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Starši
so si oddahnili
Aplenca

Najmlajše ČEBELICE so dobile panje
V Komendi so v četrtek, 29. novembra, odprli vrtec za 84 otrok.
Vrtec Mehurčki v Občini Komenda je od konca novembra bogatejši za
6 novih oddelkov za varstvo in vzgojo najmlajših prebivalcev v občini.
Tako so si oddahnili starši in tudi v občinski upravi z županom, ki so se
zaradi propadale gradnje Medgeneracijskega centra , v katerem je bil
načrtovan tudi program za varstvo najmlajših, znašli v precej težkem
položaju. Znano je namreč, in na odprtju šest oddelčnega modularnega
objekta je še posebej poudaril tudi župan Tomaž Drolec, da sta bila
varstvo in skrb najmlajših, odkar je Komenda samostojna občina v dr-
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Ob odprtju so nastopile mažoretke.
žavi Sloveniji, vedno prva in največja obveza. Ob ustanovitvi občine je
imel vrtec Mehurčki 5 oddelkov. Danes, po treh in pol občinskih mandatih, jih ima 20. In občina Komenda je poznana, da je med tistimi v
Sloveniji, ki ima na tisoč prebivalcev največji prirast. Lani so štorklje
namreč prinesle kar 105 otročičkov.
Šest oddelčni vrtec-enota Čebelica lahko sprejme 84 otrok prve starostne skupine. Vsaka igralnica ima prostore za sanitarno nego, zunanjo
teraso z nadstrešnico in dovolj velike skupne prostore. V vrtcu so: razdelilna kuhinja, zbornica za strokovni kader, pomožni prostori, na podstrehi pa so strojnica, naprave za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in
pripravo tople sanitarne vode. Vrtec so zgradili v rekordnem času, saj je
od vloge za gradbeno dovoljenje do izgradnje oziroma vselitve minilo
manj kot pol leta.
To je uspelo resnično utečeni operativno –organizacijski ekipi pod
vodstvom bivšega podžupana Mirka Kepica in Marjana Potočnika iz
občinske uprave ter z domačimi pogodbenimi izvajalci, ki so se kvalitetno prilagodili in uskladili z zahtevami projektantske organizacije
Atrakcija d.o.o. iz Kamnika in glavnega izvajalca Trimo Investment ter
REM d.o.o. iz Trebnjega.
Otvoritev

Vrtec sta odprla župan Tomaž Drolec in ravnateljica Mira Rek.
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Župan se je še posebej zahvalil Mirku Kepicu.
posebej zahvalil tudi Mirku Kepicu), predno je skupaj z ravnateljico
Miro Rek odprl vrtec, »pa bo ta rešitev veliko manj ugodna, kot bi bila
tista (cenejša) v Medgeneracijskem centru, kjer bi bile poleg varstva
otrok zajete v program še druge socialno-družbene vsebine za starejše,
zdravstvo , društva…«. S tem, ko je ob zadovoljstvu z izgradnjo omenil
tudi grenkobo v duši, se je očitno strinjal tudi Mirko Kepic. Ravnateljica Mira Rek pa je izrazila prepričanje, da bo bivanje v vrtcu prijetno,
saj gre za sodoben in kvaliteten projekt. Za hitro rešitev problema otroškega v nastali stiski pa je čestital tudi Alen Kofol iz Direktorata za
predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo in pritrdil, da so standardi za
varstvo najmlajših v Sloveniji res med najvišjimi v Evropi.
A. Žalar

»Takšno sodelovanje med Občino kot investitorjem, projektanti,
nadzorom in izvajalci je redko tako usklajeno. Bilo je dobesedno spodbudno. Čas za postavitev je bil namreč 2 meseca; torej kratek. Če rečem
primerjalno, potem smo izvedbo šteli v minutah, ne v urah,« je ob odprtju poudaril direktor REM Igor Kastelic.
Pohvalo za dobro sodelovanje pa je posebej poudarila tudi Mojca
Hribar, arhitektka iz Atrakcije d.o.o. »Kot vodja projekta sem še posebej ponosna na res kvalitetno sodelovanje celotne ekipe, saj smo v
kratkem času in ob danih možnostih uspeli združiti predloge posameznikov in potrebe vrtca v kvalitetno funkcionalno in oblikovno celoto.«
Občino bo ta rešitev varstva najmlajših veljala dober milijon evrov, ki
ga bo po poravnala (deloma) z najemom v petih letih, po tem pa bo najem lahko podaljšala ali pa objekt odkupila.
»Vsekakor,« kot je ob odprtju poudaril župan Tomaž Drolec (ko se je

Občankam in občanom občine Komenda
Vesel božič in srečno leto 2013.
Čestitamo ob dnevu samostojnosti.
Uredništvo Aplence
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Župan Tomaž Drolec

Kronisti se bodo tudi
zamislili
Kanalizacija in krožno križišče v Komendi – Vrtec oziroma varstvo
z neprimerljivimi evropskimi standardi. - Govorili in govorili, sedaj
pa imamo: Tržnico. – Zdravstvo Da, kaj pa starejši?
Še malo in »pospravili« bomo leto. Kronisti,
ko se bodo ozirali vanj in ga ocenjevali, se
bodo nedvomno na trenutke globoko zamislili;
ne le o občini, nasploh o občinah v Sloveniji,
in tudi nasploh o Sloveniji. Pred dobrima dvema desetletjema smo govorili, da bomo Slovenci, da bo Slovenija, druga Švica. Danes se
jezimo, da imamo le razbito ogledalo napovedanih sanj in nedemokratične demokracije…
Takole se sliši in se nam dogaja.
»To, kar se dogaja zadnje čase, je res zelo popačena slika nekdaj začrtanih vizij, obljub, ciljev,
napovedi… Ob protestih, ki se dogajajo po mestih in krajih pa mislim, da bi jih morali pravzaprav voditi skupaj; tudi v občinah in vsi župani.
Ne mislim s tem komentirati Maribora in še nekaterih. Vem pa, da imamo župani izkušnje, ko
se ne moramo strinjati s tem, kaj in kako se dogaja, kakšne možnosti so v občinah in za občine.
Mislim, da župani vemo, kje so prave korenine
tega, čemur sedaj ulice govorijo o nepravni državi, o nedemokratični demokraciji…«
In kako vi vidite občino jutri v letu 2013?
»Predvsem bosta v ospredju dve razvojni
nalogi. Zgraditi moramo kanalizacijo z nepovratnimi kohezijskimi sredstvi in krožno križišče pred občino s pločnikom proti Podborštu.
Pri pločniku pa nam manjka tudi še kakšnih
sto metrov na Gmajnici, da bo krog, ki bo povezal Moste, Križ in Komendo, sklenjen. Tako
bo potem tista nujna in varna pot v šolo za
najmlajše občane urejena, zgrajena.
To pa seveda ne pomeni, da pločnikov v
občini ne bomo več gradili.«
Kakšni pa so sedaj izgledi za kanalizacijo?
S-kanal je najbrž tisti, ki bo najprej na vrsti?
»Kar zadeva kanalizacijo smo letos brez velikih pretresov zgradili kanalizacijski sistem do

konca Nasovč - do meje s Cerkljami. Na tem
odseku smo obnovili tudi vodovodno mrežo,
javno razsvetljavo, plin, optiko. Tako imajo
Potok, Breg in Nasovče sedaj vso infrastrukturo. Potrebni so le še razvodi po teh vaseh.
Sicer pa bo kanalizacija še naprej velik zalogaj. Prav pri S-kanalu od Komende do Most se
namreč nerazumljivo in dobesedno že naravnost neodgovorno smešno zatika. Pol leta sem
nam je doslej S-kanal odmikal samo zaradi
neverjetnih postopkov. Pa moramo sedaj ponovno dobiti dovoljenje oziroma potrditev ministrstva; čeprav smo doslej izpolnili vse zahteve. Tako smo spet poslali pogodbo ministrstvu
v potrditev. To je tudi recimo primer, ko bi
morali pri vseh ocenah in »stališčih ulice«, ki
se dogajajo, spregovoriti tudi župani.«
Ob tem ko je projekt na predvideni lokaciji Medgeneracijskega središča sedaj najbrž že dokončno padel »v vodo« (ali pa ne),
ostaja vprašanje, kako je z zdravstvom, s
skrbjo za starejše, s prostori za društva?
»Že povedano je tisto osnovno, kar nas čaka in
bo prva obveza za letos. Kakšni drugi načrti so ta
trenutek negotovi, vprašljivi. Morda bo prišlo do
prenove strehe na kulturnem domu, vendar mislim, da je pri tem še kar precej »čejev«.
Najbrž pa smo nekako rešili zdravstvo v občini. Podjetje Poslovna cona se je namreč iz sedanjih prostorov preselilo v Poslovno cono in
zdravnik sedaj ima prostore, da bo lahko povečal
ambulanto ter nadaljeval s programom za kvalitetnejše zdravstvene storitve za naše občane.
Kar zadeva dom za stare oziroma skrb za
starejše in prostore za društva, ki so vsebinsko
oblikovali prvotni program Medgeneracijskega
središča, pa ta trenutek lahko povem le, da se
ponujajo zunanji investitorji, ki bi bili pripra-

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM
ŽELIM LEPE IN DOŽIVETE BOŽIČNE
PRAZNIKE.
V PRIHAJAJOČEM NOVEM LETU NAJ
VAS SPREMLJAJO ZDRAVJE, MIR, VESELJE, SREČA TER DOBRO MEDSEBOJNO
SODELOVANJE IN RAZUMEVANJE.
PRAZNIK SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI NAJ BO NAŠ DAN VESELJA IN
PONOSA!
MIHA NOVAK
NAČELNIK UPRAVNE ENOTE
KAMNIK S SODELAVCI
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vljeni graditi. Vendar bo o tem morda več
znano v prihodnjih mesecih oziroma v prihodnjem letu.«
No, rešili smo, tik pred koncem leta, varstvo za najmlajše.
»Res je, zares sem zadovoljen, da smo s tem
potrdili, da so v naši občini že od vsega začetka, torej tri mandate in pol, glavna skrb naši
najmlajši občani. Miklavževali so najmlajši v
novem vrtcu. Pa ne le to; kar za nekaj časa, za
nekaj let, smo rešili prostorsko ureditev za
najmlajše, da bomo lahko tudi med letom, kadarkoli sprejeli v varstvo še kakšnega malčka.
Rad bi pa pri tem poudaril, da smo prav pri
vrtcu v zadnje pol leta, in tudi ob odprtju,
ugotovili, da smo po nerazumljivo visokih
standardih daleč na prvem mestu med vsemi
26 državami v Evropi; celo pred Skandinavci.
In s tem se je ob odprtju celo pohvalil tudi
predstavnik ministrstva; čeprav po moje to
zdaleč ni tisti svetilnik, o katerem smo govorili pred recimo dvajsetimi leti. Enostavno je ta
standard predrag, saj je bil recimo zadnji vrtec
iz pred treh let kar trikrat cenejši od sedanjega.
Ob tem pa nas po drugi strani ta trenutek prav
nič ne skrbi izobraževanje v Sloveniji…«
Pridobitev v občini pa je tudi tržnica.
»Všeč mi je pobuda s tržnico, ki je že dolgo
časa zorela. O njej smo govorili in govorili,
naredili pa nič. To je vsekakor tudi pridobitev
na poti od proizvajalca do kupca; pa tudi lepa
priložnost za sobotno rekreacijo dvakrat na
mesec na poti do tržnice na Goro. Lepo!
Ne vem pa, koliko smo pridobili vsebinsko
in mentorsko na področju vsebin, ki so se prej
odvijale pri Lončarju na Podborštu. Vsi tamkajšnji programi so bili kvalitetni in po moje
pod pravim mentorstvom...«
Andrej Žalar

Naj bo božič lep, doživet in vesel,
leto 2012 pa srečno, mirno, zdravo v
medsebojnem sodelovanju in
razumevanju.

Iskrene čestitke ob dnevu
samostojnosti in enotnosti.

Tomaž Drolec
Župan Občine Komenda
s sodelavci
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DOGAJANJA

Namesto daril pomoč otrokom
V podjetju Publicus Ljubljana so se letos odločili,da bodo denar, ki ga
sicer namenjajo za novoletna poslovna darila, letos namenili otrokom
iz socialno ogroženih družin. Tako bodo šolsko prehrano omogočili tistim otrokom, katerih starši je ne morejo plačevati. Za Osnovno šolo
Komenda Moste so tako namenili 600 evrov, s čimer bodo dvema otrokom a na šoli zagotovili topel obrok oziroma kosilo od januarja do junija prihodnje leto.
Direktor Publicusa Slavko Hrženjak s sodelavcema je simbolični bon
po pogovoru z županom Tomažem Drolcem in direktorico občinske
uprave Majdo Ravnikar izročil ravnateljici Osnovne šole Komenda Moste
Miri Rek v ponedeljek,17. decembra. Ob zahvali je pogovor stekel tudi o
delu in prihodnjem sodelovanju podjetja Publicus z občino Komenda.

Srečanje v Komendi
V Sloveniji je okrog 100.000 psoriatikov - prebivalcev z luskavico.
Povezani so v enajst podružnic, društvu s sedežem v Mariboru pa predseduje Dragica Dremelj. Člani se med letom redno srečujejo, ob koncu
leta pa imajo skupno prednovoletno srečanje. Letos se jih ob slabem
vremenu (zasnežene ceste na Štajerskem) zbralo okrog 220 od pričakovanih 340. Poleg predsednika ljubljanske podružnice Lovra Kerna jim
je zaželel dobrodošlico in prijetno počutje ob kulturno zabavnem programu tudi župan občine Komenda Tomaž Drolec.
– A. Ž.

Koline po starem

Vabimo krajane in krajanke občine Komenda, da se udeležijo že 4.
tradicionalne predstavitve

Prikaz kolin po starem
običaju in peke kruha
v petek, 18. januarja 2013, od 8. do 20. ure
na Koželjevi domačiji, Gora 5 pri Komendi.
Vabljeni na prijetno druženje in pokušino dobrot!
člani Turističnega društva Komenda
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O veri,
zaupanju in
zvestobi
Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) iz Komende letos že petič prireja Šolo za vrednote in življenje. Kot predavatelja je v goste povabila
ugledno strokovnjakinjo za Sveto pismo s. dr. Snežno Večko in Roberta
Friškovca, duhovnika za duhovno oskrbo zapornikov. Prva je 21. novembra predavala Večkova o veri, zaupanju in zvestobi v Svetem pismu.
Predavateljico je lepemu številu obiskovalcev pred predavanjem
predstavila predsednica Uprave UPPG dr. Marta Ciraj, ki s. Snežno
pozna še z ravenske gimnazije, saj kot Marta prav tako izvira s Koroškega.
S. Snežna je kot izkušena predavateljica že na začetku predavanja
pritegnila k sodelovanju navzoče, ki so njenim besedam sledili z velikim
zanimanjem, kar so tudi pokazala njihova številna vprašanja.
Ugledna gostja je predavanje zasnovala tako, da je obravnavano snov
razlagala ob navedkih iz Svetega pisma, pri tem, kot tudi pri odgovorih
na vprašanja, pa je pokazala veliko poznavanje Svetega pisma, splošno
razgledanost in tudi človeško širino.
Udeleženci so utrdili in razširili svoje znanje o Svetem pismu, zvedeli pa so tudi veliko novega, si s tem najprej obogatili svoje vedenje o
»knjigi knjig«, dobili pa so tudi smernice za osebno življenje.
Toplo povabljeni, da se udeležite prihodnjih predavanj, kajti dobiti
takšno strokovnjakinjo v Komendo ni bilo lahko (UPPG si je že leta
prizadevala, da bi jo privabila kot predavateljico); njena beseda, osredinjena na Svetem pismu, ima »res težo«, bo marsikomu pomagala v
osebni stiski, pokazala pot naprej.
Jožef Pavlič

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005,
25/2008, 36/2010) in na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
Mehurčki pri OŠ Komenda Moste (GOK, št. 1/2011, z dne 25. 2.
2011 )

OŠ Komenda Moste objavlja

JAVNI VPIS NOVINCEV
v oddelke vrtca Mehurčki (dnevni
program) za šolsko leto 2013/2014
Vlogo za vpis dobite na spletni strani OŠ Komenda Moste, v vrtcu
ali v tajništvu šole in jo izpolnjeno oddate v tajništvu šole ali pošljete priporočeno po pošti na naslov OŠ Komenda Moste, Glavarjeva
cesta 37, 1218 Komenda, najkasneje do 31. 3. 2013.
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Pol odstotka dohodnine
Moj trenutek za dobrodelnost
Gospodarska kriza, besedi, ob katerih nas vse
bolj obliva občutek nemoči.
Stiske sokrajanov se samo še stopnjujejo, saj
se je v letošnjem letu na Območno združenje
Rdečega križa Kamnik obrnilo že preko 1.312
družin in posameznikov, samo novembru se je
oglasilo kar 143 družin s 360. družinskimi
člani, ki so na podlagi zahtevane dokumentacije dokazali upravičenost do humanitarne pomoči. Razdelili smo že 759 prehranskih pake-

tov in vrečk pralnega praška ter več kot 7,8
tone hrane iz intervencijskih zalog, 97. otrokom pa smo zagotovili osnovne šolske potrebščine. Prosijo tudi za plačila nujnih stroškov, a
zato sredstev žal nimamo.
Na našem združenju pa ne želimo ostati nemočni, želimo pomagati, pri tem pa lahko pomagate vsi, ki ste zavezanec za dohodnino, saj
zakonodaja omogoča, da 0,5% namenite različnim upravičencem.
Zakaj bi ta del denarja ostal v državnem

proračunu, če ga lahko namenite za lajšanje
stisk sokrajanov?
V mesecu decembru boste v poštni nabiralnik prejeli obvestilo in obrazec za namenitev
dela dohodnine za donacije z vsemi navodili.
Izpolnitev obrazca vam bo vzela le trenutek
vašega časa, ne denarja.
Boste videli, predpraznični čas, bleščeče lučke, upanje v boljše čase bo še okrepil občutek,
da v teh težkih časih lahko pomagate. HVALA.
OZ RK Kamnik

Triglav očak in varuh
Nova knjiga Franceta Steleta, predstavljena na knjižnem sejmu v Ljubljani

France Stele s knjigo o očaku Triglavu
Fotograf, pisatelj, založnik in ljubiteljski arheolog (je častni član Slovenskega arheološkega
društva) France Stele z Gore pri Komendi je
napisal več kot trideset knjig. Med njimi tri o
Triglavu. V zadnji z naslovom Triglav očak in
varuh je njegovega besedila sicer razmeroma
malo (večino ga je na začetku knjige prispeval
dr. Peter Skoberne), so pa njegove vse fotogra-

Aplenca se smeje
Žena se jezi na moža:
»Samo še rogovi ti manjkajo, pa boš
pravi osel!«
»Kakšni rogovi?! Osel sploh nima rogov?!«
»Aja, imaš prav: potem ti pa čisto nič ne
manjka!«
***
Sin nagovarja očeta, da bi ga peljal v živalski vrt.
»Nimam časa, sin, imam veliko dela
okrog hiše!«
»Ampak oči, v cirkusu gola lepotica jaha
leva!«
»Aja? Potem pa pojdiva, delo lahko počaka. Leva bi pa res rad videl!«
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fije. Kako je fotografiral očaka, je povedal pri
predstavitvi knjige 21. novembra v Forumu za
obiskovalce na knjižnem sejmu v Ljubljani.
Dejal je, da je v knjigi fotografije o najvišji
slovenski gori razdelil v tri sklope: posnetke
Triglava s severne, bolj mračne, prepadne
strani, sam vzpon na goro in poglede z njenega
vrha vsenaokrog: na druge gore, alpske doline,
jezera, reke, planine in pastirske stanove, živali, rože in drugo. Na tisto, kar je pritegnilo
njegovo pozorno oko, predvsem pa srce pravega ljubitelja gora in njihovega občudovalca.
Stele ne zapiše kar tako, da je Triglav »sveta
gora slovenstva«, da jo je mogoče »gledati in se
je ne nagledati«. Sam je s sošolci, prijatelji pa
tudi na lastno roko to delal vse od leta 1972, ko
se je, star 17 let, prvič s sovrstniki povzpel nanj.
Tako ga je navdušil, da je bil čez mesec dni spet
na njegovem vrhu. Potem pa se je začelo, lahko
pa bi se tudi za večno končalo, kajti zimski
vzpon leta 1976 s prijateljema bi lahko plačal z
življenjem. V mladostni ihtavosti in nepremišljenosti jih je rešil meteorolog s Kredarice.
Leta 1977 se je s sošolci z Biotehniške fakultete, ki jo je uspešno končal, študiral pa lesarstvo, spustil v novo dogodivščino – preplezali
so Nemško smer v Triglavski severni steni.
Doživel je tudi in srečno preživel avgustovsko divjanje neurja, strele, prave potoke voda
in slapove z neba in triglavskega ostenja.
Največ so mu pomenili poznejši nočni
vzponi ob polni luni s prijatelji pa tudi sam na
slovensko goro gora, ko so z nje občudovali
sončne vzhode.
Vse to in še veliko drugega pove v svoji besedi o Triglavu France Stele. Tudi mnenje o
tistih Slovencih, ki gredo na Triglav zato, da
»opravijo svojo državljansko dolžnost«; o bahaštvu, nošenju neprimernih predmetov na vrh
(motorno kolo, pisalno mizo …), divjanju za
rekordi in drugem, kar nima nič skupnega s
Triglavom.
Kako je iskal Triglav (v podatkih, v zgodovini vzponov v Triglavski severni steni, v podobi,
v Triglavskem narodnem parku, v doživetjih,
celo na borzi), in ga končno »našel v objemu«
v uvodni besedi, ki pa je veliko več kot zgolj to,
je prava dokumentirana zgodba o očaku vse od

začetka vzponov nanj, pove Peter Skoberne.
Besedi obeh avtorjev besedil se lepo dopolnjujeta, sta izredno občuteni in spoštljivi, ob tem
pa tudi zelo povedni o prvi gori za Slovence.
Obe besedili sta tudi prevedeni v angleščino.
Oko pa bralcu zažari, ko vidi Steletove fotografije. Sprva, ob Skobernetovem besedilu črnobele, nato pa barvne. Te fotografije so resnično prava paša za oči. Človek se čudi, kaj vse je
fotograf opazil: od gada v skalni duplini, do
starega razpadajočega štora, ki bi bil v teh dneh
primeren za jaslice v Koželjevem hlevu, gamsovih bobkov, zvedavega kravjega pogleda, kaj
dela ta človek tukaj, sledi, ki jo je v snegu pustil
valeči se kamen, triglavsko floro in favno v
vseh letnih časih. Predvsem pa izjemne poglede
na Triglav in z njega blizu, dlje in daleč.
Knjigo je izdala založba Družina, pri kateri
jo lahko tudi kupite. V teh dneh bo krasno božično in novoletno darilo. Če boste dobili avtorjev podpis in posvetilo pa še toliko bolj.
Veselo branje, predvsem pa uživanje ob enkratnih Steletovih posnetkih, njegovem in Skobernetovem besedilu.
Jožef Pavlič

Zopet se bomo
imeli fletno

Škoda bi bilo, da bi zaradi menjave enega
od doslej sodelujočih društev že utečena
prireditev odpadla. Zato so se člani pripravljalnih odborov DU Komenda, Cerklje in
Šinkov Turna 14.novembra sestali in sklenili, da bodo nadaljevali s tradicionalno in
priljubljeno prireditvijo Skupaj se imamo
fletno. Sestanek je sklical predsednik DU
Komenda, pri čemer je poudaril, da je prav
druženje eno od poslanstev Društev upokojencev in prilika za dokazovanje dejavnosti
vrednot sodelovanja.
Prireditve bodo 19. januarja 2013 v
Cerkljah, 26. januarja 2013 v Komendi
in 16. februarja 2013 v Utiku. Letos je
koordinacijo in celostno organizacijo
prevzelo DU Šinkov Turn.
-vc
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Tiskana beseda
Odkar je Guttenberg izumil tisk in natisnil prve
knjige, je minilo po človeških merilih veliko
časa. Čas pa je neznana kategorija, ki spreminja ljudi, navade, kulturo in tehnologijo. Če
povežemo vse v enotna merila, je pred nami
čas nenehnega spreminjanja in novih dogodkov, ki se zapisujejo v človeški spomin, elektronske medije in največkrat (zaenkrat še) v
tiskane medije vseh oblik, vsebin, in barv. Ker
je presoja največkrat osebna in včasih celo zelo
osebna, je dobro, da se spomnimo posameznih
dogodkov, ki so krojili dogodke v naši občini v
letu, ki se izteka. Naše glasilo je skromno, prilagojeno domačim dogodkom,in ne posega v
dogodke, ki so domena državnega tiska vseh
vrst. In takih dogodkov je bilo vsak mesec za
polno številko. Omenili jih bomo v mesečnih
pregledih naših vsebin, kot je običaj v vsaki
decembrski številki.

Leto se je začelo s tremi programi Medgeneracijskega društva za kakovostno starost
V januarski številki sta bili kar dve strani
posvečeni dvema jubilejema. Mešani pevski
zbor DU Komenda je praznoval 10-letnico
prepevanja pod vodstvom pevovodje Ignaca
Gorjanca, ki s svojim pedagoškim znanjem
podajanja pesmi, iz ne več rosno mladih grl
izvabi glasove, ki se velikokrat lahko kosajo
tudi z mlajšimi izvajalci. Na slavnostnem
koncertu je svoj glas »posodila «naša občanka,
mednarodno znana sopranistka in pevska pedagoginja Vlatka Oršanič, med gosti pa je bila
tudi Vlasta Nussdorfer, predsednica društva
Beli obroč, župan naše Občine in seveda predsedniki sosednjih društev. Podeljene so bile

Skakalni komite Gora je proslavil 20-letnico

bronaste, srebrne, zlate in jubilejne Gallusove
značke.
Skakalni komite Gora je proslavil 20 let
svojega delovanja, in zna še v tako nemogočih
in neprijaznih razmerah vsako leto pripraviti
na Gori prijetno doživetje.
Vedno zelo brana županova beseda obeta
bogato leto. Zaživeli so trije novi programi
Medgeneracijskega društva za kakovostno
starost, UPPG je kot vedno organizirala kakovostno Šolo za vrednote življenja pod vodstvom Matije Remšeta, Jože Pavlič pa je pisal
o pomoči občanom in družinam, ki ga organizira UPPG in z obžalovanjem ugotovil, da je
dotok sredstev in darov občutno upadel. Je
kriva gospodarska in družbena kriza ali je
svoje dodala tudi kriza vrednot? Izpod peresa
istega avtorja je pomnjenja vreden članek o
misijonu v Komendi, pa tudi njegov zapis pogovora z zdaj že pokojnim mojstrom slovenske
poezije, Tonetom Pavčkom.
Med aktualne članek lahko prištevamo podatke o meritvah hitrosti, ki so bile izvedene v
tem letu s strani Medobčinskega inšpektorata
in redarstva, in pa zapis o urejanju zimske
službe v občini. Obujanju spominov na domače
koline je bil posvečen dogodek v organizaciji
TD Komenda.
V Lončarjevem muzeju je bila razstava jaslic,
na koncertu v organizaciji UPPG je prepeval
Oto Pestner, na Križu je bila tradicionalna blagoslovitev konj. Mladinci KK Komenda,na
pragu najboljše uvrstitve, po treh turnirskih
zmagah so bili bronasti. Lep uspeh! Šolske
klopi so ponujale doživetja božično novoletnih
praznovanj, sprejeli in ponesli so širom po občini luč miru iz Betlehema, »Žilavi gams« pa je
predstavljal Slovenijo v Angliji. Društva dejavna – kot zmeraj, pa še nasveti so dobrodošli.
Februarska – številne prireditve ob mesecu
kulture. Kulturno društvo Komenda – DU s
svojima kulturnima sekcijama – Skupaj se
imamo fletno, razstava razglednic, Območna
revija pevskih zborov, kjer je prepeval naš
MePZ DU. Ni kaj – pestro dogajanje.
V primežu možnosti, razmer in interesov –
tak je razmisleka vreden prispevek župana; pa
tudi predsednik GZ Komenda Jože Sušnik je
bil z delom »svojih« društev zadovoljen, manj
zadovoljstva pa je bilo na zadnji seji Občinskega sveta – pokazala se je vsa neusklajenost
mnenj o usodi Medgeneracijskega središča
Komenda. Tečaj računalništva je organiziralo
Medgeneracijsko društvo, ki je prav tako pobudnik Šole kvalitetnega starševstva. Darilo in
dobra beseda, kulturne prireditve in Kultura še
živi v Komendi. Posebej je treba poudariti zadnji vsebini, ko predsednica uprave UPPG
Marta Ciraj razmišlja o pomoči potrebnim.
Dr. Jernej Zupančič tehtno in argumentirano
razmišlja o očiščenju Komende in idealu nizkoogljične družbe. Bo k temu pripomogla čistilna akcija, napovedana v tej številki? Žal
nepodpisani avtor razglablja o misli – Kako bi

živeli drugače. Daje kup koristnih napotkov o
ponovni uporabi odsluženih kosov pohištva,
elektronske opreme in…! Kje pa je to v Komendi – kje se take stvari lahko oddajo??
Na Gori so skakali, maškare so bile mastnih
in veselih ust, polne smeha in dobre volje.
Več kot dve strani sta posvečeni gasilcem in
gasilstvu, nedvomno eni največjih in najbolj
potrebnih humanitarnih organizacij prostovoljcev, ki pa se jih »prostovoljci« kar nekako
otepajo. Zakaj? Ne vem!
Ne gre prezreti uspeha na Državnem prvenstvu v standardnih plesih, kjer sta Katarina
Matuš in Jaka Podgoršek postala podprvaka.
Tudi drugi pari, ki trenirajo pri Plesnem klubu
Miki, so se izkazali.
Skavtska in šolska stran sta zapolnjeni s
prispevki , kjer mladi povedo svoja doživetja.
Letne obračune svojega dela sta podala Turistično društvo in Društvo narodnih noš. Za
konec pa nas je Katja Tabernik poučila o bujti
repi! Velja poskusiti.
Marec je mesec, ko moški na široko izkazujemo ljubezen in pozornost svojim materam,
dekletom – sploh nežnemu spolu. Nekoč smo
ta mesec praznovali dva identična praznika; pa
je Dan žena nekako shiral in skoraj zamrl, je pa
za to toliko bolj oživel materinski dan. Praznovanje se prične z vsakoletnim »Šopkom za
mami« in se nadaljuje v vseh krajih z lokalnim
prireditvami. Letošnji šopek v športni dvorani
je bil še posebej slovesen, ker je »hišni« ansambel Viharnik doviharil že v 20. leto. Čestitamo. Praznovali so tudi na Križu in v
Mostah,UPPG pa je v sodelovanju z Občino in
Kulturnim društvom Komenda uprizorilo igro
Zorka Simčiča Leta nič – en dan pozneje, ki
poudarja vrednote družinskega življenja, gostovalo pa je tudi ljubiteljsko gledališče iz Teharij z igro s tematiko odrešenjskega sporočila
božične noči.
Prvič je javno nastopila tudi pihalna godba
Komenda in bi skoraj rekel, da je podprla in
potrdila sprejetje občinskega proračuna. O
okviru možnosti in iskanj je spregovoril tudi
župan v svoji redni rubriki. Zborovala je Občinska gasilska zveza Komenda. Srečali so se
štipendisti UPPG, ki so spodbudno razpravo
končali z družabnim srečanjem in pogostitvijo.

Delo so kot zelo uspešno ocenili na občnem
zboru Konjeniškega kluba Komenda
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Dvoje razmišljanj v mesecu žensk sta prispevala Jože Pavlič in Stane Pirnat. Občni zbor je
imelo tudi DU Komenda. Kar dve nominaciji
za Zlati cepin so Sloveniji prispevali alpinisti
iz Kamnika in naše gore listi. Da je Komenda
bolj čista, je poskrbela vsakoletna čistilna akcija, da pa se bodo uredile medsebojne razmere
v Lovski družini Komenda, so poskrbeli na
občnem zboru. Pisali smo o dobrem človeku iz
Podboršta, o blagoslovitvi freske v Lončarjevem muzeju in o uspehih Konjeniškega kluba
Komenda, ki postaja vse bolj ikona napredka v
občini. Da se bliža velika noč, dajejo slutiti
dobre želje in zapis o velikonočnih dobrotah
na mizi, protiutež pa so delavnice zdrave prehrane v organizaciji Medgeneracijskega društva. Ženili so se ptički, o pustovanju pa je
prispevala zapis Katja Tabernik.
O junakih našega časa , vzornikih mladih, je
zrelo in lepo razmišljal Tomaž Rode iz 8.c razreda OŠ Komenda Moste, ki je bila tudi organizator regijskega parlamenta mladih osrednje
slovenske regije.
Branja s kančkom ponosa je vreden zapis o
državnem prvenstvu mladih šahistov.
April je prinesel nekaj vetra in čistega vina
v naše glasilo, pa tudi poudarjeno je bilo že
znano – Kmetijski sejem stopa med prave, velike sejme kmetijske mehanizacije in ostale

Na spomladanskem sejmu so razstavljali tudi
podjetniki iz Sremske Mitrovice
opreme in vsako leto širi pestrost izbire in povečuje število razstavljavcev. Mnenja obiskovalcev so pohvalna in obvezujejo.
Skavti so praznovali 10-letnico svojega delovanja, 600 prostovoljcev je v letošnji čistilni akciji pobralo skoraj 23 ton odpadkov. Pa najbrž to
ni vse, kar je še skrito po različnih krajih občine.
Župan na svoji strani razglablja o prazniku,
stavki šolnikov, predvsem pa o finančnem položaju Občine.
Spregovoril je tudi o rušenju načrtov Občine,
ki so bili pripravljeni kvalitetno. Kdo in zakaj
– to je zdaj vprašanje. Ni pa vprašljiva organizacija Komendskega polmaratona (10 in 21
km), ki bi lahko postal tradicionalen. Twirling
klub in njegove mažoretke v finalu državnega
prvenstva. Lepo. Tudi ostalih športnih dejavnosti ni manjkalo. K že predpraznični vsebini
je prispeval članek poslanca Mateja Tonina –
tudi računalniki za starejši ne bodo v bodo
več«španska vas«. Jožef Pavlič postavlja
vprašanje medgeneracijskega središča v središče zanimanja predvsem starejše generacije,
Klemen Pibernik pa je zapisal vtise in razmišljanja o praznovanjih 1. maja skozi čas.
Navdih in usmeritev dobiva UPPG iz duha,
življenja in dela Petra Pavla Glavarja, od koder
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bo ustanova tudi v bodoče črpala ideje in moč za
svoje človekoljubno delo, je bilo rečeno na srečanju štipendistov te ustanove, kot ga je zapisal
Jože Pavlič, ki prav tako poroča o razstavi ročnih
del bolnikov in invalidov. Prav je tudi, da omenimo obširen nekrolog o Marjanu Založniku, ki je
ravnateljeval na naši Osnovni šoli. Cveta nedelja,
velika noč – veliki prazniki in veliko lepega in
predvsem spodbujajočega je napisanega o tem
največjem krščanskem prazniku. Skavti – kot
vedno – delavni in polni idej – šolske strani pa
polne posrečenih doživetij. Zborovali so planinci, tekmovali balinarji DU, mladinci Košarkarskega kluba so dosegli uspeh, ki ga bo težko
ponoviti. Najbolj aktivni upokojenci so si razdelili športne medalje – še niso odpisani!

Delo so ocenili tudi upokojenci in čestitali zlatoporočencem
Maj je mesec praznovanja občinskega praznika (in ljubezni). Najvidnejši uspehi naših v
tem mesecu, ki je bil lep in prazničen, kot je
zapisal župan so najvidnejši uspehi: komendske mažoretke so državne prvakinje; naziv
državnih prvakov v latinsko ameriških plesih
sta obdržala Katarina Matuš in Jaka Podgoršek;
prvo mesto pa Regijskem tekmovanju pevskih
zborov DU je zopet »pripel« naš MePZ DU; na
kasaški dirki sta slavila Jolly GJ in Roman Jerovšek. Da izhod iz krize ni v krčenju socialne
države, so ugotavljali na spominski slovesnosti
pri Partizanski bolnišnici dr. Tineta Zajca. Podeljena so bila tudi občinska priznanja, ki so
jih prejeli: srebrno priznanje Albin Škerjanec,
najboljši mladi športnici sta Monika Karnar in
Eva Weisseisen, najboljši športnik v članski
konkurenci Roman Jerovšek, najperspektivnejša športnica do 15. leta pa Lana Skušek.
Priznanje župana za promocijo Komende pa je
prejel Konjeniški klub Komenda. V tem mesecu se je toliko dogajalo, da je težko omeniti
vse, ki so sodelovali pri praznovanju, pa predlagam, da si lepe spomine osvežitev v tej številki Aplence. Dr. Marko Žerovnik je kartografu Ivanu Selanu posvetil Monografijo, ki jo je
izdala in založila Občina Kamnik. Pomemben
mejnik v življenju avtorja in odličen prispevek
k poznavanju dela Ivana Selana in prepoznavnosti Občine. Sožitje generacij, oba maratona,
Tenis in namizni tenis – vsi uspešni, pa naj še
kdo reče, da se pri nas nič ne dogaja! Poseben
je bil Mehurčkov dan in pregled koles za varno
vožnjo, pa 5 let ustvarjalnega dela Mravljišča.
Pa še to- Alja Kamšek iz 9.a razreda je opisala
svojo pot do Zlatega Cankarjevega priznanja.
Vredno pozornosti in čestitke!
Junija se končuje šolsko leto in zaključujejo
dejavnosti, ki predvsem med mladimi v šolskem
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času prinašajo razvedrilo in zdravo druženje.
Tako je bilo tudi letos. Na večer dneva državnosti so člani Društva umetnih kulturnikov pripravili prisrčno druženje s proslavo, ki je imela
nosilno temo:«Nekoga moraš imeti rad«. 14. 6.
so se devetošolci s starši poslovili od osnovne
šole in sošolcev. Bilo je veselo, razigrano in
malo vzvišeno, pa tudi zaskrbljeno. Podeljena
so bila občinska priznanja in knjižne nagrade.
Župan je sprejel mažoretke – državne prvakinje,
ki so svoje znanje in veščine prikazale tudi
staršem in ostalim občanom na srečanju 9.6.
Folklorna skupina DU je bila na obisku v Srbiji
(Grgurevci) na reviji folklornih skupin. Gledalci
navdušeni, naši – navdušeni, ker so lahko pokazali lepoto naše folklore. Župan je zapisal, da bo
to poletje brez počitnic, ker se bodo nadaljevala
dela, ki so načrtovana- čez 3 leta bodo greznice
v občini samo preteklost. Gasilci niso pozabili
na gojence VVZ INCE, kjer so pokazali svoje
znanje in usposobljenost in se dogovorili o nadaljnjem sodelovanju s tem zavodom.
Zgodil se je tabor Nove Slovenije, bolniki
pa so obiskali Brezje, z bolniki in invalidi pa
so v Lurd poromali kot pomočniki člani Malteškega viteškega reda, ki so na romanju pridobivale potrebne izkušnje za svoje osnovno poslanstvo – pomoč ubogim. Potovali so na
povabilo Avstrijske Štajerske. Vredno je še
enkrat prebrati zapis Jožeta Pavliča. Da se da
uspeti tudi v proizvodno-obrtniški dejavnosti,
so A. Žalarju zaupali v Tesarstvu Štebe v Žejah.
Zapisi iz šolskih klopi poročajo o več dogodkih
in predvsem o tradicionalni šolski veselici.
Skavti so bili na Veliki planini, 5 maja pa se je
na tretji IV IZZIV odzvalo 250 vodnikov in
podvodnikov(obeh spolov)iz 42 čet in 80 voditeljev. Pravijo, da je bil nepozaben dan. Suhadolčani so priredili tradicionalni kros za občinske naslove. Kako preživeti dopust, je
razmišljal Jože Pavlič. Z malo zlobe – pa ne

Skavti so proslavili 10-letnico
samo s pitjem osončene vode, ki je nedvomno
zdrava, če je voda čista, kot nam priporoča
avtorica, ki se je podpisala s štirimi zvezdicami. Povrhu vseh uspehov, pa je Orientacijski
klub Komenda z državnega prvenstva prinesel:
5 zlatih, 4 srebrna in 7 bronastih priznanj.
Če to ni uspeh, ne vem več, kaj ta izraz pomeni!
Julij je mesec, ko so dopustniški in počitniški
dnevi polni prostočasnih dejavnosti, se je
mnogim skrajšal čas dopustovanja daleč od
doma, so pa zato še bolj zaživele dejavnosti, ki
vsaj mladim v domačem kraju krajšajo čas počitnic in jim nudi zdravo razvedrilo in prijetno
druženje. Mravljišče je pripravilo cel kup dejavnosti tako, da mladini ni bilo do tega, da bi
brezciljno tavala in morda ušpičila kako vrago-
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Občinski praznik – Slavnostna seja za podelitev priznanj
lijo preveč. Geslo »Naj bo mladost zdrava norost« je pritegnilo mlade, folklorna skupina DU
je bila povabljena na gostovanje v kraj Bosanska Otoka, kjer je na Festivalu folklornega
ustvarjanja v BIH edina zastopala Slovenijo.
Nepozabni vtisi pri gostiteljih in gostih. Mladi
v NK Komenda so odigrali več tekem z vrstniki
iz sosednjih občin, v gosteh pri njih pa so bili
tudi vrstniki iz Sv. Martina na Muri, ki jim bodo
naši obisk prav gotovo vrnili.
Župan je pisal o vrtcu, prostorskem načrtu in
kanalizaciji. Pozornosti vredne teme. Naše
mažoretke – državne prvakinje- bomo konec
avgusta poslali na Evropsko prvenstvo v Francijo. Držali bomo pesti.
V času, ko so se mudili v Sloveniji maturanti in maturantke iz Argentine, sta sorodnike v
naši občini obiskali dve simpatični dekleti, ki
jima je domovina prednikov pomenila mnogo
več, kot samo obisk.
Pokazala jima je, da je del njune osebnosti
doma tudi pri nas. Konjeniški klub je hipodromu
dal nekoliko dodatne vrednosti in izpeljal tudi
kasaške dirke, ki jih je z zmago zopet zmagovito
zaključil Roman Jerovšek z Jolly GJ.
V rojstni fari je praznoval 70 let duhovništva
častni kanonik ljubljanske nadškofije Maksimiljan Ocepek. Slovesno je bilo in navdihujoče
– morda za mlade, ki bi se odločili za ta težek
in lep poklic. Jože Pavlič pa je v prispevku o
arhitektu Plečniku razgrnil vso širino njegove
osebnosti in umetniške ustvarjalnosti.

Praznična konjeniška prireditev
Pa o mladih gasilcih PGD Komenda in o
delu TD Komenda je bilo nekaj lepega napisanega. Daljšo strokovno ekskurzijo so si privoščili člani krožka Kamenkost. Kar evropsko
znano je po svojem delovanju Društvo stari
traktor iz Most. Bili so…saj je skoraj nemogoče našteti kraje, ki so jih obiskali in sklenili
prijateljske vezi, širili poznavanje občine in
predstavljali svoje delo. Obiskali so jih prijatelji in somišljeniki iz kraja Hausen (Bavarska),
ki jim bodo naši skoraj zagotovo vrnili obisk.
Pa sklepna misel članka: naj se teh ambasadorjev prepoznavnosti Občine vendar nekdo v
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občini usmili in najde skromen prostor, kjer bi
se lahko sestajali.
Delo UPPG v razdobju od 2008 do 2.5. letošnjega leta je opisala dr. Marta Ciraj, pobudnica
in ustanoviteljica tega društva, ki je v duhovno
in osebnostno rast mladih in tudi odraslih, ki se
mnogokrat zatekajo k njim po pomoč ali nasvet,
med občane prineslo novo kvaliteto in podarja
vsem potrebnim oporo, pomoč in razumevanje.
Dve strani tega poročila sta bili verjetno premalo, da bi spoznali vso širino njihovega dela in
njihove uspehe. Zato samo priporočilo: ponovno preberite in podprite njihovo delo in prizadevanja za vse dobro v nas. Vredni so tega ,
občani pa potrebni njihove vsestranskosti.
Šahovski utrinki kažejo na vztrajno delo in
razvoj te kraljevske igre pri nas. Nizajo uspeh
za uspehom.
Skavti so obiskali Vipavski Križ in Črno
goro. Širijo obzorja in miselnost sodelovanja
in prijateljstva,
Na šolski strani je premisleka vreden zapis,
ki govori o domačem branju. Bomo kdaj znali
prisluhniti mladim in njihovim željam? Tenis
je bil včasih prestižen šport določenega družbenega razreda, pa si je le priboril vstop med
množične športe, kot kažejo uspehi mladih in
nekoliko manj mladih, zato pa bolj prizadevnih
pri širjenju tega športa med mladimi.
V septembrski (dvojni) številki se je v dveh
mesecih nabralo obilo gradiva. Za prijeten
uvod : naše mažoretke so na Evropskem prvenstvu med 16 državami zasedle odlično 5.
mesto. Pri povratku – sprejem, kot se spodobi.
Začelo se je novo šolsko leto. Prvič so v šolske
klopi sedli prvošolčki, deležni potrebne skrbi
in pozornosti. Predvsem pri varni poti do šole.
Verjemimo, da naša Poslovna cona zanima celo
Kitajce. Bo od zanimanja prišlo do dejanj?
Trije občani so začasno menjali kraj bivališča
– s kolesi so bili v Beogradu, pa so se tudi vrnili (Jure Kern, Marko Grilc in Jože Martinjak).
Oba nosilca ljubiteljev narodnih noš iz naše
občine sta se udeležila 42. dni narodnih noš v
Kamniku. Prostorski načrt je nekaj časa dan na
čakanje – tečejo postopki do drugega branja.
Tudi o ostalih aktualnostih je tekla županova
beseda. Tehten je prispevek občana Jureta Debeljaka o prostorskem načrtu. Vse okoli jesenskega sejma je postalo jasno – naši »sejmarji«
pa so obiskali kmetijski sejem v Sremski Mitrovici – oba sejma bosta v bodoče sodelovala.
Nekako majavo razpoloženje med državljani
je poskušal popraviti naš poslanec Matej Tonin.
Medgeneracijsko društvo je razpisalo pisano

Prvi veliki uspeh mažoretk
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paleto dejavnosti v osmih programih, nedvomno potrebnih in dobro pripravljenih. Regionalna razvojna agencija je razpisala kadrovske
štipendije (50), ki po zaključku šolanja oziroma študija zagotavljajo tudi zaposlitev za vsaj
toliko časa, kot je štipendist prejemal štipendijo. Tudi Center za socialno delo je objavil novosti pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Ob 500 letnici prve omembe cerkve v Mostah,
ki je posvečena sv. Boštjanu, so Moščani in
Žejci pripravili pravo slovesnost, ponosni na
svoj biser sredi Most. Pa je ta biser prav po
zaslugi vernikov res bleščeč in lep,a prenovite-

Devetošolci so se skupaj s starši poslovili od
osnovne šole
lji in obiskovalci lahko s ponosom zrejo nanj.
Na Potoku je bilo 2.9. posebno slovesno. Ves
kraj je praznoval 90-letnico Angele Kern, po
domače Pristavškove Angele. Za njen praznik so
postavili obljubljeni križ v vasi, ki si ga je želela
slavljenka, ki je tudi prispevala vsa potrebna
sredstva. Pozabljene so razprtije – križ in Angelca, ki so ji čestitali poleg domačih in vaščanov
tudi predstavniki društev in župan, sta vas združila in poenotila. Nasveti – dobro izbrani, kot je
koristen tudi pogovor z Rudijem Ocepkom, ki s
svojimi nazornimi predavanji pomaga premagovati predsodke do živali. Svojo pedagoško pot je
začel na naši Osnovni šoli, kamor se vedno rad
vrača. Kasaške dirke v Komendi – zmagovalec
tradicionalno znan. Malo je takih.
O delu PGD Moste, 1. mestu v slovenski izvedbi Fire combata , so moščanski gasilci na
najboljši poti do naziva slovenskega prvaka in s
tem do uvrstitve na tovrstna tekmovanja višjega
ranga. Tudi gasilci iz Komende vihajo rokave na
delovnih akcijah v svojem domu in okoli njega,
podmladek je počitnikoval v Savudriji, gostili so
srečanje gasilskih veterank in veteranov regije
Ljubljana III. Bilo jih je več kot 530.
Rezultat prostovoljstva za delo z več kot 220
otrok je bil letošnji oratorij, ki ga je pomagalo
pripraviti kar 43 animatorjev je bil poln lepih
doživetij; ostali bodo lepi spomini in seveda
želja, da se vidijo zopet naslednje leto.
O lepi besedi, ki lepo mesto najde,je razmišljal
Jože Pavlič, ki je počitnice preživel pri župniku
v Voloski pri Opatiji. Lepi spomini, prijetnost
lepe besede, ki je našla svoje mesto tudi v spominih avtorja. Ob Šolski poti stoji nov križ, ki ga
je blagoslovil domači župnik Zdravko Žagar.
Skavti kot skavti – veseli in razposajeni –
vedno pripravljeni pomagati in polni zdravega
duha in humorja.
Letna šola v naravi za učence 5. razredov je
bila bolj vesela in pridobili so kar nekaj izkušenj in znanj, ki jih pouk v razredu težko da.
Kratek izlet osmošolcev na ogled razstave
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Kanalizacija v Nasovčah
»Razkrita telesa« -je bil presenečenje za marsikaterega učenca, za vse pa poučen. Mladi planinci so taborili na Javorniškem Rovtu.
Karavana Društva stari traktor iz Most pa je
poživila turistični utrip Velike planine in bila še
pri sosedih v Rožu(Avstrija). Orientacijski klub
se je pripravljal v Bohinju, Turistično društvo
pa je prebivalcem Železnikov na klekljarskih
dnevih predstavilo projekt »Pisane drobtinice
naše zgodovine«. Niso manjkali tudi starodobniki našega društva. Šaha za polno stran, aktiv-

Gasilci Moste – Najtežja gasilska disciplina
nosti šahistov pa tudi. Je hokejska valilnica v
Komendi? Zakaj pa ne! Letos je za varno pot v
šolo prvi teden pouka poskrbela Osnovna šola,
SPV , bolj malo Policija in prostovoljci – štipendisti UPPG, gasilci iz Most in člani SPV.
Oktobrska je bila nekako slavnostna, saj se
je zgodilo toliko praznovanj, otvoritev in dogodkov, ki so vredni omembe in čestitk, da je
bila številka kar polna pozitivne energije. Fol-

Angela Kern je praznovala 90 let
klorna skupina DU je praznovala 10-letnico
resnično plodnega delovanja 20.10 v polni
dvorani Kulturnega doma v Komendi.
Med nastopajočimi gosti – AFS – »France
Marolt« in ljudske pevke iz Šmartna ob Dreti.
Podeljene so bile tudi »Maroltove« značke za
5 in 10-letno delo pri razvoju folklorne dejavnosti, DU je izdalo prigodno zgibanko o delu
te skupine, ki je v preteklem obdobju imela
skoraj po 40 nastopov letno.
»Čebelice« iz Most so pri Lončarjevem
muzeju pripravile srečanje z gosti, kulturnim
programom in razstavo svojih umetniških izdelkov, ki večinoma niso samo klekljarski izdelki, so umetnine z dušo ustvarjalca. Srečanja
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naj bi postala tradicionalna. Na pobudo in s
posluhom za obnovo je bila odprta Koželjeva
hiša na Gori, kar je z veliko prostovoljnega
dela in s pomočjo sponzorjev in donatorjev
uspelo Turističnemu društvu Komenda. Gre za
vrednote obnove spomenikov bivanja v prejšnjih časih in povezovanje današnjih dni. Vsekakor hiša ne bo samevala, saj obljubljajo
polno vsebino življenja in kulturnega dogajanja.
O Miklavžu, ki bo prinesel vrtec, in ostalih
načrtih je pisal župan v svoji redni rubriki. Če
dodamo, da je bil MePZ DU Komenda letos
ponovno najboljši na Gorenjskem, je pel na
Usnarijadi, nekaj glasov pa je prispeval tudi na
tradicionalnem kostanjevem pikniku pri Mlinčkih. Politična stran – vsebinsko polna – grozi
pa nam pokojninska reforma. Medgeneracijsko
društvo je predstavilo načrt dela, kjer lahko
vsak najde kaj za lastno dušo in krajšanje časa.
UPPG je prispevala zapis o pomoči v živilih,
povabila pa tudi v Šolo za vrednote življenja, ki
jo bo vodila s. Snežna Vrečko, prva ženska, ki
je doktorirala iz teologije v bivši Jugoslaviji.
Ugotavljamo, da vrednote izgubljajo na svoji
veljavi, pa je taka šola lahko dober temelj za
obnovo vrednot, vrednih človeka. Izpod peresa
Jožeta Pavliča je prispevek o avtorju monografija o Ivanu Selanu, dr. Markom Žerovnikom.
Veliko se iz tega pogovora lahko naučimo.
Gremo na svetovno prvenstvo, so zapisali
učenke in učenci OŠ, ki so se pripravljali na
tekmovanja v orientacijskem teku.
Gasilci iz Most spet na vrhu – med najboljšimi v državi in Evropi so na tekmovanjih Firefighter Combat Challenge. So evropski podprvaki,
imamo pa tudi dva državna prvaka. Zavidanja
vredni rezultati znanja, napornih treningov in
volje. Govora je bilo tudi o oktobru – mesecu
požarne varnosti in dejavnostih naših gasilcev.
Jesenski sejem bil je živ, pa tudi živahen in
odlično organiziran v vseh pogledih, rekorden
po številu obiskovalcev in razstavljavcev.
Praženje krompirja je prodrlo tudi v naše
kraje. Pa ne samo to – izbirali so pri Čubru tudi
najboljše vrste tega živila, ki so primerne za
praženje; kostanjev piknik DU pri Mlinčkih je
bil moker, po Šri Lanki pa sta potovala Ana
Zarnik-Horvat in Tomaž Horvat. Dobrodošli
so nasveti vseh vrst, iz šolskih klopi pa prihajajo prispevki o delu šolarjev, ki jim ni nikoli
dolgčas. Skavti so svojo stran dodobra napolnili s spomini in načrti; da krajani Gore niso
kar tako, pa so dokazali v prispevku »Kva ga
gon'mo«, s kolesom pa sta potovala po italijanskih Dolomitih Franci Groznik in Peter Pibernik – 1.200 km poti in 9.000 m višinske razlike
– lep sprejem ob povratku pa je kar nekako
odnesel utrujenost. O športnih uspehih mladih
pa – iskrene čestitke in želja, da bi vsi nadaljevali svojo športno pot in Občini prinašali domov še taka visoka priznanja.
Novembrska številka je, če bi sodili po dveh
uvodnih straneh, priplavala do vas. Kar trikrat je
občino prizadela visoka voda, kjer so se zopet
izkazali gasilci, večni prostovoljci, čeprav brez
uradnega statusa, ki bi njihovo prostovoljstvo
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tudi družbeno priznal in jim namenil potrebna
sredstva za dopolnitev opreme, nujno potrebne
za vse vrste njihovega delovanja. Je zahvala dovolj? Je – za te ljudi, ki znajo, predvsem pa hočejo pomagati. Je pa voda in stanje v državi odplavilo tudi skoraj četrtino sredstev, potrebnih za
uresničitev vseh postavljenih ciljev. Uresničeni
cilji v Občini dajejo nekaj optimizma, krčenje
sredstev na vseh ravneh pa morda pelje v »lepše«
čase. Kdo ve! Osrednja slovesnost ob dnevu
mrtvih je bila v organizaciji ZZB v Mostah, tudi
»čebelice« so dobile nov dom v vrtcu; učenci

Dobili smo vrtec
Osnovne šole Komenda –Moste pa so bili povabljeni k sodelovanju v mednarodnem natečaju
»Zamisli si mir..«. Odprtje razstave njihovih del
je bilo slovesno ob prisotnosti župana, ki je razstavo odprl, navzoči pa so bili tudi predstavniki
Lions kluba Ljubljana Optima. Dve deli naših
učencev sta bili izbrani za sodelovanje na mednarodnem natečaju. Zaživela bi tržnica na Koželjevi domačiji. Sveti Miklavž bo tudi letos prišel
med otroke. Delo Medgeneracijskega centra
Komenda je predstavila Vika Drolc. Hvalevredno delo in veliko dogodkov potrjujejo, da je
delo pravilno zastavljeno. Daljši članek Jožeta
Pavliča o Koželjevi hiši razkriva bogato zgodovino te domačije in nakazuje vsebino te nove
pridobitve. Nekaj aktualne državne politike in
volitve, pa delo gasilcev, UPPG pa je zopet pripravila lep večer domačih talentov. Tudi 90-letnica »Makslnove Cilke« je bila obeležena. Iskrene čestitke. Dr. Marko Žerovnik je predstavil
knjigo o Ivanu Selanu, folkloristi DU Komenda
pa so na domu zaplesali svojemu ustanovitelju
in prvemu umetniškemu vodji Valterju Horvatu.
Milan Šinkovec, načelnik vodnikov našega Pla-

Voda – spet skoraj 100-letne vode
ninskega društva, pa je opisal delovanje alpinistov in gornikov v letošnje letu. Pridni in uspešni
so bili. Skavtska in šolska stran polna dogodkov.
Šahisti in športniki so, kot vselej, prispevali k
živahnemu utripu dogodkov v Občini.
Decembrska številka je pred vami – vsak
bo našel nekaj zase. Morda tudi kaj ohranil v
spominu – lepo in dobro bi bilo, če napisana
beseda ne bo ostala samo zapisana, ampak bo
ostala neizbrisana..
Za letos smo zaključili. Uspešnost dela boste
ocenjevali bralci, oziroma ste si o glasilu že ustvarili mnenje in ga vzeli za svoje. Vsaj upamo tako!
Uredniški odbor, uredništvo in odgovorni
urednik vsem prebivalcem Občine želimo čim
manj stresno novo leto, veliko zdravja in
osebne sreče. Vkup sklamfal: Tone Ogorevc
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6. kongres
IZ POSLANSKE PISARNE
Nove Slovenije Razumel sem sporočilo
V Vipavi na 6. kongresu NSi je bila za vodenje stranke ponovno izbrana
aktualna predsednica Ljudmila Novak. »NSi si je težko prigarala vrnitev protestov
v parlament, vendar tudi obstanek ni samoumeven, za to ne smemo zaspati,« je nagovorila udeležence. Zagotovila je, da bo NSi svojo vlogo
koalicijske stranke odigrala odgovorno, zavzeto, povezovalno in dobronamerno. Udeležence je pozvala, naj bodo tisti del slovenske družbe, ki
vedo, da je za naše preživetje treba trdo delati, razumno trošiti, se najprej
opreti na lastne sile in ravnati odgovorno na vseh položajih. Poudarila
je, da sama še nikoli ni nikomur ničesar vzela ali živela na tuj račun.
Zato ne pristane »na sodbo ulice, da smo vsi lopovi«. Po njenem za
sprejem najnujnejših ukrepov potrebujejo dialog, dogovor, spoštovanje
dogovora in zavezništvo. Izpostavila je tudi velik pomen ravnanja vseh
treh vej oblasti. »Dogovorjena beseda mora veljati in ne sme biti odvisna
od trenutnega razpoloženja, želje po ugajanju v javnosti ali trenutnih
kapric posameznega političnega akterja. To smo v zadnjem času že
večkrat videli. Potrebna pa je tudi dobršna mera domoljubja in kmalu se
bo pokazalo, kdo od političnih akterjev ga premore in kdo ne«, je bila
ostra predsednica. »Jasno je, da so državljani nezadovoljni ob vsem kar
se dogaja v parlamentu, na ulicah, v celotni družbi,hkrati pa jih pozivamo še k zategovanju pasu, toda vse to bi še prenesli, ko ne bi iz dneva v
dan poslušali zgodb o korupciji, tajkunih, o čez noč obogatenih državljanih, ki svoje premoženje skrivajo v davčnih oazah ali pa se izogibajo poravnavi dolgov in svoje prebivališče prijavljajo na varnih otokih«.
Po njenih besedah je sramota za slovensko sodstvo, ki takim goljufom
skoraj še v nobenem primeru ni uspelo ničesar dokazati, odvzeti ali jih
obsoditi.
Ob iztekajočem letu želimo vse dobro za državni praznik, radostno
praznovanje Odrešenikovega rojstva ter srečno 2013.
Za N.Si Komenda, Danica Zmrzlikar

V 2. krogu Borut Pahor
V drugem krogu predsedniških volitev v nedeljo, 2. decembra, je zmagal
v Sloveniji Borut Pahor. Večino glasov je pred Danilom Türkom tudi na
vseh treh voliščih v občini Komenda. V Komendi je glasovalo od 2256
upravičencev 1016 in za Pahorja 77,77 odstotka , v Mostah je od 1634
upravičencev glasovalo 827 in za Pahorja 73,77 odstotka in na Križu je
od 397 upravičencev glasovalo 177 volivcev, za Pahorja pa 81,14 odstotka . V skupnem seštevku je Borut Pahor dobil v občini Komendi
76,43 odstotka, Danilo Türk pa 23, 57 odstotka glasov.
A. Ž.

Slovenijo pretresajo protesti. Franc Kangler je bil le iskrica, ki je sprožila plamen
nezadovoljstva, ki med državljani tli že
dalj časa. Že vsakodnevno gledanje televizijskih poročil in spremljanje poročanja o
delavcih brez plače; o pomiloščenih preprodajalcih kokaina; o sinovih vplivnih
politikov, ki ne vračajo svoje dolgove; o
poslancih, ki goljufajo pri izpitih; o tajkunih, ki se izogibajo plačevanju davkov,
mora med državljani vzbuditi hudo jezo in
občutek nepravičnosti. Politiki so tisti, ki
bi morali prvi razumeti sporočilo protestov
Matej Tonin, poslanec
in narediti vse, da se razmere v družbi
začnejo spreminjati. Če mlade generacije ne bodo imele upanja v prihodnost, potem bodo še naprej vsak petek z granitnimi kockami obmetavali policiste. Odzivi nekaterih visokih politikov so me razžalostili, saj
so spregledali bistvo protestov. Napisal sem jim spodnje pismo.
»Drage poslanke in poslanci, mislim, da od sedaj naprej obstajata samo
dve možnosti: ali bomo ta plamen protestov z odgovornim ravnanjem in
skupnimi močmi pogasili ali pa se bo razplamtel v neobvladljive razsežnosti. Ne spreglejmo pravih vzrokov za proteste - vsesplošno nezadovoljstvo z družbeno klimo in ekonomsko situacijo se v Sloveniji kopiči
že kar nekaj let. Narediti moramo vse, da odpravimo čim več vzrokov
tega nezadovoljstva. Imamo vsaj dve temeljni nalogi: 1. probleme moramo reševati s skupnim delovanjem in na etičen način ter 2. izboljšati
moramo ekonomsko situacijo. Prva naloga je zgolj vprašanje naše volje
in vesti. Naloga, da izboljšamo ekonomsko stanje v državi, bo mnogo
težja, takojšnjih rezultatov verjetno ne bo. Prepričan pa sem, da bodo vsi
lažje počakali na to opravljeno drugo nalogo, če bomo vsi stopili skupaj
in končno konstruktivno sodelovali. V prihodnjih dneh se obetata kar
dva parlamentarna odbora. Eden se bo ukvarjal z medijskim poročanjem
o protestih, drugi pa se bo ukvarjal z uporabo prekomerne sile policije.
Če bosta odbora zlorabljena za to, da bomo poslanci vzroke za proteste
prelagali na senzacionalistično poročanje medijev, na agresivnost policije ali pa krivdo valili drug na drugega, potem bomo zgolj dodali olja
na plamen vsesplošnega nezadovoljstva. Želim si, da bi bila sklicana
odbora postala mesto, kjer bi policisti lahko javnosti nazorno predstavili, na kakšen način so dolžni ukrepati v primeru protestov in kjer bi jasno
povedali, da imamo tako politiki kot tudi mediji skupno soodgovornost
za umirjanje razmer v državi. Odgovornost za razmere v državi je v
naših rokah. Če kdorkoli misli, da nastalo situacijo lahko izkoristi za
krepitev lastne politične prepoznavnosti in vpliva, si dela medvedjo
uslugo. Imamo dolžnost, da nezadovoljstvo v državi vzamemo kot resen
alarm, da je potrebno nakopičene probleme s skupnimi močmi rešiti. Tej
odgovornosti se ne smemo izogniti.«
Zgornje pismo sem napisal v trenutku razočaranosti nad sedanjo situacijo. Velikokrat se počutim nemočnega, ker se slabe stvari ne spremenijo oziroma se spreminjajo prepočasi. Ko sem bil izven parlamentarnih
klopi, se je vse zdelo lažje. Priznam, da sem po enem letu utrujen od
nenehnih blokad, od nenehnega pojasnjevanja in stalnega zmerjanja.
Ne smilim se samemu sebi in ne bežim od odgovornosti. Žarek upanja
za nadaljnje delo mi daje nedavno soglasno sprejeta pokojninska reforma, ko smo poslanci vendarle dokazali, da znamo nekaj storiti tudi
skupaj.
Matej Tonin, poslanec

11

Aplenca

RAZMISLEK

Glasilo občine Komenda 12/2012

Več poti vodi do humane pomoči!
Ambulanta Probono
Na željo RK Moste, da se seznanimo z delom
prostovoljcev v ordinaciji Probono, se je dr.
Aleksander Doplihar odzval našemu povabilu. Želeli smo namreč izvedeti več o srčni
osebi, ki se že 60 let predaja prostovoljstvu,
kot ustanovitelju brezplačne ambulante in
posvetovalnice Probono.
Ime Probono pomeni »zastonj« oziroma
brezplačno. Ordinacija je namenjena ljudem
brez zdravstvenega zavarovanja. Ustanovljena
je bila 17. januarja 2001, ko se je pojavil prvi
val vojnih beguncev iz Hrvaške in Bosne. Žalostne, obupane skupine ljudi so bile brez vseh
pravic, brez urejenih dokumentov, tudi brez institucije, kjer bi jim pomagali in jim svetovali.
Nujno je bilo treba poiskati rešitev. Ljubljanska
županja Vika Potočnik je razumela stisko ljudi,
pa tudi prostovoljcev, ki niso imeli prostora niti
sredstev. Prvi korak k rešitvi je prispevala MOL.
Naslednja županja, Danica Simšič, je prav tako

odobravala program brezplačne ambulante. V
Ljubljani, na Mislejevi 3, se je našla stavba, v
kateri je bila edina institucija, kjer se trudijo reševati človeka spodobno življenje.
Prihajala je pomoč dobrih ljudi, posebno lep
vzgled so dale žene tujih ambasadorjev v Sloveniji, donirale so soproge predsednikov RS, enako tudi razna društva, pa tudi lekarne z zbiranjem
zdravil. V ambulanto prihaja največ brezdomcev, pa izbrisani, Romi, obrtniki, delavci iz sosednjih držav, ilegalni pribežniki, prosilci za
azil, pa tudi Slovenci, ki nimajo urejenih dokumentov. Zato je nemogoče ugotoviti, koliko
ljudi je iz različnih vzrokov ostalo brez zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Izredno se je povečalo število obrtnikov, ki ne
zmorejo plačevati dajatev in ostanejo brez vseh
pravic, brez premoženja in nadvse razočarani.
Podobna, kot je ambulanta v Ljubljani, se je
odprla tudi v Mariboru na Strossmayerjevi 10 –
pod okriljem Karitasa. V desetih
letih je po zdravstveno ali svetovalno pomoč prišlo prek 900 registriranih bolnikov, več kot 300
neprijavljenih, 124 izbrisanih in
54 novoprijavljenih. Da so higiensko urejeni in dostojno oblečeni pred zdravniškim pregledom
ali pred odhodom v bolnišnico,
je dostop do kopalniške oskrbe v

Kriza duha
V času krize ne trpijo samo naše, sorodnikove,
sosedove, prijateljeve denarnice, ampak tudi
naše duševno stanje. Ljudi tarejo skrbi, ki niso
zanemarljive, ampak ravno nasprotne: kako
bomo plačali položnice, kolikokrat in za koliko
denarja šli ta mesec nakupit hrano, kako bova
otroku plačala šolo v naravi, mu kot mati samohranilka kupila zimska oblačila, kdaj bom
ob službo, kdaj se bom lahko znova zaposlil,
saj služb nikjer ni, koliko časa bom brezposelna in kako bomo do takrat preživeli? Ko gre za
preživetje, gre zares.
Mene, kot strokovnjaka na področju duševnega zdravja, je letos jeseni začelo zelo
skrbeti za nas Slovence. Oktobra sem v eni
izmed občin v naši regiji organizirala predavanje o depresiji, ki se ga ni udeležil niti en
poslušalec. Očiten znak stanja duha na lokalni ravni. Ko oseba obupuje nad seboj, je resnično globoko zabredla. Depresije, tesnobe,
paničnih napadov, različnih strahov, odvisnosti in drugih samouničevalnih vedenj je iz
dneva v dan več, ljudje pa se kot školjke vedno bolj zapiramo vase. Ker je v našem prostoru pokazati, spregovoriti o lastnih stiskah
tako nevarno, ker moramo kar zdržati, ne
glede na to, kako hudo je, še malo, še malo,
dokler ne klecnemo in se zlomimo, ker nas je
sram, če kdo, tudi naš bližnji izve, da smo v
duševni stiski. Tako se na zunaj delamo
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močne, da prikrivamo lastne bolečine in se
pred drugimi ne osramotimo. Pokazati kanček ranljivosti pomeni, da sem slab, nesposoben obdržati službo, iti po poštenih nakupih,
plačati položnice, otrokom zagotoviti brezskrbno obdobje odraščanja, poskrbeti za topel
dom pozimi, da sem manjvreden član družbe.
Globoko notri v školjke, kamor se zapiramo,
smo za stražarja pooblastili občutek sramu,
ki nam onemogoča, da bi pokazali nekaj
svoje človeške ranljivosti.
Res je. Človek se nad stanjem v svetu in državi jezi že leta, odkar je kriza tu: nad slepoto
politikov, nad krivicami v gospodarskem kriminalu, nad brezsrčnostjo delodajalcev, nad
vedno višjimi cenami hrane in storitev, nad
hinavščino in koristoljubjem ljudi. Jeza, ki je
nimamo neskončno, je skozi čas prešla v žalost, ta pa letos prehaja v sprejetje, apatijo, da
tako kot je, pač je, da smo nemočni v tem boju
in tudi, če bi hoteli kaj spremeniti, ne bi mogli,
se ne da. Tako tiho in nepremično trpimo in
čakamo v zaprtih školjkah, da bodo prišli
boljši časi, ker kriza ne more trajati večno,
kajne? A ravno apatija do dogodkov, ljudi in
sebe je tisto najslabše, kar se nam lahko v krizi
duha zgodi. Potem samo še smo in bivamo, ne
pa živimo.
Ana Zarnik Horvat, psihologinja

ambulanti koristilo prek 600 ljudi. Obleka in
spodnje perilo je enkrat uporabno in se ne vrača.
V ambulanti dela prostovoljno 39 zdravstvenih specialistov, medicinska sestra, socialna delavka, študenti farmacije in še 50 prostovoljcev.
Samo lani so opravili 3560 splošnih pregledov
in kar 1150 specialističnih pregledov. Brezplačno posvetovalnico je obiskalo 4040 ljudi. Nujne
napotnice k specialistom ali v bolnišnico pa zaradi doplačila Ministrstvo za zdravje odklanja.
Ljudje brez zdravstvenega zavarovanja imajo po
določilu 7. člena Zakona pravico do nujnega
zdravstvenega varstva, žal pa so do danes obveznosti neizpolnjene. Večina pregledanih v ambulanti Probono ima psihične težave, eni žal trajno
neozdravljive, a vsak ozdravljeni je nagrada za
trud in vzpodbuda za tistih 800 ljudi, da so se
skozi dolgih deset let vrnili v novo življenje.
Da ne bi prezrli te velike, tople osebe, ki je
že več kot 60 let prostovoljec, enajst let vodja
ordinacije Probono, ki je poleg treh nagrad
prejel še državno nagrado za prostovoljstvo
leta 2011 – kot delovna osebnost leta – si želimo še veliko njemu enakih.
Tokrat smo spoznali drugačno humanitarno delo, kjer so stiske in ovire videti nerešljive, a volja in
srčna kultura plemenitih ljudi ne poznata ovir.
Dr. Aleksander Doplihar je znan in priznan
predavatelj, prijeten sogovornik, ki vzpodbuja k
vprašanjem, zato smo vedno počaščeni, ko nas
obišče. Nikoli ne odkloni povabila in do sedaj je
bil gost RK Moste že četrtič. Ni nam žal! Za vse
se mu iskreno zahvaljuje odbor RK Moste.

Kriza in mladost
Ko kriza uniči ti mladost,
Kje pesem je, kje skrita je radost?
Veselja v srcu nič več ni,
Usoda kruta jo pesti.
Srce mladostno vsem trepeče,
za življenje mlado ni več sreče,
kje je služba, kje je kruh?
Gotovo ve sam ljubi Bog!
Vsak v poklicu uspel bi rad,
delal, ustvarjal, tešil glad.
To vse nekje v oblakih spi,
prihodnost mlade vse pesti.
V neizbežni usodi zdaj živi,
čeprav si tega ne želi.
Pred tajkuni branit se ne da,
bogastva iz rok ti on ne da.
Življenje mladih je grenko,
kar z njimi v vladi zdaj počno.
Kdaj prišel bo tisti čas,
da nekdo na svetu reši nas?
Marija Koželj

Aplenca
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Vesele božiþne praznike
ter mirno, prijazno leto 2013
želi
Društvo psorijatikov Slovenije
Podružnica Ljubljana

Vsem občanom želimo blagoslovljene
božične praznike, obilo zdravja in sreče
v Novem letu
Športno društvo Komenda
Vsem občanom želimo blagoslovljene božične praznike,
obilo zdravja in sreče v Novem Letu

Želi občankam in občanom, vsem
dobrotnikom in dobrotnicam veliko Božjega blagoslova ob božiču, jim vošči za dan samostojnosti
in enotnosti, ter jim privošči notranji mir in srečo v letu 2013.
Nabirajmo si zaklade srca.

LISTA NEODVISNIH OBČANOV
OBČINE KOMENDA
Vsem občanom želimo blagoslovljene božične praznike, obilo
zdravja in sreče v Novem letu
Ne vrednoti svojega življenja le po uspehih in neuspehih na
svoji poti. Raje sprejmi vse, kar ti pride na pot. Uživaj v
rožah, prepusti se sonþnim zahodom, smehu majhnih otrok,
dežju in ptiþjemu petju. Vse to vsrkaj vase. Ni poti do sreþe;
sreþa je pot. (Wayne W. Dyer)
Naj vaša pot v letu 2013 teþe v želeno smer, vam želi
Orientacijski klub Komenda

Turistično društvo Komenda
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nas
podprli v tem letu, obenem pa
vam želimo blagoslovljene
božične praznike, ter veliko
zdravja in dobrega počutja v
novem letu.
želi vsem občankam in občanom
občine Komenda vesele božične
praznike, ter zdravja in osebnega zadovoljstva v prihajajočem
letu.
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
KRAJEVNA ORGANIZACIJA
KOMENDA

Lista za TURIZEM,
RAZVOJ, NAPREDEK
žželi
li vsem občankam
bč k iin občanom
bč
Komende vesele božične praznike, zdravje, uspešno in srečno leto 2013

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE TER ZDRAVO IN USPEHOV
POLNO V NOVEM LETU 2013 VAM ŽELI
KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA BORCEV ZA
VREDNOTE NOB KOMENDA

Vesel Božič, srečno Novo leto,
veliko zdravja in vsega dobrega
ter izpolnitev želja v prihajajočem letu.
Športno društvo Suhadole
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V
novem letu 2013 vam bo, drage občanke in občani,
Aplenca
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MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO
ZA KAKOVOSTNO STAROST
ponudilo tri programe, ki se vsi pričnejo izvajati v januarju 2013 in vam na takšen način voščijo ob
prihajajočih praznikih.
1. ŠOLA KVALITETNEGA STARŠEVSTVA
Kot že dve leti do sedaj bo tudi v letu 2013 v
Komendi Šola kvalitetnega starševsta. Kljub
neugodnim časom našega programa nismo
oklestili, saj se zavedamo pomembnosti medosebnih, zlasti družinskih in partnerskih odnosov, ki v krizi potrebujejo še več trdnosti. K
sodelovanju smo povabili strokovnjake s področja psihologije, socialnega dela ter zakonske in družinske terapije, ki so pripravili naslednje zanimive teme:
14. januar: Soočanje s krivdo v medosebnih
odnosih - Ana Zarnik Horvat, psihologinja in
spec. zakonske in družinske terapije.

18. februar: Naučiti se
obvladati stres - Ana Zarnik Horvat, psihologinja in
spec. zakonske in družinske terapije.
25. februar: Pomoč otroku
pri težavah v čustvovanju
- Ana Zarnik Horvat, psihologinja in spec. zakonske
in družinske terapije.
4. marec: Kako samozavestni smo - Ana Zarnik
Horvat, psihologinja in
spec. zakonske in družinske terapije.
Šola kvalitetnega starševstva bo
potekala v OŠ Komenda Moste, v
učilnici v Komendi. Srečevali se
bomo vsak ponedeljek, od 14. januarja do 4. marca 2013, tudi med
zimskimi počitnicami. Predavanja
se bodo začela ob 18. uri in trajala
uro in pol.

21. januar: Najstništvo kot izziv, vendar za
koga - Janja Frelih Gorjanc, psihologinja in
spec. zakonske in družinske terapije.
28. januar: Strahovi pri otrocih - Sabina Šilc,
psihologinja in družinska terapevtka.
4. februar: Dobro doživljanje partnerja I. prof. dr. Jože Ramovš.
11. februar: Dobro doživljanje partnerja II. prof. dr. Jože Ramovš.

Vabljeni ste vsi občani, saj so predavanja koristna priložnost, da si enkrat
na teden vzamete čas zase, se seznanite z zanimivimi temami, slišite kaj
novega, uporabnega, se učite o sebi
in bližnjih in opremite za vloge, ki
jih živite v vsakdanjem življenju.

2. TEČAJ RAČUNALNIŠTVA ZA STAREJŠE NA NAČIN DRUŽABNIŠKIH PAROV Z MLADIMI
Dandanes brez znanja računalništva skoraj
več ne gre. V našem društvu vam nudimo enkratno priložnost, da se tudi starejši spoprimete
z računalniškimi veščinami na prijeten način, v
družbi z mladimi računalniškimi »strokovnjaki«.
Informativno srečanje
bo v ponedeljek, 14.
januarja 2013, na Glavarjevi 104 »špital«, v
Komendi, ob 16.00.
Tečaja se lahko udeležite
tisti, ki ste že bolj domači z računalnikom, kot
tudi tisti, za katere bo to
šele prvo spoznavanje,
pa seveda tudi tisti, ki ste
tečaj računalništva obiskovali že letos, zgodaj
spomladi, da boste malo
osvežeili svoje znanje in
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mogoče tudi kaj novega dodali.
Tečaj je brezplačen, zato izkoristite priložnost za osvajanje novih veščin v prijetni
družbi mladih.

3. DELAVNICE ZDRAVE IN URAVNOTEŽENE PREHRANE
Kako pomembno za naše zdravje in dobro
počutje je, kaj in koliko pojemo, se verjetno
strinjamo vsi. Da pa se bomo v prijetni družbi
z Olgo Hace še bolje seznanili o tem, kako
pripravljati slastne obroke brez soli in sladkorja, vas v Medgeneracijskem društvu vabimo
na
10 delavnic zdrave in uravnotežene prehrane, ki se bodo pričele v torek, 8. januarja
2013, v Osnovni šoli v Komendi, ob 18.00 in
se potem nadaljevale še devet torkov, ob isti
uri, na isti lokaciji.
Za konec pa samo, da vas spomnimo, da se
drugi del petih delavnic
EKSPERIMENTI ZA VSAKOGAR
nadaljuje v torek, 8. januarja 2013, ob
16.00, na Glavarjevi 104, v Komendi.
Lepo praznovanje in vse dobro v novem letu
2013 Vam, drage občanke in občani želimo
iz vsega srca članice in člani Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Komenda in Zavod Medgeneracijsko središče
Komenda.
Viktorija Drolec, predsednica društva

KK
Komenda
Aplenca

Kasači tudi letos uspešni

Kobila Jolly GJ (v ospredju desno, levo Milan Žan in Cash Hammering) in Roman Jerovšek sta
slavila na prvih letošnjih dirkah v Komendi.
Kasaška karavana v Sloveniji je začela svojo
letošnjo pot meseca aprila v Ljutomeru, zaključila pa jo je oktobra v Šentjerneju. Na osmih
slovenskih hipodromih so številni ljubitelji in
obiskovalci kasaškega športa videli dvaindvajset zanimivih tekmovalnih dni, največ kar sedem pa so jih pripravili člani našega najstarejšega kluba na hipodromu v Ljutomeru.
Tekmovalci KK Komenda, ki deluje vse od
leta 1955, vodi pa ga neumorni predsednik
Alojz Lah, so tudi v letošnjem letu uspešno
predstavljali naš kraj, občino in klub na vseh
slovenskih hipodromih. Naši tekmovalci in
tekmovalke so letos nastopili 239 krat in osvojili 31 prvih, 32 drugih in 36 tretjih mest. Na
domačem hipodromu v Komendi smo pripravili tri tekmovalne dneve, številni gledalci pa
so lahko videli enaindvajset zanimivih dirk.
Tudi letos je postal najuspešnejši voznik (po
uvrstitvah v tekoči sezoni) član KK Ljutomer
Jože Sagaj mlajši, ki je osvojil v šestinosemdesetih nastopih trideset zmag, petnajst drugih in
pet tretjih mest, med prvo peterico pa je bil
uvrščen celo triinšestdesetkrat. Na drugo mesto
se je uvrstil tekmovalec iz KK Šentjernej
Marko Gorenc (12 zmag, 6 drugih in 3 tretja
mesta), na tretje pa Peter Zadel mlajši iz domačega kluba. Peter je v oseminštiridesetih nastopih desetkrat zmagal, štirikrat je osvojil drugo,
osemkrat pa tretje mesto, med prvo peterico pa
je bil uvrščen kar enaintridesetkrat.
Za naš klub je v letu 2012 nastopalo 17 tekmovalcev: Roman Jerovšek (5 prvih, 11 drugih,
4 tretja mesta), Dušan Krhač (2, 0, 0), Milan Žan
(3, 6, 6), Ive Dovžan (0, 0, 1), Matevž Jagodic,
Peter Zadel mlajši (10, 4, 8), Ilija Rezać (0, 0, 1),
Tomaž Habjan, Mirko Gregorc (2, 2, 4), Viktor
Marinšek (0, 0, 1), Andrej Marinšek (2, 1, 0),
Blaž Jan (2, 1, 4), Miha Jan (1, 5, 3), Gašper Jan,
Janez Štremfelj (2, 1, 2), Andrej Arnol (1, 0, 0),
Miha Šušteršič (0, 1, 0) in dve tekmovalki: Darja
Krelj (0, 0, 1) in Maša Habjan (1, 0, 1).
V ospredju dogajanja letošnje kasaške sezone je bil vsekakor 22. slovenski kasaški derbi,
ki pomeni za vsakega nastopajočega kasača

tudi najpomembnejšo dirko v karieri. Osrednja
rejska dirka dvanajstih najboljših štiriletnih
kasačev na progi dolžine 2600 metrov je bila
letos v zibelki slovenskega kasaštva, na hipodromu v Ljutomeru. Naslov najboljšega štiriletnika je tudi letos odšel v vitrine KK Komenda,
Romanu Jerovšku pa je po lanskoletnem uspehu s kobilo Jolly GJ tudi tokrat uspel veliki
met. Potomec Persugilla in Jasne, lanskoletni
zmagovalec državnega prvenstva za triletne
kasače žrebec Jerry Lou GJ, je s kilometrskim
časom 1:22,3 ugnal vso konkurenco in tako
osvojil letošnji slovenski kasaški derbi. Drugo
mesto na derbiju je osvojil žrebec Prior Right
in Slavko Franko iz KK Šentjernej, tretje pa
kobila Patricia MP in Peter Zadel mlajši.
Član našega kluba Peter Zadel mlajši je z
dvema zmagama (prvo je dosegel v Neaplju,
drugo pa na finalu v Mariboru) v veliki meri
pripomogel k skupni zmagi Slovenije v mediteranskem pokalu. V sodelovanju z Zvezo društev
kasaške centrale Slovenije so finale mediteranskega pokala kasaških voznikov na hipodromu
Kamnica v Mariboru, odlično pripravili člani
Konjeniškega društva Piramida. Na veselje
domačih gledalcev je s šestletnim kastratom
Pen Starom zmagal predstavnik Slovenije Peter
Zadel mlajši in tako Sloveniji priboril skupno
prvo mesto. Drugo mesto v dirki je osvojil
predstavnik Srbije Goran Stamenković s štiriletno kobilo Inerro, tretje pa Francoz Jean Paul
Fasquelle in devetletna kobila Lora. Slovenski
vozniki (Peter Zadel ml., Dušan Zorko,
Nina Lovrenčič in Janez Hrovat) so v
šestih nastopih zbrali 73 točk, Malta na
drugem mestu 49, Rusija na tretjem pa
43 točk.
Tako kot že prejšnje, so tudi letošnjo
kasaško sezono v Sloveniji v prvi vrsti
zaznamovale rejske dirke in njihovi
zmagovalci. Zvrstilo se je pet rejskih
dirk, v ospredju dogajanja pa je bil
vsekakor 22. slovenski kasaški derbi.
Kot smo že zapisali, je osrednja rejska
dirka največ veselja prinesla žrebcu Je-
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rry Lou-u GJ in našemu Romanu Jerovšku. Na
državnem prvenstvu triletnih kasačev v Ljubljani, je letošnjo tretjo rejsko dirko sezone na
2100-metrski tekmovalni stezi s kilometrskim
časom 1:18,6 dobila kobila Jasa GL na vajetih
Dušana Zorka. Po trojnem zmagoslavju na prvenstvu triletnikov so tekmovalci iz Ljutomera
osvojili vsa tri prva mesta tudi na prvenstvu
dvoletnikov, s kilometrskim časom 1:20,2 pa je
slavila potomka Gerd Novembra in Ize, kobila
Itty na vajetih Marka Slaviča mlajšega. Hipodrom Brege pri Krškem je letos že četrtič zapored gostil prestižno rejsko dirko 3- do 14-letnih
slovenskih kasačev za šampionat Slovenije.
Dirko so izvedli v dveh tekih, skupni zmagovalec pa je postal potomec Shawland Nobla in
Anese, enajstletni kastrat Angel Sirrius na vajetih Marka Gorenca, ki je z najboljšim kilometrskim časom dneva 1:15,6 slavil tako v prvem,
kot tudi v drugem teku. Jesenski kriterij za
4-letne in starejše slovenske kasače so že po
tradiciji pripravili na hipodromu Stožice v
Ljubljani. Tudi to lovoriko je na zahtevni progi
dolžine 2600 metrov osvojil trenutno najuspešnejši slovenski kasač, enajstletni kastrat Angel
Sirrius na vajetih Marka Gorenca.
Letošnje leto (kljub osvojitvi slovenskega
kasaškega derbija) po doseženih rezultatih
vsekakor ni primerljivo z lanskoletnimi težko
ponovljivimi dosežki. Vendar pa je ob zaključku tekmovalne sezone vseeno potrebno poudariti nekaj izjemnih uspehov komendskih kasačev: zmago Romana Jerovška in žrebca Jerry
Lou-a GJ na slovenskem kasaškem derbiju,
zmago Petra Zadela mlajšega na finalu mediteranskega pokala kasaških voznikov na hipodromu Kamnica v Mariboru, drugo mesto Romana
Jerovška in lanskoletne zmagovalke slovenskega kasaškega derbija petletne kobile Jolly GJ v
dirki za pokal mesta Ljubljane, drugo mesto
Milana Žana in devetletnega žrebca italijanske
reje Gondar Parka na finalu Trojne krone Agronatur v Ljubljani, drugo mesto italijanskega
voznika Giacoma Contrija, šestletne kobile
italijanske reje Male Lux in trenerja Milana
Žana na prestižni dirki za ljubljansko miljo ter
zmago Mirka Gregorca in petletnega žrebca
Izmirja v spominski dirki ustanovitelja dolenjskega farmacevtskega podjetja Krka, magistra
Borisa Andrijaniča v Šentjerneju. V isti dirki
sta tretje mesto osvojila še enajstletna kobila
nemške reje Sham in naš Ilija Rezać.
Darko Hacin
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Gasilci PGD Komenda ob koncu leta
Aplenca

Naš gasilski dom je končno zasijal skoraj v celem svojem sijaju. Želja,
da bi letos končali fasado, se nam je uresničila, kar ste lahko videli tudi
na naslovnici prejšnje številke Aplence. V celotni projekt gradnje prizidka je bilo vloženih že 255.567,94 EUR, od tega smo od Občine Komenda prejeli 40.000,00 EUR. Vloženih je bilo 3.081 ur prostovoljnega
dela, ki ga je opravilo 43 gasilcev. Največ vidnega in nevidnega dela je
v novem prizidku opravil naš poveljnik društva Slavko Poglajen. Začel
je z idejo o gradnji garaž in pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Po
njegovi zaslugi smo vedno izbrali najboljše izvajalce del in pridobili
najnižjo ceno. Skrbel je, da so bili zapadli računi plačani. Prisoten je bil
na vseh delovnih akcijah. Ko so ostali gasilci po delovni akciji zasluženo počivali, je on nadaljeval z gasilsko administracijo, ki je tudi ni malo.
Ves čas gradnje mu je bila dobrobit društva na prvem mestu. Sedaj
imamo gasilski dom, kjer so našli primeren prostor avtomobili, oprema
in orodje. Imamo prostor za sestanke, za gasilske vaje, za mladino, za
druženje. V novi dvorani lahko pripravimo tudi večje prireditve, primerna pa je tudi za najem. Gradnja seveda še ni končana; in nekaj lahko
ostane za prihodnje leto (predvsem ureditev asfaltiranega dvorišča in
okolice doma). Manjka tudi še nekaj opreme v novih prostorih, ureditev

Gasilska mladina končala
tekmovalno leto

stopnišča in obnova stare sejne sobe. Ker nam energije in volje še ni
zmanjkalo, bomo počasi in seveda z vašo pomočjo tudi to uredili.
Na naš novi gasilski dom smo zelo ponosni. Lahko pa ste nanj ponosni tudi vi krajani, saj nam je uspelo le z vašo podporo in pomočjo.
Vsak evro, ki ga prejmemo, koristno uporabimo, kar kažejo tudi rezultati. Tudi sami se trudimo z nabiranjem sredstev z zidaki, s srečelovi na
prireditvah v športni dvorani, s sodelovanjem na kmetijskih sejmih, z
raznosom koledarjev in z drugimi akcijami.
Na prireditvi Gašperjev Miklavž nas je presenetila lista TRN, saj
nam je za gradnjo prizidka podarila 2.000,00 EUR. Tako bomo lahko
uredili tudi ogrevanje v naši novi dvorani. HVALA!
Pri naših dejavnostih izstopajo članice A, ki že tretje leto tekmujejo
v letni in zimski ligi Gasilske zveze Slovenije. Na letošnji zimski ligi
so dosegle eno 2. in eno 3. mesto, v skupnem seštevku pa so osvojile 4
mesto. Na letni ligi so tudi dosegle eno 2. in eno 3. mest. Ne smemo pa
tudi mimo odličnega 9. mesta na letošnjem državnem gasilskem tekmovanju v Velenju, na katerem je po izbirnih občinskih in regijskih
tekmovanjih nastopalo 47 ekip članic A.
Mihaela Poglajen

HVALA DONATORJEM

Za mladinsko komisijo v PGD Komenda je bilo leto 2012 zelo naporno.
Bili smo na državnem mladinskem tekmovanju z dvema ekipama, organizirali občinsko gasilsko tekmovanje in imeli regijsko tekmovanje
Društva mladi gasilec. S tekmovanjem v pikadu, ki je bilo v PGD Komenda 23. novembra, sta gasilski mladini GZ Komenda in GZ Kamnik
končali tekmovalno leto.
V pikadu je zmagala mladina PGD Križ, PGD Komenda je osvojila 3.
mesto, mladi iz PGD Tunjice pa 2. mesto. Po sedmih letih osvajanja
vrha je letos mladina PGD Komenda priznala premoč mladih iz PGD
Tunjice, ki so skupni zmagovalec za leto 2012. PGD Komenda je osvojila drugo mesto, PGD Šmarca pa tretje. Tudi mladi iz PGD Križ so bili
uspešni, saj so osvojili odlično peto mesto med 16 društvi.
Mihaela Poglajen

V novi dvorani bodo gasilci imeli večje prireditve in srečanja,oddajali pa
jo bodo tudi v najem.
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Na 10. Gašperjevem Miklavžu 1. decembra v Športni dvorani v Komendi je komendske gasilce prijetno presenetila Lista TRN – turizem, razvoj
in napredek, ki ima svoje svetnike v občinskem svetu, ko jim je podarila bon za 2000 EUR. Pred dvema letoma je TRN podaril aparat za oživljanje na takratnem Gašperjevem Miklavžu gasilcem iz Most. Denar
bo tokrat komendskim gasilcem prišel seveda zelo prav, saj bodo tako
uredili ogrevanje nove dvorane. Listi TRN se zato iskreno zahvaljujejo.

Aplenca
Čestitka
in torta Maticu Zupanu

Glasilo občine Komenda 12/2012
Karate klub
Komenda
Brez tekmovalnih uspehov je karate kot drevo
brez plodov.

Matica Zupana iz Most in Domna Pavliča iz Begunj, ki sta v Južni Karolini bila uspešna na Firefighter Combat Challenge (14. v dvojicah) so ob
vrnitvi iz Amerike pozdravili prijatelji, svojci, župan Tomaž Drolec in
svojci v Mostah pred gasilskim domom. Maticu (več v Aplenci januarja) je
še posebej čestital tudi predsednik Gasilske zveze Komenda Jože Sušnik
(slika zgoraj). Seveda pa ni manjkala tudi torta (slika spodaj).
– A. Ž.

»Nekatere borilne veščine so se
od svojega bistva oddaljile ravno
zaradi borbe, ki je postala zgolj
sredstvo za doseganje medalj in
pokalov,« je uvodoma poudaril
Vlado Paradižnik, tehnični
mentor Sankukai karateja. »V
naših klubih se karate trenira kot veščina, a brez borbe je karate kot drevo
brez plodov,« je še dodal. O tem smo se lahko prepričali ob nedavnem državnem prvenstvu Sankukai karateja v Domžalah, 11. novembra 2012, kjer
so se dečki pomerili v športnih borbah in deklice v katah.
Moči in spretnosti je pomerilo 160 mladih karateistov in karateistk iz
devetih slovenskih klubov in petnajstih sekcij, ki so si udeležbo na prvenstvu izborili na predhodnih regijskih tekmah. V Komendi smo oktobra izvedli regijsko tekmo s kar 32 udeleženci, izmed katerih se jih je
devet najboljših uvrstilo na državno prvenstvo.
Naši mladi borci so na državnem prvenstvu zopet dosegli zelo dobre
rezultate - vsak v svoji kategoriji; Luka Panjan in Mark Valjavec sta se
uvrstila tik pod vrhom na 2. mesto, Tilen Bunčič, Jon Kuhar, Jaka Ušeničnik in Luka Eržen pa so jima tesno sledili na 3. - 4. mestu.
O načinih treninga karateja je za Aplenco dodal komentar še Marko
Kramar, trener kluba v Komendi: »Pri treningu karateja sta najpomembnejša vztrajnost, delo in trud. Nekaterim je bližje športna borba,
nekateri so hitri, drugi močni, tretji zopet bolj razgibani. A kar najbolj
šteje je, da otrok premaga napor in se potrudi. Tudi podpora staršev pri
njihovih prizadevanjih je izjemno pomembna.«
In prav to, vztrajnost in delo, je pripeljalo naše karateiste do uspehov.
Mi naj samo še dodamo iskrene čestitke in dobre želje za naprej.

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

Podboršt 7b, Komenda

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

• Alu stavbno pohištvo:
• alu okna in vrata,
• zimski vrtovi in vetrolovi,
• nadstreški,
• tehnične fasade,
• predelne stene,
• stavbna ključavničarska dela.
• Varjenje aluminija
• Krivljenje in razrez pločevine

Odlikuje nas
pol stoletja
delovnih izkušenj,
kakovostno delo in
solidne cene

• Pro požarni elemen
• Steklarska dela:
• stekla za kuhinjske obloge,
• brušenje,
• vrtanje,
• rezanje,
• ogledala,
• steklene fasade,
• stekleni nadstreški,
• steklena vrata,
• steklene predelne stene,
• steklene ograje.
• Okvirjanje slik, ogledal
NAROČILA SPREJEMAMO TUDI NA
SEDEŽU PODJETJA NA PODBORŠTU
V KOMENDI

U d.o.o.
L
A
K
A
L
OB
čno 2013
re
vam želi s

Vsa lepa doživetja
božičnih praznikov naj
vas razveseljujejo tudi
v novem letu.
Vozniki - srečno vožnjo
v letu 2013!

• servisiramo avtoklime
• menjamo in centriramo gume
• servisiramo in popravljamo avtomobile VW, Audi,
seat in Škoda
• pogodbeno sodelujemo s kleparjem in ličarjem
• pogodbeno sodelujemo z zavarovalnicama Adriatic
in Triglav
• vgrajujemo originalne rezervne dele, po dogovoru
pa tudi rezervne dele s poreklom v Evropski uniji in z
enako garancijo
• preizkušamo zavore na lastnih zavornih valjih
• merimo in nastavljamo izpušne pline
• pripravimo vam vozilo za tehnični pregled in ga
na vašo željo tudi opravimo
• Imamo certifikat za predelavo osebnih
avtomobilov na avtoplin
avtomehanika.marn@gmail.com
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Aplenca
PRAVNI NASVETI

Glasilo občine
Komenda 12/2012
Izvensodna rešitev spora
- mediacija

Z našim poslovnim partnerjem smo v
sporu
glede
plačila opravljenih storitev.
Več let smo
uspešno
poslovno sodelovali. Z njim
želimo poslovati tudi v priIrena Hacin Kölner
hodnje, zato se
želimo izogniti sodnemu postopku. Sami
smo se z njim že poskušali dogovoriti, a nismo bili uspešni. Kaj naj storimo?
V vašem primeru je smiselno, da se dolžniku
pošlje opomin s strani odvetnika, s predlogom,
da se sestanete na skupnem sestanku in pogovorite o možnih rešitvah spora. Včasih je dolžnik do predlogov, ki jih poda odvetnik, ki ste
ga vi izbrali, nezaupljiv, saj ves čas razmišlja,
kaj se za takšnim predlogom dejansko skriva.
Nastali spor lahko še pred začetkom sodnega

POD DROBNOGLEDOM

plovbami po svetovnih morjih, s svojimi mornarji izognil potencialno smrtonsonemu skorbutu. Za razliko od slavnega portugalskega pomorščaka Vasca da Game, katerega mornarji so
dve stoletji pred tem množično zbolevali in
umirali za to boleznijo. Zelje kljub svoji majhni
kalorični vrednosti vsebuje veliko količino beljakovin - vse esencialne aminokisline. Je bogat
vir mineralov kot so kalij, kalcij, magnezij, fosfor in železo. Vsi ti minerali pa se tudi nahajajo
v obliki, ki jo telo lahko enostavno vsrka med
prebavo. Vsebuje tudi sekundarne rastlinske
metabolite, ki jim nekatere raziskave pripisujejo
zaviralni učinek na razvoj določenih vrst raka.
Skisa se tekom biološkega procesa fermentacije,
ki ga omogočajo mlečnokislinske bakterije. Ti
mikroorganizmi v okolju brez kisika, ob primerni temperaturi in zadostni količini hranil, energijo pridobivajo z mlečnokislinskim vrenjem.
Mlečna kislina, ki pri tem procesu kot stranski
produkt nastaja, služi tudi kot naravni konzer-

Po praznikih diši

Smo v zadnjem
mesecu leta in že
smo pričeli s pripravami na praznike. V marsikateri hiši krasi
mizo ali vhodna
vrata
adventni
venček, na okenske police pa položimo
pomarančo, v katero
Olga Hace
nabodemo klinčke. V hiši nam prijetno diši, je praznično
vzdušje in polno pričakovanj, ko mogoče na
sveti večer ali na Silvestra sede vsa družina
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ohranijo medsebojne vezi (poslovne, družinske,
itd.). Če stranki dosežeta sporazum, se lahko dogovorita, da se sporazum zapiše v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. To pomeni, da
upnik v primeru, da dolžnik dogovorjenega ne
izpolni, takoj lahko vloži predlog za izvršbo.
Pravdni postopek ni potreben.
Še bolj pa je mediacija učinkovito sredstvo za reševanje sporov med fizičnimi osebami; pa naj gre za družinske, dedne, sosedske ali odškodninske spore. Mediacija je
znak kulturnega reševanja sporov in nam je
lahko le v ponos, če spor poskušamo rešiti
po mirni poti izven sodišča.
Odvetnica Irena Hacin Kölner. telefon 031
347 989, email: info@moj-odvetnik.si
splet: www.moj-odvetnik.si
Pravni nasveti iz prejšnjih številk Aplence
so sedaj zbrani tudi na spletni strani www.
moj-odvetnik.si, kjer se lahko tudi naročite, da jih boste v prihodnje prejeli tudi na
svoj elektronski naslov. Vabljeni k prebiranju in prijavi.

Kislo zelje kot živilo in zdravilo

Kislo zelje ni
po naključju že
stoletja priljubljena sestavina
jedi po vsem
svetu. Jedi iz kislega zelja na
našem jedilniku
pogosto srečujemo predvsem v
zimskem času.
Že v antičnih
Blaž Filipič
časih so poznali
hranljivost in zdravilen učinek kislega zelja. V
kulinariki in zdravstvu so ga uporabljali tako
Egipčani kot stari Grki. Po Evropi pa so ga kasneje raznesli Rimljani z osvajalskimi pohodi.
Njegovo prehrambeno vrednost so že pred časom spoznali tudi v pomorstvu. Po zalugi uživanja kislega zelja se je tako v 18. stoletju angleški
raziskovalec James Cook, med dolgotrajnimi

OLGIN KOTIČEK

postopka poskusite rešiti s pomočjo tretje nevtralne osebe – mediatorja, ki deluje v okviru zasebnega mediacijskega centra, npr. Evropskega centra
za reševanje sporov (ECDR). Mediatorji v gospodarskih sporih so večinoma iz vrst odvetnikov,
sodnikov in notarjev. Glavne prednosti mediacije
so poleg popolne nevtralnosti mediatorja, zaupnost postopka ter prostovoljna udeležba vseh
vpletenih. Na pobudo ene od strank mediacijski
center nasprotno stranko najprej povabi k sklenitvi sporazuma o predložitvi spora v postopek reševanja mediacijskemu centru. Če se obe strani s
postopkom mediacije strinjata in poravnata stroške mediacije se postopek začne in iz liste mediatorjev sporazumno izbereta mediatorja. Nato se
opravi eno ali več srečanj, lahko tudi ločeno z
vsako stranko. Mediator ob koncu ločenega srečanja stranko vpraša, ali lahko to, kar mu je povedala, prenese nasprotni stranki. Po potrebi se izvedejo tudi dokazi ali pridobi izvedensko mnenje.
Mediator lahko ves čas postopka daje predloge za
rešitev spora. Prednost mediacije kot neformalnega postopka je tudi v tem, da daje strankam možnost, da svoja razmerja uredijo celovito in hkrati

skupaj za mizo. To so trenutki, ki nam ostanejo
v spominu, tudi zaradi prijetnega vonja.
Naj bosta letošnji Božič in Novo leto drugačna. Zakaj bi kupovali v veleblagovnicah?
Dobrote kupimo pri znancu, prijatelju, v bližnji
pekarni ali kmetiji, na ta način bo več Slovencev imelo lepe praznike!
Za praznično večerjo pripravimo vedno tudi
meso. Izogibamo se piščanca, največkrat je to
svinjska ali telečja pečenka, morda tudi ribe.
Vsaka gospodinja meso pripravi na svoj način,
z veliko truda in ljubezni, zato je tudi okusna.
Morda letos izstopite iz okvirja tradicije in
pripravite piškote, značilne za novoletni čas, ki
pogrejejo telo in dušo!
Sestavine: 20dkg moke, ščep soli, cimet,

vans in pripomore k trajnosti živila. Enak proces
v kmetijstvu s pridom uporabljajo pri proizvodnji silaže, v živilstvu pa pri proizvodnji fermentiranih mlečnih izdelkov. Fermentacija poteče le ob odsotnosti kisika,zato med kisanjem
ne sme priti v stik z zrakom. Kislo zelje vsebuje
številne mlečnokislinske bakterije za učinkovito
delovanje naše prebave.
Danes s tako imenovanim procesiranjem
hrane (nekaj običajnega z industrijsko proizvodnjo nekaj povsem običajnega) kislemu zelju
sicer podaljšajo rajnost, a zmanjšajo njegovo
delovanje našo prebavo, krvožilje, imunski
sistem in splošno počutje. Zato ne bodimo pozorni le na ceno, pač pa tudi od kod zelje prihaja,
kako je raslo in kako je bilo skisano, ali so ga
pred pakiranjem termično obdelali (pasterizirali)... Vse to je pomembno za kvaliteto živila,
zdravje in naše počutje.
Blaž Filipič, uni. dipl. biotehnolog
Tel.: 031 361 305, e-pošta: info@prem.si,
splet: www.prem.si
ingver, mleti klinčki, muškatni oreh-vsega
skupaj eno žlico, 2 žlici medu, 10dkg margarine, polovico pecilnega praška in 3 žlice vode.
Iz sestavin zamesimo testo, zavijemo v folijo in
za eno uro položimo v hladilnik, da se okusi
prepojijo. Testo nato razvaljamo in oblikujemo
poljubne oblike piškotov. Testo se dobro obnese
tudi v testomatu, lahko pa naredimo piškote na
metre (na strojček za izdelavo piškotov). Piškote pečemo na peki papirju, v naprej ogreti pečica na 180°C, dobrih deset minut. Še tople potresemo z mletim vanilijevim sladkorjem.
NAJ VAM TEKNE V DOBRI DRUŽBI!
V letu, ki prihaja,vam želim MIR V DUŠI,
ZDRAVJA V TELESU IN LJUBEZNI V SRCU!
Olga Hace

Aplenca
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Prem

Delovni čas:
pon. in sre. od 12. do 19. ure
tor. in čet. od 8. do 15. ure
pet. od 10. do 19. ure
sob. od 7. do 12. ure

Strokovno, razumljivo in zanimivo učenje

Inštrukcije MAT, FIZ, KEM in BIO
Priprava na popravne izpite
Metode učinkovitega učenja
Načrtovanje učenja
Urejena ženska ali moška pričeska
poudarjena lepota in samozavest

Blaž Filipič, uni. dipl. biotehnolog
Gmajnica 21, 1218 Komenda
tel. 031 361 305, e-pošta: info@prem.si

Frizerka Jerneja vas pričakuje v salonu v stavbi zdravstvene
ambulante
Lahko se naročite po telefonu.

www.prem.si

Praznične luči sredi mrzle zime, ko nam prijateljstvo ogreje
dlani in se želja vzpne iz srca v višine.

Blagoslovljen božič in srečno novo leto 2013

MODNO FRIZERSTVO CECILIJA
Glavarjeva 104, 1218 Komenda
tel.: 01-834 17 68, GSM: 041-369 048

@elite spremeniti svoj
videz?
Oglasite se, z veseljem
vam bomo pomagali.
S profesionalno
kozmetiko JOICO,
ILIRIJA, SHWARZKOPF
in DAVINES bodo va{i
lasje zdravi in lepi.

LAH TEHNIK d.o.o., Klanec 13, Komenda, Marko Lah

* prodaja kmetijske mehanizacije * gume za osebne avtomobile * platišča * snežne lopate
* prodaja goriva * prodaja motornih olj * prodaja
plina * mini market bife Lah * avtopralnica (odprta
vsak dan od 8. do 19. ure) *
pri
KOMENDA PARTNER
BENCINSKI SERVIS IN BIFE od 6.00 do 22.00

Ob petkih in sobotah
imajo naro~ene stranke
prednost!!
Delovni ~as::
0
pon., tor.: 7.00 – 14.00
0
sre., ~et., pet.: 13.00 – 19.00
0 Novo!
sob.: 6.00 – 11.00
êÍ

Želimo vam prijetne in doživete božične praznike,
v novem letu 2013 pa obilo zdravja in veliko prijetnih
srečanj v našem salonu.

Vesele božične praznike
in srečno novo leto 2013
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Tržnica
na Gori je prijetno presenetila
čas polna obiskovalcev in seveda tudi kupcev. Kakšnih tri sto se jih je
zvrstilo v štirih urah. Ja, nadvse lepo, prijetno presenečenje je bilo to za
začetek,« je bil zadovoljen predsednik TD Koritnik .
Naslednja tržnica ta mesec je bila v soboto, 22.decembra, januarja
2013 pa prvo in tretjo soboto po novem letu – 5. in 19. januarja.
Zadovoljni s ponudbo na tržici 1. decembra so bili tudi prodajalci,
presenečeni z dobro založenostjo pa tudi obiskovalci. Števiklni domačini so se kar peš sprehodili do Gore in slišati je bilo, da jbo tržnica lahko
tudi prijetna rekreacija; skratka , prijetno in koristno.
To je vsekakor dobro za kmetovalce oz. prouizvajalce iz Komende in
okolice, vendar pa ne bi smela biti ponudba dražja,kot je kje druigje na
tržnicah. Nekateri odmevi so bili namreč že na začetku precej kritični
glede cene.

Po tem, ko so 19. oktobra na Gori 5 pri Komendi slovesno odprli prenovljeno Koželjevo domačijo in v okviru programa Turističnega društva
Komenda, ki je bilo s predsednikom Vidom Koritnikom in z Mojco
Tercelj Otorepec iz Zavoda za kulturno dediščino Kranj tudi glavni pobudnik in oblikovalec strokovne izvedbe prenove in z njo tudi načrtovane oživitve etnoloških dogajanj v prihodnje, so 1. decembra na Gori 5
odprli tudi napovedano Tržnico.
Predsednik TD Vid Koritnik nekaj dni pred dogodkom ni bil ravno
prepričan, da bo tržnica uspela že prvič. »Še večer pred napovednim
odprtjem oziroma začetkom sem razmišljal, če bo nekaj prodajalcev in
recimo sto obiskovalcev-kupcev, bo to zares lep začetek.«
Pa se je potem zgodilo nepričakovano. Petnajst stojničarjev je prišlo
v soboto, 1. decembra, na Goro in med njimi je bilo kar nekaj domačinov. Prišli pa so tudi stojničarji z bio-pridelki in domačo ponudbo iz
okolice in celo iz Ankarana. Od 8. do 12. ure je bila tržnica ves čas zelo
obiskana.
»Zares sem prijetno presenčen. Ni bilo gneče, bila pa je tržnica ves
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Srebrno priznanje Sloveniji
Za delo na področju kemijske varnosti v svetu je Slovenija septembra v Nairobiju dobila srebrno
priznanje.

Na tretjem zasedanju Mednarodne konference
o ravnanju s kemikalijami, ki je bilo v Nairobiju (Kenija) od 17. – 21. septembra 2012, na
kateri so sodelovali predstavniki 118 držav in
številni predstavniki nevladne sfere - sindikatov, industrije in znanstvenikov, je Slovenija za
svoj prispevek na področju kemijske varnosti
prejela srebrno priznanje. Delegacijo Slovenije
je vodila Komendčanka, zaposlena v Ministrstvu za zdravje, dr. Marta Ciraj. Prvo zasedanje
Mednarodne konference o ravnanju s kemikalijami je bilo leta 2006 v Dubaju, drugo pa leta
2009 v Ženevi.
Slovenija je bila leta 2009 na predlog Vzhodno in centralno evropske UN regije1 izvoljena
za predsedujočo Mednarodni konferenci o
ravnanju s kemikalijami, ki preverja in usmerja
izvajanje Mednarodne strategije ravnanja s
kemikalijami (SAICM), sprejete leta 2006 v
Dubaju. Funkcijo predsednika je opravljal minister za zdravje Republike Slovenije, nazadnje
minister Tomaž Gantar.
Glavni namen SAICM je, da bi se kemikalije do leta 2020 proizvajale in uporabljale varno
tako, da po celem svetu ne bi bilo pomembne
1 V okviru sistem Združenih narodov deluje 5 regijskih
skupin in sicer: Centralno in vzhodnoevropska, Regija zahodnih držav, Azijsko pacifiška, Afriška in Regija latinsko
ameriških in karibskih držav.
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škode za zdravje ljudi in
okolja.
Slovenija je svoje predsedovanje opravljala zavzeto in ni le predsedovala
drugi konferenci, ki je bila
leta 2009 v Ženevi, temveč
je med drugo in tretjo
konferenco spodbudila tudi pripravo Strategije o
vključevanju zdravstvenega sektorja v izvajanje
Mednarodne
strategije
ravnanja s kemikalijami,
saj je v zdravstvenem sektorju nakopičeno največ
znanja o škodljivih posledicah izpostavljenosti kemikalijam in tudi znanja,
kako te posledice preprečiti. Slovenija je zato leta
2010, skupaj s Sekretariatom SAICM iz Ženeve, v Ljubljani organizirala mednarodno srečanje strokovnjakov, ki so
pripravili t.i. »zdravstveno strategijo«, ki je
bila sprejeta kot eden izmed dokumentov na
konferenci v Nairobiju.
Slovenijo je zastopala štiričlanska delegacija, ki jo je vodila dr. Marta Ciraj, ki je zastopala ministra v Biroju konference in pri vodenju
Centralno in vzhodnoevropske regijske skupine. Minister Gantar je kot predsednik tretje
konference prek video posnetka pozdravil
udeležence in jim dal usmeritve za delo, za
predsedovanje v svoji odsotnosti pa je pooblastil predstavnico regijske skupine Zahodnih
držav, Švedinjo Johanno Lissinger Peitz. Posebej je v svoji usmeritvi izpostavil, da bi bilo
treba v okvir SAICM bolj intenzivno vključiti
kmetijske in druge pesticide.
Odločitev za pripravo svetovne strategije o
pesticidih je bila eden med cilji slovenske delegacije. S podporo številnih držav, a tudi ob nasprotovanju nekaterih, je bila na koncu sprejeta
kompromisna odločitev, da se bo na tem področju
delalo v obdobju do naslednje konference, ki bo
leta 2015 in ji bo predsedovala Kenija. Konferenca je sprejela 9 resolucij, med njimi resolucije
o omejevanju svinca v barvah, o motilcih hormonskega ravnovesja, o kemikalijah v proizvodih, o kemikalijah v elektronski in električni
opremi, in drugih. Problematika omenjenih kemikalij je pomembna zaradi zaščite prebivalstva
tega sveta pred nevarnimi kemikalijami, ki se še
uporabljajo v nekaterih manj razvitih predelih
sveta. Po drugi strani pa etična merila vgrajena v
SAICM strategijo zahtevajo enako obravnavo
varnosti vseh ljudi, ne glede na to, na katerem
koncu sveta živijo in ne glede na razvitost držav,
v katerih živijo. To je bilo eno od vodil za delo
slovenske delegacije. Za globalizacijo problematike pesticidov in kemikalij si prizadevamo

tudi zato, da bi se zaščitilo najbolj ranljive po
vsem svetu, ki so zaradi lastne nepoučenosti in
zaradi prenizke zaščite oblasti, izpostavljeni številnim nevarnim kemikalijam, v manj razvitih
kmetijskih državah so to predvsem pesticidi. Na
konferenci je predstavnica nevladne organizacije
iz Indonezije poročala o tem, kako mamice z
dojenčki na hrbtu bose in nezaščitene škropijo z
nevarnimi sredstvi, in tako izpostavljajo sebe in
otroke; slednje ne le prek vdihavanja in vnosa
prek kože, temveč tudi prek dojenja in dotikanja
z neumitimi rokami. Ta primer je slovenska delegacija uporabila za pridobivanje podpore za
pripravo »strategije za pesticide«. V dodatno
podporo je predstavnik Svetovne organizacije za
prehrano (FAO) navedel nedavne izsledke mednarodne organizacije Združenih narodov za
okolje (UNEP), ki govorijo o tem, da bodo stroški učinkov pesticidov na zdravje v podsaharski
Afriki med leti 2015 do 2020 znašali 90 milijard
ameriških dolarjev.
Slovenija je med 42 prejemniki različnih
priznanj, ki so bila podeljena na konferenci,
prejela srebrno priznanje za njeno aktivnost in
prispevek k razvoju kemijske varnosti v svetovnem merilu. Priznanje je v imenu slovenske
delegacije prevzela dr. Marta Ciraj.
Ob robu konference pa je bilo zanimivo
opazovati življenje v mestu, ki je zelo živahno,
onesnaženost žal zelo velika, ljudje so prijazni,
ob nedeljah se oblečejo praznično in se množično udeležijo maše (60% prebivalstva Kenije
so katoliki), ki traja več ur. V pogovorih s taksisti smo slišali zgodbe, kako težko je preživeti v njihovi državi, a jim to ne jemlje upanja,
da bo nekoč bolje. Narava, kolikor smo je
uspeli videti v zgodnjih jutranjih urah ob koncu
tedna, pred pričetkom dela konference, se je
pokazala v čudoviti luči.
Slovenija je prejela srebrno priznanje za prispevek k svetovni kemijski varnosti. Na sliki
(od leve): Sylvia Lemmet, direktorica Oddelka
za tehnologijo, industrijo in gospodarstvo pri
Programu Združenih narodov za okolje; Johanna Lissinger Peitz, predsedujoča konferenci;
Marta Ciraj, vodja slovenske delegacije.
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Čestitke
z dobrimi željami in prisrčen
stisk rok
Klepetali sva s Cilko Uranič-z »Makslnovo Cilko«.- Katja Tabernik
Obdobje po prvi svetovni vojni
»To so bili težki časi!«
V Žejah pri Lužarjevih,
po domače pri Jerajevih, se je rodilo 6 otrok.
Najstarejša Cilka je
imela še eno sestrico in
štiri brate. Otroci niso
bili v vrtcu. Starejše
sestrice in bratci so
morali kar sami poskrbeti za mlajše. Starši
so seveda morali na
kmetiji trdo delati na
polju in za družino zaslužiti tudi nekaj denarja. Otroci pa so ob
Cilka Uranič
njih odraščali in se
učili življenja z delom.
Ko je cvetela lipa, so nabirali cvetje in ga sušili za čaj preko zime.
Pomladi so nabirali borovnice. Bilo jih je ogromno in je šlo nabiranje
hitro od rok. Ljudje so iz borovnic kuhali žganje, a marsikdaj so pod
kotel preveč nalagali, žganje je teklo v premočnem curku in seveda potem ni bilo dobro.
Pred kosilom je mama stopila z gozd in že je bila za kosilo gobova
juha z domačo zelenjavo. Močnik in krompir sta si najbolj delila posodo.
Pa mleko in domače sadje. Mama je bila hudo delavna ženska, zato je
tudi otroke stalno priganjala k delu. Oče je moral marsikdaj tudi najti
kakšen zaslužek ali pa zakrpati odprt podplat čevlja. Sicer pa je oče bil
kar družaben človek. Vedel je, da otroci nimajo igrač, iz trave jim je izrezal okroglo travno rušo in igrali so se rušno .To je okrogel kos zemlje
s travo. To rušno so si skrivali, kdor jo je našel, je hitro tekel z njo in
zanjo našel novo skrivališče v kakem kotu. In iskanje rušne je šlo naprej.
Tekmovali so v teku in se veliko skrivali okoli doma in v bližnji okolici.
Igrali so se kar na cesti, saj prometa še ni bilo veliko. Telovadnica za
otroke je bilo domače ali sosedovo dvorišče, cesta, bližnji gozd. Danes
pa je cela katastrofa, če vsaka šola nima velike in dobro opremljene telovadnice. Nekateri fantje so hoteli biti bolj in preveč pametni, tudi
stepli so se, in tudi to je del odraščanja. Punčke pa se niso teple, so pa
jezikale in se včasih tudi zlasale. Vsa dekleta so imela dolge lase, spletene v eno ali dve kiti. Ko so odraščale, so si dekleta kite povijale v
svitke nad temenom ali za ušesi. Tudi iskrice so švigale iz oči. Fantje
(pobi) so v zaraščenih mejah nabirali suhe cofke, polne kaveljčkov in
obmetavali z njimi dekleta. Že iz obleke jih je bilo težko spraviti, če pa
je padel med lase, se je še mati hudo jezila, ko je objokanemu dekleti
vlekla copek iz las. Nič ni bilo prijetno, bolelo je, včasih je bilo treba kar
odrezati kakšen šop skodranih las. Takrat je posredoval tudi oče in pobe
prijel s trdo roko. Lepo je bilo, če je med mlade prišla harmonika, hitro
so dekleta zaplesala kar med seboj, saj so bili domači fantje bolj sramežljivi, iz Vodic pa so prihajali že bolj izurjeni plesalci.
Ko je zazvonilo Ave Marijo so morali mladi domov, vrata so se zaklenila in ni bilo več izhoda iz hiše. Življenje doma je bilo usklajeno, mirno
in strogo. Mama je otroke vedno priganjala k delu.
Pred skromno večerjo (kaša ali v oblicah krompir) se je molilo. Ata je
molil naprej, kasneje tudi starejši otroci zato, da so se navadili. Ta mali
pa so klečali za pečjo, se prerivali in pačili drug drugemu in že je švigala atova palica. » Sakrament, a boste dal gmh!.«
Cilka je začela hoditi v šolo leta 1929. Tisto leto je bila tako huda zima
in toliko snega, da decembra in januarja ni bilo šole. Tudi potem so bila
okna tako zamrznjena, da do konca zime niso videli ven preko ledenih
rož. Šola ( stavba je bila delno zidana, delno lesena na sedanjem cerkvenem parkirišču ) je pogorela med letom 1943 in 1944. Prvi razred je

Dekleta 6., 7., in 8. razreda Komendske šole leta 1936. Spredaj sedi
učiteljica Nuša Pupis, ki se je kasneje poročila z Orlovim iz Podboršta.
Učenka Cilka je v srednji vrsti, z glavo postrani.
učila učiteljica Dežman iz Komende.
Tudi doma je bilo hudo mrzlo. Fantje so naredili pograde v »štali«
pod stropom, dekleta so bila v hiši na peči, stara mati pa na postelji.
V šoli so bili otroci do 4. razreda vsak razred posamezno, kasneje pa
so bili 5., 6., 7., in 8. razred vsi skupaj. Po predmetih pa so se učitelji že
menjali.
V šoli so imela dekleta ure ročnih del in vezenja. Tako je Cilka Uranič
že v rani mladosti vzljubila lepe izdelke in ročno delo jo je spremljalo
celo življenje. Leta 2011 se je ponovno navdušila nad rešeljejem in naredila precej prtičev. Spomladi letos pa se je odločila in si za svoje darilo, za 90. rojstni dan, sama izvezla zavese za hišo z lepim gorenjskim
motivom.

ČEBELA IN OSAT

NA PREŽI

December 2012
V Aplenci tudi v letu 2012 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude na GSM 031 638
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net dajejo lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo.
ČEBELA – Francu
Poglajnu za delo in aktivnosti, ki mlade
spodbuja k igranju šaha
in za dosežke, ki jih
dosegajo na turnirjih in
drugih šahovskih tekmovanjih.

OSAT – Za hišo ob cesti Vodice–Žeje v Žejah, ki na
desni strani neugledno pozdravlja vse, ki iz sosednje
občine Vodice pripeljejo v Občino Komendo.
ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor.
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Krajevni odbor Rdečega križa Komenda in Križ vam, drage občanke
in občani, želi mirne in doživete praznične dni in vse dobro v novem
letu 2013. Še posebej naj bo voščilo namenjeno tistim, ki so bolni,
osamljeni zaradi starostne obnemoglosti in tistim, ki so v težkih finančnih stiskah.
Zato tiste, ki zaradi pomanjkanja denarja težko shajate skozi mesec, pozivamo, da napišete prošnjo za dodelitev denarne pomoči na:
Krajevni odbor Rdečega križa Komenda in Križ, Glavarjeva cesta
104, 1218 Komenda in sicer do 15. januarja 2013.
Vsem starejšim, ki ste osamljeni ali težko opravljate vsakodnevne
gospodinjske in osebne obveznosti, poslužite se vrste programov, s
katerimi vas vabi preko Aplence in tudi sicer Medgeneracijsko društvo in Zavod Medgeneracijsko središče Komenda. Pa še telefonska
številka za dodatna pojasnila: 040 842 776.
Viktorija Drolec

2013!

DomKULTURE
kulture Kamnik
DOM
KAMNIK
izbrane prireditve
- januar
2013
Maistrov
abonma
12/13
ponedeljek, 14.1.2013,
ob 20.30:
NaVal smeha
večer stand up komedije
z živim prenosom
na Val 202

nedelja, 19.1.2013,
ob 20.00:
Impro liga
2. krog državnega
prvenstva v gledališki
improvizaciji

četrtek, 24.1.2013,
ob 18.00:
Zvezdica Zaspanka
lutkovna predstava v
izvedbi Mini teatra
Ljubljana

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

30

Vsem Komendčankam in Komendčanom želimo blagoslovljene Božične praznike in Srečno ter zadovoljno leto 2013
OO SLS Komenda
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NAPOVEDNIK
dogajanj decembra, januarja
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ustvarjanje iz raznovrstnega materiala. Več o programu na www.mravljisce.com, prijave pa zbiramo na 031/297-712 ali mravljisce@gmail.
com.

BLAGOSLOVITEV KONJ - Na Križu bo 26. decembra že 21. obred
AMERIŠKI NOGOMET – V četrtek, 10. januarja 2013, ob 16.00
blagoslovitve konj. Ob 10. uri bo v podružnični cerkvi maša, po njej pa
ste vsi mladi 12+ vabljeni v Športno dvorano Komenda na predstavitev
blagoslovitev konj. Zbor konjenikov ob 11.00 pri bifeju Megi na
tega popularnega športa, kjer bo možen tudi vpis za nadaljnjo vadbo in
Križu, od koder bo krenil sprevod po vasi do cerkve.
treninge. Vstop prost, dodatne informacije na 031/297-712 ali mravljiDAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI – MePZ DU Komenda sce@gmail.com.
in KUD Kaj ti mar Komenda vabita na Svečanost ob dnevu samoTRIBAL FUSION – V sredo, 16. januarja 2013, od 17.00 do 18.30
stojnosti in enotnosti v sredo, 26. decembra, ob 16. uri v dvorani
vabimo vse mlade plesalke, da se nam v plesalnici kulturnega doma
Kulturnega doma v Komendi.
pridružite na brezplačni predstavitvi te moderne oblike orientalskega
SILVESTROVANJE – Izletniška sekcija DU Komenda organizira plesa za mlade, ko bo tudi priložnost za vpis v začetni tečaj. Dodatne
skupno silvestrovanje 31. decembra na kmečkem turizmu v Bene- informacije in predhodne prijave na 031/297-712 ali mravljisce@gmail.
diktu. Odhod avtobusa ob 17.00 iz Komende. Prostih je le še nekaj com.
mest. Prijave: Marija Špehonja, (031-405-303) in pri vaških poverjeORIENTALSKI PLES – V nedeljo, 20. januarja 2013, od 19.00 do
nikih.
20.30 vabimo vse kandidatke za ples, da se nam brezplačno pridružite in
TRŽNICA – TD Komenda organizira tržnico z domačimi pridelki in preizkusite v klasičnem orientalskem plesu. Takrat bo možen tudi vpis v
izdelki na Koželjevi domačiji na Gori v soboto, 5. in 19. januarja, od začetni tečaj orientalskega plesa. Informacije in predhodne prijave na
8.00 do 12.00. Povabljeni prodajalci s pridelki in z izdelki: kmetijski 031/297-712 ali mravljisce@gmail.com. Z veseljem vas pričakujemo!
pridelki, zelenjava, jajca, eko pridelki, mleko in mlečni izdelki, mesni
NEDELJSKI ODKLOP – Vsako nedeljsko popoldne, od 16.00 do
izdelki, med in izdelki iz medu, kruh, potica in peciva, rezanci, čaji,
18.00, se mladina 12+ lahko druži v MRAVLJIŠČU – Mladinskem
marmelade, kis, jabolka, mošt, ščetarski izdelki… Informacije Vid Kocentru Komenda in uživa ob čvekanju s prijatelji, ob poslušanju glasbe,
ritnik, tel.: 051 688 705, do 26. novembra 2012.
v plesu, ob gledanju filPRIKAZ KOLIN – Turistično društvo Komenda vabi na Prikaz kolin mov, igranju družabnih
po starem običaju in peke kruha v petek, 18. januarja 2013 od 8. do iger, namiznega nogome20. ure na Koželjevi domačiji Gora 5 pri Komendi
ta, namiznega tenisa, biljarda in pikada. Vstop
SKUPAJ SE IMAMO FLETNO – Društva upokojencev Komenda,
prost.
Cerklje in Šinkov Turn bodo prireditev Skupaj se imamo fletno organizirali v Komendi 26. januarja 2013 ob 19.00. Vstopnine ne bo, NOVOLETNI KONprostovoljni prispevki.
CERT - Ustanova Petra
Pavla Glavarja bo prireDRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE Zajčedila tradicionalni NOVOva cesta 23, 1218 Komenda / 031-297-712 / mravljisce@gmail.com /
LETNI KONCERT 23.
www.mravljisce.com
februarja ob 19. uri v
LIKOVNA USTVARJALNICA – Od 9. januarja 2013 dalje, ste Športni dvorani v Kosrednješolci, študentje in odrasli vsako sredo, od 20.00 do 21.30 va- mendi. Nastopila bo
bljeni v MRAVLJIŠČE – Mladinski center Komenda, na likovno skupina Eroika

Pomoč
družini
Mediadom (Kamnik) - Miroslav Gojdina iz
Most, ki redno sodeluje pri dobrodelnih akcijah, je pred dnevi obdaril družino na Mlaki s
hladilnikom. Akciji pa so se pridružili tudi
občinski svetniki, ki so za družino zbrali denar za televizijski sprejemnik. Na prošnjo
družine se v Aplenci Miru Gojdini in svetnikom Občinskega sveta še posebej zahvaljujemo. – A. Ž.

Miza Aplenca na Gašperjevem
Miklavžu
Na jubilejnem 10. Gašperjevem Miklavžu 1.
decembra v Športni dvorani je bila tudi miza z
bralci Aplence. Organizatorju Sreču Korbarju se za
sodelovanje z nami iskreno zahvaljujemo in hkrati
čestitamo za dosedanjih
deset uspešnih prireditev.
A.Ž.

Člani turističnega društva so tudi letos, 30.
novembra, ko so zagorele lučke na smreki,
pripravili srečanje pred kulturnim domom
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Tisti, ki se radi klatimo po svetu, imamo vedno kakšno slastno zgodbico,
ki jo stresemo iz rokava. In ljudje, ki jim popotniški način življenja ni
blizu, naju pogosto sprašujejo, kje nama je bilo do sedaj najlepše, kaj
vse sva doživela na poteh, kam bi se še vrnila, kam pa jo mahneva naslednjič. Oh, toliko spominov, toliko želja. Popotništvo imaš ali pa nimaš
v sebi, ampak, ko ga enkrat odkriješ, je to kot droga, brez njega preprosto ne moreš več živeti. Ker se na poteh vedno zgodi toliko vsega v
dnevu, tednu, mesecu, vtise predelujeva šele, ko prideva domov. To se
zgodi po nekem času, ko domačim in prijateljem z vso vnemo razlagava,
kako je bilo tam, ko jim pokaževa fotografije in video posnetke, skuhava
kakšen indijski kari, pripraviva vietnamsko palačinko, mehiško tortiljo,
falafel, se, preden zaspiva, smejiva škratovščinam z najinih poti ali ko
hrepeneče gledava letala, ki vzletajo in pristajajo na brniškem letališču.
Joj, kako bi sedaj nekam šla.
Tudi to poletje, na Šri Lanki, je bila zgodba enaka. Toliko vtisov. O

državi, pokrajinah, ljudeh, znamenitosti, veri, zgodovini, najinih izkušnjah. In to je tako močno, da se v domišljiji preslikava čez indijski
ocean in slišiva, vidiva, čutiva in srkava, kar se je zgodilo in je sedaj v
nama. Za vedno. Mar ni to tisto, kar je v življenju vredno? Tega ti ne
more vzeti nihče, nikoli.
Res pa je, da so najmočnejši spomini tisti, ki jih najbolj čustveno doživljaš. In tudi na potovanju se zgodi, da si kdaj muhaste volje. V Kandiju sem po vsej sili hotela obiskati manj turistični predel, templje, kamor
romajo le domačini. Peš hodiš od enega do drugega, med prekrasnimi
zelenimi riževimi polji. To bo nekaj, sem si mislila. Pa sva šla. Z rikšo

KONJENIŠKI KLUB KOMENDA
se zahvaljuje vsem sponzorjem, donatorjem, razstavljavcem,
občanom, obiskovalcem sejmov, konjeniških prireditev
za podporo in sodelovanje.
Vsem občanom hvala za razumevanje
ob sejemskih in konjeniških prireditvah.
Vsem voščimo
vesele božične praznike
in uspešno leto 2013.
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do prvega templja, nato pa naprej. Vsa volja
mi je padla, ko sem ugotovila, da so riž poželi in da so polja grde rjave namesto čudovito
zelene barve. Kako sem se jezila. Kar nisem
mogla sprejeti, da je res, kar vidim. Pa tako
sem se veselila izleta, prav zaradi riževih polj,
no sedaj pa imam. To me je tako razjezilo in
obenem pobralo vso nadaljnjo voljo za hojo
do ostalih templjev, da se mi je nos povesil do
tal, namrščeno sem gledala domačine, niti
pozdraviti jih nisem hotela. Če se nama je
kateri le približal, sem ga z iskricami besa v
očeh takoj odgnala. Sledilo je seveda, da sem
bila nejevoljna, po cesti in vročini sem se
vlekla kot megla, dan je bil zame izgubljen.
Tomaž me je najprej tolažil, nato pa začel
pridigati, kam sem zabredla v mislih. Če mislim biti taka še cel dan, me ne bo prenašal. Kot bi me polil s hladno
vodo, sem takrat ugotovila, da res jamram za brez veze, da bom verjetno
še kje in še kdaj lahko tekala med zelenimi riževimi polji in da je čas, da
neham biti zoprna. In potem so tam v džungli zadonele slovenske pesmi
dveh popotnic.
Za vedno mi bo v spominu ostal tudi severovzhodni del Šri Lanke,
kjer je 30 let divjala državljanska vojna. Uboge ljudi je nato prizadela še
naravna katastrofa po imenu cunami. Ko sva poležavala na plaži hotela,
s koktejlom v roki, se nisva mogla načuditi, kako grozno je to moralo
izgledati. Iz oceana so se dvignili valovi, visoki trinajst metrov in pometli vse: hiše, čolne, ceste, palme, hotele, ljudi in njihovo skromno imovino. Jezila sva se nad krivicami, kako vedno nasrkajo ti ubogi, revni
ljudje, ko imajo tako malo, pa še tisto jim je bilo vzeto. Sprehodila sva
se do vasi, kjer je ljudem morje vzelo vse. Država jim je na novo
zgradila hiške. Ko sva prišla do vaščanov, se je s čolnov, v katerih so
sedeli ribiči, ki so se ravno pripravljali na ribolov, razlegal smeh. Tisti
pristni, ki ga je pri nas vedno manj. Čeprav zaslužijo toliko, da le preživijo, z bolečinami vojne in naravne katastrofe, so to ljudje, ki se veselijo življenja. Smejijo se vsakdanjim oslarijam, delaj in živijo skupaj,
povezani. To jih naredi močne, tam je vedno nekdo, ki ti bo pomagal,
tam nisi sam, skrit za štirimi stenami, ko te niti sosed ne pozna, ko sodelavci ne vedo za tvoje težave, ko je človek človeku tujec. Pa smo spet
tam, ko lahko razpredamo, koliko materialnega imamo zahodnjaki in
kako revni smo v lahkoti življenja, spontanem smehu, druženjih, petju,
plesu, medsebojni pomoči. In tudi zato hodiva v svet, ki je šola na
prostem, šola za življenje in njegovo vrednotenje.
Sedaj, ko so dnevi kratki in noči dolge, znova obujava spomine. Ob
večerih gledava slike in videoposnetke ter se zraven smejiva kot pečena
mačka. Spominjava se norosti Srednje Amerike, ko sva delala maratonske vožnje z avtobusi, osupljivosti sfinge in piramid v Gizi, doživetij v
džunglah Malezije in puščavah Maroka in Egipta, na kamelah in v džipih, lahkotnosti Azije, safarija v savani, tropskih plaž, otokov in otočkov,
nore in edinstvene Indije in njene solze, čudovite Šri Lanke.
Ana Zarnik Horvat, Tomaž Horvat
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Občankam in občanom Komende, sponzorjem,
donatorjem, želimo miren Božič in
Srečno novo leto 2013.
Hkrati se zahvaljujemo za pomoč klubu.

Zahvaljujemo se Vam za zaupanje v
iztekajočem se letu in Vam želimo mirne in
doživete božične praznike ter nadvse
uspešno, veselo in zdravo Novo leto 2013.
Nihče od nas ne sme nikoli pozabiti, kako zelo
pomembno je imeti rad sebe, otroke in druge ljudi ...
sonce, luno, zvezde, drevesa, rastline, živali … vse kar
nas obdaja in nam daje moč in veselje in zavedanje, da
živimo in smo to, kar smo.
Da se imamo radi taki, kot smo in da z dobrimi deli
zaigramo na strune svojega srca in podarimo to
melodijo drugim … to je darilo, ki se ga ne da kupiti,
zato še naprej zaupajmo vase in v dobroto ljudi, ki nas
obkrožajo.
ENO VELIKO SRECNO ZVEZDO
podarjamo tudi v letu
2013.

MRAVLJIŠČE

Nogometni klub Komenda želi vsem članom in prijateljem kluba
veselo decembrsko praznovanje ter obilo uspeha in zdravja v
prihajajočem letu 2013!

Občankam in občanom občine Komenda,
gasilskim prostovoljnim društvom,
gasilkam in gasilcem želimo vesele božične
praznike ter srečno v letu 2013.
GZ Komenda

Naj bo novo leto obžarjeno z ljubeznijo in
prijateljstvom, polno malih presenečenj in
presenetljivih radosti, ganljivih in čudovitih
objemov, zašepetanih zahval in otroških
poljubov. Spoznati pravo pot, prave ljudi,
storiti prave reči in v sebi in drugih najti le
dobre stvari ob Novem letu želi Twirling in
mažoretni klub Komenda.

V srcih naj naših se radost razliva,
svetu zavlada dobrote naj moč!
Vsem cenjenim občankam in občanom
ob prihajajočih praznikih in v Novem letu 2013
želi miru, sreče, zdravja, blagostanja in
tihega zadovoljstva
Krajevni odbor RK Moste
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Martinovanje med Belokranjci z belokranjcem

V četrtek, 8.listopada, smo komendski upokojenci sledili navdihu humorista Tonija Gašperiča, ki takole vabi: Pridite v Belo krajino in
doživeli boste vse tisto, za kar ste že pozabili,
da obstaja…
Jeseni belokranjska gostoljubnost ponuja
vrsto domiselnih praznovanj, povezanih s krstom nove portugalke, črnine, belokranjca in
poznih trgatev, z obiskom zidanic po urejenih
poteh, peš, s kolesom ali avtobusom. Martin
obeta dobrodošel zaslužek deželici na skrajnem
robu države, na stičišču različnih kultur, v
mozaiku jezikovne, folklorne in zgodovinske

dediščine. In v trdi borbi iskanj
današnjega gospodarskega preživetja.
Že v dolini Krke so se nam oči
spočile na sončnih vinskih gričih, ki
so po vožnji po »partizanki« živo
zagoreli v mavričnem sijaju pokrajine pod Gorjanci: deželice romantičnega navdiha steljnikov z belimi
brezami pod skrivnostnim objemom
temnega Roga, naravne igre kraškega podzemlja, folklornih biserov
Zelenega Jurija, drobnih umetnin
velikonočnih pisanic; deželice neskončnih možnosti za samotarje in sanjače, pa
tudi za rekreativne športnike. Dežele tradicije in
odprtih vrat sodobnemu utripu, z urejenimi
kampi. Široka topla Kolpa Belokranjcem nadomešča morje, saj se poleti segreje do 30 stopinj,
ker je njena dolina odprta mediteranskim sapam.
Zaščiteno območje je zakladnica biotičnih enkratnosti in edinstveno domovanje močerila, črne
človeške ribice, odkrite v novejšem času.
Krajevna vodnica v Črnomlju, mestu ob sotočju Lahinje in Dobličice, nas je držala v radovedni napetosti več ur, ob sprehodu skozi čas: od
ostankov antike, preko srednjeveških spomeni-

Prvenstvo v pikadu
Celo leto se družijo in trenirajo članice in člani
pikado sekcije DU, ob koncu leta pa priredijo
prvenstvo članov, kjer se izkažejo najbolj
»ravne roke«, zbranost in tudi športni duh.
V ponedeljek, 10. decembra, je bilo vreme
kot nalašč za druženje v topih prostorih pod
odrom Kulturnega doma v Komendi, kjer je
bilo tudi posamično prvenstvo v pikadu. V 6.

krogih igre se je pomerilo 12 igralcev (4 ženske
in 8 moških). Prvo mesto je dosegel Drago
Žunič (2674 krogov), drugi je bil Alfonz Hrovat (2055 krogov), tretji pa je bil Marjan Kosirnik (1977 krogov).
Pokale je podelil predsednik društva Janez
Čebulj.
Vodja sekcije Alfonz Hrovat se včasih sprašuje, zakaj ni med njimi več žensk in moških,
ki bi si želeli razvedrila ob zanimivi igri in
prijetnega druženja. Zato vabilo vsem, ki bi se
želeli pridružiti, da pokličete na številko 018342-446 ali 031-327-170. Treningi so poleti
na balinišču Komenda, pozimi pa v mali dvorani občinske stavbe.
Vsem članom DU in ostalim občanom »pikadorji« željo veliko osebne in družinske sreče,
razumevanja in zdravja v novem letu!
-vc

Blagoslovitev konj na Križu
Na god sv. Štefana, 26. decembra, bo na Križu
enaindvajseti obred blagoslovitve konj. Ob
10. uri bo v podružnični cerkvi Spreobrnjenja
sv. Pavla slovesna maša, po njej pa bo pred
cerkvijo blagoslovitev konj. Pripravljalni odbor vabi vse lastnike konj iz bližnje in daljne
okolice ter konjenike iz Konjeniškega kluba
Komenda, da se ob 11. uri zberejo pri bifeju
Megi na Križu, od koder bo krenil sprevod po
vasi do cerkve. Konjenike bodo pogostili,
prejeli bodo spominska darila lončarskega
mojstra Franca Kremžarja. Za obiskovalce
bodo napekle gospodinje, gospodarji pa bodo
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poskrbeli za tekočino proti mrazu.

kov, cerkvice Svetega Duha in farne cerkve sv.
Petra, srednjeveškega gradu, ki je komenda
križniškega viteškega reda, Primožičeve hiše
rokodelcev, do zgodb iz časov uskokov. Tukaj
še izdelujejo domače laneno platno in vezejo
značilne motive. Tukaj je rojen pesnik Miran
Jarc, od tod prihajajo glasbeniki Mihelčiči, poet
Bele krajine pa je seveda Oton Župančič.
V vinski kleti smo ob belokranjski pogači
pokusili vrste belokranjca, nato pa krenili proti
Podzemlju, kjer se je po obilnem kosilu odvijal
naš sprostitveni program, za vsakega nekaj.
Domači glasbeni duet nas je prevzel z lepimi
zelenimi melodijami, tudi dalmatinskim melosom, naša Marija zna poskrbeti za domiselne
družabne igre, novino je obredno krstila domača
ekipa, nato pa je naša lanska vinska kraljica
predala krono letošnji. Ta častni naziv si je med
petimi nominirankami prislužila Angelca Hribar
s Križa, ki je po oceni publike najbolj izvirno
prestala inteligenčni kviz. Tekle so urice sprostitve, smeha in kulturnega pitja, prevzel nas je
duh blagih Belokranjcev, za katere v svoji študiji dr. Trstenjak ugotavlja, da bi jih izmed vseh
slovenskih deželanov najrajši sprejel za soseda.
Humorist Toni ima prav. Tam na JV naše
države je dežela, kjer človek obudi spomin na
svet, ki tukaj še obstaja, kjer človek najde svoj
mir in prvinsko lepoto. Naše doživetje letošnjega martinovanja se je še vso pot domov
sproščalo ob pesmi in Henčkovi harmoniki.
Ivica Ogorevc, foto: Peter Jakomini

Po Miklavžu
Tradicionalno, kot vsako leto, so fantje iz
Društva Skupina aktivnih Klančanov tudi
tokrat povabili v občino Svetega Miklavža,
ki je obdaroval vse pridne in tudi tiste, malo
manj pridne otroke, ki so ga celo leto že
težko pričakovali. Sveti Miklavž je v
spremstvu parkeljnov in angelov najprej
obiskal gospoda župana in njegove sodelavce na občini Komenda, potem pa je
svojo pot nadaljeval do vseh cerkva v občini Komenda; in sicer v Suhadolah, Mostah,
na Križu in nazadnje še v Komendi.

Aplenca
Gobji
piknik Pri Marički
Zakonca France in Majda Drolec z Gore
pri Komendi sta tudi letos nabrala obilo
užitnih gob. Z njimi – okusno gobovo
juho iz več vrst gob – sta pogostila svoje
prijatelje in znance, člane TD Komenda s
predsednikom Vidom Koritnikom, pa tudi
druge povabljence, najprej meseca junija
»pri Marički« v Zalogu, nato pa še 2. novembra zvečer v istem gostinskem lokalu.
Tam, kjer se, kot je dejal eden izmed povabljenih gobarjev, ti, ko se vračajo z nabiranja teh »gozdnih dobrot«, ustavljajo
na »lep pogled in dober pogovor«. Obojnega so bili deležni tudi tokrat, čeprav je
imela lastnica lokala Marija Škrabar obilo
dela s pripravo gobove juhe in postrežbo gostov, največ pa Majda Drolec;
njen mož France je ta čas doma pripravljal tega dne nabrane sivke. Majda
je s svojimi gobarskimi prijatelji in navdušenci, čeprav je pri gobarjih, ko
gre zares (navzoči so mi potrdili, da je gobarjenje prava strast, kar zasvojenost), kaj malo prijateljstva, pripravila tudi razstavo gob. Kje točno jih z
možem nabirata, mi, razumljivo, ni hotela izdati (nakazala je le smer: Komenda-Šenturška Gora), povabila pa me je, da greva kdaj skupaj nabirat
sivke, ko sem ji potožil, da je te res težko dobiti.
Pogovor se je, kot se za gobarje spodobi, ta večer sukal okrog letošnje
obilne »gobarske letine«, vrste gob, ki so jih nabrali (od mavrahov do lisičk, jurčkov, dežnikaric, sirovk, orjaških prašnic …), najokusnejših jedeh
z gobami (juh, polpet, pit, štrukljev, zrezkov z gobjo omako), kako gobe
najdlje in najbolje zdržijo (gobar s Pšate jih zgolj očisti, nareže, da v polivinilasto vrečko in v zamrzovalno skrinjo), kako hitro, kdaj in kje najraje
rastejo, pa še čem.
Majda in Marija sta med tem urno stregli z gobovo jugo iz velikega

Vabilo
Društvo upokojencev Komenda prireja skupaj z DU Cerklje in Bukovica-Šinkov Turn

tradicionalno zabavno prireditev

Skupaj se imamo fletno
Prireditev bo v Kulturnem domu Komenda 26. januarja ob 19.uri.
Vabljeni vsi ljubitelji dobre volje, petja, plesa in humorja.

Vstopnine ni –
prostovoljni prispevki!

Čarobna praznična dežela
Zaradi velike želje obiskovalcev Arboretuma Volčji Potok bomo letos v prazničnem, decembrskem času Arboretum Volčji Potok prvič
spremenili v Čarobno praznično deželo, ki bo obiskovalcem odprla
svoja vrata v sredo, 5. decembra 2012, in jih zaprla v nedeljo, 30.
decembra 2012.
V Arboretumu sveti na tisoče lučk, ki osvetljujejo praznične kulise. Otroci se o lahko zabavajo ob pestrem otroškem programu in
srečajo tudi katerega izmed treh dobrih mož, ki se jih decembra veselijo. Marsikdo se lahko poda na romantični sprehod po prelepem
parku.
Na spletni strani www.praznicnadezela.si, si lahko ogledate
program prireditev in druge zanimivosti.
Vabljeni vsi, ki si želite ujeti trenutek praznične čarobnosti v objemu neokrnjene narave.

kotla, ki je bil najboljšeGlasilo
zagotovilo,
da je ta večer
ne bo zmanjkalo,
tudi
občine
Komenda
12/2012
če bo prišlo res veliko jedcev, kot jih je 19. oktobra pri odprtju Koželjeve domačije na Gori za namene TD Komenda, kjer sta zakonca Drolec
tudi postregla z njo. Njuno največje veselje je, kadar so gostje zadovoljni. Gobe pa, kot tudi drugi navzoči strastni gobarji, ne le zelo rada nabirata, marveč jih tudi podarita ljudem, ki znajo ceniti ta velik dar narave.
Na gobjem pikniku »pri Marički« je bila večina takšnih.
Jože Pavlič

Lep, a skoraj neopazen večer

Včasih se zgodi, da lepe stvari gredo mimo publike neopazno. Če so o
prireditvi obveščeni samo redki posamezniki (ali pa tudi ne), je prireditev sama sebi namen ali pa samo izvajalci poslušajo drug drugega.
V petek, 30. novembra, je bila v dvorani Kulturnega doma Regijska
predstavitev vokalnih zasedb do 12 članov z Gorenjske. Organizator: Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Kamnik v sodelovanju z Območnimi skupnostmi iz Kranja, Domžal,Radovljice,
Jesenic in Tržiča. Izvedbo je materialno podprla naša Občina.
Prepevali so: Moška pevska skupina Sosedje iz Žirovnice – Breznice,
Grajski oktet iz Moravč, Zasavski fantje iz Prebačevega-Kranja, Ženska
pevska skupine Koledva iz Krope, Kranjski oktet iz Kranja, Vokalna skupina Carniolica iz Tržiča, Kvintet Tivoli z Lesc, Mešana pevska skupina
KD France Prešeren iz Žirovnice- Breznice in Tunjiški oktet. Strokovno
ocenjevanje in izbor za državni nivo je bil zaupan prof. Karlu Leskovcu.
Na sporedu so bile skoraj same slovenske narodne in umetne pesmi
– izjema sta bila s po eno pesmijo samo Gallus in Schweitzer. Izvedbe
solidne, nekatere celo izvrstne, so brez izjeme dobile zaslužen aplavz,
predvsem pevcev drugih skupin in redkih domačinov, ki so se te komorne prireditve udeležili.
Škoda, da je resnično lepo petje slišalo tako malo domačinov. Organizatorji so obljubili, da bodo ob podobnih prilikah poskrbeli za boljšo
obveščenost domače publike. Bil je lep komorni pevski večer.
Tone Ogorevc

Po kostanjevem pikniku
V društvu Skupina Aktivnih Klančanov smo tudi letos pripravili za naše
vaščane in druge občane občine Komenda 3. novembra pri brunarici 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 brunarici. A smo vendarle še enkrat vse skupaj
uredili 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 pospremili med otroke pri farnih cerkvah.
Klemen Lozinšek, Društvo Skupina Aktivnih Klančanov

Kljub odnašanju materiala smo pred brunarico vse pripravili za piknik.
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SVEČANA VEČERJA

Krostata
Klasična francoska sladica z jabolki
Jesen je mimo, jabolka so na kletnih policah,
zato je čas da si privoščimo dobro sadno sladico- zelo preprosta, a zelo dobra.
Potek: 12,5 dkg moke (mehka ali ostra), 7,5
dkg slanega masla, 1 jajce, 7,5 dkg sladkorja v
prahu, 3 jabolka, 1 jedilna žlica sladkorja, 1
kozarček kalvadosa (sadjevec)
V kupček moke narežemo maslo, dodamo
jajce in sladkor in s prsti zgnetemo v testo. Če
je prepusto, ga navlažimo z nekaj kapljicami
vode. Oblikujemo kroglo, ki naj počiva 2 uri v
hladilniku.(ne sme biti na toplem). Na pločevinasti pekač in peki papir damo testo in ga kolikor mogoče tanko zvaljamo (max. 3 mm).
Obdamo ga s tortnim modelom (obroč - fi 26
cm). Če je krog testa večji obdamo robove

modela s testom. Pečemo 10–15 minut pri 180
stopinjah. Testo ne sme porjaveti; dobi naj le
malo barve. Vzamemo iz pečice in prebodemoi
zračne mehurčke z vilicami.
Jabolka narežemo na 3mm debele polmesece
in jih polagamo spiralno na testo zaporedoma z
malim prekrivanjem. Če jabolka niso dovolj
kisla jih pokapajmo z limono ali pa dodamo
sladkor. Po jabolkih posipamo sladkor v prahu
in s čopičem premažemo stopljeno maslo. Postavimo na višji predal v enako segreto pečico,
da se bo peklo samo z vrha. Tako pečemo 30
minut. Ko je pečen, malo pokapamo z žganjem
in ponudimo toplo. Tudi ohlajena je dobra.
Lahko pa jabolka pred peko namesto sladkorja na rahlo namažemo z marelično marmelado. Tako se nam jabolka ne bodo izsušila.

Če bo torta res tanka samo 1 cm, bo to sladica, po kateri se bo omizje oblizovalo še naslednji dan. Zraven lahko ponudite sladoled ali pa
zelo sladko vino.
Dober tek, Katja

Božična ali Novoletna večerja
Za posebne dni se lotimo kuhe malo drugače.
Naredimo si načrt, ki nam narekuje tudi obisk
v trgovini. Vzemimo si več časa, pri kuhi uživajmo. Skupna večerja naj bo dogodek in druženje, ne hrana; in mislimo tudi na to, da hrane
ne bo preveč. Niti ne sme biti tako težka, da
nam naslednji praznični dan ne pokvarijo neprijetne želodčne težave.
Jedilnik: Kokošja juha z domačimi blekci,
kokoš po divjačinsko, čompe s skuto, zeljne
krpice, sladica – domača pečena jabolka
Pred večerjo nazdravimo z orehovim domačem žganjem. Otroci bodo tešili žejo z jabolčnim sokom in vodo, odrasli pa si privoščimo
vino. K perutnini se dobro podajajo bela vina,
jaz prisegam na rdeča ali črna vina. Moja prva
izbira je vedno cviček - pomaga nam pri boljši
presnovi in razmaščenju hrane.
Če je kokoš starejša, jo pokuhajmo z vso
jušno zelenjavo. Ne predolgo; vzamemo jo iz
lonca, dodamo govejo kost in nadaljujemo kuho kot običajno bistro juho. Dobili bomo izvrstno bistro » kurjo župco« .
Zakuhajmo jo z domačimi blekci.
Za blekce potrebujemo 20 dkg bele moke, 2
jajčki, ščepec soli in par kapelj vode.
Umesimo gladko, malo trše testo (pustimo
ga v pokriti posodi malo počivat ). Na pomokani mizi ga tanko razvaljamo. Testu lahko
dodamo žlico sesekljanega peteršilja, ali mete,
ali drobnjaka, lahko tanko naribanega korenčka
ali ingverja. Blekce bomo tako zanimivo pobarvali, dodali pa jim bomo tudi okus.
Z radelčkom ga razrečemo v obe smeri po 1
cm na široko. Če se bomo igrali v eno smer
diagonalno, bomo dobili kare. Skuhamo jih v
slanem kropu. Vrejo naj le par minut. Še tople,
malo sprane pod vodo, dodamo k čisti juhi.
Kokoš po divjačinsko
Že malo pokuhano kokoš dosolimo, vanjo
stlačimo jabolko ali dva, prelijemo z zelo vročo
maščobo; mora zacvrčati. V pekač pripravimo
»posteljico« iz na krhlje narezane čebule, ru-
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menega in rdečega korenja, kosa kolerabe, peteršiljeve korenine in pora, česna, popra. Začinimo jo še z lovorovim listom in marajonom.
Pečemo jo v dobro ogreti (160 stopinj C) pečici. Že malo opečeno polijemo z belim vinom in
pridno polivamo z lastno maščobo. Okus lahko
dodamo tudi z rezinami prekajene slanine, s
katerimi pokrijemo kokoš. Pečemo jo vsaj 2
uri, in z dolgo iglo preverimo, če je meso prepečeno do kosti. Kokoš postrežemo na mizo v
celem kosu na dovolj velikem krožniku, kamor
obložimo tudi zelenjavo. Razrez kokoši na
mizi pripada moškim udeležencem.
Ne pozabite nazdravljati kuharici in vsem
članom družine.
Čompe s skuto je značilna Trentska hrana.
Za 6 osem oseb potrebujemo 1 kg krompirja, 500 gr puste skute. Trentarji jo solijo. Na
1 kg skute se doda 2 gr soli. To se močno premeša in na trdo naloži v kozarec. Taka skuta je
zelo obstojna, 200ml kisle smetane, 4 stroke
česna, sol, maslo in svež ali posušen pehtran.
Krompir olupimo, prerežemo na polovico in
skuhamo v slani vodi. Ko je kuhan, ga odcedimo, na maslu malo popražimo česen in ga dodamo skuti in kisli smetani. Lahko dodamo še
kakšno svežo začimbo (pehtran; peteršilj,
drobnjak). Vse skupaj dobro premešamo.
Krompir naložimo v večjo lončeno skledo in
čezenj prelijemo skutino zmes.
Zeljne krpice (ohrovtove ali kitajsko zelje)
Potrebujemo sveže zelje, 2 čebuli, 2 žlici
masti, 1 žlica sladkorja, sol, poper.

Zelje narežemo na trakove in ga poparimo.
Na maščobi spenimo sladkor, dodamo čebulo in
le malo popražimo. Na to stresemo odcejeno
zelje in pokrito dušimo. Če je prepusto, ga zalijmo z malo juhe ali vode. Solimo in popopramo
po okusu, lahko dodamo tudi peteršilj. Dušimo
po okusu (jaz dajem prednost zelju, ki ga lahko
še pregrizeš in čutiš njegov svež okus – op.p.).
Kdor ljubi ocvirke, zelje na skupni skledi le
okrasimo z dobrimi hrustljavimi ocvirki.
Pečena jabolka
Jabolka razpolovimo med pecljem in muho.
Z malo žličko izdolbemo peške in jabolka položimo v primerno velik pekač.
Izdolbinico napolnimo z za pol nohta velikim koščkom masla, pol žličke medu in žličko
temne marmelade. Čez vsa jabolka potresimo
1 vanili sladkor.
Jabolka pečemo v pečici, do lepo popečene
barve po vrhu jabolk. Biti morajo mehka. Postrežemo topla jabolka.
Dober tek in ne pozabite nazdravljati!
Novo leto s prihodnostjo je večna neznanka; zavito je v meglice, posijano s sončnimi
žarki. Nešteto poti vodi vanj, na njih se SREČAmo in si želimo dotika LJUBEZNI. Prelije
se pravljična harmonija različnosti v življenje
za TEBE, za MENE, za VAS in za NAS. Takrat, ko se v njih prepoznamo, se med seboj
začutimo, dajemo, potrebujemo - SMO
SREČNI.
TAKŠNO LETO VAM ŽELIM.
Katja Tabernik

RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva
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Imamo Pogumno srce
Ja, tudi četa se je odpravila na jesenovanje, tokrat v Škofjo Loko. Kot se
spodobi, smo imeli v petek za večerjo tvist in hrenovke. Ko smo se dodobra najedli, smo se odpravili v mesto, kjer se je odvijala nočna igra – s
šotorkami smo se lovili po mestu. V soboto smo se najprej razgibali – in
to na zelo zanimiv način. Kasneje so na vrsto prišle športne igre (nogomet, roverček in skrivalnice), ter kateheza. Po kosilu smo imeli pogovor
o tem, kaj je po našem mnenju najbolje – da starejše pošlješ v dom za
ostarele ali pa da sam skrbiš zanje. Zvečer smo se lotili novincev ter našega posluha. Kot se za skavte spodobi, smo se v nedeljo odpravili k
sveti maši. Končali
smo s pospravljanjem
Naj bo mir, kjerkoli ste, vaša izbira.
Vse, ki jih srečate na svoji poti, povabite, skavtske sobe, kjer
nas je vodila Bi-Pi-jeda se vam pridružijo.
– Louise L. Hay va misel: »Pustite svet
za spoznanje lepši, kot
Blagoslovljene praznike vam želi steg
ste ga prejeli.«
Ognjeviti delfin!

Zavzeta gazela

Jesenovanje pod krinko
Da, prav ste prebrali! Volčiči smo se po nekaj
letih odločili, da se je naše ime že malo obrabilo in je prišel čas, da si izberemo novega.
Te težke naloge smo se lotili na letošnjem
prvem daljšem izhodu - jesenovanju v Kamniku. Seveda pa smo še prej na Skali posveta v
krdelo sprejeli volčiče mladiče, nato pa se lotili operacije Napolnimo želodčke, pri kateri
smo ugotovili, da če si lačen, je slastna tudi
hrenovka z nekaj oglja in barve. Zvečer se je
prilegel Volktivity in tekmovanje za čokolado,
zbirali pa smo še ideje in na koncu izglasovali
dva najboljša predloga za novo ime. Da pa
odločitev ne bi bila prehitra, smo zadevo prespali in naslednji dan, med odkrivanjem skrivnostnih sporočil in reševanjem čudnih ugank
na gradu Zaprce, izvedli odločilno glasovanje.
Tako smo dobili novo ime, ki smo ga s skupnimi močmi zapisali na našo Postavo, pod katero
smo se tudi podpisali s svojimi lastnimi prstni-

mi odtisi - da bo res držala! Predstavljava vam
naše novo ime,Volčiči pod krinko - neustrašni

raziskovalci, ki se ne bojijo novih izzivov.
Dober lov!
Akela in kača Kaja

Pou pouhne termouke
Jesenovanje komendskega noviciata z novim
imenom POU POUHNE TERMOUKE se je
začelo v soboto, 1. Decembra 2012, po stegovem srečanju. Okrog enih smo se iz Komende
peš odpravili proti Cerkljam.
Na poti smo si vzeli uro in pol ali dve, da
smo si skuhali kosilo, imeli malce prostega
časa ter se igrali igro minolovec na malce drugačen način. Ko smo prispeli na cilj, je bila že
tema. Najprej smo pojedli malico nato pa se je
začel prav poseben večer. Naredili smo pručko,
kot znamenje našega noviciata, nanjo napisali
naše novo ime ter klic in se vsi čim lepše podpisali. Sledil je zabavni večer med katerim smo
se med seboj še bolj spoznal(i. Vsi utrujeni
smo se zavili v spalke okrog enajstih. Zjutraj
sta nas voditeljici zbudili že ob 6.15. Najprej
smo se uredili, nato pa še malo raztegnili ter se
končno budni odpravili k maši. Po maši je prišel na vrsto težko pričakovani zajtrk, sledilo pa
mu je pospravljanje. Ko je bilo vse čisto, smo

se odpravili ven na sneg, kjer smo imeli razne
športne igre. Kadar kam greste, se je tudi dobro
vrniti domov, kajne? No, mi smo tudi morali
nazaj domov. Vso pot pa je počasi naletaval
sneg.

Vsi smo se, sicer nekateri malo premraženi,
srečni vrnili z novimi super spomini in s skritim prijateljem ☺
Zainteresirana gazela
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Božič pri nas doma
Spomini na praznovanje praznika Jezusovega rojstva v otroških letih
Božič. Sveta beseda, polna veselja, skritih
otroških želja in dolgih molitev za pečjo. Otroci
smo dobro vedeli za njegov datum. Kako težko
smo ga pričakovali. Celo jesen smo hrepeneli
po njem. Ko je bil mimo god sv. Miklavža in
smo bili še vsi preplašeni od hudobnih parkeljnov ter se spominjali radodarnega škofa, smo
že začeli zbirati mah za jaslice. Ponj smo hodili
v bližnji gozd in ga sušili za pečjo. Moral je
biti čim lepši, zato smo še posebej pazili, da
smo ga trgali v velikih zaplatah.
Ko je bilo to opravljeno, smo radi posedali
za pečjo, jedli jabolka in domač kruh, ki ga je
mama pekla vsako soboto, pri tem pa pogledovali skozi okna, kako je padal sneg. Snežni
kosmi so čisto narahlo sedali na belo preprogo.
Ta se je vedno bolj debelila. Bela opojnost nas
je čisto prevzela, oči so nam bile polne njene
prelesti.
O božiču so bile naše največje veselje jaslice. S podstrešja naše stare kmečke hiše, kjer je
bilo toliko skrivnostnih predmetov, smo privlekli zaprašene škatle, v katerih so bili spravljeni pastirčki, Jožef in Marija, ovčke, trije
Modri, hlevček in Jezušček v zibki. Najprej
smo obrisali prah s figuric. Posebej smo pazili
na Jezuščka, da ga ne bi poškodovali.
Nato smo jaslične figurice razporedili po
hišni mizi ter prinesli dobro posušenega mahu.
Ko so bile vse priprave končane, smo od nekod
privlekli v hišo trioglato mizo, namenjeno za
bogkov kot, in začeli skrbno postavljati jaslice.
Iz kamnov smo oblikovali majhen grič, pod
njim pa naredili zavetje za hlevček. Vanj smo
postavili zibko z Jezuščkom, ob njegovi strani
Marijo in Jožefa, kravo s teličkom in vola.
Naredili smo tudi pot do hleva, bolj podobno
gorski stezi.
Razposajeni, kot smo bili, smo se tudi malce
sprli za pastirje in ovčke. Vsak je hotel imeti
največjega in najmočnejšega pastirja in najlepšo ovčko. Ko smo tudi to uredili, je bilo treba
še poskrbeti za lepo okolico božjega domka,
napeljati rdečo lučko v hlevček, urediti ozadje
z zvezdnatim nebom in potujočo zvezdo, ki je
hitela pred Modrimi. Tudi te je bilo treba postaviti na pravo mesto. Seveda, šele na tretji
sveti večer.
Sveti trije kralji so se nam vedno zdeli nekam čudni in tuji. Imeli so dolge, živopisane
halje in tako zagorela lica. Ob pogledu nanje je
začela pred nami vstajati daljna, neznana dežela, polna palm in grozdja. Krasile so jo velike,
svetle palače, v katerih so stregli črni sužnji ter
poklekali in se pripogibali pred kraljem in
kraljico. Njima so stregla lepa dekleta v belih
oblačilih, kralj in kraljica pa sta sedela na zlatih
prestolih in se jim dostojanstveno nasmihala
ter ukazovala.
Od vseh oseb v jaslicah se nam je najbolj
smilil mali, ubogi Jezušček. Prav posebej zato,
ker se je moral roditi v jaslih, in ne v svetli,
topli hiši. Skrbelo nas je, kako ga je moralo
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zebsti, strah nas je bilo, da mu divji kralj Herod, o katerega krutosti nam je pripovedoval
naš župnik, ne bi storil kaj hudega.
Naše veselje ob postavljenih jaslicah je bilo
nepopisno. Prišla sta ata in mama in nas pohvalila, kako lepo znamo poskrbeti, da bo Jezuščku toplo v hlevcu. Mama nam je prinesla
pravkar pečeni jabolčni zavitek. Po hiši se je
razširil prijeten vonj po domačih dobrotah pa
tudi mir svete noči.
Zunaj je še kar naletaval sneg. Radovednost
nam ni dala miru in od časa do časa smo šli
pogledat, koliko ga je že namedlo, potem pa
urno nazaj za toplo peč.
Ko se je zvečerilo, je stopil v hišo oče in
nam pomignil, naj se pripravimo, da bomo »šli
kadit«, kot smo rekli svetonočnemu obhodu
okrog hiše in molitvi. V hipu smo bili pokonci.
Oče je v eni roki nosil staro pločevinasto škatlo, privezano z žico, v drugi pa velik hišni rožni venec. Iz pločevinke se je dvigal dim in
naše nosove je dražil vonj po kadilu. Oče je
začel moliti veseli del rožnega venca in po hiši
so močno odmevale njegove besede.
Naš slovesni obhod se je začel v kuhinji.
Oče je korakal prvi, otroci pa smo drobili za
njim in pri molitvi cingljali s svojimi glasovi
ob njegovem basu. Šli smo od svinjaka do
hleva, mimo gospodarskega poslopja, steljnaka, poda, drvarnice in kozolca. Na koncu kozolca smo se obrnili, nato pa po sosedovem
travniku in dvorišču spet nazaj na domače
dvorišče. Tu smo se ustavili. Oče je pri molitvi
rožnega venca v tem času že prišel do četrte
desetke. Za hip je umolknil, se obrnil na vse
štiri strani neba in pri tem prosil Boga obilnega
blagoslova, zdravja, sreče in miru v prihodnjem
letu ter se mu zahvaljeval za varstvo in pomoč
v minevajočem. Meni je pomignil, naj s smrekovo vejico, namočeno v blagoslovljeni vodi,
prav tako pokropim v smeri vseh štirih strani
neba. Nato smo stopili v hišo.
Med obhodom dela naše posesti je še naletaval sneg in veter nam je nosil snežne kosmiče
v premrle obraze. Noge so se globoko vdirale
v mehko belo odejo. Vsak po svoje smo doživljali rojstvo božjega Sina in častili Novorojenca sveta. Tiha, blaga noč se je zgrnila na

Jaslice jasličarja Andreja Gašperlina iz Most

vas. Iz bližnjega gozda se je oglašal srnjak.
Hiše so se potuhnile v dremež. Do nas so prihajali sem in tja še pasji lajež in bolj ali manj
slišni glasovi molivcev.
V hiši smo nato pokadili vse prostore, nazadnje še krušno peč, v kateri so se sredi razgrebljene žerjavice pekli veliki hlebi rženega
kruha, poleg njih pa še nekaj majhnih, ki smo
jih otroci imeli posebej radi. Oči so nam zažarele, ko smo zagledali tudi velik kolač, ki je že
silil čez rob pekača.
Po večerji, pri kateri smo običajno jedli krvavice, je oče začel »moliti naprej« žalostni,
nato pa še častitljivi del rožnega venca. Otroci
smo spet zlezli za peč, mama pa je ugasnila
luč. Pustila je goreti le lučko pri jaslicah.
Ko je bila molitev pri koncu, smo se nekaj
časa še igrali, nato pa malce zadremali do
enajste ure. Tedaj je bil čas za odhod k polnočnici. Nikdar me ni veselilo, da bi se pridružil
fantom na vasi, ko so »pokali s karbidom«.
Raje sem bral kakšno zanimivo knjigo.
K polnočnici smo hodili kakšna dva kilometra
daleč. Župnijska cerkev se je komaj vidna zarisovala skozi naletavajoči sneg in mrak. Vedno
bolj nas je dosegala mogočna pesem zvonov. V
cerkvi se je zbralo zelo veliko ljudi. Za nas,
otroke, je trajala malce predolgo, saj smo morali drugi dan v šolo. Poznalo se nam je, da smo
bili na božič bolj dremavi. Kolikor se spominjam, naj učiteljica ni silila s kakšnimi šolskimi
nalogami in neprijetnim spraševanjem.
Ko smo odhajali iz cerkve, polni slavnostnega razpoloženja, in se v mislih vračali k velikim
jaslicam v cerkvi, postavljenimi tam, kjer je bil
tudi božji grob, so v nas še vedno odmevale
božične pesmi in pritrkavanje zvonov, angelskih tromb z betlehemskih poljan. Slava Bogu
na višavah! Ozka pot je bila polna v plašče
zavitih temnih hitečih postav. Iz vasi je pronicala medla svetloba prižganih luči, znamenje
veselja nad rojstvom božjega Sina. V meni pa
so še posebej odmevale slovesne župnikove
besede o veliki božji ljubezni do človeškega
rodu, katere znamenje je učlovečenje božjega
Sina in njegov prihod na svet. Priznam pa, da
jih nisem popolnoma razumel.
Ko sem prišel z bratoma in sestro ter drugimi
vaškimi otroci domov, sem takoj
zlezel za toplo peč in zadremal.
Ponoči se mi je sanjalo, da stojim sam sredi razsvetljene župnijske cerkve, oblečen v ministrantsko obleko, in pojem
pesem Sveta noč, blažena noč.
Prihiteli so angelci in vsi so bili
tako svetleče beli, da se jih nisem upal niti dotakniti. S čudovito lepimi glasovi so skupaj z
mano prepevali Gloria in excelsis Deo. Kmalu zatem sem
sladko in mirno zaspal.
Jožef Pavlič

Aplenca

PRAZNIK

Glasilo občine Komenda 12/2012

Nastanek in namen postavljanja jaslic
Pri božičnih jaslicah mislimo najprej na svetopisemsko poročilo evangelista Luka: »In rodila
je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora«
(Lk, 2,7). Te jasli označuje grška beseda he
phatne, ki pomeni plitvo vdolbino, v katero so
polagali krmo za domačo živino. Takšne jasli
so postavljali po hlevih, ti pa so bili v Palestini
skoraj izključno v naravnih ali tudi izkopanih votlinah. V eni izmed takšnih votlin oziroma hlevov pri Betlehemu,v Jezusovem času
naselju z nekaj sto prebivalci,je Marija rodila
Jezusa in ga položila v jasli. Zunanji razlog za
to je bilo popisovanje po ukazu cesarja Avgusta.
Jožef, Marijin mož, je moral, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, iz Nazareta v Galileji v
Judejo v Davidovo mesto Betlehem, da se je
popisal s svojo nosečo ženo Marijo. Da se bo
Jezus rodil v Betlehemu, je napovedal že prerok Mihej pred padcem Samarije leta 721 pred
Kristusom: »Ti pa Betlehem Efrata, si majhen
med Judovimi rodbinami: iz tebe mi vzide on,
ki bo vladal Izraelu …« (Mih 5,1). V kraju, ki
je bil zelo bogat – ime Bet Lehem pomeni »hiša
kruha«, a za Jožefa in visoko nosečo ženo Marijo ni imel srca. Zato sta se tudi zatekla v votlino, hlev zunaj mesta.
Tukaj, na tem kraju južno od Jeruzalema, ki
ga trije evangelisti: Matej (2,1), Luka (2,4) in
Janez (7,42) izrecno omenjajo kot kraj Jezusovega rojstva, se začenja zgodovina jaslic.
Rimski cesar Hadrijan se je po zmagi nad Judi
leta 135 tako znesel nad kristjani, da je dal nad
votlino Jezusovega rojstva zgraditi pogansko
svetišče, cesar Konstantin I. Veliki, ki je z
milanskim ediktom leta 313 zagotovil kristjanom svobodo in enakopravnost, pa je nad to
votlino na prigovarjanje svoje matere cesarice
Helene dal leta 326 zgraditi mogočno baziliko Jezusovega rojstva, ki stoji še danes. V
njej so leta 1690 frančiškani, oskrbniki bazilike, na kraju Jezusovega rojstva (skozi odprtino

se je mogoče dotakniti naravnih tal votline)
namestili zvezdo, okrog nje pa je latinski naslov: HIC DE MARIA VIRGINE JESUS
CHRISTUS NATUS EST, kar pomeni Tu je bil
iz Device Marije rojen Jezus Kristus.
Jaslice so, zunanje gledano, plastična predstavitev dogodka Jezusovega rojstva (v naravni
ali drugačni velikosti) s kipi ali s čim podobnim, prikazano v osebah protagonistih: Jezus,
Marija, Jožef; obiskovalcih: pastirji, angeli,
modri; živalih, ki jih omenja izročilo: vol,
osel, ovce; navadno postavljene v palestinsko
in domačo pokrajino. Notranje gledano pa na
viden način predstavljajo Božjo ljubezen, ki je
prišla med ljudi ob učlovečenju in rojstvu Jezusa Kristusa.
Ta dogodek so začeli najprej upodabljati na
sarkofagih, ampulah, mozaikih, slikah, antipendijih in v evangelistarjih. Že v drugem stoletju so Marijo z Detetom upodabljali na freskah, v četrtem in petem stoletju pa so
nastajale freske z jaslimi. Zelo znane so jaslice
sv. Frančiška Asiškega, ki je leta 1223 v votlino pri Grecciu pred jasli, napolnjene s senom,
postavil dve živali; tam je bila darovana tudi
maša.
V Sloveniji je prva znana upodobitev Jezusovega rojstva na pečatu gornjegrajskega
benediktinskega samostana iz 13. stoletja,
listina, na kateri je ohranjen omenjeni pečat, pa
je iz leta 1242. Pečat sam je verjetno še veliko
starejšega izvora. Druga znana upodobitev je
freska na Vrzdencu iz okrog leta 1300. Prve
jaslice pa so v Sloveniji za božič leta 1644
postavili jezuiti ljubljanskega jezuitskega
kolegija, zasnoval in izdelal pa jih je jezuitski
brat laik Kilijan Hampl, doma iz Heisengena
v Porurju. Jezuitska kronika ve povedati, da so
zanje darovali svoj dar pobožni verniki in
odlične gospe. Jezuiti v Ljubljani pa so v svoji
cerkvi pri Sv. Jakobu uprizarjali tudi prave
božične igre, imenovane dialogismus, tudi v

Postavitev novega križa
Jože Vengust, župnik na Planini pri Sevnici, je 21. oktobra
dopoldne maševal v cerkvi sv. Marjete na Planini pri Sevnici za rajnega posestnika Martina Žagarja in njegove že
umrle potomce, popoldne pa je blagoslovil novi križ, za
katerega je dala pobudo dr. Angelca Žerovnik iz Komende,
Martinova vnukinja.
Martin Žagar je namreč leta 1908 postavil križ na križišču
v Vejicah, od koder vodi pot v vas Golobinjek. Blagoslovljen je bil 27. septembra 1908. Za manjša obnovitvena
dela je poskrbel njegov sin Alojz. Zlikovci so s križa odtrgali korpus Križanega. Policisti so ga našli v kamnolomu in
ga vrnili Martinovi vnukinji Mariji Slabanja, ki je poskrbela za obnovo kipa in namestitev na križ. Zlikovci pa niso
mirovali: ponovno so ukradli korpus Križanega, poškodovali pa so tudi križ sam in streho nad njim. Vnukinja Martina Žagarja dr. Angelca Žerovnik se je po tem vandalskem
dejanju odločila, da bo postavila nov križ. Odločitev je
uresničila s pomočjo več obrtnikov in dobrih ljudi v upanju,
da bo sveto znamenje tokrat stalo in obstalo.
J. P., slika: dr. Marko Žerovnik

slovenskem jeziku, pri katerih so vsaj leta 1620
uporabili kot pripomoček zibelko.
V Sloveniji se je pozneje razvila prava
umetnost pa tudi raznovrstnost izdelovanja in
postavljanja jaslic od odrskih do kulisnih, papirnatih, v zastekleni omarici, odprtih cerkvenih , hišnih in drugih.
Veseli smo, da smo imeli in imamo tudi v
naši občini izdelovalce jaslic: Stanka Zarnika
in Pavleta Pibernika iz Suhadol pri Komendi,
v zadnjem času pa Andreja Gašperlina iz
Most in Sabino Kremžar iz Gmajnice. Najpomembneje pa je, da tudi mi doma postavimo
vsak svoje jaslice, s katerimi bomo na zunaj
počastili spomin na Jezusovo rojstvo, na znotraj pa z obiskom maše na sveti večer ter prinašanjem miru, sreče in ljubezni v svoje domove,
med družinske člane. Na zunaj smo se velikega
dogodka pred 2012. leti pri Betlehemu spomnili tudi s postavitvijo jaslic v hlevu Koželjeve domačije, na znotraj pa sem prepričan,
da bo vsakdo izmed vas postavil najlepše jaslice v izkazovanju ljubezni do bližnjih pa tudi
oddaljenih ljudi.
Jožef Pavlič

Kolednica
Bog daj, Bog daj!
Srečno novo leto,
vsem ljudem,
tu doma in po širnem svetu.
Zahvala prva kmetu,
ki nam hrano prideluje,
z modro glavo
prihodnost novo snuje.
Hvala gospodinji,
ogle tri podpira,
mati je otrokom,
delat jih uči,
odvrača od prepirov.
Otroci naši,
rodovi novi,
Kako ponosni smo
nad svojimi sinovi.
Kdor pripomore
k sreči v družini,
bo blagoslov dobil
pri Bogu in Mariji.
Naših mladih setve
vodijo v brstenje,
skozi vse viharje
srečno v zorenje.
Bel golob v kotu Bogca
v hiši mir ohranja,
mir sosedom trosi,
složnost med občani.
Marija Koželj
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Cankarjevo tekmovanje
Drugi razred se vsako leto pripravlja na svoje
prvo tekmovanje v letu. Ker je Cankarjevo tekmovanje za nas kar težko, so tudi priprave naporne. Ko pa nastopi dan tekmovanja, so vsi naporni
dnevi pozabljeni. Pišemo, pišemo, pišemo...
Kakšni so tvoji vtisi po tem, ko je Cankarjevo tekmovanje za tabo?
Prvič sem se srečal s tekmovanjem. Nisem
vedel, kako dobro se bom odrezal na njem.
Nejc Turk, 2. a
Mami mi je rekla, da je pomembno le to, da se
na tekmovanju potrudiš. Samo priznanje pa ne
toliko. Kar bo, pa bo.
Alja Trobec Breznik, 2. a
Meni je bilo na tekmovanju težko.
Kaja Zupančič, 2. a
Jaz že doma pišem svojo knjigo. Le bratec mi
je noče ilustrirati. Mislim, da je bilo tekmovanje podobno mojemu pisanju knjige. Napisal
sem veliko.
Primož Plevel, 2. a

Spet smo se potepali –
tokrat po Münchnu
V München smo se odpravili 26. 10. v zgodnjih
jutranjih urah. Vožnja je bila dolga, a smo se
znali zamotiti, če ne drugače, pa s spanjem. Ob
prihodu nam je vodič pripravil presenečenje in
za trenutek smo lahko uzrli znano Allianz
Areno, naredili nekaj posnetkov in že smo odhiteli dalje proti svetu BMW. V njem so uživali predvsem fantje, avtomobili in motorji pa so
bili tako raznolikih oblik, velikosti in barv, da
so prepričali tudi nas, dekleta.
Sledil je krožni ogled mesta, nato pa smo
dočakali še obisk živalskega vrta. V primerjavi
z ljubljanskim se mi je zdel zelo velik. V njem
smo na svoj račun prišli vsi. Nekatere živali, ki
smo jih videli, so nam bile popolnoma nove,
prav vse pa so bile zanimive in zabavne. Všeč
mi je bilo, da imajo dovolj prostora za gibanje
in veliko zelenja.
Proti večeru smo se odpravili v hostel, ki je
bil lepo urejen. Brez večjih težav smo se nastanili. Po večerji smo šli na krajši sprehod do
kraja, kjer poteka svetovnoznani Oktoberfest.
Videli smo le še nekaj šotorov, ki so bili pripravljeni za razstavljanje. Na zahodni strani tega
parka se dviga mogočen kip Bavarie z levom.
Vodič nam je povedal legendo o njem, naredili
smo še nekaj posnetkov, peli pesmi in tekali po
stopnicah. Tako je minil naš prvi dan in okoli
22. ure smo legli k počitku.
Naslednji dan smo se po odličnem zajtrku
odpravili v Tehniški muzej. Sam muzej je
ogromen in težko je na tem mestu predstaviti
vse, kar smo doživeli. Naj o zanimivosti priča
tudi dejstvo, da smo učenci sami prosili za dodaten čas v muzeju, da bi lahko čim več preizkusili. Ogled priporočam prav vsem, saj se v
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njem gotovo najde za kaj vsakogar.
Kljub deževnemu vremenu smo se pred odhodom podali še v center mesta, obiskali znamenito Frauenkirche in Marijin trg. Nekaj časa
se je našlo tudi za nakupovanje.
Domov smo se odpravili polni novih vtisov
in želja za naprej. Všeč mi je bil celoten program in čudovita sproščenost učiteljev. A kot
pravi znani rek: »Povsod je lepo, doma je najlepše.« Veseli smo bili tudi, ko smo ponovno
prispeli domov.
Sara Kokelj, 8. a

Tradicionalni slovenski
zajtrk ali s čebelo do medu
V petek, 16. 11. 2012, smo učenci po vseh
slovenskih šolah in vrtcih jedli tradicionalni
slovenski zajtrk. Naš je poleg kruha vseboval
tudi med, ki smo mu ta dan namenili še posebno pozornost. Zakaj? Preberite si.
Osnovna hrana čebel sta cvetni prah in med.
Za 1 kg medu morajo čebele obiskati več kot 5
milijonov cvetov in preleteti razdaljo 40 tisoč
kilometrov. Čebele na cvetovih nabirajo tudi
cvetni prah. Na pašo gredo, ko so stare 21 dni.
Poznamo več vrst medu, npr. cvetličnega,
akacijevega, lipovega, smrekovega …
Med je vsestransko uporaben. Ko se opečemo, lahko na opeklino nanesemo med. Bolj
znana in razširjena je uporaba medu med prehladnimi obolenji. Uporabljajo ga tudi v kozmetiki, dodajajo ga kremam, mazilom za
ustnice, šamponom.
Leta 2008 so slovenski čebelarji dobili svoj
kozarec za slovenski med. In še, pazimo na čebele! Če bi namreč izumrle one, bi v štirih letih
zaradi pomanjkanja hrane izumrl tudi človek.
Saša Matuš, 7. c

Papir, papir, papir …
Sreda, 28. novembra, je bila za šestošolce naše
šole zabavna, saj na ta dan nismo imeli običajnega pouka. Učitelji so se odločili, da nas naučijo nekaj povsem novih stvari. Dan pred tehničnim dnem smo si natančno ogledali razporede
skupin ter pripomočke, ki smo jih morali prinesti s seboj, da ne bi kdo česa pozabil.
Prvo uro smo izdelovali okrasne smrečice z
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bleščicami, v katere lahko dajemo sladkarije.
Naslednjo uro smo se naučili, kako se izdeluje
papir. Pohvalili so nas, da je bil naš zelo tanek.
Nato smo izdelovali okraske za novoletno jelko
ter praznične voščilnice. Za zadnjo uro so nam
prihranili izdelovanje napisov »srečno novo leto« v različnih jezikih. To nam je povzročalo
veliko težav, najbolj težavno je bilo izrezovanje
črke S in zavezovanje črk na verigo. Namesto
predvidenih petinštiridesetih minut je naša skupina za zadnji izdelek porabila kar uro in dvajset
minut. Preveč časa smo zapravili, zato smo bili
malo slabe volje. A kljub vsemu smo na koncu
domov odšli veseli ter z lepimi izdelki.
Eva Kvas, 6. c

Ekskurzija v
premogovnik Velenje
23. novembra smo se morali odpraviti v šolo zelo
zgodaj. Po navadi se vsi pritožujejo, kadar je treba
zgodaj vstati. Toda meni ni bilo težko, ker sem vedela, da me čaka prav poseben dan – tehniški dan.
Odpravili smo se na dolgo pot do Velenja.
Po uri vožnje smo prispeli na cilj. Najprej smo
se zazrli v visoke stolpe. To so bili bloki, ki so
del hidroelektrarne. Toda mi nismo bili namenjeni tja. Šli smo v Premogovnik Velenje.
Šestdeset učencev se je razdelilo v dve skupini.
Prva si je najprej ogledala okolico. Razpravljali smo o treh jezerih in o ugrezanju površja.
Ugotovili smo, da je zrak na tem področju zelo
onesnažen. Ko smo se sprehajali po potki, smo
bili vsi začudeni. Videli smo reko, ki ni bila
običajne barve. Bila je živo zelena. Po mnenju
vodičke je bila barva posledica vseh odpadkov,
ki jih mečejo v reko. Spraševali smo se, kako
lahko človek tako močno posega v naravo.
Napočil je čas, ko smo se odpravili proti
stavbi, v kateri je bil vhod v rudnik. Najprej
smo se pokrili z zaščitno čelado, se oblekli v
ohlapne halje in si ogledali kratko predstavitev
rudnika. Dobili smo tudi rudarsko malico, ki
smo jo spravili v žepe. V enem žepu smo nosili
sok, v drugem pa klobaso in kruh. S starim
dvigalom smo se spuščali nižje in nižje. Oglasil
se je zvonček in vrata dvigala so se odprla.
Hodili smo drug za drugim. Na vsakem koraku
so nas spremljale zgodbe o rudarjih, o njihovem
delu in o njihovi prehrani. Bilo je zanimivo –
popolnoma smo se vživeli v pripovedovanje.
Zgodbe so bile zabavne, nekatere pa so nas tudi
pretresle. Na polovici poti smo se ustavili in
pojedli svojo malico. Nato nas je čakal sodobnejši del rudništva. Vsi smo se močno veselili
vožnje z vlakom. Takrat pa nas je vodič presenetil z novico, da se je akumulator vlaka popolnoma izpraznil. Z vožnjo tokrat ni bilo nič. Tako
smo se morali peš odpraviti do izhoda in se z
dvigalom dvigniti nazaj na površje.
Proti koncu smo si ogledali tudi prostore, v
katerih so živele rudarske družine ter si pogledali nekaj videoposnetkov. Ta izlet je bil res
zanimiv, saj smo natančno spoznali življenje
rudarjev nekoč. Ni pa bil čisto popoln, saj se
nismo mogli peljati z vlakom.
Manca Urbanija, 9. b
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Avtocross Grgič team – sezona 2012
Dolga in naporna sezona 2012 v Autocrossu je
končana. Marcel je sezono začel na mednarodnem tekmovanju v avstrijskem Nordingu.
Dirko je vzel kot dober trening pred začetkom
naporne sezone. Kljub močni konkurenci se je
odlično znašel in zasedel 6. mesto. Ekipa se je
polna optimizma in svežih moči podala na
Evropsko prvenstvo.
Marcel je s pomočjo svoje ekipe odpeljal
vseh 9 dirk. Uvodna dirka, se je kot že po tradiciji začela v Franciji – Saint Martin Valmeroux,
je bila v znamenju slabega vremena in blata.
Blato je Marcelu že po startu v prvi kvalifikacijski vožnji odneslo vidnejšo uvrstitev.
Druga dirka sezone je bila za celotno ekipo
velik izziv. Prvič so se podali na približno
3.400 km oddaljeno pot v Latvijo (Mussa).
Marcel si je s 14. mestom, pridobil prve 3 točke
. EP se je preselilo v Nemčijo, najprej v prijetno
mestece Seelow, s krajšim premorom pa je
prav tako v Nemčiji sledila še 4 dirka EP v
Cunewalde. Na obeh dirkah je pripeljal do
odličnega 15. mesta, kar mu je prineslo skupaj
dodatne 4 točke.
Na dirki v Novi Paki (Češka) je Marcel z
odličnimi vožnjami in številčno Slovensko

podporo med gledalci zasedel 14. mesto, ter
prišel do novih točk.
Po poletnem oddihu, se je dirka preselila v
sosednjo Madžarsko (Nyerad). Proga na kateri
je Marcel v lanski sezoni pripeljal do njegove
najboljše uvrstitve na EP, mu letos ni bila naklonjena. S številčnimi težavami, se mu ni
uspelo uvrstiti med dobitnike točk.
Na zelo zahtevni in nevarni progi v Češkem
Prerovu, je pokazal svoje znanje in z odličnimi
vožnjami prišel do B finala, v katerem je na
startu nekoliko zaostal. Zadovoljiti se je moral
z 18. mestom in eno točko.
Na predzadnji dirki sezone v Francoskem
Saint Igny De Vers se je v hudi konkurenci
domačinov in že uveljavljenih imen znašel na
24. mestu.
Zadnja dirka EP v Italijanski Maggiori se ni
izšla po načrtih. Za las je zgrešil nastop v Cfinalu.
Evropsko prvenstvo je v končnem seštevku
končal na 22. mestu, z osvojenimi 11. točkami.
Za Marcela pa se sezona še ni zaključila. Z
ekipo se je podal v sosednjo Hrvaško (Rupa),
kjer se je s suverenimi vožnjami lahko veselil
zmage in pokala za najhitrejši krog.

V Dragonji na offroad spektaklu, kamor so
bili povabljeni nekateri autoccrosisti, je Marcel
s predstavitveno vožnjo predstavil svoj dirkalnik in požel velik aplavz in zanimanje tamkajšnjih gledalcev.
Sezono pa je dokončno končal na Rally
Showu Santa Domenica na Hrvaškem, kjer se
je preizkusil na malo drugačnem terenu. Marcelu je nastop otežila ozka proga. Kljub temu se
je v posameznih vožnjah odlično izkazal in se
uvrstil takoj za favoriziranimi rally dirkalniki.
Od zveze za avtošport Slovenije je prejel
nagrado za zastopanje Slovenskega avtošporta
v tujini za leto 2012.
Marcel se ob tej priložnosti zahvaljuje svojim staršem, celotni ekipi, sponzorjem in prijateljem za njihov čas, izkazano zaupanje in
podporo.
Grgič team

Uspešna sezona za Matica Voldriha

Matic Voldrih iz Križa pri Komendi, ki tekmuje v speedwayu, je sezono 2012 uspešno zaključil in se ponovno uvrstil v ekipo reprezentance Slovenije.
Dosegel je naslednje rezultate: državno prvenstvo posameznikov 4. mesto, skupno prvenstvo posameznikov Slovenija – Hrvaška 5.
mesto, državno prvenstvo ekip 1. mesto, pokalno prvenstvo ekip Slovenija-Hrvaška-Češka-Slovaška 2. mesto, kvalifikacije svetovnega prvenstva ekip Ljubljana 2. mesto,
kvalifikacije svetovnega prvenstva posameznikov Miškolc Madžarska 16. mesto, kvalifikacije evropskega prvenstva posameznikov Žarnovica Slovaška 5. mesto, Championship
evropskega prvenstva Stralsund Nemčija 16.
mesto, finale evropskega prvenstva posameznikov Krško 11. mesto, finale evropskega prvenstva posameznikov Mureck Avstrija 9.
mesto, skupno v evropskem prvenstvu posameznikov osvojil 13. mesto, kvalifikacije
evropskega prvenstva pari Munkebo Danska 5.
mesto, pozivna posamezniki mednarodna Lamothe Landerron Francija 17. mesto, pozivna
ekipe Terenzano Italija 4. Mesto, pozivna posamezniki Meissen Nemčija 10. mesto.

Dosegel je tudi uspeh kariere – 2. mesto v
DP posameznikov v Lendavi in skupno 13.
mesto v Evropi, čeprav je od štirih finalnih dirk
odpeljal samo dve dirki.
Matic se zahvaljuje tudi svojim
staršem, vsem svojim znancem in
sorodnikom, ki so mu kakorkoli
stali ob strani, matičnemu klubu
AMTK Ljubljana, trenerju Franciju
Kalinu, Franciju Žagarju za pripravljene motorje in svojim sponzorjem:
Avtomehanik Damjan ErbežnikErba, Klemen Grmšek-Pavko, Staniša Aljaž, Miha Nahtigal, Občina
Komenda, Avtokleparska delavnica
J-Condor d.o.o., EL-TT d.o.o. Stanislav Vodlan, ATS Čibašek Trgovi-

na z avtodeli, Tosin Konstrukcije d.o.o., Bernarda Repnik, Kobal Dušan s.p., DAMA
Enginering d.o.o., Bemont d.o.o., Mediasped.

Pohod do Tunjic
V Društvu Skakalni komite Gora smo17. novembra organizirali jesenski pohod do Tunjic.
Vreme je bilo sončno, nebo brez oblačka,
temperatura pa ravno pravšnja za izlet. Pohod
smo začeli v dopoldanskih urah pri skakalnici
na Gori. Od tam nas je pot vodila preko travnika v gozd, nato pa ob reki Tunjščici do Balcjanovega mostu. Pot smo nadaljevali čez »travnike«, nato pa krenili po gozdni cesti, ki
povezuje Podgorje s Tunjicami. Vmes smo
skrenili nekoliko s poti in si ogledali zapuščen
rudnik premoga. Naš cilj je bila cerkev sv. Ane
v Tunjicah, do katere smo prišli po uri in pol
hoje. Tam smo se malo okrepčali in se vrnili po
drugi poti, ki pelje po »vrhovih« do skakalnice

na Gori. Domov nismo odšli ne lačni ne žejni,
saj nas je pri skakalnici čakal topel obrok ter
kuhano vino ali čaj.

41

Aplenca

ZANIMIVOSTI

Glasilo občine Komenda 12/2012

Mlinčki Race

Sedaj že dobro poznano odprto občinsko prvenstvo Komende z gorskimi kolesi do
»Mlinčkov«, ki se ga je prijelo ime »Mlinčki
Race«, je letos doživelo svojo 16. izvedbo.
Domači in predvsem tekmovalci iz širše okolice radi prihajajo na to prireditev, čeprav slovi
kot najbolj »vaška dirka«. Konec novembra je
navadno dokaj hladno in turobno vreme, tokrat
pa je bilo povsem drugačno. Sonce je prijetno
ogrelo ozračje in nekateri tekmovalci so razglasitev pričakali kar v kratkih rokavih. Za
stopničke in kolajne se je bilo treba kar pošteno

potruditi, ker je bila konkurenca zelo močna.
Poleg požrtvovalnih domačih kolesarjev ŠD
Suhadole so nastopili tudi tekmovalci Calcit
Bike Team iz Kamnika, Energijateam.com iz
Domžal ter KD Radenska Rog iz Ljubljane.
Mlajši kolesarji so se pomerili na 600m, ostali
pa 4,5km dolgi progi. Absolutno najboljši Boštjan Hribovšek (Calcit Bike GT) iz Kamnika,
v letu 2011 najboljši Slovenec v atraktivni disciplini Eliminator (XCE), je z odlično vožnjo
daljšo progo prevozil v rekordnih devetih minutah in 54 sekundah. Posebne pozornosti in
priznanja za tekmovalne uspehe je bil deležen
domačin Luka Pibernik, član KD Radenska
Rog, ki je svojo športno pot pred leti začel v
domačem društvu prav na tovrstnem tekmovanju. Za zmago na državnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu pri mlajših članih in 5. mestu
na svetovnem prvenstvu na Nizozemskem ter
še vrsto odličnih dosežkov mu je predsednik
ŠD Suhadole podelil priznanje za tekmovalne
uspehe v letu 2012. Novinar dnevnika Metod
Močnik je z njim opravil intervju, v katerem je

povedal nekaj zanimivosti iz vrhunskega kolesarstva in seveda o svojih načrtih za prihodnost.
Z veseljem je tudi nastopil na tekmovanju, v
cilju pa je dejal, da ni preveč vajen korenin in
spolzke proge, zato je bil kljub šestemu mestu
zadovoljen z uvrstitvijo.
Rezultati - M do 6 let (600m): 1. Nejc Korošec 4:54, 2. Matej Starovasnik 5:18; M 7-10
let (600m): Urban Koncilja 2:07, 2. Svit Groznik 2:14, 3. David Jagodič David 2:15; Ž 7-10
let (600m): 1. Hana Kranjec Žagar 2:16, 2.
Zoja Kranjec 2:31, 3. Lucija Florjančič 2:58; Ž
11-15 let (4,5km): 1. Katja Jeretina 13:30, 2.
Tamara Sitar 14:04, 3. Ana Majnik 14:29; M
11-15 let (4,5km): 1. Domen Svetek 11:45, 2.
Anže Mihalič 11:58, 3. Tilen Skala 12:02; M
16-30 let (4,5km): 1. Boštjan Hribovšek 9:54,
2. Rok Korošec 9:56, 3. Gregor Dimic 9:57; M
31-50 let (4,5km): 1. Gregor Miklič 10:25, 2.
Luka Žele 10:29, 3. Evgen Pevec 10:41; M nad
50 let (4,5km): 1. Srečo Čehun 13:04, 2. Pavel
Ocepek 14:18, 3. Tomaž Pibernik 15:35.
Peter Pibernik

Gorski tekač

Bojan Galin
Gorski tek je zelo naporna tekaška disciplina,
čeprav bi jo lahko uvrstili tudi med planinstvo.
Tekači morajo od starta do cilja premagati kar
precej višinskih metrov, ravninskih delov je
navadno zelo malo. Določene proge se celo
spuščajo in nato zopet vzpenjajo, zato da je
dosežena predpisana višinska razlika. Vse več
mladih pa tudi starejših se odloča za gorske
teke, ki poleg napora nudijo tudi nekaj užitkov
in predvsem lepih razgledov. Prvo tekmovanje
za slovenski pokal je bilo leta 1993. Letos je na
nekaterih tekmah uspešno nastopil tudi član
Športnega društva Suhadole Bojan Galin, ki je
svojo športno pot začel kot boksar, kasneje pa
je izkušnje kot trener prenašal na mlajše rodove. Ves čas je bil aktiven športnik in je splošno
kondicijo vzdrževal s tekom. V zadnjem času
se je specializiral predvsem za gorske teke,

vendar zaradi poškodbe kolen ne
more izvajati optimalnih treningov.
V letošnji sezoni se je udeležil prav
vseh prireditev za kamniški pokal.
Na »Gorskem teku k sv. Primožu«
je bil 11., na »Mekinjskem krosu«
4., »Gorski tek na Grintavec«, ki je
štel tudi za slovenski pokal, je končal na 20. mestu, na« Češnjiškem
teku« je bil odličen 2., »Veronikin
tek« pa končal na 6. mestu. Zadnji
uspeh je 36. mesto v absolutni razvrstitvi na tradicionalnem »Miklavževem teku« v Termah Snovik
oziroma 6. mesto v kategoriji veteranov. Za vse dosežene rezultate mu
čestitamo in želimo še veliko športnih uspehov.
Peter Pibernik Bojan Galin

Orientacijski klub Komenda

Tek po zasneženem gozdu je nekaj posebnega
Po naporni, a uspešni sezoni 2012, smo si privoščili le krajši predah. Pred vrati je bil namreč
začetek Zimske lige, večih tekmovanj, ki poskrbijo, da orientacijsti tudi pozimi občutimo
adrenalin in povišan srčni utrip. Tekme Zimske
lige imamo radi, saj v obdobje z obilico treningov vnesejo nekaj svežine.
V nedeljo, 9.decembra, smo 3. tekmo za ZL
pripravili na Gori pri Komendi. Nekaj dni pred
tekmovanjem nas je presenetilo močno sneženje z nizkimi temperaturami, a se nismo predali. Nedeljsko jutro je bilo kljub temperaturam
globoko pod lediščem pravljično. Zasnežena
drevesa, celotna pokrajina, odeta v belo in ob-
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sijana z jutranjim soncem. Kot, da se je čas
ustavil. Človek bi obstal in opazoval.
Zbralo se nas je okrog 60. Vseh starosti; od
najmlajših otrok iz vrtca, mladih iz šole, do
odraslih. Vsak od njih je izbral sebi primerno
težavnost proge. Tako so najmlajši otroci na
terenu iskali rdeče trakce, ki so jih vodili do
posameznih kontrolnih točk. Hitro so pretekli
in prehodili progo, v cilju pa so se ogreli s čajem in posladkali z indijančki.
Starejši tekmovalci so za daljše proge porabili nekaj več časa.
»Tek po zasneženem gozdu je nekaj posebnega. Po pršiču tečeš, kot bi letel. Ko se ogreješ,

ne čutiš mraza, občutiš samo neizmerno lepoto
naravo. Na progi sem zelo užival,« se je po
končani tekmi razgovoril eden od tekmovalcev.
Okrog poldneva nikogar od prisotnih ni več
zeblo. Na soncu je bilo prijetno toplo in udeleženci smo lahko v miru pokramljali s prijatelji.
Prepričan sem, da nikomur od prisotnih ni bilo
žal, da se je odpravil v mrzlo jutro. Kajti dan,
ki smo ga preživeli v naravi, je bil nepozaben.
Za pomoč pri organizaciji tekmovanja se
zahvaljujemo piceriji Hram Gorjan in slaščičarstvu Tortica.
Nejc Zorman
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Šahovski utrinki
SVETOVNO MLADINSKO PRVENSTVO
MLADIH - Tekmovanje je bilo v Mariboru od
7. do 19. 11. 2012. Nastopilo je preko 1550
igralcev iz celega sveta. Na tem tekmovanju je
nastopilo kar 16 mladih igralcev članov ŠK
Komenda. Osvojili smo - skupina deklic do 8
let: 70. mesto Ana Pibernik 4 točke; skupina
dečki do 8 let: 68. mesto Jan Šubelj 5,5 točk,
94. mesto Filip Trplan 5 točk, 106. mesto Jan
Marn 4,5 točk; skupina dečkov do 10 let:
105. mesto Jan Unuk 5,5 točk, 192. mesto Gal
Založnik; skupina dečkov do 12 let: 135.
mesto Maj Markošek 4,5 točk, 132. mesto
Gregor Žunič 4 točke, 143. mesto Staš Ahtik
4,5 točk; dekleta do 14 let: 34 mesto Laura
Unuk 6,5 točk, 65. mesto Teja Vidic 5,5 točk;
fantje do 14 let: 71. mesto Julian Novakovič 6
točk; fantje do 16 let: 61. mesto Sebastijan
Markoja 5,5 točk; dekleta do 16 let: 65. mesto
Caterina Leonardi 5 točk, 73. mesto Alja Ber-

nik 5 točk; fantje do 18 let: 98. mesto Tilen
Lučovnik 4 točke.
OSREDNJA SLOVENSKA LIGA – I.
LIGA - Tekmovanje z gostovanji od 13. 9.
2012 do 22. 11. 2012. Mlada ekipa ŠK KOMENDA SUMA (v postavi: Franc Poglajen,
Julian Novakovič, Alenka Trpin, Novica Novakovič, Staš Ahtik, Jan Unuk, Jan Šubelj, Ana
Pibernik, Jan Marn) je osvojila 15. mesto.
3. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV
MLADIH - Tekmovanje v Ljubljani 23. 11.
2012. Naši člani so osvojili: 1. mesto Laura
Unuk, 2. mesto Gregor Žunič, 4. mesto Julian
Novakovič, 10. mesto Maj Markošek, 16. mesto Jna Unuk, 19. mesto Jan Šubelj, 22 mesto
Mark Šketa, 25. mesto Filip Trplan, 29. mesto
Jan Marn, 36. mesto Ana Pibernik, 42. mesto
Gal Založnik.
ZAKLJUČNI TURNIR OSREDNJE
SLOVENSKE LIGE - Tekmovanje v Ljublja-

ni 26. 11. 2012. Ekipa ŠK KOMENDA POPOTNIK (v postavi Bojan Hribar, Jan Gantar,
Blaž Debevec, Gregor Ogradi, Boris Skok) je
osvojila 2. mesto. Mlada ekipa ŠK KOMENDA POGI (v postavi Andrej Kobold, Tilen
Lučovnik, Laura Unuk, Jan Unuk) je osvojila
6. mesto
9. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV
NAJMLAJŠIH – Tekmovanje v Ljubljani 27.
11. 2012. Osvojili smo 4. mesto Jan Unuk, 8.
mesto Jan Marn, 11. mesto Jan Šubelj, 14.
mesto Gal Založnik, 18. mesto Ana Pibernik.
POSAMEZNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL PODROČNEGA CENTRA
DOMŽALE - Tekmovanje na Rodici 30. 11.
2012. V skupini deklic do 12 let je Ana Pibernik osvojila 3. mesto in se uvrstila na državno
prvenstvo. V skupni dečkov do 12 let je Jan
Šubelj osvojil 4. mesto.
Franc Poglajen

Rekordno število vlomov
Začnimo utemeljevati to trditev na podatkih
policijske statistike PP Kamnik. Prvi vlom se
je zgodil 3.11. v stanovanjsko hišo v Suhadolah, 6. 11. je bilo vlomljeno v gradbeni kontejner v IC Žeje, od koder so vlomilci odnesli
orodje in material; istega dne se je zgodil poskus vloma v podjetje v Ind. coni na Potoku, že
7.11. pa so bili nepridipravi na »delu« v IC
Žeje, kjer so ukradli gradbeni material. V Komendi je bil izvršen poskus vloma v hišo v
Komendi, 26.11. se je isto zgodilo v hiši na
Gmajnici. K sreči je v obeh primerih ostalo
samo pri poskusih. Vlomi pa so se nepridipravom »posrečili« 27.11. v stanovanjsko hišo v
Komendi in 30.11. v stanovanjsko hišo v Nasovčah. V osebni avtomobil je poskusil vlomiti lump 23.11. v Komendi in 25.11. v IC Žeje.
V Mostah je bila izvršena tatvina iz podjetja;
18.11. je bil »speljan« artikel v trgovini na
bencinskem servisu; stroji pa so »menjali lastnika« 26.11. v IC Žeje.
V zasebne tanke je steklo tudi nekaj goriva
na bencinskih servisih. Seveda neplačanega.
Zaradi povečanja števila vlomov in poskusov
vlomov, priporoča Policija naslednje ukrepe, ki
lahko pripomorejo, da bodo vlomilci in ostali
nepričakovani obiskovalci tuje lastnine imeli
težji ali onemogočen dostop do vaše lastnine:
Ko greste od doma, zaklepajte vrata, zaprite
okna in vklopite alarmno napravo. Ne puščajte
ključev na »skritih mestih« (nabiralniki, pod
predpražnikom, pod rožami. Ne puščajte doma
dragocenosti ali denarja. Ob odhodu ali odsotno-

sti ne puščajte sporočil na tel. odzivniku ali na
listkih – to je idealno sporočilo, da je vstop lopovom prost. Poskrbite, da bo videz vašega doma
predvsem zvečer tak, kot da je kdo doma. Časovna stikala za občasno prižiganje luči so dobrodošla in ne predraga. Pred odhodom se lotite
pospravljanja doma in z vidnih mest umaknite
vse vrednejše predmete. Zapišite si serijske številke vrednostnih predmetov ali jih celo fotografirajte, po možnosti tudi označite (umetniške
slike, nakit, tehnične predmete). Vsekakor nasveti, ki bi jih bilo dobro upoštevati!
Na Gmajnici se je 3.11. zgodila družinska
tragedija.
»Daj mi, daj vinca, prelepa točajka« je najbrž zaman zahteval gost, ki ga je imel že preveč
pod kapo. Ker ni bil uslišan, se je 10.11. zapletel v pretep v gostinskem lokalu.
Zgodile so se tudi 3 prometne nesreče. V
četrtek,15.11., je bilo nepravilno prehitevanje
vzrok hreščanju pločevine v semaforiziranem
križišču pri »Kralju« v Mostah; zaradi nepravilne smeri vožnje pa sta se zgodili dve prometni nesreči, in sicer 17.11. v Žejah in 18.11. v
Mostah. Poročil o poškodbah udeležencev ni.
Že dolgo časa Policija opozarja na nesreče,
ki so zgodijo (predvsem mladim), pri uporabi
pirotehničnih sredstev v času praznovanj okoli
božiča in novega leta. Da nekoliko osvežimo
spomin. Pirotehnična sredstva kategorije 1, ki
povzročajo zanemarljivo malo hrupa in jih je
dovoljeno uporabljati v strnjenih naseljih, tudi
v zgradbah in stanovanjih in drugih zaprtih

prostorih, ni dovoljeno prodajati osebam,
mlajšim od 14 let. Izdelke 2. kategorije ni dovoljeno prodajati osebam, mlajšim od 16 let.
To so predvsem rimske svečke, ognjemetna
kolesa, bengalične bakle, baterije in rakete itd.
Povzročajo manjši hrup in so dovoljene za
uporabo na prostem na omejenih območjih.
Izdelke kategorije P 1 in T 1 ter kombinacij
kategorije 3, do 1000 g neto mase eksplozivnih
snovi in fontan kategorije 3 do 750 g mase eksplozivnih snovi, je dovoljeno prodajati samo
osebam, starejšim od 18 let.
Prodaja vseh vrst pirotehničnih izdelkov,
katerih glavni namen je pok, je dovoljena od
19. do 31.12, njihova uporaba pa je dovoljena
od 26. 12. do 2. januarja. Vendar tudi v tem
času ni dovoljena uporaba v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah ter vseh zaprtih
prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih
sredstvih javnega potniškega prometa in na
površinah, kjer potekajo javna zbiranja. Globa,
ki jo bodo policisti dosledno predpisovali za
kršitve določb o uporabi pirotehničnih sredstev, je predvidena od 400 do 1200 EUR. Posebej je treba opozoriti na občutljivost bolnikov
in starejših oseb, pa tudi domačih živali.
Upoštevajmo ta navodila, ki so dobronamerna in prinašajo v praznični čas primeren mir in
zadovoljstvo vsem ljudem.
Končujem za letos – vsem bralcem veliko
sreče, zadovoljstva, miru in varnosti, predvsem
pa medsebojnega razumevanja voščim.
Tone Ogorevc

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.
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Aplenca-Glasilo občine Komenda, leto 22, številka 1, bo izšla 25. januarja 2013. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 10. januarja 2013. 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
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Kjerkoli si,
povsod smo mi s teboj
in kjerkoli smo mi,
si z nami ti.

V spomin

Majdi Šalamun
V začetku decembra si je narava nadela belo obleko. V spokojno
umirjenost pa se je vrinila temna novica – od nas se je v 88. letu
starosti poslovila naša upokojena sodelavka Majda Šalamun.
Kar 25 let se je gibala v naši sredi, ravno toliko generacijam je kot
razredna učiteljica v prvih letih njihovega šolanja z vnemo in žarom
odstirala poglede skozi različna okna življenja. Potrpežljivo, a
vztrajno je okorne ročice vodila po papirju, dokler niso zmogle lično
in pravilno zapisati vseh črk in številk. Otroke je imela neizmerno
rada – in tudi oni njo. Čeprav se je v Komendo priselila, je hitro
spoznala njene prebivalce in začutila, kateri otroci še posebej rabijo
njeno pozornost. V šolo se je rada vračala tudi po upokojitvi leta
1982, se sprehodila po razredu ter učencem in učiteljici namenila
prijazno besedo.
Cenili pa smo jo tudi kot sodelavko, saj je med nami delovala povezovalno. Rada je kolegom priskočila na pomoč, tudi tisti, ki so
šele stopali na učiteljsko pot, od nje nikoli niso odšli brez vzpodbudnega odgovora. Za vsako prijaznost se je želela oddolžiti, če ni šlo
drugače, pa s kakšnim svojim izvirnim izdelkom. Njeno veselje do
ročnih spretnosti smo čutili in občudovali vsi – učenci in učitelji. Še
dolga leta po svoji upokojitvi, tudi takrat, ko jo je pot zanesla v
Ljubljano in na koncu v Mengeš, je ostala prisotna v naših življenjih.
Naši najmlajši sodelavci in sodelavke je niso poznali, vsi pa poznajo
njene pletene copatke, s katerimi se je iz daljave skupaj z nami veselila vsakega novega rojstva v kolektivu. Njena vera v življenje in
zaupanje v mladi rod osmišljata naše delo.
Hvaležni, da je bila naša sopotnica, jo bomo ohranili v lepem
spominu.
Kolektiv OŠ Komenda Moste

Nisi se izgubil kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič in pozabo,
ostal si v srcih svojih dragih,
ki si jih ljubil.

V SPOMIN

MARJANI KRANJEC
rojeni Križman
(11. 1. 1970 – 15.12. 1994)
Z žalostjo v srcih se spominjamo, da te že l8 let ni več med nami.
Hvala vsem, ki ohranjate lep spomin nanjo.
VSI NJENI
Mlaka pri Komendi, december 2012

Odšli so…
Ana Jenko, rojena 9.4. 1930, Križ 49a, stara 82 let
Vincencij Kne, rojen 19.7. 1933, Podboršt pri Komendi 15,
star 79 let
Cecilija Perne, rojena 19.10. 1938, Križ 14, stara 74 let

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

V 80. letu življenja nas je zapustil dragi
mož, oče, dedi, brat in stric

ZAHVALA
V 72. letu nas je zapustil dragi mož,
oče in stari oče

MARTIN KORBAR

VINKO KNE
s Podboršta

iz Most pri Komendi
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom
za izrečeno sožalje, župnikoma Zdravku Žagarju in Alojzu Zupanu
za pogrebni obred.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in nam ob
težkih trenutkih stali ob strani.
Vsi njegovi
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Zahvaljujemo se g. župniku Zdravku Žagarju za lep pogrebni obred,
Pogrebni službi Jerič in vsem, ki so nam pomagali. Hvala vsem prijateljem in sorodnikom, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti,
in vsem za prinešeno cvetje, sveče in spremstvo na njegovi zadnji
poti.
Posebna zahvala sosedu Petru.
Sestra Minka in vsi njegovi
Klanec, december 2012

Vrtni center
Gašperlin se
strankam
zahvaljuje
za zaupanje
in želi vsem
cvetoče in srečno
leto 2013

SREČNO 2013!

Nagrade:
1. nagrada - Bon v vrednosti 40 €
2. nagrada - Bon v vrednosti 30 €
3. nagrada - Bon v vrednosti 20 €
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo
Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 10. januarja 2013. Na kuverto napišite: ime, priimek, naslov in Nagradna križanka.
NAGRAJENCI Nagradne križanke TINA d.o.o.
v Aplenci Glasilu občine Komenda, številka
11/2012:
1. nagrada - Bon v vrednosti 50,00 € – JOŽICA
ZORMAN, ZADRUŽNA ULICA 7, 1218 KOMENDA
2. nagrada – Bon v vrednosti 30,00 € – ROMANA
HREN, TESTENOVA ULICA 6, 1234 MENGEŠ

TGM KOSIRNIK kot vzdrževalec cest v Občini Komenda
skrbimo, da so ceste urejene v poletnem in zimskem času.
Zlasti v zimskem času se trudimo, da so ceste očiščene
pravočasno. Ceste čistimo po kategorizaciji cest v Občini
Komenda. Zato smo posodobili strojni park z najnovejšo
tehniko, da delo opravljamo hitro in kvalitetno.

3. nagrada - Bon v vrednosti 20,00 € – MARIJA ŠTRICELJ, MOSTE
87, 1218 KOMENDA

Ker pa se v Občini gradi kanalizacijski sistem, smo se osredotočili
tudi na gradnjo kanalizacijskih vodov in hišnih priključkov. Tako je
naše podjetje postalo eno od vodilnih na tem področju, saj smo v zadnjih
dveh letih priključili preko sto gospodinjstev v občini kot tudi izven.
Naše stranke so zadovoljne s svetovanjem in z izdelavo.
TGM KOSIRNIK, Roman Kosirnik s.p.

5. nagrada - Bon v vrednosti 15,00 € – ALJAŽ OSREDKAR, NASOVČE 6 A, 1218 KOMENDA

4. nagrada – Bon v vrednosti 15,00 € – EMA LEVC, KREKOVA
ULICA 14, 1218 KOMENDA

Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi potrdila in osebnega
dokumenta prevzamejo pri TINA d.o.o., NASOVČE 18 A, 1218
KOMENDA.

KOMERCIALA ODKUP, tel.: 04/252 90 14, 04/252 90 13

UGODNI NAKUPI V JANUARJU
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RUMISAL 4 MINERALNO
VITAMINSKI DODATEK ZA
KRAVE MOLZNICE

5%

POPUST JE ŽE VRAČUNAN V CENI
ARTIKLA

CEMENT VREČE 25/1 KG

PŠENIČNO KRMILO 20KG

SOL MORSKA ZA ŽIVINO 25/1 KZC

4,25 €
3,99 €
SOL MORSKA ZA POSIP 25/1 KZC

4,25 €
4,04 €

akcijska cena
4,5 EUR ZA 20 KG VREČO

POSODA ZA MAST, TUNKO
5,10
5
,10 IN 30L
3 ( PO NAROČILU)

BETONSKE CEVI

5L

3,13 €
2,66 €

SSanplus
Sanplu
anplu
an
lus

5%

POPUST SE OBRAČUNA NA BLAGAJNI

SONČNICE PISANE ZA
PTICE 1/1 KG – AGROLIT

10L
30L

24,90 €
22,41 €
29,52 €
26,57 €
45,40 €
42,22 €

LOJNA POGAČA 90G
ARO
AROLIT
A
AR
ROLIT
T CENA
C NA Z
ZA
A KOS
KOS

1,20 €
1,14 €
SONČNICE PISANE ZA
PTICE 5/1 KG- AGROLIT

5,90 €
5,31 €

0,17 €
0,15 €

NOVO LETO JE NOV ZAÈETEK, ZATO SMO VAM PRIPRAVILI BOGAT IZBOR VERJETNO NAJKAKOVOSTNEJŠIH SORT
SEMENSKEGA KROMPIRJA IZ LASTNEGA 8VOZA, PO NAJ8GO'NEJŠIH MOæNIH PRE'SEZONSKIH &ENAH Z ZBIRANJEM
PRE'NAROÈIL PRIÈNEMO V PRVEM TE'N8 NOVEGA LETA LEPO VABLJENI V KOMER&IALO ZA'R8GE &ERKLJE
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Slike so simbolične.
Slik
i b ličč Za
Z morebitne
bitt napake
bi
k v tisku
ti k se vam opravičujemo.
ič j

