni 
bilo dovolj, so poškodovali še osebni avtomo-
bil pri PGD v Komendi. Grda bera lopovščin 
in razposajenosti, ki pa bo storilce lahko precej 
stala. Povrhu vsega je 15. oktobra na bencinski 
črpalki v Žejah za zdaj še neznani voznik 
brezplačno napolnil svoj tank z gorivom. Ja! 
Gorivo je vedno dražje, želja po vožnji pa ne-
spremenjena. Tudi tu bomo morali začeti mi-
sliti na stroške prevoza.

Da so Suhadolci veseli ljudje, je splošno 
znano. Je pa to veselje s preglasno glasbo mo-
teče. Tako so ugotovili prijavitelji in posredo-
vati je Policija.

V Zbirnem centru Publikus je bila najdena 
ročna granata in več nabojev. Najditelji, pazite 
na osebno varnost in varnost okolice. Prijavite 
vsako takšno najdbo (ali utemeljen sum) Poli-
ciji.

Za konec pa  še: 8. oktobra je pes ugriznil 
nekoga, ki ni bil njegov lastnik. Zato bo la-
stnik psa moral nekaj odšteti v državno bla-
gajno.

Zabeležena ni nobena prometna nesreča!
Veselo miklavževanje želim vsem malčkom 

in njihovim staršem. Vsem ljudem dobre volje 
pa voščim vesele in blagoslovljene božične 
praznike in veliko, veliko sreče v novem letu. 
Potrebovali jo bomo!

Tone Ogorevc

Po kostanjevem 
pikniku

Kljub odnašanju materiala smo pred brunarico 
vse pripravili za piknik.

V društvu Skupina Aktivnih Klančanov smo 
tudi letos pripravili za naše vaščane in druge 
občane občine Komenda 3. novembra pri bru-
narici na Klancu kostanjev piknik. Lepšo je 
bilo, čeprav smo mislili, da nam bo zagvodlo 
deževje. Tisti teden smo imeli namreč težave 
zaradi odnašanja materiala in peska pri bruna-
rici. A smo vendarle še enkrat vse skupaj uredi-
li za piknik.

Ker pa je bilo letos bolj malo kostanja, smo 
se morali z našimi člani po kostanj odpraviti na 
mestno tržnico v Kranj. 

Kostanj smo pekli v atraktivnem vrtečem se 
»bobnu«, ki ga je izdelal naš član. Spekli smo 
okrog 20 kilogramov kostanja in bili veseli, da 
nam je kljub slabim pogojem uspelo. In tako 
bo tudi v prihodnje. Bliža pa se že sv. Miklavž, 
ki ga bomo kot vsa leta v našem društvu po-
spremili med otroke pri farnih cerkvah. 

Klemen Lozinšek
Društvo Skupina Aktivnih Klančanov
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Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine 
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno 
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda 
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar 
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Marjan Žnidar (VEM), Boštjan Peršin(SD), Anton Pogačar (N.Si), Marija Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Damir Salajko (SDS) in Vesna Živadinov Štebe 
(LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tanja Sušnik, dr. Marko Žerovnik, Katja Tabernik... Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 
1950 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno.  

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Aplenca-Glasilo občine Komenda, Leto 21, številka 12, bo izšla 24. decembra 2012. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 6. de-
cembra 2012. Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.
si. Informacije tudi na GSM 031 638 699

ZAHVALE

Odšli so…

Odšla si tja, 
kjer ni bolečin.
A nate ostal
bo večni spomin.

V 82. letu življenja nas je zapustila 
draga mama, stara mama, tašča, sestra, 
teta 

CILKA HAFNER
Matijeva Cilka s Podboršta

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem. 
Vsem hvala za besede tolažbe, izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, 
sveče in spremstvo na njeni zadnji poti.
Hvala g. župniku, pogrebni službi in gasilcem PGD Komenda za lepo 
opravljen pogrebni obred.

Vsi njeni
Gmajnica, november 2012 

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči,
in čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

ZAHVALA
V 82. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi mož, oče, stari ata, tast, brat in 
stric

JANKO VRTNIK
iz Most pri Komendi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izročena sožalja, podarjene sveče in svete maše. 
Hvala dr. Klančiču in dr. Rudolfovi, posebno pa še patronažni 
službi Kamnik, posebej sestri Marti za njeno prizadevno pomoč in 
nego. Hvala gospodu župniku, Zdravku Žagarju in pogrebni službi 
Jerič za lepo opravljen pogrebni obred, kakor tudi pevcem in tro-
bentaču. 

Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in ga pospre-
mili na njegovi zadnji poti. 

Moste, oktober 2012
Vsi njegovi

Ljubil si zemljo, družino in dom,
prekmalu odzvonil ti vaški je zvon.

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal.
Zdaj prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojih smehov,
utihnil je tvoj glas.

ZAHVALA

Nepričakovano nas je v 77. letu zapu-
stil dragi mož, oče, stari oče, tast in stric

IVAN ČEBULJ 
iz Suhadol

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Iskrena zahvala 
gospodoma župnikoma Pavletu Piberniku in Zdravku Žagarju za 
slovesno mašo in za spodbudne besede ter nosačem.

Adijo očka ljubljeni,
ljubezen naših si sledi.
Naj  bosta mir in Bog s teboj.
Uživaj blaženi pokoj.

Vsi njegovi!

Mali oglas
Zazidljivo zemljišče v središču Kamnika, 5 min. 
hoje do zdravstvenega doma, lekarne, šol, 
vrtca, trgovskega centra, avtobusne in železni-
ške postaje, centra mesta, rekreativnih povr-
šin, gozda... prodamo. Na voljo je še nekaj 
parcel, ki si jih lahko zagotovite na izjemni lo-
kaciji po zelo ugodni ceni. Več informacij na 
041 751 266

Cecilija Hafner, rojena 25.10 1931, Gmajnica 102, stara 81 let
Ivan Čebulj, rojen3. 3. 1936, Suhadole 8, star 76 let
Martin Korbar, rojen 9. 10. 1941, Moste 89e, star 71 let
Antonija Jenko, rojena 23. 5. 1953, Gmajnica 78, stara  59 let



NAPOVEDNIK
dogajanj decembra, januarja

VRTEC ČEBELICA – Slovesnost ob odprtju novega vrtca Čebe-
lica bo v četrtek, 29. novembra, ob 17. uri v Komendi.
NOVOLETNA JELKA – Turistično društvo Komenda v petek, 30. 
novembra, ob 17. uri vabi pred Občino Komenda na prižiganje 
lučk na novoletni jelki.
ANDREJEV SEJEM - Izletniki DU bodo 1. decembra 2012 obiska-
li Andrejev sejem v Gorici. Obiskali bodo tudi čokoladnico in se 
ustavili na »Osmici« v Vipavski dolini. Odhod ob 7.00 iz Komende. 
Prijave Marija Špehonja (031 405 303) ali vaški poverjeniki.
V TUNJICE – Pohod v Tunjice pa Pohodniška sekcija DU pripra-
vlja 1. decembra. Tudi takrat bo odhod izpred Planinskega doma ob 
8.30.
GAŠPERJEV MIKLAVŽ – Tradicionalni 10. Gašperjev Miklavž z 
velikim koncertom popularnih ansamblov bo v Športni dvorani v 
Komendi v soboto, 1. decembra, ob 19.00. Tudi tokrat bo voditelj 
Franc Pestotnik -Podokničar. Vstopnice – Klanec: Okrepčevalnica 
Klanc, Križ: Bife Megi, Moste: Trgovina Marija. 

OBISK MIKLAVŽA – Prišel bo v sredo, 5. decembra, pred vse 
cerkve v fari: ob 18.00 pred cerkev sv. Klemena v Suhadolah, ob 
18.20 pred cerkev sv. Boštjana v Mostah, ob 18.40 pred cerkev sv. 
Pavla na Križu in ob 19.15 pred cerkev sv. Petra v Komendi.
SREČANJE DRUŠTVA PSORIATIKOV – Člani društva psoria-
tikov Slovenije se bodo zbrali na srečanje 8. decembra ob 12. uri v 
Športni dvorani v Komendi.
ŠOLA ZA VREDNOTE ŽIVLJENJA - Organizira jo UPPG v sredo, 
12. decembra, ob 19.00 na Glavarjevi 104. Naslednji predavanji 9. 
in 23. januarja 2013.
ŠAH – Šahovska sekcija DU organizira 13. decembra prvenstvo DU 
za posameznike, 20. decembra pa hitropotezni turnir; obakrat ob 
18.00 na Glavarjevi 104. 
 POHOD – Pohodna sekcija DU Komenda vabi 15. decembra na 
pohod in tradicionalno srečanje ob koncu leta na kmečkem turizmu 
Pri Soudu. Odhod ob 8.30 izpred planinskega doma.
DEBITEL ODBOJKARSKA LIGA - 6. krog Debitel odbojkarske 
lige 2012/2013 bo 22. decembra 2012 ob 15.00 v Športni dvorani 
Komenda. Vabi Društvo prijateljev športa.
BLAGOSLOVITEV KONJ - Na Križu bo 26. decembra že 21. 
obred blagoslovitve konj. Ob 10. uri bo v podružnični cerkvi maša, 
po njej pa blagoslovitev konj. Zbor konjenikov ob 11.00 pri bifeju 
Megi na Križu, od koder bo krenil sprevod po vasi do cerkve. 
SILVESTROVANJE – Izletniška sekcija DU Komenda organizira 
skupno silvestrovanje 31. decembra na kmečkem turizmu v Bene-
diktu. Odhod avtobusa ob 17.00 iz Komende. Prijave: Marija 
Špehonja, (031-405-303) in pri vaških poverjenikih.
RAZDELJEVANJE POMOČI V ŽIVILIH – Vsak ponedeljek od 
8. do10. ure in vsak četrtek od 18. do 20. ure v Športni dvorani 
(vhod pri bankomatu). 

SKUPAJ SE IMAMO FLETNO – Društva upokojencev Komen-
da, Cerklje in Šinkov Turn bodo prireditev Skupaj se imamo fl etno 
organizirali v Komendi 26. januarja 2013 ob 19.00. Vstopnine ne 
bo. 
SREČANJA OB ZDRAVEM KOSILU – Medgeneracijsko društvo 
organizira srečanja ob zdravem kosilu vsako sredo v »špitalu« na 
Glavarjevi 104 od 11. do 14.00.
TD Komenda – KOŽELJEVA DOMAČIJA
Prireditev za otroke – Od kod je Božiček? – V četrtek, 20. decem-
bra, od 17.00 do 18.00.
Razstava jaslic – V petek, 21. decembra, ob 19.00 odprtje razstave 
jaslic, kulturni program, prinos betlehemske luči. Razstava bo 
odprta tudi v soboto od 17.00 do 20.00 in v nedeljo od 15. do 18.00. 
Lastniki jaslic povabljeni, da svoje, predvsem stare, jaslice posodijo 
za razstavo. Kontakt: predsednik TD Vid Koritnik: 051-688-705. 
Tržnica – TD Komenda organizira tržnico z domačimi pridelki in 
izdelki na Koželjevi domačiji - v soboto, 1. in 22. decembra, od 
8.00 do 12.00. Povabljeni prodajalci s pridelki in z izdelki: kmetij-
ski pridelki, zelenjava, jajca, eko pridelki, mleko in mlečni izdelki, 
mesni izdelki, med in izdelki iz medu, kruh, potica in peciva, rezanci, 
čaji, marmelade,kis, jabolka, mošt, ščetarski izdelki… Informacije 
Vid Koritnik, tel.: 051 688 705, do 26. novembra 2012. 
DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda / 031-297-712 / mravljisce@gmail.
com / www.mravljisce.com
NOVI MENTORJI – Vsi, ki bi radi postali sodelavci, mentorji ali 
animatorji v MRAVLJIŠČU – Mladinskem centru Komenda, ste va-
bljeni na naš redni mesečni sestanek v ponedeljek, 3. decembra 2012, 
ob 20.00 v Mravljišču. Lahko pa nas pokličete na 031/297-712 ali nam 
pišete na mravljisce@gmail.com. Več o naših dejavnostih izveste tudi 
na www.mravljisce.com. Z veseljem vas pričakujemo!
NOVOLETNO RAJANJE ZA NAJMLAJŠE – V soboto, 22. de-
cembra 2012, od 10.00 do 12.00 bomo na ČIRE ČARAH za najmlaj-
še mravljice od 4 do 7 let, oblikovali novoletno smrekico, se igrali, 
rajali, peli in plesali ob božično novoletni glasbi. Pridite v MRAVLJI-
ŠČE – Mladinski center Komenda, prijave niso potrebne.
BOŽIČNO NOVOLETNI ŽUR ZA MLADE – V soboto, 22. de-
cembra 2012, bo v MRAVLJIŠČU – Mladinskem centru Komenda od 
19.00 do 22.00 potekala tematska zabava za mlade 12+. Ob rock bo-
žični glasbi in plesu se boste sladkali z vafl ji in čokoladnim fondijem, 
tekmovali v družabnih igrah z zanimivimi nagradami, se fotografi rali 
in ujeli vsak svojo srečo na srečelovu. VSTOP PROST, pripeljite tudi 
svoje prijatelje.
ROJSTNODNEVNA ZABAVA – Ob torkih, četrtkih in sobotah 
popoldne lahko srednješolci, osnovnošolci in otroci od 4 let naprej 
praznujejo svoj rojstni dan v MRAVLJIŠČU - Mladinskem centru 
Komenda. Za rezervacijo termina pokličite 041/243-253 najkasneje en 
teden pred želenim datumom.
HIP HOP – Plesna delavnica za mlade 12+ poteka v okviru MRA-
VLJIŠČA – Mladinskega centra Komenda ob sredah od 18.30 do 
20.00 v plesalnici kulturnega doma. Prijave na 031/297-712 ali mra-
vljisce@gmail.com.
»RAZMIGAJ SE!« – Za mlade 12+ vsak četrtek od 15.30 do 17.00 
potekajo v Športni dvorani Komenda različne športne aktivnosti z žo-
go. Vodi jih mentor iz MRAVLJIŠČA – Mladinskega centra Komenda. 
Za udeležence obvezna športna oprema, vstop prost.
SOBOTNI ZABAVNI VEČERI ZA MLADE - Vsako soboto zve-
čer, od 19.00 do 22.00, v MRAVLJIŠČU – Mladinskem centru Ko-
menda mladi 12+ lahko uživajo ob druženju s prijatelji ob glasbi, 
plesu, fi lmih, družabnih igrah, igranju namiznega nogometa, namizne-
ga tenisa, biljarda in pikada. Vstop prost.
NEDELJSKI ODKLOP ZA MLADE – Ob nedeljah popoldne, od 
16.00 do 18.00, se mladina 12+ lahko druži v MRAVLJIŠČU – Mla-
dinskem centru Komenda ob čvekanju s prijatelji ob toplem čaju, ka-
kavu in sladkih dobrotah. Vstop prost.

Aplenca na 
Gašperjevem Miklavžu
V športni dvoramni v Komendi bo v soboto, 1. decembra, 
že 10. Gašperjev Miklavž. Veselo bo s poznanimi an-
sambli in tudi tokrat bo Aplenca imela svojo mizo v 
dvorani. Bi se sedli za mizo Aplence in uživali na koncer-
tnem večeru in presenečenjih.

POKLIČITE na 031-638-699 do vključno srede, 28. novembra.  
Če boste izžrebani, boste dobili dve karti za spremljanje koncerta za 
mizo Aplence. Izžrebali bomo 4 krat po dve vstopnici.



 

 

 

 

 

 

 

UČNA POMOČ 

 Inštrukcije MAT, FIZ, KEM in BIO 

 Metode učinkovitega učenja 

 Načrtovanje učenja 

 

 

 

www.prem.si 

Blaž Filipič, uni. dipl. biotehnolog 
tel. 031 361 305, e-pošta: info@prem.si 

 

Prem 



RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO
 MIBOS d.o.o.

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

POMOČ: ADAMOVO– kraj pri Velikih Laščah. ADA– mesto v Bački ob reki Tisi, OKAPI– afriška gozdna žirafa. 
POPARA– jed iz poparjenega kruha. 

TINA proizvodnja, predelava in trgovina z živili 
d.o.o., Nasovče 18a, Komenda

PE, Obrtna cona Potok pri Komendi 9, Komen-
da. - Lastna industrijska prodajalna in bio trgo-
vina Tina. 

Proizvodnja TINE temelji predvsem na delikatesah kot so npr.: ma-
joneza, tatarska omaka, gorčica, ketchup, olive, suhi paradižniki ipd.. 
Imajo tudi tako imenovano zdravo linijo bio izdelkov LaVida, ki obse-
gajo tofu, seitan, namaze, ipd. 
Odprto vsak dan od ponedeljka do petka od 10. do 17. ure; sobota, 
nedelja: ZAPRTO
Tina d.o.o., Nasovče 18a, 1218 Komenda
Tel.: 01/777 02 02, Fax: 01/8341 947, htttp:// www.tina.si

Nagrade:
1. nagrada - Bon v vrednosti 50 €
2. nagrada – Bon v vrednosti 30 €
3. nagrada - Bon v vrednosti 20 €
4. nagrada – Bon v vrednosti 15 €
5. nagrada – Bon v vrednosti 15 €

Rešeno križanko (lahko napišete 
tudi samo REŠITEV GESLA) 
pošljite na naslov: Uredništvo 
Aplence, Zajčeva 23, 1218 Ko-
menda DO VKLJUČNO 6. de-
cembra. Na kuverto napišite: 

ime, priimek, naslov in Nagradna križanka. 

NAGRAJENCI križanke GASILSKE ZVEZE 
KOMENDA v Aplenci Glasilu občine Komenda, 

številka 10/2012:

1. nagrada: Gasilnik za gospodinjstvo – P6 – ŠTEFKA-
BOŽIČEK, SUHADOLE 38 M, 1218 KOMENDA 

2. nagrada: Gasilnik za večje vozilo – P2 – FRANC POD-
BELŠEK, PODBORŠT PRI KOMENDI 10 A, 1218 KOMENDA 
3. nagrada: Gasilnik za osebno vozilo – P1 – CILKA DACAR, MLA-
KA 17 A, 1218 KOMENDA 

Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi poslanega potrdila in 
osebnega dokumenta prevzamejo vsak torek med 19. in 20. uro na 
GASILSKI ZVEZI KOMENDA, GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 
KOMENDA. 



SUHADOLE 21, 1218 KOMENDA, TEL: 01/8341-399
ODPRTO OD PON. DO PET. OD 7.00h DO 18.00h, 

OB SOB. OD 8.00h DO 12.00h, NED. IN PRAZNIKI ZAPRTO

Od 1. decembra novoletna razsvetljava

Vgradna svetila, LED svetila, plafonjere, sve-
tila za garaže, poslovne prostore, hleve

Vijaki, vložki, lepilni trakovi, sve-
dra, AKU vijačniki, ročno orodje

Silikoni, spreji za mazanje, 
brusni papir, zaščitne rokavice

Ves elektromaterial, 
kabli, stikala

TRGOVINA Z ELEKTRO IN 
TEHNIČNIM MATERIALOM

LOGIN BV D.O.O., SUHADOLE
NUDIMO VAM:
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