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Sneg je padel v občini na 60 km cest

Občinski Režijski obrat v občini Komenda ima pozimi na skrbi med drugim tudi čiščenje snega na
kategoriziranih cestah; na nekategoriziranih javnih cestah pa tam, kjer je na koncu takšne ceste
stanovanjski objekt.

Letošnja zima, ki se je po zelenem deževnem Božiču, nekajdnevnem
mrazu čez novo leto in potem po odjugi v začetku leta začela s snegom
sredi januarja, sicer ni primerljiva s tisto iz leta 1952. Takrat je sredi
februarja padlo v Sloveniji oziroma na Gorenjskem okrog dva metra
snega. Je pa vseeno malce podobna tistemu dogajanju, saj je takrat,
podobno kot sedaj, bil vpleten v snežne padavine Genovski ciklon in
tudi tokrat je sneženje bolj ali manj trajalo kar skoraj ves teden, od
ponedeljka, 13. januarja, kmalu po polnoči, do skoraj konca tedna. To
precej intenzivno in dokaj neprekinjeno sneženje nas je kar malce iztirilo. Morda tudi zato, ker skorajda ne pomnimo, da bi toliko dni
skupaj trajalo tako »slabo« vreme. Bilo je sicer lepo, kar pravljično, če
si tisti še nedeljski večer pogledoval na sneženje skozi okno iz tople
sobe. Ko pa si potem v ponedeljek zjutraj odhitel do vrtca, šole, na
delo… in po lepi nedelji popolnoma zimsko nepripravljen stopil v sneg
in ti je spodrsnilo, si najprej z nejevoljo pomislil: Ja zakaj zaboga pa
ne plužijo!
Iz moje poklicne novinarske kilometrine se takšnih »nejevoljnih zim«
na Gorenjskem spomnim kar nekaj. Tako sem že zjutraj ugotovil, da bo
glede na strokovno »astronapovedovanje« tudi v prvi letošnji številki
Aplence Zima najbrž slika na naslovnici in osrednja aktualna tema. In
ko sem se potem sredi dopoldneva odpravil »na teren« po občini, kot
temu rečem po novinarsko, sem ugotovil, da je vse tako, kot včasih:
pluženje, »šafljanje«, rolanje, soljenje, posipanje… pa tudi nejevoljanje
tega, onega, te ali one z nizkimi obuvali za nežnejši spol… zaradi zasneženega avta, parkirišča, poti k trgovini, šoli…; kot včasih na Jezerskem,
v Kokri, v Zgornjesavski dolini, na Bledu, v Bohinju, Škofji Loki, Žireh,
Železnikih, Davči ali pa v Medvodah, Vodicah, Kamniku, Motniku…
Še izrek izpred več kot pol stoletja sem potem slišal na Gmajnici, ko mi
je možakar ob kidanju snega hudomušno odzdravil: »Ja, babo tepst, ali
pa sneg kidat, je zares brez haska.«
In tako kot včasih, vprašam, tokrat Romana
Kosirnika, ki ima koncesijo za pluženje oziroma zimsko službo na cestah v občini. Pove, da
so začeli akcijo v ponedeljek od pol dveh po
polnoči.
»Še precej pred zakonskim normativom
10 centimetrov snega na cesti. Sedaj je 11.
ura dopoldne in ves čas smo v pogonu moje
3 plužne enote in 5 kooperantskih. Prioriteta
so najprej glavne in stranske ceste, ulice,
poti do šole, vrtca, ZD… Ena akcija za vseh
60 kilometrov cest v občini traja s celotnim postrojenjem in neprekinjenim delom najmanj 4 do 5 ur. Zadnjikrat je, se mi zdi, leta
2006 ali 2007 je trajalo tri dni skupaj. Danes še kar pada in menda
ne bo boljše tudi v prihodnjih dneh. Soli in peska imamo dovolj in
ni nevarnosti, da bi obojega zmanjkalo to zimo. Če pa bi recimo
tokrat trajala akcija tri dni, bi porabili več kot 50 ton soli in 100 ton
peska naenkrat.«
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In je potem trajala domala kar ves teden. Za nami pa je ta trenutek
šele 20 dni v januarju. Nehote pomislim na denar, ki je za to zimsko
vzdrževanje v občinskem proračunu. Koliko takšnih akcij še bo… za
pluženje zaradi snega in za soljenje zaradi mraza… in ali bo dovolj denarja. Če pomislim, so že včasih »občinarje (župane, občinske finančnike) spomladi po dolgih zimah »glave bolele«. Nič ni pomagalo: sneg
dol, denar pa ven. In taktična računica na račun mile zime se ni izšla
oziroma se je izšla, kot se pač je… Navadni smrtniki pa smo tudi včasih
vedeli, da je bilo denarja dovolj oziroma ravno toliko dovolj, da je tudi
nas včasih bolj, včasih pa manj nejevolja pestila. Velikokrat pa je nazadnje bilo slišati tudi pregovor, da je »Potrpljenje božja mast,…« Ja, tako
je bilo. In danes..? Ja, tudi danes bi veljal izrek »Tako je to, tako to je.
Babo tepst in sneg kidat…«
V Poslovni coni mi potem Jure za volanom pluga razlaga, da je začel
ob pol dveh in da pomni, kako so že bile akcije, ki so trajale dneve in
noči; brez spanja. Oddih le za čaj, za veliko kave, za redno (minus) potrebo… »Tudi meni se je že zgodilo, da sem se v snegu in megli po
ure in ure pluženja tukaj v Poslovni coni enostavno izgubil… Pa vse
nekako gre, samo ljudje so včasih… Lepo je sneg gledati iz sobe, za
volanom in s plugom ure in ure pa bi bilo razumevanje in lepa beseda (ali pa vsaj molk) tega ali onega, te ali one, za nas najlepše zadovoljstvo.«
Slavko Poglajen, vodja Režijskega obrata
Občine Komenda je bil sredi tedna potem s
potekom prve daljše akcije zadovoljen.
»V 14 naseljih v občini imamo 54 km
kategoriziranih in blizu 6 km nekategoriziranih cest. Slednje, če je na koncu
objekt, moramo prav tako plužiti. Zakonsko določilo, da je potrebno s plugi na cesto, ko zapade 10 cm snega, je zgolj okvir,
orientacija. Na cesti se je namreč treba
snega lotiti pravočasno. Sneg je potrebno
odriniti, ne zriniti. Če zamudiš pol ure, se ti zgodi snežna, ledena
deska. Praviloma se najprej plužijo ceste, nato pa pločniki. Največji
problem so Moste, kjer je za glavno cesta odgovorna za pluženje
»država«, za pločnike pa »občina«. Dokler niso na cesti dela opravljena, je nesmiselno čiščenje pločnikov, ker to pomeni zaradi odmetavanja snega s ceste na pločnike za občino stran metanje denarja. Pa še nekaj. Po odloku morajo pločnike očistiti lastniki
stanovanjskih objektov, vendar se to le redko dogaja. Prej smo priča, da z dvorišč mečejo sneg na pločnike oziroma na cesto. To pa ni
dovoljeno!
Kar zadeva denar, vsaka snežna čistilna akcija v občini stane 5 do
6000 evrov, tale nekaj dnevna več kot 10.000, enkratno posipanje
proti poledici s soljo najmanj 2000 evrov. Ni malo! In glava peče, če
pomislim, da smo šele 20. januarja.
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Moram pa tudi posebej poudariti, da vsak traktor in vsak plug ni
vzdrževalec občinskih cest in ni plačan iz občinskega proračuna. Za
varnost pa morajo poskrbeti tudi občani sami. Sol za posipanje
dvorišč, pločnikov… lahko proti plačilu naročijo na tel. številko 041
650 073. In če smo ponoči pešci, bodimo svetlo oblečeni, imejmo odsevnike. Ko sneži, smo vozniki pozorni na pluženje, na cesto, na…«
Vprašam še Bernardo Pavlinič v Režijskem obratu o posebnostih, opozorilih, določilih glede zimske službe. Pove mi, da je še
vse tako kot lani, ko smo januarja pisali v
Aplenci:
»Izvajanje zimske službe v občini Komenda določa Odlok o ureditvi zimske
službe v občini Komenda (Uradne objave
Glasila občine Komenda, št. 05/2000), ki je
na voljo tudi na naši internetni strani:
www.komenda.si
Zimsko službo je dolžan opravljati izvajalec – koncesionar in zavezanci, ki so po omenjenem odloku lastniki zemljišč, stanovanjskih
hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi najemniki, v več
stanovanjskih hišah pa upravniki, če je upravljanje hiše preneseno
s pogodbo nanje.

Zavezanci so v času zimskih razmer dolžni okoli svoje zgradbe,
ne glede na to, ali je to javna površina, funkcionalna površina ali
skupna funkcionalna površina: sproti odstraniti s strehe in žlebov
ledene sveče; sproti posipati pločnike za pešce ob poledici; skrbeti,
da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda,
snežni ščitniki in podobno na pročeljih hiš, ki so obrnjene na cesto;
odstraniti novo zapadli sneg s pločnikov, parkirnih prostorov in
drugih dohodov k objektom najkasneje do 7. ure zjutraj, podnevi
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pa so ga dolžni odstranjevati sproti, ko zapade 10 cm snega; odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za intervencije in požarno
varnost.
Zavezanci so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti tudi, če pločniki
ne potekajo neposredno ob objektu, temveč so med objekti in pločniki funkcionalne površine objektov (zelenice, parkirišča, prehodi,
ipd).
Med odstranjevanjem snega z javnih površin so lastniki vozil
dolžni odstraniti svoja vozila z javnih prometnih površin. Posebej
velja opozoriti, da pri odstranjevanju snega s streh, funkcionalnih
in drugih površin (dovoznih poti, dvorišč) ni dovoljeno odmetavati
sneg na javne prometne površine – ceste in pločnike ter s tem ovirati promet z vozili in hojo.«

Ura gre na 3 v petkovo jutro. Danes so na Koželjevi domačiji na Gori
KOLINE in KRUH. Ko pogledam ven, sneži, veter zavija in dela zamete, mraz je. Pomislim na tiste, ki so na kilometrih cest. Ja, seveda ste
plačani, ste pa tudi prave Korenine z veliko začetnico; tokrat že od
začetka tedna. In zima ima ta trenutek še kratko kilometrino. Je pa
res, da je vse bližji tudi Pust, ki jo bo začel preganjati. In čeprav mi je
devetdesetletnik včeraj modro rekel: »Dan gor, sneg dol,« sem mu
odvrnil, da vem za moža, ki ima ključ od korenin in da bo tudi sneg
nazadnje končal kot Bajtarski gnoj. Upam pa, da do tja ne bo za občinski proračun preveč draga pot. In upam, da ne bo, kot mi je namignil eden od »Korenin za volanom«, da so kar pogosto rdeče-rumeni
obcestni količki (oznake za rob ceste, ki jih vsak teden enostavno izgine okrog 50) potem spomladi opore sadnim mladikam sem in tja okrog
domačij po občini. Ja, tako je to, tako to je.
Andrej Žalar
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ŽUPAN TOMAŽ DROLEC

Komenda na začetku
leta tretja v Sloveniji
Obrestujejo se dosežki vseh let samostojne občine. – Kanalizacija,
vodovod, pločnik… še letos – Zima veselje in strošek – Enotnost,
ki nam ni za zgled.
Mednarodna skupina ADCOR Corporation s
sedežem v Veliki Britaniji, za katero izvaja
raziskave potencialov lokalnih skupnosti Inštitut za razvoj prihodnosti s sedežem v Sloveniji, je v začetku leta poslala občinam oziroma županom v Sloveniji zanimivo analizo, v
kateri je vse občine opredelila po možnostih
tako imenovanega potencialnega razvoja. V
razlagi analize povedo, da lestvica uvrstitve
kaže, katere občine se trudijo izkoristiti svoje
potenciale in da prihodnost ne temelji na postavitvi novih proizvodenj in turističnih kapacitet, temveč na izkoriščanju današnjih možnosti in zmogljivosti v obstoječih objektih za
turistične in druge namene.
Tisto, kar je še posebej zanimivo in nenazadnje spodbudno na samem začetku leta, pa je
podatek, da je med vsemi slovenskimi občinami Občina Komenda na visokem tretjem mestu;
takoj za občino Novo mesto in Cerklje na Gorenjskem.
Kako si, gospod župan, razlagate oziroma
komentirate tako visoko uvrstitev med 211
občinami v Sloveniji?
»Zagotovo botruje temu delo od ustanovitve
samostojne občine, ko smo na samem začetku
veliko pozornost namenili informiranju, saj
smo med prvimi imeli kabelsko TV, nadalje
priklop na optiko, ki nam odpira okno v svet,
smo med tistimi občinami, ki imamo zemeljski
plin, dokaj urejeno infrastrukturo za starejše in
otroke za varno pot v šolo, urejene prevoze,
primerne šolske prostore, ki smo jih pridobili z
gradnjo prizidkov in telovadnice, otroška
igrala in urejeno otroško varstvo. Vse to je nedvomno vplivalo tudi na prihod mladih družin
v občini. Zato tudi ni čudno, da danes v občini
za kar 80 odstotkov pri rojstvu otrok presegamo povprečje v državi Sloveniji. Imamo najboljše razmerje med starejšimi nad 65 let in

mlajšimi pod 15 let, kar
nas prav tako ponovno
uvršča v sam vrh med
občinami v Sloveniji. Pa
tudi v prihodnje se nam
na demografskem področju kaže ugodna slika. In kar je najbolj pomembno pri tem: mladi
bodo imeli delo v Poslovni coni, ki bo v prihodnjih letih zaživela,
saj smo s ponudbo v samem vrhu.
Podpis za gradnjo S kanala
Žal pa se v tem trenutku vseh teh ugodnosti nekako ne zazna in stev za krožno križišče pred občino. Vsaj tistih
čuti; podobno kot v državi, ki se je znašla na sto metrov pod cerkvijo se bomo morali lotiti.
nezavidljivem robu. Tisto, kar pa nas vseeno
Bili smo na ministrstvu za okolje in prostor
spodbuja, so najrazličnejše aktivnosti številnih glede urejanja vodotokov in se dogovorili, da
društev v občini. V njih se tudi kaže tisto bomo s skupno akcijo očistili strugo Pšate.
zdravo jedro.«
Doslej namreč pri tem nismo našli skupnega
Torej spodbuden začetek, ki bo morda jezika.«
spodbudil tudi tisto, kar smo lani pričakoKako pa kaže prenova strehe na Domu?
vali, a ne dočakali; to je začetek gradnje
»Denar, ki bi ga že lani morali dobiti, bo lekanalizacije oziroma S kanala.
tos na voljo. Na nas pa je, da poskrbimo za
»No, z zadovoljstvom končno lahko povem, stanovalce, ki so v domu.«
da smo pred dnevi dobili zadnji dokument za
Pričakujete, da se bo po nedavnih sprekoriščenje nepovratnih sredstev za izgradnjo S membah odprlo tudi v Poslovni coni?
kanala do Kralja. Tako se bodo stroji podali na
»S spremenjenim lokacijskim načrtom bomo
traso takoj, ko bodo to dovoljevale vremenske lahko ponudili tudi prepolovljene zdajšnje
razmere.«
najmanjše parcele z 2500 na 1250 kvadratnih
Je res, da se je pred nedavnim odprlo tudi metrov. Možno pa bo tudi združevati posamepri Krvavškem vodovodnem sistemu?
zne parcele in s tem bomo prisluhnili potrebam
»Ta teden smo bili župani Občin Kranj, kupcev. Pričakujemo pa tudi, da bo ta krč poŠenčur, Cerklje in Vodice pri Ministru Bogovi- pustil, da bo prodaja ponovno stekla in bo bolje
ču, ki je s svojo ekipo in z našimi izvajalci kot zadnji dve leti.«
projektov uskladil našo vlogo in se po 7-letnem
Imate radi zimo?
pogovarjanju in dogovarjanju sedaj obeta hiter
»Tokratni sneg je razveselil predvsem otropremik. Dobili bomo denar, vendar ga bomo ke. Za občino pa je takale zima tudi lahko
morali porabiti do konca leta 2013. Ja, čakali precejšen strošek. Zato bi imel raje bolj zeleno
smo sedem let, sedaj pa bo potreb- zimo, kakršnih smo imeli zadnja leta kar nekaj.
no v sedmih mesecih zgraditi Kr- Kar pa zadeva urejenost cest in pločnikov, bi
vavški sistem, kar za nas pomeni lahko (in po odloku celo moral) marsikdo
skupaj z Občino Vodice primarni včasih vzeti lopato v roke. Razen nekaterih, ki
priključek iz Spodnjega Zaloga pa redno skrbijo, da je pločnik še pred hišo zgledo Vodic.«
dno urejen.«
Torej je letošnji občinski proV govoru na svečanosti lani ob dnevu saračun, kot pravimo, tudi vendar mostojnosti in enotnosti, ste bili tudi kritičkar razvojno naravnan?
ni.
»Poleg kanalizacije in vodovoda
»Poznamo, kakšne so razmere. Žalostno pa
je najbolj potrebna izvedba pločni- je, da na takih proslavah ni prave pripadnosti
ka pod cerkvijo, kjer nam zid vse in enotnosti. Tokrat so bili le trije svetniki, kar
bolj nevarno kaže zobe. Letos bo- tudi odraža enotnost v občini. Takšni (višji
Komenda - Dan samostojnosti in enotnosti, 26. decembra mo morali zagrizti v vanj, četudi politični) zgledi res ne vodijo nikamor.«
ne bomo dobili nepovratnih sredAndrej Žalar
2012
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Županova čestitka uspešnim ob koncu leta
Tudi letos je župan Tomaž Drolec ob koncu leta povabil na prednovoletno srečanje društva in klube
v občini. Posebej pa je tokrat čestital tudi tistim, ki so izmed posameznih klubov in društev še posebej
uspešno nastopali in izstopali ter tako ponesli ime občine prek občinskih in tudi državnih meja.

Večkrat smo presenečeni, ko beseda nanese na
dejavnosti društev in klubov v občinah in na
njihovo številčnost, ko ugotavljamo, da je Komenda med tistimi redkimi občinami, ki ima
prek pol stotnije društev in klubov. No, s tem
nekako recimo tudi potrjuje, da ni kar tako v
samem vrhu med novorojenimi na tisoč prebivalcev v Sloveniji. Pred novim letom na sprejemu pa smo bili prijetno presenečeni tudi nad
številom tistih, ki dosegajo zavidljive rezultate
v društvih in klubih na svojem področju in tako
izstopajo z imenom Komenda doma in tudi
izven občine. Srečanje je bilo 19. decembra
2012 v prostorih Društva za mladinsko dejavnost – Mravljišče v Komendi.
ORIENTACIJSKI KLUB KOMENDA Monika Ravnikar, Moste ( na državnih prvenstvih 2x 1. mesto, 1x 2. mesto in 2x 3. mesto,
uvrstitev na svetovno prvenstvo); Marjeta Lipužič, Krekova (na DP 1. in 2. mesto, uvrstitev
na SP); Kim Kremžar Pančur, Gmajnica (3.

Monika Ravnikar, Marjeta Lipužič, Kim Kremžar Pančur
mesto na DP in uvrstitev na SP); Matic Blaž,
Gmajnica (na DP 2x 1. mesto, 2. in 3. mesto);
Žan Ravnikar, Moste (na DP 1., 2. in 3. mesto)
PGD MOSTE - Roman Koncilija, osvojitev državnega prvaka na tekmovanju Firefigh-

ter Combat Challenge
v kategoriji M 40 in
poveljnik PGD Moste;
Matic
Zupan,
osvojitev državnega
prvaka na tekmovanju
Firefighter
Combat
Challenge, osvojitev
naslova evropskega
podprvaka in uvrstitev
na svetovno prvenstvo
v ZDA, kjer je osvojil
12. mesto v dvojicah;
Andrej Slapar, osvojitev naslova državnega prvaka Firefighter
Combat Challenge Slovenija v kategoriji M40
v dvojicah; Roman Kosirnik, osvojitev naslova državnega prvaka Firefighter Combat
Challenge Slovenija v kategoriji M40 v dvojicah.
KONJENIŠKI KLUB
KOMENDA - 3 x 2. mesto (med 12 klubi) v državi
+ 1x 3. mesto; Roman
Jerovšek (KK Komenda)
– 2-kratni zmagovalec
derbija Slovenija
ŠD SUHADOLE - Kolesar Luka Pibernik 5.
Roman Jerovšek mesto na svetovnem prvenstvu na Nizozemskem
TWIRLING IN MAŽORETNI KLUB
KOMENDA - Mažoretke 5. mesto na Evropskem prvenstvu v Franciji
GASILCI KOMENDA - Ženske-članice A
ekipa uspešna na državnem prvenstvu
SPEEDWAY - Matic
Voldrih - državno prvenstvo posameznikov 4. mesto,
5. mesto na skupnem
prvenstvu posameznikov
Slovenija – Hrvaška , državno prvenstvo ekip 1.
Matic Voldrih
mesto, pokalno prvenstvo
ekip Slovenija-Hrvaška-Češka-Slovaška 2.
mesto, kvalifikacije svetovnega prvenstva ekip
Ljubljana 2. Mesto in vrsta drugih uspehov
Izstopali pa so tudi - PLAVALKA - Teja

Jaka Podgoršek, Katarina Matuš
Koželj; PLESNA ŠOLA MIKI - Plesalca
Katarina Matuš in Jaka Podgoršek; SMUČARSKI SKOKI – Taj Ekart, učenec 3.r. OŠ

Taj Ekart
Komenda Moste - 3. na državnem prvenstvu;
HOKEJISTKE - Komendčanke v HK Triglav v avstrijski ligi - Tamara Svetina, Suzana
in Špela Hafner; RDEČI KRIŽ MOSTE Pavla Košir, že več kot 40 let vodi telovadbo,
Karol Matoš iz Suhadol,Peter Podlipnik iz
Suhadol in Valter Nemec iz Suhadol; Nogometni klub Komenda; Košarkarski klub
Komenda; Turistično društvo Komenda.
– A. Ž.

Kulturni praznik

Matic Zupan, Andrej Slapar Roman Kosirnik

Teja Koželj

Kulturno društvo Kaj ti mar in gostje vabijo
na svečano prireditev ob kulturnem prazniku v četrtek, 7. februarja, ob 19. uri v Kulturnem domu Komenda.
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Tudi manjše parcele v PC Komenda
V Poslovni coni Komenda na voljo več manjših parcel.
Gospodarska recesija se kaže tudi v upadanju
prodaje komunalno opremljenih zemljišč. Zato
se je uprava družbe Poslovna cona Komenda s
soglasjem občine odločila za spremembe. Lete bodo v lokacijskem načrtu kupcem omogočale tudi nakup manjših zemljišč.
Direktor družbe Matic Romšak:
»Skupaj z občino in pripravljavcem lokacijskega načrta, družbo RRD, smo temeljito
preučili možnosti, kako bi potencialnim
kupcem ponudili nove rešitve, prilagojene
trenutnim razmeram. Tako bo sedaj zemljišča ob glavni cesti, površine 2.500 kvadratih
metrov, moč deliti na dva dela. Dovoljena
pa bo tudi večja pozidljivost. Na parcelah
površine 1.250 kvadratnih metrov bo mogoča gradnja na površinah 17x17 m v štirih
etažah. Na osnovnih parcelah pa 34 m dolge
in prav toliko široke objekte. Na 5.000 kvadratnih metrov veliki parceli pa se lahko
tloris objekta še za enkrat poveča.«

Ob zagotavljanju racionalnejše in uporabnikom prijaznejše ureditve območja pa bo izvedljivo tudi združevanje posameznih parcel v
večja zemljišča. Največje trenutno meri kar
60.000 kvadratnih metrov. Vse te spremembe
bo po razgrnitvi moral potrditi oziroma odobriti še občinski svet Občine Komenda. Napovedane spremembe pa že potrjujejo večje zanimanje pri investitorjih. Decembra je namreč
podpisalo predpogodbo za nakup zemljišča že
podjetje 2PR d.o.o.
»Že pred uveljavitvijo sprememb pa je ob
nakupu zemljišča 1. 250 kvadratnih metrov
možno pridobiti gradbeno dovoljenje. PC
Komenda, kot solastnik, namreč lahko izda
soglasje h gradbenemu dovoljenju. Tako bo
kupec, ki je novembra kupil 1.000 kvadratnih metrov za gradnjo mehanične delavnice, lahko na svojem zemljišču postavil
objekt v maksimalnih gabaritih 17x12 metrov,« je pojasnil direktor Romšak.

So pa v Poslovni coni Komenda tudi sicer
optimisti, da bodo v naslednjih treh letih podali 18 hektarov zazidljivih zemljišč in sklenili
projekt izgradnje cone v pričakovanem oziroma načrtovanem obdobju; posebno še, če se bo
letos na podlagi pisnega zagotovila začela tudi
obnova cestnega odseka Žeje - Vodice.
A. Ž.

Planinci gradijo plezalno steno

Planinsko društvo Komenda, ki je pred poldrugim desetletjem stopilo na samostojno pot,
pred tem pa je bilo sekcija Planinskega društva
Kamnik, ima danes okrog 300 članov. Zoran
Sodnik, ki predseduje društvu šest let, ugotavlja, da se število članstva pravzaprav bistveno
ne spreminja.
»Iz leta v leto nas je okrog 300 članov.
Spreminjajo pa se aktivnosti, ki se odražajo
v delu sekcij.«
V društvu je na primer zelo aktivna sekcija
Škrjančki s poznano skupino Bosonogi. Zelo
delavni skupaj s starši so mladi na taborih.
Vsako leto opravljajo pomembno delo markacisti. Še posebej je poznana Komendska planinska pot, ki jo imajo na skrbi markacisti z
Markom Jurkovičem z Brega. Vzdržujejo pa
tudi sicer prek 50 kilometrov planinskih poti,
ki so v registru kategoriziranih planinskih poti.
Sicer pa imajo na skrbi označevanje celotnega
južnega dela Krvavca. In tako so lani prenovili
planinsko transverzalo Komenda – vrh Korena
(Krvavca) in nazaj na Tunjice.
Lani, v razpravah pred sprejemanjem občinskega proračuna, pa je bilo precej govora o
pomembnem projektu planinskega društva
Komenda in sicer planinski plezalni steni v
planinskem domu na Podborštu.
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Člani društva, kakšnih 25 jih je,
imajo svojo plezalno sekcijo in sami, v lastni režiji, delajo zelo zahtevno plezalno steno pod strokovnim
vodstvom Marka Pogačarja.
»V društvu jim pomagamo pri
nabavi materiala. V mansardi
planinskega doma pa že nekaj
časa nastaja zanimiva, in rekel bi,
izvirna plezalna stena, kakršnih
doslej pravzaprav skoraj ne poznamo ali pa so zelo redke. V izmeri 110 kvadratnih metrov je
ocenjena na 35 tisoč evrov. Cilj je,
da jo letos dokončamo, jo odpremo in oddamo v plezanje in vadbo ter trening mladim in ostalim članom. Pri tem
projektu pa nam pomaga tudi občina, ki
ima letos v proračunu 10 tisoč namenskih
sredstev za ta projekt.«
Da gre res za zanimiv in nedvomno projekt,

ki bo, ko bo zgrajen, tudi velik izziv mladim in
plezalcem nasploh od septembra do začetka
maja, smo se prepričali tudi med ogledom nastajajoče plezalne stene v mansardi planinskega
doma na Podborštu.
A. Žalar

Prijava škode od divjadi
Postopek za uveljavljanje škode od divjadi na kmetijskih in
gozdnih površinah za leto 2013
V primeru škode od divjadi na kmetijskih površinah mora oškodovanec v treh dneh od dneva,
ko je škodo opazil, pisno prijaviti škodo pooblaščencu cenilcu upravljavca lovišča. Cenilec
mora opraviti ogled, o ogledu sestaviti zapisnik ter ugotoviti, ali je škodo povzročila divjad ali
kdo drug. Ugotoviti je treba, ali so zemljišča, na katerih je oškodovanec prijavil škodo, v katastru lovišča opredeljena kot lovna ali nelovna površina. Prav tako je potrebno ugotoviti, ali
je oškodovanec storil vse kot dober gospodar, da bi svoje premoženje obvaroval pred nastankom škode v skladu z zakonom o divjadi in lovstvu. V prijavi morajo biti podatki o katastrski
občini, parcelna številka ter ime in priimek lastnika parcele. Škodo, ki je nastala v lovišču LD
Komenda, je treba prijaviti na naslov tajnika lovske družine: Rode Rok, VIII. Ulica 12, 1235
Radomlje
Za LD Komenda gospodar Alojz Krek
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Poskus političnega umora

Konec lanskega leta smo v Državnem
zboru urejali status nekdanjih predsednikov
republike. Mojemu glasovanju je bilo v
javnosti namenjene nenavadno veliko pozornosti, saj so se pojavile številne manipulacije o razlogih za takšno odločitev.
Napletajo se tudi različne zlonamerne laži.
Zelo jasno želim poudariti, da ni šlo za
glasovanje o tem, ali podpiramo politiko
Milana Kučana, temveč o tem, kako naj
uredimo institucijo nekdanjega predsednika republike. Zavedam se, da nekateri zaradi funkcij, ki jih je zasedal Milan Kučan
Matej Tonin, poslanec
v preteklosti, v njem vidijo sinonim za
krivice prejšnjega režima. Danes zato dobivam pisma, v katerih mi ljudje opisujejo krivice, ki so se jim zgodile v času komunizma, na koncu
pisma pa pripišejo, kako so me kot poslanca spoštovali, sedaj pa sem jih
s svojim glasovanjem razočaral. Dobil sem tudi nekaj pisem, v katerih
mi posamezniki pišejo, da so vedno uživali v mojih preudarnih parlamentarnih razpravah, danes pa so razočarani, ker sem v času vsesplošnega varčevanja podprl pokojninski dodatek osebi, ki si ga, po njihovem
mnenju, ne zasluži. Opozarjajo me tudi, da je to neetično dejanje, ker
imamo v teh časih ogromno ljudi, ki ne pridejo iz meseca v mesec.
Vsem želim sporočiti, da se glasovanju pripisuje razsežnosti, ki jih nima.
Z glasovanjem se nismo opredeljevali do preteklih krivic niti se nismo
opredeljevali do zgodovine. Lahko se sicer strinjam s tistimi, ki pravijo,
da je dodatek v sedanjem času neetičen, vendar morajo razumeti, da bi
se v primeru zavrnitve z opozicijo spustili v (še en) nepotreben konflikt,
s čimer bi imela opozicija zgolj dodaten razlog, da nam odtegne podporo pri drugih pomembnih zakonih. Ko sem v parlamentarni dvorani ob
razpravi o predsedniškem dodatku poslušal razpravo opozicije, kako
smo v koaliciji maščevalni, kako nam ni mogoče nič zaupati, kako hitro

pozabimo, da smo s skupnimi močmi sprejeli pokojninsko reformo in
proračun ter da naj v prihodnje zaradi naše ideološke politike nikar ne
računamo na njihove glasove, sta se mi pred očmi odvrtela januar in
februar. Čaka nas reforma trga dela in sprememba referendumske ureditve, kjer potrebujemo tudi opozicijske glasove. V tistem trenutku nisem
razmišljal, kaj vse je Milan Kučan v preteklosti in sedanjosti počel,
ampak kako narediti vse, da nam bo v začetku leta 2013 uspelo realizirati projekte, zaradi katerih bodo imeli ljudje nova delovna mesta. Ker
sem poskušal presekati začarani krog nezaupanja in uporabljati lastno
glavo v korist tistih, ki so danes brez dela, sem v zahvalo dobil posmeh
z vseh strani, podtikanja in številne grožnje. Žal sem moram strinjati
tudi s tistimi, ki pravijo, da je po objavi poročila protikorupcijske komisije moje dejanje zgolj bob ob steno. Kar se je še dvajsetega decembra
zdelo dobronameren poskus preprečevanja konflikta, se danes zdi zgolj
velika naivnost. Po bitki je lahko biti general, vendar pred novim letom
nisem vedel, kaj se bo zgodilo po novem letu. Žal z mojim glasovanjem
najbolj manipulirajo prav v desnosredinskih krogih, čeprav sem neštetokrat pojasnil, da nisem podprl obdobja totalitarizma, da nisem bil
ustrahovan in da za glasovanjem ni bilo nobenega skritega dogovora z
opozicijo. Vsa ta gonja proti meni mi daje občutek, da me nekateri želijo namerno očrniti, saj ves čas izpostavljajo samo mene, čeprav proti
predsedniškemu dodatku nista glasovala tudi dva poslanca SDS in štirje
poslanci SLS.
Na koncu bi se rad opravičil vsem tistim, ki so bili zaradi napačnega
razumevanja vsebine glasovanja prizadeti in razočarani. Prosim vas za
razumevanje, da me kot poslanca skrbi za državo, zato se mi zdi nespametno, da se z opozicijo zapletamo pri stvareh, ki niso najbolj usodne,
če vemo, da za ključne projekte potrebujemo tudi opozicijske glasove.
Zahvaljujem pa se tudi vsem tistim, ki so mi pošiljali pisma podpore in
ki so v mojem glasovanju prepoznali politiko, ki na prvo mesto postavlja
skupno dobro naše družbe, gospodarstva in države, ne pa sebične osebne
ali strankarske računice.
MATEJ TONIN, poslanec

Dragocena knjiga
Ivica Ogorevc s Križa je popisala svoj rod, kraj in dom.
Upokojeno učiteljico slovenščine in zgodovine Ivico Ogorevc s Križa
pri Komendi komendski občani poznamo kot avtorico tehtno in lepo,
predvsem pa z obilo duše in srca napisanih prispevkih v občinskem
glasilu, dovršenih recitacijah pesmi in drugih besedil na upokojenskih
srečanjih ter pevskih nastopih s komendskim upokojenskim pevskim
zborom. Tisti, ki jo pozorneje spremljajo, vedo, da se občasno, kadar jo
kaj spodbode, ali meni, da je tako prav, oglasi tudi v Delu, Družini in
drugem časopisju. Še bližjim se »razodeva« s pesmimi in črticami v
domžalski univerzi za tretje življenjsko obdobje Lipa; eno izmed njih z
naslovom Pod rožnato planino je oktobra 2012 objavila v zborniku tega
krožka Šum jeseni.
Naslov črtice je veliko več kot zgolj simboličen za njena otroška leta,
preživeta na kmečki domačiji v Zajasovniku pri Motniku; lahko bi rekli,
da jo spremlja vse življenje od odhoda z osnovne šole v Motniku na
nižjo gimnazijo na Vransko, odločitve za poklic učiteljice, šolanja na
Učiteljišču v Ljubljani, poučevanja učencev in upravljanja šole v Šmartnem v Tuhinjski dolini, zidave novega doma z možem Tonetom Ogorevcem na Križu pri Komendi, ustvarjanja lastne družine (hčerka Mojca,
sin Igor), dodatnega izobraževanja za predmetno učiteljico slovenščine
in zgodovine na Pedagoški akademiji v Ljubljani, poučevanja teh dveh
predmetov in srbohrvaščine kar 28 let na OŠ Toma Brejca v Kamniku,
do plodovitega vsestranskega kulturno-prosvetnega delovanja po upokojitvi.
Ta naslov izraža Ivičino notranjo in zunanjo podobo, gledanje na
življenje in na ljudi, posebej še najbližje, pa tudi na zaskrbljujoče,
žalostne in tragične dogodke v njenem življenju, kakršna sta bila ne-

pojasnjeni umor očeta Janeza Kropivška tik po drugi svetovni vojni in
smrt dragega ji brata Lojzeta v prometni nesreči. Čeprav sta ti dve
smrti in številne druge skrbi, posebej za hčerko in sina ob nenadnih
otroških boleznih, ljube ji najbližje in daljne sorodnike, moža Toneta
ob prvem infarktu, ki ga je komajda prebolel, globoko ganili in tudi
ranili njeno srce in dušo, je uspela ohraniti sončno podobo življenja.
Takšno podobo je tudi podarjala drugim, jo izžarevala kot odlična
učenka, dijakinja, študentka, učiteljica in prosvetna delavka. Že v
osnovni šoli je na šolskih proslavah nastopala kot pevka, igralka in
recitatorka. V nižji gimnaziji je s tem nadaljevala, to še razširila. Bila
je tudi predsednica razreda. Na Učiteljišču jo je pritegnil tudi esperanto, z esperantskim pevskim zborom je nastopala po Jugoslaviji in
Evropi. Izkazala se je v mladinski delovni brigadi. Obetala se ji je lepa
politična kariera, a jo je žrtvovala za napornejše, vendar njej ljubše
učiteljsko delo. Za raznovrstno prizadevno šolsko, prosvetno, pozneje
pa tudi učiteljsko delovanje je bila večkrat nagrajena. Kot mladinka
tudi z obiskom, skupaj s slovensko mladinsko delegacijo, pri maršalu
Titu v Beogradu.
Ivica je svojo sončno življenjsko podobo začeta tkati v rodnem domu
ob očetu Janezu (doma je bil iz Podmilja pri Šentožboltu) in mami
Ivanki Kropivšek, rojeni Mejač (iz njenega rodu je izhajal tudi ugledni
Komendčan Andrej Mejač), uživanju lepote narave in trdem utečenem
kmečkem delu, branju knjig, strogi, a pravični učiteljici in župniku,
dobrih sorodnikih , pozneje vzgojiteljicah in profesoricah, posebej dr.
Silvi Trdina, ki jo je na Učiteljišču navduševala za slovenščino, ter
prosvetnem delu. Dopolnjevala jo je ob mladem in zagnanem režiserju
nadaljevanje na naslednji strani
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Skrb za stare ljudi (ni samo) Dom za stare ljudi
Verjetno vas je v naslovu zbodla beseda star.
Ni nam všeč, rajši slišimo na starejši ali starostniki, kot pa stari ljudje. Toda prizadevanja
in delovanje v medgeneracijskem društvu za
kakovostno starost in Zavoda Medgeneracijsko središče sledijo med drugim tudi ozaveščanju ljudi, da beseda star sama po sebi nima
negativnega pomena, saj je starost (biti star),
ravno tako pomembna, kot na primer
mladost (biti mlad) in srednja leta, samo
drugačne možnosti, priložnosti in naloge
ima. Zato je prav, da uporabljamo to besedo
čim bolj pogosto. Tudi tako jo bomo čez čas
»udomačili«.
Članek s skoraj enakim naslovom je bil objavljen v Aplenci 2006 (?), ko smo v naši občini začeli s programi in prizadevanji za kakovostno staranje in solidarno medgeneracijsko
sožitje , ki je eden od predpogojev, da tudi beseda star izgubi negativni pomen. Saj več, ko
se različne generacije družijo med seboj, bolje
se poznajo in zato tudi razumejo, bolj bodo
imeli stari ljudje občutek, da so tudi oni pomembni in potrebni. In ne pozabimo, vsi bomo,
če bomo imeli seveda srečo, nekoč stari. To
dejstvo moramo imeti pred očmi, ko se vsi
skupaj odločamo, kaj bi bilo dobro za našo
občino, da bi se stari ljudje počutili sprejete,
potrebne in pomembne.
In kje smo po dobrih šestih letih? Ali se
lahko pohvalimo s kakšnimi uspehi, ali bomo
spet pisali in razmišljali samo o neuspehih, kar
je splošna praksa v našem prostoru? Res je, v
zadnjih dveh letih se je podrlo kar precej tistega, kar se je štiri leta gradilo. Ne bomo imeli
sodobnega medgeneracijskega središča, s katerim bi se zagotovo naša občina zapisala na
svetovni zemljevid. Toda vse tako kaže, da
nas je bilo tistih, ki smo verjeli, da takšen projekt potrebujemo in da smo ga zmožni tudi
spraviti v življenje, premalo ali pa nismo bili
dovolj prepričljivi. Vsekakor je prav, da gremo
naprej in iščemo nove rešitve, ki bodo sprejemljive za večino. Zato velja javni poziv vsem
tistim, ki imajo v občini politično moč (župan, občinski svet z organi in tudi občinska
uprava), da se skupno dogovorimo za možne
rešitve glede postavitve doma za stare ljudi

po konceptu gospodinjskih skupin, da se ne
bi izničilo vse znanje, ki ga je na področju
skrbi za stare ljudi po sodobnih konceptih v
naših krajih več, kot v drugih lokalnih skupnostih.
Pa še nekaj o uspehih. Pomoč na domu, socialno varstvena storitev, ki je namenjena vsem
tistim starim nad 65 let, ki potrebujejo v domačem okolju pomoč pri gospodinjskih opravilih
in osebni higieni, je v naši občini dostopna
vsem tisti trenutek, ko se za to odločijo. Čakanja že vsa štiri leta, odkar to storitev izvaja
Zavod Medgeneracijsko središče Komenda,
ni, čeprav je bila preje praksa povsem drugačna; tudi po mesec in več je bila lahko čakalna
doba. Če je potrebno, se odzovemo tudi v nedeljo. Skratka, kadarkoli in takoj, kar je za
ljudi v stiski, ko ne vedo, kako naj ravnajo, na
primer z mamo, ki ji je potrebno zamenjati
plenico, še kako pomembno. Tudi za vsak dan
dopusta in morebitne bolniške je zagotovljeno
nadomeščanje, tako da izpada ni. Je pa res, da
je zadnje leto opaziti vedno manjše povpraševanje po tovrstnih storitvah. Verjetno zaradi

vse več denarnih stisk. Stari ljudje so pač
skromni, nezahtevni, škoda je denarja za njih
in tako se vse več družin samih prebija skozi
zelo težke razmere. Zato bi bilo, namesto, da
se krčijo sredstva za tovrstne storitve, mogoče
bolj smiselno razmisliti o znižanju cene pomoči na domu za uporabnike. Občina Komenda si to lahko privošči in s tem vsaj malo
prispeva k uravnoteženju skrbi za vse tri
generacije.
O vseh drugih programih: tečaju računalništva in angleščine za starejše, šoli kvalitetnega
starševstva, delavnicah zdrave in uravnotežene
prehrane, delavnicah »eksperimenti za vsakogar«, smo v lokalnem časopisu že pisali. Verjetno bi bilo dobro omeniti samo to, da so to vse
vsebine, ki so za naš prostor nove in mnoge
pokrivajo potrebe občank in občanov, ki še niso
prav dobro razvite, čeprav njihovo uspešno
zadovoljevanje še kako pripomore k zvišanju
kvalitete življenja. In to si najbrž (lahko) želimo vsi…
Viki Drolec, predsednica
Medgeneracijskega društva

nadaljevanje s prejšnje strani
gledaliških iger, navdušenem pohodniku in za
nastope in pisanje nadarjenem (to potrjuje s
svojimi rednimi prispevki v našem občinskem
listu) Tonetu Ogorevcu, s katerim je na Križu
ustvarila lep, topel in prijazen dom.
Zadnji sad Ivičine ljubezni do staršev, rojstnega doma in kraja, sorodnikov, predvsem
najožjih, spoštovanja dragocenih izročil kmečkega življenja, pa tudi v zahvalo vsem, ki so jo
dobrohotno spremljali na njeni življenjski poti
iz odmaknjene kmečke domačije do učiteljice
v nekdaj zgodovinsko zelo pomembnem Kamniku, je knjiga Povest družinske kronike. V

njej je tenkočutno, v lepi slovenščini, slikovito
in ponekod tudi duhovito, zlasti pa zelo podrobno opisala svoje in najbližjih življenje,
delo, zanimanja in prizadevanja. Na kratko
povedano: svoj rod, dom in kraj. Knjigo krasijo
številne dokumentarne fotografije. V njej je
vse povedano s pravo mero in odnosom, iskrivo in iskreno, hkrati pa spoštljivo in v pozitivnem tonu. Tako, kakršna je gospa Ivica sama.
Ženska, ki je veliko naredila iz sebe, ob vsem
tem pa ostala preprosta, skromna in spoštljiva
do drugih. Zato jo imajo ljudje radi, jim veliko
pomeni pogovor z njo, druženje in sodelovanje.
Predvsem njenim najbližjim, ki jim je to knjigo

podarila oktobra lani, ko sta z možem Tonetom
praznovala zlati zakonski jubilej. S tem jih je
zelo presenetila, predvsem pa razveselila. Kot
to zna le prava mama, sestra, teta, babica …,
kar jim je Ivica najprej in predvsem bila.
V pogovoru mi je Ivica dejala, da ne mara nikakršnega povzdigovanja, ve pa, da »iz krajevne
zgodovine raste narodna zgodovina«. Tudi iz
takšnih družinskih kronik. Zato za vse nas velja:
Po zgledu gospe Ivice vzemimo tudi mi pero v
roke ter popišimo svoj rod, dom in kraj. To bodo,
kot Ivičin, nekoč zelo dragoceni prispevki h komendski zgodovini. Koliko nas bo to naredilo?
Jožef Pavlič
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Eksperimenti v Komendi
načrtu kartonček razrezali in ga zložili v vrtavko. Da so ji izboljšali letalne lastnosti, so jo
obtežili s pisarniško sponko. Nato so jo spuščali z različnih višin in opazovali njeno gibanje v zraku. Pogovarjali so se tudi o pojavljanju
takega gibanja pri semenih nekaterih dreves in
iskali vzroke za to neobičajno vrtenje semen.

Plezajoča barvila
V januarju in začetku februarja se v Komendi,
v okviru Medgeneracijskega središča, odvija
drugi sklop delavnic z naslovom Eksperimenti za vsakogar. Gre za ustvarjalne naravoslovne delavnice, ki udeležencem na zanimiv,
enostaven in hkrati strokoven način ponujajo
vpogled v svet naravnih zakonitosti.
V osnovi so delavnice namenjene otrokom ter
njihovim dedkom in babicam. V prvem sklopu
Eksperimentov, ki je potekal konec oktobra in v
novembru lani, pa so s svojo udeležbo pozitivno
presenetili tudi starši in njihovi mladi nadobudneži. Eksperimenti so ponudili priložnost za druženje, razvedrilo in učenje. Udeleženci tako skupaj
ustvarjalno preživljajo čas, ki bi ga sicer morda
zapravili pred televizorjem ali računalnikom.
Z različnimi varnimi eksperimenti in preprostimi modeli se na delavnicah vedno znova
odkriva nova znanja in se zabava ob pogosto
nepričakovanih rezultatih.
Na preteklih delavnicah je bilo izvedenih že
kar nekaj zanimivih poskusov in izdelanih
različnih modelčkov, katere so udeleženci na
koncu lahko odnesli s seboj domov. Spodaj je
na kratko predstavljenih nekaj utrinkov z dosedanjih delavnic.

Namizni vulkan
Eksperiment je potekal v treh delih, na treh
zaporednih delavnicah. Najprej se je z uporabo
vode in moke pripravilo preprosto in zdravju
neškodljivo lepilo. Časopisni papir, katerega
se je predhodno natrgalo na trakove, se je z
lepilom prilepili na plastenke. Naneslo se je
več plasti in naposled izdelalo maketo vulkana.
Makete se je postavilo na suho in toplo, da so
se posušile do naslednjih delavnic. Naslednjič
se je z uporabo tempera barv suhe modele
vulkanov pobarvalo po lastni izbiri. V zadnjem
delu je bil uprizorjen vulkanski izbruh, ki je bil
pri vsakem nekaj posebnega.

Mini zračna blazina
Z lepljenjem preprostih predmetov, kot sta
CD in balon, je vsak izdelal svoj model zračne
blazine. Udeleženci so se naučili kako zračni
pritisk omogoči lebdenje blazini in ji s tem
zmanjša trenje tako, da se ta že ob majhnem
pospešku premakne daleč stran.

Na majhne posodice se je nalepilo nosilce za
papirnate trakove, na katere so se kasneje nanesla različna barvila. Ko se je v posodico dodala tekočina, se je le-ta začela vzpenjati po
trakovih in pri tem s seboj nositi barvila. Ker
so barvila zgrajena iz številnih pigmentov v
različnih razmerjih, je voda vsakega od njih
različno hitro nosila po papirju navzgor, zaradi
česar so se čez čas med seboj ločila.

Letalo s krožnimi krili
Izdelali so preprosto letalce iz slamice in tršega papirja, katerega so po načrtu oblikovali v
posebna krožna krila. Opazili so, da tudi krila
nenavadnih oblik ob upoštevanju naravnih zakonitosti, omogačajo elegantno letenje.

Nastanek lukenj v kruhu
Med drobljenjem kvasa je bilo govora o kvasovkah in njihovi vlogi pri različnih biotehnoloških in živilskih procesih. Z dodajanjem tople
vode in sladkorja so kvasovke »prebudili« iz
spanja, kar je bilo moč zaznati preko sproščanja
ogljikovega dioksida. Medtem, ko so pripravljali drug eksperiment je plin vztrajno napihoval balonček nad plastenko, kjer so se kvasovke
gostile s sladkorjem raztopljenim v topli vodi.

Tekmovanje med čolničkom iz
papirja in plastelina
Na dveh preprostih modelih čolničkov so
spoznavali, kaj omogoča plovnost. Primerjali
so tudi nosilnost in ugreze čolničkov in ugotavljali razloge za razlike v njuni nosilnosti.

Model mostu
S pomočjo načrta so na trši papir izrisali
mrežo in izdelali podporne stebre mini mostu.
Preizkusili so njegovo nosilnost pred in po
dodatku podpornega loka in spoznali očitno
razliko med primeroma.

Vodna zibelka
V kozarec vode so nalili vodo in vanjo pod
različnim kotom spuščali pisarniško sponko.
Opazili so, da kadar sponko previdno položijo
v »vodno zibelko«, le-ta ne potone. Seveda pa
sponke ni bilo enostavno položiti tako, da bi
plavala na gladini, saj že majhna sprememba v
njenem nagibu izniči moč površinske napetosti
vode. Površinsko napetost mnogi majhni organizmi, kot so pajki in vodni drsalci, izrabljajo
za svoja potovanja po gladini vode v lužah in
strugah mirnih potokov.

Tabletka in čolniček
Sorodni eksperiment Čarobnemu dvigovanju
tekočine je pokazal, da se v nasprotnem primeru
(ob povečanem tlaku) tekočina umakne izpod
kozarca. Tokrat za spremembo tlaka ni bila odgovorna sprememba temperature, pač pa sproščanje ogljikovega dioksida (CO2) ob reakciji
citronske kisline s sodo bikarbono. Eksperiment
so izvedli s pomočjo šumeče tabletke in mini
čolnička, ki je tabletko nosil. Čolniček se je ob
tem, ko so kozarec, na katerega so pred tem poveznili krožnik, obrnili na glavo. Pri tem se je
tabletka potopila v tekočino, na kateri je pred
tem čolniček plaval. Burna reakcija je postopoma izrinila večino tekočine iz kozarca, tako da je
bilo zaradi barvila v njej jasno vidna razlika tekočine med zunanjostjo in notranjostjo kozarca.
Vsi občani Komende imajo na delavnice
vstop prost. Pred vrati je še zadnjih nekaj
od skupno desetih delavnic v tokratni seriji,
ki jih vodi Blaž Filipič. Izkoristite priložnost
in se jim pridružite.

Čarobno dvigovanje tekočine
Z uporabo svečke, kozarca in vode, kateri so
dodali barvilo za živila, so pokazali kako sprememba temperature povzroči spremembo v tlaku plina.
Naučili so se, da se plin pri ohlajanju krči. Slednje
se je pri eksperimentu opazilo kot srkanje tekočine
v kozarec zaradi vzpostavitve podtlaka pod kozarcem v katerem je pred tem gorela svečka.

Nenavadna zračna vrtavka
Vsak udeleženec je pobarval na kartonček
zarisan načrt za zračno vrtavko. Nato so po

kosa debelejšega papirja so si udeleženci pogledali na kakšen način lahko zračni tlak prepreči iztekanje tekočine iz na glavo obrnjenega
kozarca. Eksperiment so izvedli tudi z različnimi količinami vode v kozarcu in opazovali do
kakšnih sprememb prihaja in kako te spremembe vplivajo na sam eksperiment.

Čudežni pokrov
Z uporabo kozarca, obarvane tekočine in

Eksperimenti
Ob torkih 16.00 - 17.00
Medgeneracijsko središče Komenda,
Glavarjeva c. 104 (nasproti Knjižnice Petra
Pavla Glavarja) in sicer: 22. 1. 2013; 29. 1.
2013; 5. 2. 2013
Dodatne informacije: 031 361 305; www.
prem.si

9

Aplenca

DOGAJANJA

Glasilo občine Komenda 1/2013

Peli pred svetimi tremi kralji

Praznikov se vedno veselimo, saj imamo več
časa za srečevanje z družino in prijatelji. Lepo
je, če jih zapolnimo s svojimi ljubiteljskimi
dejavnostmi. Zborovski pevci si jih naredimo
delavne že pred prazniki s pripravami, z vajami
in s koncerti.
Prazniki okoli božiča in novega leta se kar
vrstijo in vedno prehitro minejo. Tako je bilo
tudi to letos.
Pevci Mešanega pevskega zbora Svoboda
Mengeš smo z zborovodjem Aleksandrom
Spasićem imeli kar štiri Božične koncerte. Prvi
je bil 20. decembra v Domu starejših občanov
v Mengšu, dva dni kasneje v cerkvi sv. Florjana
v Trzinu. Glavni koncert smo pripravili 27.
decembra v cerkvi sv. Mihaela v Mengšu. V
polnih cerkvah so večere obogatili odlični

pevci okteta Goldinar iz Postojne.
Letos pa smo koncert priredili tudi v Komendi. Tokrat smo imeli v gosteh moško zasedbo Zven iz Črnuč. V mengeškem zboru
pojemo tudi štirje Komendčani.
Vsi pevci, ki Komende
še niso poznali, so bili navdušeni nad njeno prelepo
okolico. Tisti večer smo
doživeli prelep, prav čaroben sončni zahod. Urejenost
cerkvenega trga in razkošna
cerkev sv. Petra pa sta občudovanje samo še potrdila.
Sobotni program smo
začeli z Galusom; peli smo

o milini, modrosti in lepoti nebeškega kruha.
Naša članica Olga Pavlin je v uvodu povabila
poslušalce, da uživajo v glasbeno obarvanem
večeru, nežnih zvokih božičnih in drugih pesmi.
Besede zahvale gredo številnim poslušalcem
in župniku Zdravku Žagarju, ki nam je omogočil petje v naši cerkvi. Po koncertu smo se
pevci zbrali, družili, še zadnjič nazdravili novemu letu in zapeli v kapeli. Izrečenih je bilo
mnogo dobrih želja in zahval za prijateljstvo.
Želja, da tudi v Komendi postane koncert tradicionalen, je bila nekajkrat izrečena.
Naša voditeljica je koncert sklenila: »Ni
pravega začetka, če si ne začrtamo poti. Pa
tudi pravega praznika ni, če lepih trenutkov ne
preživimo in delimo drug z drugim.«
Pevci Mešanega pevskega zbora Svoboda
Mengeš smo ta večer preživeli lepo in ga delili
z vami. Hvala, da ste nam to omogočili.
Pela in zapisala sem Katja Tabernik

O »ženskih« vrednotah
S. dr. Snežna Večko je obiskovalce Šole za
vrednote in življenje pri Ustanovi Petra Pavla
Glavarja (UPPG) prijetno presenetila, ko je za
tretje srečanje 9. januarja letos v »Glavarjevi
bolnici« v Komendi napovedala obravnavanje
»ženskih« vrednot: ljubezni, materinstva in
služenja v Svetem pismu. Zlasti še »moški«
del poslušalstva. Kmalu smo videli, da s temi
vrednotami misli zelo resno. Za iztočnico je
vzela svoje predavanje o ženski v judovskem
izročilu, ki ga je imela lani na mednarodnem
simpoziju z naslovom Judovsko-krščanske
vrednote v luči povezovanja Evrope v Mariboru, ko je bilo to mesto evropska prestolnica
kulture.
Na začetek svojega predavanja je tokrat, ker
je bil 6. januarja praznik Gospodovega razglašenja, postavila božjo besedo za ta dan: kako
se je resnica o Jezusovem rojstvu širila med
narode in kulture zunaj judovstva, ki jih simbolizirajo trije modri. S tem nam je hotela povedati, kako pomembno je pravilno razlaganje
Svetega pisma, najprej pa vsakodnevno branje,
premišljevanje in življenje po njem. Tudi zato,
ker je Sveto pismo izredno literarno delo. Veliko ljudi tega ne ve, ne ume, zato ga tudi ne jemljejo v roke, ga ne znajo prav ceniti, kaj šele,
da bi se ravnali po njegovem nauku, življenj-
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skih modrostih in napotkih, zapisanih v njem.
Dobro se spominjam, kako je rajni komendski
župnik Viktorijan Demšar poudarjal, da so v
Svetem pismu rešene vse življenjske težave, je
nakazana prava pot iz njih. Predavateljica je to
potrdila. Priporočila nam je, naj se pri Svetem
pismu postavimo v vlogo omenjene osebe,
lahko tudi predmeta ali okoliščine, ter se vprašamo, kako bi sami ravnali v takšnem primeru,
poiščemo pravo rešitev zase.
Na primerih žena in žensk v Svetem pismu
nam je s. Snežna razlagala, kako so nekatere
ravnale po božji volji, druge pa ne, so prve
uporabljale, druge pa zlorabljale svoje ženske
darove. Pri tem je še posebej omenjala telesno
lepoto, s katero so svetopisemske žene pritegovale može in premamljale druge moške. Zlasti
pa tisto, k čemur je ženska po svoji naravi posebej poklicana, jo to odlikuje in povzdiguje v
zgodovini človeštva in tudi judovskega ljudstva – ljubezen moža, otroci in delo - , pa tudi
onesrečuje, če tega ne uspe uresničiti. Pri ženah, omenjenih v Svetem pismu, je opozorila
tudi na njihovo razumnost, bistrost in gostoljubnost na eni strani, na drugi na tudi zapeljivost, maščevalnost, celo okrutnost. Vse to in
drugo pri svetopisemskih ženskah in ženah je
treba znati, kot celotno Sveto pismo, pravilno

razumevati v luči božjega načrta z ljudmi. V
tem je ljubezen zapovedana, potomstvo sila
pomembno, nadvse pa zvestoba Jahveju (Bogu).
Sveto pismo je kot literarno delo velika
mojstrovina, zlasti Visoka pesem, v kateri ljubezen med mladeničem in mladenko ponazarja
božjo ljubezen do izvoljenega ljudstva, pa Jobova knjiga, veliki prerok Izaija, ki ga je dr.
Večko tudi sama prevajala iz hebrejščine. Ta in
druga svetopisemska besedila so takšen knjižni
zaklad, da bi ga vsi, ne le kristjani, morali
večkrat vzeti v roke, ga prebirati in premišljevati pa tudi prav razlagati na temelju strokovnih
spoznanj, razlag in ugotovitev.
Iz predavateljičinih besed smo jasno videli,
kako Sveto pismo opozarja na spoštovanje
večno veljavnih vrednot, lastnosti in darov, od
Boga položenih v žensko (človeško) naravo.
Če jim ženska (žena) sledi, osrečuje moškega
(moža), če ne, lahko tudi pogublja in pogubi. O
slednjem nam bo pri prihodnjem srečanju 23.
januarja verjetno kaj povedal tudi duhovnik za
zapornike Robert Friškovec, ki so ga mladi
štipendisti UPPG tudi želeli videti in slišati v
Komendi. Najprej pa o svojem dušnopastirskem delovanju med zaporniki.
Jožef Pavlič
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Razstava jaslic in betlehemska luč

Turistično društvo Komenda je tudi lani pripravilo razstavo jaslic; tokrat na spremenjeni
lokaciji v prostorih Koželjeve hiše. Skavti pa
so organizirali prihod betlehemske luči, kjer so
si obiskovalci lahko prižgali svojo lučko; luč
upanja in odrešitve, če pri hiši ni bilo že prej za
to poskrbljeno.
Odprtje razstave je bilo 21. decembra povezano s kulturnim programom, kjer je sodeloval
otroški pevski zbor Osnovne šole Komenda
Moste, ki ga vodi učiteljica Marjeta Čimžar.
Samo ugotovitev, a ne nepomembna: zbor je

napredoval do izredno
ubranega in primerno
glasnega prepevanja.
Na sporedu
so bile božične pesmi, ki so vsebini prireditve dajale še posebej
slovesen
poudarek.
Betlehemsko luč
sta na prizorišče prinesla skavta Filip Lah
in Jakob Stele.
Spremni
uvodni
nagovor je imel Jožef Pavlič, ki je orisal zgodovino praznovanja božiča, predvsem pa zgodovino simbola tega praznika jaslic. Vsi, ki ste
prebrali zapise tega avtorja v prejšnji številki
našega glasila, ste s popolnim vedenjem o jaslicah že prišli na to razstavo.
Če ste že pozabili: prve jaslice na Slovenskem so bile postavljene že leta 1644 v ljubljanskem jezuitskem kolegiju. Jaslice kot
verski simbol Jezusovega rojstva so izdelovali
različni izdelovalci iz različnih materialov,
različnih velikosti; vse pa je podrejeno osnovni

misli na rojstvo Odrešenika.
Letos je bilo na razstavi 6 jaslic različnih
velikosti in izvedb. Predstavili so se izdelovalci jaslic: Jasmina Kremžar iz Gmajnice, Simon
Zorman iz Šmarce, Andrej Gašperlin iz Most,
Blaž Križman iz Dola, Jožica Sodnik iz Utika
in seveda TD Komenda.
Ob koncu otvoritvene slovesnosti je zažarel
kratek ognjemet; za »gretje« je poskrbel vroč
čaj in že skoraj obvezne borovničke, pa sladice
za prigrizek.
Bil je nadvse navdihujoč in lep dogodek.
Tone Ogorevc

Pravljice v Koželjevi hiši

Da se življenje v Koželjevi hiši bogati z dodatnimi vsebinami, kaže »Ura pravljic«, ki jih je
pripravilo TD Komenda za najmlajše 20. decembra in tako popestrilo pravljični čas v mesecu, ki prinaša največ veselja ravno tistim, ki

jim pravljice pomenijo pričakovanje, veselje in vero v
boljši, pa čeprav pravljični
čas.
Pravljičarka,
etnologinja
Sabina Romšak je pripravila
za svoje poslušalce finsko-laponsko pravljično Božično
zgodbo.
Če še ne veste, zakaj ima
Božiček rdečo obleko, vam
zaupam skrivnost: V deželi,
kjer je nastala ta zgodba, imajo
pozimi vsi otroci rdeča lička.
Pa se je še Božiček odločil, da bo nosil rdečo
obleko, če že zaradi goste brade ne more pokazati rdečih lic. Tako se je pletla zgodba o Božičku, o njegovem domu in delu, ki ga vsako

leto opravlja za vse pridne otroke sveta, ko
pripravlja darila.
Za veliko toplo pečjo se je stiskalo v gručico
(žal samo) 6 malčkov, katerih široko odprte
očke so radovedno sledile pravljici in slikam
na prenosnem računalniku. Tiho so bili kot
miške, pa tudi nekaj staršev je prevzela čarobna
moč pravljice, če že vsakdan ni nič kaj prazničen.
Upam si trditi, da za dobro voljo in veselje
ni potrebno velikih prireditev, ki naj bi času
dajale vtis o tem, da ljudje »moramo« biti dobre volje in srečni. Potrebno je le nekoliko posluha za skromne, komorne prireditve, organizirane s posluhom za vsakodnevne potrebe in
radostne urice. To pa je (vsaj za začetek) »Turistom« vsekakor uspelo.
Tone Ogorevc

Obisk kolednikov
Po svetu, predvsem v krščanskih deželah, so v
božičnem času znani obiski kolednikov. Ti v
času od božiča do praznika svetih treh kraljev
obiskujejo domove ljudi in jim s koledniško
pesmijo zaželijo srečno, blagoslovljeno in
zdravo novo leto, na podboje vrat napišejo letnico novega leta, vmes pa začetnice imen svetih treh kraljev ter naredijo križe. Koledniki so
oblečeni v oblačila, ki predstavljajo tri modre z
Jutrovega (tudi angele, pastirje, …), znanilce
veselega oznanila svetu, da se je v Betlehemu
rodil Jezus Kristus, odrešenik sveta. Pot do tja
jim je kazala zvezda, ki jo koledniki tudi nosijo
s seboj, ko od doma do doma v pesmi razglašajo oznanilo božičnega dogodka pri trikralje-

vski koledniški misijonski akciji, ki je zamenjala nekdanje ljudsko božično koledovanje.
Koledniki iz Veržeja so celo obiskali slovenskega predsednika Boruta Pahorja. Naši, komendski pa 5. januarja popoldne družine in
posameznike po naših župnijah. Njihov obisk
ni pomenil le obujanje in ohranjanje starega
običaja v božičnem času, marveč predvsem
prebujanje čuta za ljudi v stiski doma in po
svetu, najprej pa oznanjevanje ključnega sporočila božične skrivnosti: Jezus je rojen, pridete se mu, kot trije modri z Vzhoda, poklonit,
počastite ga, predvsem pa živite in širite, kar je
sam učil in delal.
Jožef Pavlič
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Dedovanje po pokojnem zakoncu
Z možem že 2
leti živiva ločeno, vendar se
formalno še nisva ločila. S
tem sva se oba
strinjala, ker je
to nepotreben
strošek. Vseeno
pa me zanima,
ali bi v primeru
moje smrti on
lahko dedoval
mojo zapušči-

Irena Hacin Kölner

no, če bova ostala poročena?
Zapustnikov zakonec deduje po njem skupaj
z njegovimi potomci (z njimi so izenačeni tudi
posvojenci) v prvem dednem redu. Če zapu-

POD DROBNOGLEDOM

Blaž Filipič

Pršice predstavljajo veliko
in
raznoliko
skupino pajkovcev, v katero
spada več deset
tisoč različnih
vrst
organizmov. V tej skupini prevladujejo
zajedalci,
med katere spadajo tudi hišne
pršice (v nada-

sodišče v pravdnem postopku. Sodišče bi na
pravdo napotilo tistega dediča, katerega pravico bi štelo za manj verjetno. Glede na povedano
vaša odločitev na dolgi rok ni najbolj smotrna
in bi bilo že zaradi možnosti nastanka novih
sporov in z njimi povezanih stroškov, smiselno
ločitev tudi formalno čim prej izpeljati.
Odvetnica Irena Hacin Kölner
tel. 031 347 989, email: info@moj-odvetnik.
si, www.moj-odvetnik.si
Imate tudi vi kakšno vprašanje? Vabljeni
ste, da nam pišete na naslov info@mojodvetnik.si ali pokličete na tel. 031 347
989 in odgovor boste lahko prebrali v eni
izmed prihodnjih številk Aplence. Nasveti,
ki so objavljeni, so za bralce Aplence
BREZPLAČNI.

izhajajo štirje pari nog. V povprečju živijo dva
meseca, če so življenjski pogoji dobri, lahko
tudi dlje. Najbolj jim ustreza temno, vlažno in
toplo okolje. Zato se pričakovano najraje zadržujejo v odejah, vzglavnikih, rjuhah in vzmetnicah, kjer je tudi veliko odmrlih delcev kože,
s katerimi se prehranjujejo. Najdemo jih tudi v
oblazinjenem pohištvu in plišastih igračah.
Problematične so predvsem zaradi svojih izločkov, ki povzročajo različne težave s kožo in
dihali, med drugim tudi atopijski deramtitis in
astmo.
Alergijski znaki na pršico so različni in se
delno tudi razlikujejo med posamezniki. Pogosti so kožni izpuščaji, srbenje, kihanje, brezbarven izcedek iz nosu, zamašen nos, sopajoče
dihanje in kašelj. Osebe, pri katerih se pojavi
atopijski dermatitis, so navadno tudi dedno
nagnjene k različnim drugim alergijskim reakcijam (astma, seneni nahod, alergije na hrano
in zdravila). Njihova koža ima prirojeno pomanjkanje vlažilnih snovi, ki sicer zagotavljajo
zaščitno maščobno plast na koži, zaradi česar

imajo te osebe bolj suho in občutljivejšo kožo.
Zanj je značilno močno srbenje, kožne spremembe v obliki krast, bunčic in zadebeljenih
ploščic, pogosto pa prihaja tudi do povečanega
luščenja kože.
Proti tem, praktično nevidnim, sovražnikom
se lahko v veliki meri zaščitimo s preventivnimi in kurativnimi ukrepi, ki se tičejo našega
bivalnega okolja. Tedensko peremo posteljno
pri 60 stopinjah. Vzmetnice in blazine zavijemo v zaščitne prevleke, ki so neprehodne za
alergene, prehodne pa za vodne hlape in zrak.
Odstranimo preproge, itisone in zidne tapete.
Redno peremo ali povsem odstranimo zavese
in jih zamenjamo z drugimi senčili. Tedensko
posesamo tla, pri čimer se priporoča uporaba
zaščitne maske (še posebej za občutljive na
pršico) in eno uro zračimo prostor po sesanju.
Pri sesanju uporabljamo sesalnike s HEPA filtri; brez teh namreč mikroskopsko majhne
alergene le razpršimo po prostoru.
Blaž Filipič, uni. dipl. biotehnolog,
031 361 305, info@prem.si www.prem.si

Ogrejmo in razbremenimo telo z juho

Po praznikih telo
nujno potrebuje
zaradi predobre
hrane, ki je premastna in presladka, razbremenitev in razstrupljanje. Ker
pa je še zima in
mraz, si pripravimo juho, ki nam
telo tudi ogreje.
Vsi
poznamo
Olga Hace
skrivnost dobre
»kurje župce«, ki pozdravi telo in nam ogreje dušo. V pretežni meri so zdravilne zelenjavne juhe, ki v naše telo vnesejo veliko tekočine, lahko prebavljivo zelenjavo in so le
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stnik ni imel potomcev, zakonec deduje po zapustniku skupaj s starši zapustnika v drugem
dednem redu. Zakon o dedovanju v 22. členu
določa, da zakonec nima dedne pravice, če je
njuna življenjska skupnost prenehala po krivdi
preživelega zakonca ali v sporazumu z zapustnikom. Če bi kdo od dedičev zatrjeval, da je
vajina življenjska skupnost prenehala, vaš mož
pa temu ne bi nasprotoval, bi to pomenilo, da
vaš mož po vas ne bo dedoval. Vendar, če tega
ne bi zatrjeval nihče, vaš mož pa tega tudi ne bi
povedal, bi tudi on dedoval vašo zapuščino.
Lahko se zgodi, da bi ostali dediči zatrjevali,
da je med vama življenjska skupnost trajno
prenehala, vaš mož pa bi temu nasprotoval. V
takem primeru bi moralo o neobstoju njegove
dedne pravice, ki je posledica trajnega prenehanja vajine življenjske skupnosti, odločati

Pršice – naši zvesti mali spremljevalci

ljevanju pršice) in klopi.
Pršice poznamo predvsem po alergijskih reakcijah, ki jih posledično povzročajo s svojimi
izločki. S skrbnim in odgovornim ravnanjem
lahko številne težave, povezane z njimi, omilimo ali celo preprečimo.
Pršice s prostim očesom težko opazimo, saj
v dolžino merijo manj kot polovico milimetra.
Njihovo ovalno telo je svetle barve, iz njega pa

OLGIN KOTIČEK
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malo kalorične, skromno podmetene z moko
in malo zabeljene. Juham kar korajžno dodamo ingver v prahu, lovorov list, morda prepraženo čebulo in česen. Solimo z zrnom soli!
Zelenjavo nikoli ne prekuhamo, pustimo da
je še čvrsta na ugriz, saj tako zaposlimo naša
prebavila. Narava je kar sama poskrbela, da
imamo v tem času na voljo korenje, krompir,
zeleno, kolerabo in še katero drugo zelenjavo.
Vso to zelenjavo lahko narezano skuhamo v
enem loncu, v malo vode, z zrnom soli, lovorovim listom in zrni kumine. Kuhano zelenjavo pretlačimo, da dobimo gosto kremno
juho. Zabelimo z žlico precvrte ocvirkove
masti in potresemo z nasekljanim peteršiljem.
Za spremembo in popestritev jedilnika si
privoščite zdravilno enolončnico z ingverjem!

Ingverjeva enolončnica:
Ena kocka kokosove masti ali žlica olivnega
olja, trije korenčki, ena čebula, en droben
ingver ali mala žlička ingverja v prahu, sok
ene pomaranče in ščep soli. Čebulo narežemo,
korenček in ingver drobno naribamo. Na masti
ali olju prepražimo čebulo, nato dodamo korenček in ingver ter dušimo par minut. Zalijemo
z vodo, rahlo osolimo in pustimo rahlo vreti,
da se korenje in ingver zmehčata. Odstavimo z
ognja in prilijemo sok ožete pomaranče. Po
vrhu bogato potresemo z drobnjakom ali peteršiljem. Če za kosilo pripravimo zdravilno juho,
postrežemo poleg še grenivko, banano ali na
vodi kuhan puding. V pol litra vode narežemo
eno jabolko, naprej kuhamo puding kot običajno. Seveda puding lahko skuhate na mleku.
NAJ VAM TEKNE!

Aplenca
DOBRODELNA AKCIJA
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Otroci za otroke v vrtcu
Mehurčki

Decembra 2011 smo v skupini Žabice gostili Larino babico Vlasto
Nussdorfer, ki je predsednica prostovoljnega društva Beli Obroč Slovenije. Društvo pomaga žrtvam nasilja kaznivih dejanj in njihovim družinam. Povedala nam je zgodbico o PAGLAVČKIH PROSTOVOLJČKIH
in vsakemu otroku podarila darilo. Otroke je prosila, naj naslednji dan v
vrtec prinesejo vsak eno igračo, ki jo bodo dobili tisti otroci, ki igrač
nimajo. Naslednji dan so otroci prinesli v vrtec polno igrač, nekateri
celo svoje najljubše, čisto nove igrače! Vlasta pravi, da ni pričakovala
takega odziva, saj je šlo nenazadnje za otroke stare štiri do pet let. A
prav otroci imajo velika srca!
Tako se je v naši skupini letos porodila zamisel, da bi dobrodelnost
ponovili kar v celotnem vrtcu Mehurčki. V dogovoru z vodstvom vrtca,
s strokovnimi delavci vrtca Mehurčki in z Vlasto smo organizirali dobrodelno akcijo OTROCI ZA OTROKE, ki je potekala od 10. do 14.
decembra 2012. Zbirali smo hrano in igrače za otroke, žrtve nasilja, ki
jim ni samoumevno, da imajo igrače in hrano na razpolago vsak dan. Z
otroki smo se veliko pogovarjali o dobrodelnosti, prijaznosti, dobrih
delih in o otrocih, ki nimajo take sreče, da bi imeli veliko igrač in hrane.
Odziv otrok, staršev in delavcev vrtca je bil resnično velik. Zbrali
smo cel tovornjak hrane in igrač, ki so razveselile otroke in njihove
družine v prazničnem času. Gospa Vlasta nam je sporočila, da so prostovoljci pripravili pakete in jih razdelili žrtvam nasilja že pred prazniki,
tako, da je v njihove družine posijalo sonce solidarnosti in sreča je bila
velika!

Dragi otroci, starši vrtca Mehurčki!
Še enkrat Vam iz srca zahvaljujemo za vašo dobrodelnost, dobrosrčnost in prijaznost v imenu skupine Žabice, vseh delavcev vrtca Mehurčki in društva Beli Obroč Slovenije. Razveselili smo veliko otrok in
upamo, da je bil praznični čas tudi po naši zaslugi za otroke vsaj malo
lepši! Hvala tudi vam gospod Plemeniti, da ste priskočili na pomoč in
odpeljali vse dobrote v Ljubljano!
Želimo Vam vse dobro v letu 2013!
Skupina Žabice s Silvo, Tino in Mojco

Hvala podporniki PGD Komenda
Kot je običaj smo tudi letos obiskali vse naše krajane, jim izročili koledar za leto 2013 in jim zaželeli srečno Novo leto. Prispevki, ki jih ob tem
dobimo, nam zagotavljajo, da bomo v letu 2013 lahko delovali. Naša
največja skrb je intervencijska pripravljenost in odplačilo kredita, ki
smo ga najeli za gradnjo garaž. In to nam bo tudi letos uspelo le z vašo
pomočjo, zato se najlepše zahvaljujemo vsem, ki so nas prijazno sprejeli in nam darovali prispevek, ne glede v kakšni višini. Še posebno se
zahvaljujemo vsem, ki ste na naš račun nakazali donacije. Zahvala tudi
tistim, ki nam vsako leto namenite 0,5% odmerjene dohodnine.
Na žalost zadnja leta naši gasilci in gasilke, ki raznašajo koledarje,
doživljamo vse mogoče. K marsikomu moramo tudi po tri krat. Ampak
razumemo; nismo vedno doma. Bolj nerazumljivo je, da so ljudje doma in
ne odprejo (četudi le zato, da nas odslovijo). Nerazumljivo je, da imajo
ljudje leta in leta pokvarjene zvonce, torej tudi dobrodošlim obiskom ne
morejo odpreti vrat. Vsi razumemo, da včasih pač ne moremo darovati
prispevka. In tega nikomur ne zamerimo. Še slabše je pri večstanovanjskih
objektih (blokih). Niti vhodnih vrat bloka ne odprejo; torej ne dajo mo-

žnosti, da se stanovalci sami odločijo, ali nas sprejmejo ali ne.
Ne vem, od kod ste se preselili, vendar prostovoljni gasilci povsod
delujejo s pomočjo krajanov, razen v večjih mestih; kot je Ljubljana.
Toda na žalost, če boste potrebovali našo pomoč, boste morali poklicati
nas, kajti, če kličete na pomoč poklicno brigado, vam le-ta izstavi račun,
ki pa niti slučajno ni majhen. Ste pač prišli živet na vas in prav bi bilo,
da sprejmete tudi naše običaje in navade, kajti vsak si želi, da bi bil v
novem okolju lepo sprejet; toda sprejemanje mora biti obojestransko.
Upam in želim, da naše pomoči ne boste nikoli potrebovali. Če jo boste,
bomo prišli. Slab priokus pa bo ostal vam.
Prav to je eden naših glavnih razlogov, da raznašamo koledarje. Ko
nas kličete na pomoč, vemo, kje ste doma in kako je najlažje priti do vas.
Z izgovorom, da ste nezaupljivi do tujcev, me ne boste prepričali. Saj
imajo vsi naši člani s seboj članske izkaznice in potrdilo, da so na terenu
po pooblastilu društva.
Na pomoč!
Mihaela Poglajen
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Aplenca
Pomoč
kot skrita sreča

Na Bencinskem servisu v Poslovni coni Komenda so podelili gasilcem
Komende bone po 200 evrov. Na sliki (od leve proti desni): Jože Kešnar, poslovodja BS Žeje Komenda; Anton Smrekar, predsednik PGD
Komenda; Roman Dobnikar, direktor Petrol SLO Maloprodaja d.o.o.;
Slavko Kremžar, poslovodja BS Mengeš in Cerklje na Gorenjskem.
Gasilci Komende se vsem iskreno zahvaljujejo.
Ob koncu minulega in v začetku tega leta smo bili tudi v občini Komenda kar nekajkrat priča prijetnim presenečenjem. Po tem, ko smo objavili v Aplenci decembra, da so se v Podjetju Publicus odločili, da bodo
denar, ki ga sicer namenjajo za novoletna darila, letos namenili za pomoč socialno ogroženim družinam, so se začeli klici o podobnih odločitvah.
Tako so se na primer letos odločili tudi v energetski družbi Petrol, ki
ima v Sloveniji 320 bencinskih servisov, da bodo namesto poslovnih
novoletnih daril podprli lokalne skupnosti oziroma posamezne dejavnosti in oblike v njih. V občini Komenda sta tako Petrolova servisa v
Mostah in v Poslovni coni Komenda namenila pomoč gasilcem. V PC
Komenda so trije servisi (PC, Mengeš, Cerklje) vsak po 200 evrov dali
gasilcem Komende, v Mostah pa bencinski servis Moste 200 evrov gasilcem Most.

V Mostah je predsedniku PGD Moste Romanu Kosirniku (desno) izročil
donatorski bon za 200 evrov poslovodja BS Petrol Marko Giacomeli.
Zahvala tudi gasilcev Most.
Skrito srečo pomoči, kot smo naslovili ta zapis, pa so dobili tudi v
Osnovni šoli Komenda Moste. Po Publicusu pred novim letom so dobili sporočilo firme Biotera d.o.o., kjer so namenili 3500 evrov za sedem
učencev, ki bodo celo šolsko leto tako imeli kosilo ali topli obrok. Di-
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Ravnateljica šole Komenda Moste Mira Rek (levo) se je iskreno zahvalila direktorju Biotere Igorju Planincu (na sliki desno) za prispevek 3500
evrov, s katerim je omogočil, da bo imelo brezplačno kosilo oziroma
topli obrok na šoli celo šolsko leto sedem učencev. Zahvala pa velja
tudi občanki-donatorki, ki je enemu učencu omogočila polovični znesek za plačilo toplega obroka za celo leto.
rektor Biotere Igor Planinc, sicer občan Komende, nam je ob srečanju z
ravnateljico OŠ Komenda Moste Miro Rek zaupal, da v Bioteri tudi sicer sodelujejo pri različnih donacijah za pomoč društvom in posameznikom; tako na primer gasilcem Komende v akciji Opeka, pri odkupu
šolskih novoletnih čestitk …
»Med dobrotniki, ki radi pomagajo in sodelujejo pri različnih oblikah
dejavnosti v šoli pa so še številni drugi; starši, podjetniki… V šoli imamo namreč Šolski sklad, ki zbrana sredstva in oblike pomoči potem
nameni za nakup knjig v obeh šolskih knjižnicah, za opremo računalniške učilnice (ekrani, miške,…), za kino vstopnice za učence, za nakup
san, za socialno pomoč po presoji šolske socialne službe... Letos, ko
bomo sredstva zbirali tudi na šolski veselici, ki bo 1. junija, bomo
zbrani denar namenili nakupu garderobnih omaric, sofinanciranju zimskih in letnih šol v naravi, financiranju filmske predstave v decembru za
vse razrede. Poleg veselice pa smo se za vse te programe letos odločili
tudi za zbiranje sredstev prek položnic. Odzvalo se je kar 215 staršev, ki
so prispevali 2580 evrov,« pove ravnateljica Mira Rek.
Med dobrotniki pa smo že tik pred koncem minulega leta spoznali
Miroslava Gojdino iz firme Mediadom. S pralnim strojem in s prispevkom občinskih svetnikov še s televizorjem je
obdaril družino na
Mlaki. »Podpornik, če
tako rečem, različnim
oblikam in dejavnostim
sem že trinajst let, občan Komende pa sem 4
leta. Rad pomagam in
tako bom še naprej, če
bom lahko. Mislim, da
nas takšne pomoči nekako bogatijo v sobivanju in reševanju težav, v
medsebojnih odnosih
ter iskanju poti za doseganje želenih ciljev.«
Res je, Miro. To nas
bogati in nam bogati
Miro Gojdina, Mediadom: »H kančku topline sobivanje. In če zgledi
in dobrega počutja in za dobro sobivanje ni vlečejo, naj tudi tako.
nikdar škoda dobrodelnega koraka…«
- A. Žalar

Aplenca
Blagoslovitev
konj na Križu
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Na god sv. Štefana, 26. decembra, je bil na Križu enaindvajseti obred
blagoslovitve konj. Ob 10. uri je bila v podružnični cerkvi Spreobrnjenja
sv. Pavla slovesna maša, po njej pa je bila pred cerkvijo blagoslovitev
konj. Lastniki konj iz bližnje in daljne okolice ter konjeniki Konjeniškega kluba Komenda so se ob 11. uri izpred bifeja Megi na Križu (na sliki)
podali do cerkve sredi vasi na Križu. Konjenike so tudi tokrat pogostili,
prejeli pa so tudi spominska darila lončarskega mojstra Franca Kremžarja. Za obiskovalce so dobrote napekle gospodinje, gospodarji pa so
poskrbeli za okrepčilo.
A. Ž.

DOM KULTURE KAMNIK
izbrane prireditve - februar 2013
četrtek, 7. februarja 2013, ob 19.30
SLJEHRNIK
Komedija Iztoka Mlakarja
torek, 12. februarja 2013, ob 20.00
MEDZZABO
Koncert rock ‘n’ roll skupine, vstop prost!
sobota, 16. februarja 2013, ob 20.00
BITKA MED SPOLOMA
Komedija s Polono Požgan in Sašom Pappom

torek, 19. februarja 2013, ob 20.00
STAND UP VEČER - PEDJA BAJOVIĆ (HRV)
Vstop prost!
četrtek, 21. februarja 2013, ob 18.00
RDEČA KAPICA
Predstava za otroke - KŠD Štumf

ČEBELA IN OSAT
Januar 2013

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2013 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 – Majdi Ravnikar, Marjanu Potočniku (občinska uprava),
Mirku Kepicu (koordinator), Miri Rek, Silvi Korbar (šola-vrtec),
Mojci Hribar, Lučki Poljanšek (projektantki Atrakcija), Janji Barši
(svetovalka ministrstvo za šolstvo), Iztoku Žveglu (vodja nadzora
Proctor), Andreju Pugartniku (vodja gradbišča) in TRIMO Trebnje s
partnerjem REM. – Bili so ekipa, ki je »držala besedo in napoved«:
malčki in starši z njimi so miklavževali v »nahitro« postavljenem
vrtcu. In zadovoljni in hvaležni so tudi dober poldrugi mesec po
odprtju.

torek, 26. februarja 2013, ob 20.00
IMPRO LIGA CELOVEČERCI: KOLOVRAT
Improvizacijska komedija, vstop prost!
Rezervacija in nakup vstopnic: 031 775 700, info@domkulture.org,
www.mojekarte.si in osebno v pisarni DKK, Fužine 10, 1240 Kamnik.

ČEBELA za Januar 2013 (na sliki je le del ekipe)

več na: www.domkulture.org

OSAT – Za odvrženo kožo,
glavo, drobovino…tako rekoč
ob robu ceste proti Drnovem.
- Pa smo res packe na vasi… OSAT za Januar 2013

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

RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO
MIBOS d.o.o.

e-mail: mibos@volja.net
tel: 01/83 14 515, GSM: 031 305 451
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TWIRLING IN MAŽORETNI
Aplenca
KLUB KOMENDA

Glasilo
občine
Komenda
1/2013
Poslastica za obiskovalce
ob
koncu
leta

Za Twirling in mažoretni klub Komenda je bilo leto 2012 izjemno in nedvomno najuspešnejše do
sedaj. Lani je bilo v Twirling mažoretnem klubu Komenda 63 članic, v začetku šolskega leta se je
potem pridružilo veliko novih članic in jih je na koncu leta 2012 treniralo 98 v 6 skupinah. – Uspešne
tudi januarja letos v Horjulu.
Na 12. Odprtem državnem prvenstvu Mažoretne
in twirling zveze Slovenije so posameznice kluba aprila v disciplini Twirling šport dosegle 2
zlati medalji, 5 srebrnih, 6 bronastih ter dve 5
mesti; twirling skupine pa po eno drugo, tretje,
četrto in peto mesto! V kategoriji osnove korakanja so najmlajše članice dosegle 13 zlatih, 4
srebrne, 8 bronastih paličic in 2 priznanji.
V mesecu maju so na finalu mažoretne discipline Kadetinje A osvojile naslov Državnih prvakinj, uspeh pa so dopolnile Kadetinje z odličnim 6. mestom.
Leto 2012 si bodo posebej zapomnile JUNIORKE – lanska skupina
Kadetinj A, ki so osvojile naslov Državnih prvakinj in se uvrstile na
Evropsko mažoretno prvenstvo v začetku septembra v Franciji. Po
treningih, veliko dela, usklajevanjih in odpovedovanjih je bil trud poplačan z doseženim 5. mestom in čudovitim potovanjem. Bila je to zanje
in za trenerko in koreografko Anito Omerzu nepozabna izkušnja. Tudi
na prireditvi ob koncu leta v Športni dvorani so zaplesale Figurativo, s
katero so navdušile gledalce in tudi sodnike v Franciji.

arja tudi v Horjulu, kjer so osvojile tri prva mesta, 3 tretja mesta, četrto,
peto..!
Finale discipline twirling šport bo aprila, najbolje uvrščeni posamezniki, pari in skupine pa bodo avgusta 2013 zastopali barve države
Slovenije na Svetovnem pokalu v Amsterdamu.
Čestitke, še posebej trenerki Aniti Omerzu, tajnici kluba Majdi
Ravnikar, vsem plesalkam in seveda tudi njihovim staršem ter
vsem, ki so in bodo še naprej kakorkoli pomagali in prispevali k
njihovim uspehom.
A. Žalar

Horjul,19. januar 2013

Ob koncu leta (2012) pa je čas tudi za snovanje ciljev in novih izzivov
za leto 2013. Oči trenerke in deklet so že uprte v 13. Odprto državno
prvenstvo in že so se lotile sestavljanja novih koreografij. Tako so že
sestavile solo programe, freestyle in pare, ki so jih premierno zaplesale
samo za občinstvo 23. decembra v Športni dvorani v Komendi. Tekmovanje za vse te kategorije bo 9. marca in 10. marca 2013 v Horjulu,
predtekmovanje telesnih gibov in elementov s palico pa je bilo19. janu-
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»Bile smo pridne: 3 prva mesta, 3 tretja mesta, četrto, peto... Smo
zadovoljne, a je to vseeno »le« 25%. Zato jutri dalje; priprave na
četrfinale in polfinale. Se že ve: 9. in 10. marca bo; spet v Horjulu!«
- Majda
Rezultati po kategorijah – Kadeti 1. nivo (C1): 3. Julija Marolt,
8. Špela Jereb, 9. Žana Zgonec, 22. mesto: Ariana Andoljšek; Juniorji 1. nivo (C1): 1. Patricija Lunar, 5. Nina Kern,10. Eva Osredkar;
Kadeti 2. nivo: 1. Barbara Zadrgal,7. Marjeta Kešnar; JUNIOR 2.
nivo: 3. Tjaša Korbar, 4. Saša Kočar, 6. Špela Ulčar, 6. Manca
Zgonec, 14. Vanesa Perne; B JUNIOR: 1. Urška Štebe, 3. Lina
Majcen, 10. Adrijana Stele, 11. Urša Špenko, 13. Vita Marta Ciraj

Aplenca

S ŠOLSKIH KLOPI

Poseben obisk
11. decembra 2012 smo imeli na naši šoli posebne goste. Obiskali sta nas glasbena skupina
Strune iz društva Sožitje Mengeš ter gledališka
skupina Varstveno-delovnega centra Črnomelj.
Predstavili so se nam z igranjem na instrumente in igrico Od kod si, kruhek? Učenci smo bili
nad njihovo predstavo navdušeni. Zahvalili
smo se jim s svojimi izdelki.

Učenci 4. b so za vas
strnili svoje vtise:

Naredila sva ga skupaj z mamico.
Nejc Turk, 2. a
Za sejem sem v podaljšanem bivanju naredil
kozarec za piškote.
Jakob Šterk, 2. a
Na delavnice sem prišla z mami in sestrico.
Naredila sem angelčka in jelenčka. Na sejmu
sem kupila medvedka Objemčka.
Tija Omerzu, 2. a

Najbolj mi je bila všeč igrica. Pri njej sem se
naučila, da z vztrajnostjo lahko veliko dosežeš.
Teja Furlan
Meni je bila zelo všeč glasbena skupina Strune,
ker takih melodij ne slišim prav pogosto.
Zoja Razpotnik
Igrica je bila poučna. Spoznala sem, da stvari,
ki jo najdeš, ne smeš zaupati komurkoli. Všeč
mi je bilo njihovo igranje.
Neža Štricelj
Pri igrici se mi je najbolj vtisnilo v spomin, ko
so iskali lastnika prstana. Vesela sem bila, da
sta sestrici na koncu prstan vrnili kmetu.
Danaja Voldrih Simčič
Najbolj sem občudovala glasbeno skupino. V nastop so vložili veliko truda. Všeč so mi bila tudi
njihova glasbila. Note, po katerih igrajo, so zelo
zanimive, ker so označene z barvnimi pikami.
Tina Kern

Praznične delavnice in
sejem
13. decembra 2012 so v šoli v Mostah potekale
že tradicionalne praznične delavnice in božično-novoletni sejem. Namenjene so bile prazničnemu ustvarjalnemu druženju učencev in
staršev, oboji pa so svoje spretnosti lahko preizkusili na štirih delavnicah. Najbolj vešči in
hitri so lahko domov odnesli vse štiri izdelke:
veselega snežaka iz odpadne embalaže, jelenčka Rudolfa, čarobnega angelčka in praznično
drevesce. Na sejmu je bila velika in pestra izbira malih daril, dekorativnih izdelkov in voščilnic, ki so jih izdelali učenci skupaj z učitelji v
podaljšanem bivanju. Veseli smo bili številčnega obiska, sodelujoči učenci pa so nam zaupali nekaj svojih vtisov.
Na delavnicah sem naredil snežaka in drevo.
Postavil sem ju na mizo v dnevni sobi. Bil sem
z mamico in ji je bilo zelo všeč.
Jurij Matija Lisec, 1. a
Na sejmu sem kupila veliko smreko, ker mi je
bila zelo všeč. Dala sem jo na mizo v svojo sobo.
Špela Petek, 2. a
Na delavnicah mi je bil najbolj všeč jelenček.

Proslava ob dnevu
samostojnosti in novem
letu
V MOSTAH
Mislim, da so učenci v proslavi zelo uživali.
Čeprav je potekala brez zapletov, je bilo v zaoderju zelo napeto. Malo pred začetkom smo
ugotovili, da pri igrici Črna snežinka manjka
ena igralka. Ker bi bila brez njenega govora
igrica manj zanimiva, smo morale ostale igralke vskočiti in povedati del njenega govora. S
tem se nismo preveč obremenjevali, saj ni bilo
težko. Učencem je bilo najbolj všeč, ko smo
plesali gangam style, zato smo ga na koncu
zaplesali vsi skupaj (tudi učenci, ki so gledali
predstavo). Zelo sem uživala.
Ana Pia Pogačar, 5. a
V petek, 21. 12. 2012, smo imeli z dramskim
krožkom nastop pred vsemi učenci šole Moste.
Vsak izmed nas je imel v programu določeno
besedilo.
Ko sem prišla zjutraj v šolo, nisem srečala
nobene deklice iz našega razreda. Šla sem v
športno dvorano, kjer je že bila vaja. Ena izmed
nastopajočih je doma pozabila svoj inštrument,
druga je zaradi bolezni manjkala. Tako smo
eno točko morali izpustiti, manjkajočo sošolko
pa smo kar dobro nadomestile. Ob pol devetih
so se v dvorani zbrali učenci. Pričeli smo svoj
nastop. Malo me je bilo strah, saj sem se bala,
da bom kakšen delček besedila pozabila.
Za začetek so zaplesale snežinke, medtem
pa sem jaz povedala uganko o snežinki. Potem
sem igrala še v igrici, kjer so živali v gozdu
postavljale novoletno jelko. Šlo mi je gladko.
S sošolko Majo sva zapeli še pesem Call me
maybe. Sledila je igra, posvečena dnevu samostojnosti in enotnosti, nato pa ples, ki smo ga
najraje zaplesali – gangnam style. V dvorani so
bili nad njim tako navdušeni, da smo ga na
koncu vsi nastopajoči, skupaj z učiteljico, za-
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plesali še enkrat.
Vesela sem, da se je nastop uspešno končal
in smo se z njim lepo poslovili od starega leta.
Urška Grintal, 5.a

… IN V KOMENDI
Knjižničarka me je povabila k sodelovanju
na proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti. To sem z veseljem sprejel in pričele so se
vaje za nastop.
Na zadnji dan pouka v letu 2012 smo imeli
vsi nastopajoči zadnjo uro pred nastopom generalko. Vsi smo bili sproščeni, odmeval je smeh.
Minute do proslave so vse bolj hitro tekle.
Pavčkovi angelčki smo si nadeli bele šale in v
polkrogu pričakali učence in učitelje. Dvorana
se je polnila in trema je naraščala. Ko so vsi
zasedli svoja mesta in so utihnili, je po prostoru
zadonela himna. Takrat smo morali vsi vstati.
Sledil je kratek nagovor učencem, v katerem je
Bruno predstavil pomen tega praznika za naš
narod. Nato so se izmenjavale pesmi pevskega
zbora in nastopi posameznih pevk z našimi deklamacijami. Nastopil je še zadnji angel, ki je
bil na vrsti pred mano. Trema v meni je naraščala, a ko sem začel govoriti, sem čutil, kako je je
z vsakim verzom manj. Mislim, da sem se dobro
odrezal, kar so potrdili tudi odzivi učiteljev.
Jaka Jenko, 8. b

Uspelo mi je
Že nekaj mesecev je minilo, odkar smo po
dvomesečnem oddihu spet prestopili šolska
vrata. In spet je bilo tu, kot vsako leto, Cankarjevo tekmovanje. Tako kot (skoraj) vedno, sem
se prijavila tudi jaz.
Pri pouku nam je učiteljica povedala, kateri
dve knjigi moramo prebrati. Lotila sem se dela
in to opravila kar hitro. Na pripravah smo se
veliko pogovarjali o vsebini, značilnostih junakov, primerjali ljudi in njihove življenjske
okoliščine … Potem pa je, veliko hitreje kot
sem pričakovala, napočil čas tekmovanja.
V učilnici, v kateri sem pisala spis, je bilo
ozračje sproščeno. Vsi so bili veseli in to me je
pomirilo, čeprav sem bila vznemirjena. Ko
sem dobila list z navodili za spis, se mi je zdela
tema zanimiva in se mi ni bilo težko razpisati o
njej. Pisala sem in pisala in nisem imela težav.
Priznam pa, da nisem verjela vase. Spis sem
oddala in zadovoljna odšla iz učilnice.
Na rezultate smo čakali kar nekaj časa. Res
me je skrbelo, pa ne vem, zakaj. Vedno sem si
govorila, da je to le tekmovanje, toda tokrat
sem si želela, da bi bili moji rezultati dobri in
bi bila poplačana za svoje delo. Želja se mi je
uresničila. Ko so bili znani rezultati, sem izvedela, da je moje število točk kar visoko in da
sem se uvrstila na regijsko tekmovanje. Uh,
najprej šok, potem veselje in še malo skrbi.
Zdaj vsako sredo redno obiskujem priprave in
se po vseh močeh trudim, da bi se čim bolje pripravila. Zdi se mi, da mi ne bo uspelo, pa vendar
upam na najboljši rezultat. Nihče ne ve, morda pa
me preseneti, tako kot na šolskem tekmovanju.
Jana Stele, 8. a
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Na zadnjo adventno soboto

Januar je še prekratek, da bi se zgodilo kaj
dramatičnega oziroma omembe vrednega, saj
se spet navajamo na naš ritem in komaj čakamo, kaj ljubkega in zabavnega nam bo prinesla
trinajstica.
Se je pa dogajalo na zadnjo adventno soboto;
kdor je zamudil, tukaj je nekaj fotografij z Adventnega projekta stega Ognjeviti delfin. Tokrat
so bile jaslice žive; Marija v veselem pričakovanju, skrbni in ljubeči Jožef, modrovanje pastirjev, priskakljale so celo gozdne živali, ki so
tuhtale, kako nekomu pomagati in celo angelček je vzhičeno zacepetal. Zraven pa nista
manjkali tudi pravi, živi ovčici, Kosilo in Večerja, ki sta se z veseljem nastavili fotografskemu objektivu in potrpežljivo prenašali trepljanje otroških ročic in njihovo navdušenje.
Dragi vaščani, upam, da ste se naužili miru
in da bi ga znali ustvarjati ter da se je trinajstica
dobro začela, da je sedaj nasmejana in da se bo
fantastično končala. Vmes pa naj vas čaka ve-

liko dogodivščin in brezskrbnosti.
Če se pa slučajno kaj zalomi –
skavti si v težavah žvižgamo in
pojemo – pomaga.
Bodite pripravljeni!
Andreja Grkman, Optimistična
orka

Popravek
V decembrski številki Aplence jo je zagodel tiskarski škrat
Skavtom v pregledu pomembnih dogajanj v minulem
letu. Skavti namreč niso
obeleži deset letnico delovanja. Škrat jim je jubilej
skrajšal za deset let. Torej,
obeležili so 20-letnico. Se
jim opravičujemo.

Gensko spremenjeni organizmi in samooskrba s hrano?
Na svojih vrtičkih smo zaključili z deli in sedaj
imamo čas, da pogledamo malo po svetu in vidimo, kaj nam je prinesla EU, globalizacija in
ostale velike stvari za katere smo se borili.
Genska tehnologija bo premagala lakoto na
svetu in pri pridelavi hrane več ne bo potrebno
uporabljati škropiva – nam zagotavljajo navdušenci GSO (gensko spremenjenih organizmov).
Ekološki pridelovalci, zeleni, greenpaesovci
nasprotno trdijo, da smo odprli pandorino
skrinjico in spustili pošast na plano. Genska
tehnologija, ena najbolj revolucionarnih tehnologij druge polovice 20. stoletja, je odprla
nove poti na področju farmacije, medicine,
varstva okolja, kmetijstva in pridelave hrane.
Gensko inženirstvo: sanje ali nočna mora?,
Frankensteinska hrana?, Igranje boga?, Bi
hrustali korenček, ki vsebuje gene prašiča?
To je le nekaj naslovov, ki polnijo časopise
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in nam burijo domišljijo v zvezi s tem, kam bo
človeštvo pripeljal neustavljivi tok znanosti.
Pri uporabi transgenih organizmov v medicini
in farmaciji ni sporno, saj že od leta 1979 tako
pridelujejo človeški inzulin. Na področje pridelave hrane pa se mnenja zelo razhajajo, saj
so tveganja pri takem posegu v naravo lahko
zelo tvegana. GS rastline oprašijo sorodne,
prosto živeče rastline v naravi, ki tako postanejo gensko spremenjene. To lahko pripelje do
uničenja avtohtonih sort nekaterih kmetijskih
rastlin, ki končno ne bodo tvorila semena in
bomo prisiljeni kupovati tisto, ki bo na trgu.
Druga nevarnost se skriva v uničevanju mikroorganizmov in bakterij v tleh, ki razgrajujejo te GS rastline. Po podatkih iz Italije se je na
takih posevkih število mikroorganizmov v tleh
prepolovilo. Tretja nevarnost so alergije, ki
jih povzročajo nove, tuje beljakovine v hrani,
katere so rezultat spremenjene kombinacije

genov v kromosomih rastlin.
To so le nekatere dileme nasprotnikov GSO,
treba pa je poudariti, da je malo raziskav v to
smer, kajti za raziskave je potreben denar, ki pa
je bolj v rokah tistih, ki te organizme razvijajo
(velike farmacevtske hiše kot so Monsanto,
Syngenta…)
In kakšne prednosti poudarjajo zagovorniki
GSO?
Z vnosom tujih genov v rastline dosežemo
odpornost na insekte – znana je Koruza-bt, kar
pomeni, da je vnešen gen Bacillusa thuringiensisa to je bacila, ki uničuje koruzno veščo. Se
pravi, ko se ličinke te vešče prehranjujejo s
koruzo, v nekaj dneh propadejo. Tako imamo
17 sort koruze-bt, ki so na evropski sortni listi
in kot takšne se lahko pridelujejo tudi v Sloveniji. Z gensko manipulacijo dobimo tudi rastline, ki so odporne na herbicid. Koruzi so vcepili gen za odpornost na glifosat, kar pomeni, da
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DRUŠTVA, OBJAVE

Že četrtič koline in kruh
Na Koželjevi domačiji na Gori pri Komendi, v
kateri po lanski obnovi sedaj Turistično društvo

Pri kolinah sta tokrat Robi Dobravec iz Prevoj
in Andrej Škrlj iz Most določala red in potek po
običajih nekdanjega kmečkega praznika. Da
je vešč pri teh opravilih pa je pri razlagah potrjeval tudi Boštjan Vidmar (desno) iz Most.
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani že več let izvaja projekt
SPOROČILO V STEKLENICI, katerega namen
je zmanjševanje škode zaradi pitja alkohola.
Obiščite spletno stran projekta: www.NALIJEM.SI, kjer lahko pridobite precej informacij,
hkrati pa lahko izpolnite anonimni vprašalnik za samooceno pitja, ki vam omogoča, da
samo v 5 minutah sami ocenite svoje pitje alkohola. Na koncu dobite povratno sporočilo.
Obiščite spletno stran www.nalijem.si in izpolnite anonimni vprašalnik!
Hvala!

O ALKOHOLU
Alkohol je eden od najpomembnejših dejavnikov, ki neugodno vplivajo na zdravje posameznika, družine in življenje v skupnosti. Stanje
v Sloveniji je izredno zaskrbljujoče, saj je poraba alkohola v Sloveniji med najvišjimi v Evropi: 16 – 18 litrov čistega alkohola/leto/prebivalca nad 15 let, kar je 160 litrov vina na
prebivalca na leto. Več kot polovica odraslih
moških in več kot ena tretjina odraslih žensk
pije tvegano ali škodljivo, alkoholikov pa je
več kot 150.000. Pitje alkohola je v Sloveniji

posevek koruze lahko poškropimo z nam znanim Boom efektom, ki je totalni herbicid in bo
uničil vse plevele, ostala bo le koruza. Najpogostejša kultura, ki je gensko spremenjena je
soja, sledi ji koruza, oljna repica, bombaž in
ostale.
Največji pridelovalci GSO pa so ZDA (42,8
milijonov ha), na drugem mestu je Argentina,
sledi Kanada, Brazilija, Kitajska, Južna Afrika,
Španija, Romunija. Vprašanje za ali proti puščam odprto.Kot potrošniki pa moramo imeti
možnost, to pomeni označena živila, da se odločimo ali želimo to hrano ali ne.
Pripravila: Ana Ogorelec KGZS- Zavod
Ljubljana.
Morda pa je čas, da si sami pripravimo čim
več dobre hrane iz lastnega okolja in si s tem
olajšamo proračun družine ali odidemo na tržnico in kupujemo izdelke iz domačega okolja
in tako vsi skupaj poskrbimo za zdravo hrano,
delavna mesta in ohranitev podeželja.

Komenda oblikuje in oživlja različne turistične
dejavnosti in nekdanja dogajanja, so v petek,
18. januarja, že četrtič pripravili prikaz kmečkega praznika; prikaz kolin in peke kruha, kot
je bilo to nekdaj.
Podobne prireditve pod naslovom Bilo je nekoč poznajo in prirejajo tudi v Turističnem društvu Tuhinjska dolina. Povsod, kjer se s turističnim poudarkom lotevajo organizacije takšnih
prireditev, pa imajo, kot kaže, prireditelji zagotovljen uspeh. Vse preveč je namreč dogajanj in
običajev, ki jih starejši še poznajo, mladi pa si
največkrat ne predstavljajo, kako se je včasih, še
nedavno tega, opravljalo nekatera dela.
Tako je bilo tudi v petek na Gori na Koželje-

vi domačiji, kjer so šolarji skrbno beležili, kako
so se včasih dogajale in oblikovale kmečki
praznik Koline in kako se je spekel kruh v
kmečki peči.
A. Ž.

Pri kruhu pa je bila »ta glavna« Trudi Zadrgal.

Kakšne so te meje manj tveganega pitja?
razširjeno že med otroci in mladino. Alkohol
MOŠKI:
ima pomemben vpliv na družinsko življenje,
● do 14 meric alkohola v enem tednu (to je
pomembno vpliva na življenje otrok, saj so pin.pr. do 2 dcl vina na dan ali ena steklenica
vske navade staršev zelo pomembne za otrokov
piva na dan)
odnos do alkohola kasneje v življenju.
● ob posebni priložnosti ne več kot 5 meric
Žal so med mnogimi ljudmi in tudi med nekav enem dnevu (n.pr. na novoletni zabavi do
terimi strokovnjaki še vedno razširjena prepričapol litra vina), upoštevajoč, da v enem tenja in navade, ki niso v skladu s sodobnimi spodnu ni presežena meja 14 meric
znanji, ki pravijo, da alkohol ni potreben za
●
zdravje človeka. Če pa človek pije alkoholne piŽENSKE (in vsi ljudje, starejši od 65 let):
jače, naj bi upošteval meje manj tveganega pitja.
● do 7 meric alkohola v enem tednu (to je
Meja manj tveganega pitja alkohola dolon.pr. do 1 dcl vina na dan ali pol steklenice
ča količino alkohola, ki je še nekako sprejepiva na dan)
mljiva (to ne pomeni priporočljiva!), in verje● ob posebni priložnosti ne več kot 3 merice
tno tudi v daljšem obdobju ne bo povzročila
v enem dnevu (n.pr. na novoletni zabavi do
resnih težav pri zdravih odraslih ljudeh. Meje
3 dcl vina), upoštevajoč, da v enem tednu
so zaradi bioloških razlik v zgradbi telesa razni presežena meja 7 meric
lične za moške in ženske.
Ob tem v vsakem primeru moškim in ženKoličino alkohola izražamo v standardnih
mericah ali enotah, lahko pa v različnih količi- skam priporočamo en ali dva dneva v tednu
povsem brez alkohola.
nah posameznih pijač.
Za več informacij in za anonimno samooceTako 1 merica ali enota alkohola vsebuje 10
no pitja obiščite www.nalijem.si !!
gramov čistega alkohola, kar je:
● en deciliter vina = eno šilce (0,3 dcl)
Prim.prof.dr. Marko Kolšek, Katedra za
žgane pijače = pol steklenice piva (2,5 dcl)
družinsko medicino MF v Ljubljani
= 2,5 dcl mošta.

Kmetijsko gozdarski zavod, Izpostava Kamnik
vse ljubitelje vrtov, pridelovalce zelenjave za lastne potrebe in oskrbe
lokalnega trga

vabi

na brezplačni predavanji z ogledom kmetije, ki bo
v četrtek, 31. januarja 2013, ob 9.30 v Kulturnem domu Janko Kersnik,
Lukovica, Stari trg 1 (dvorana v stavbi Občine Lukovica)
z naslovom
PRIDELAVA ZELENJAVE SKOZI LETNE ČASE
– MOŽNOST DODATNEGA ZASLUŽKA.
Predavala bo Ana Ogorelec, univ. dipl.ing. kmet., specialista za zelenjadarstvo pri KGZSZavod LJ
PRODAJA DOMAČIH PRIDELKOV
Predavala bo univ. dipl. ing. zoot. Vladka Turk-Mate, terenska kmetijska svetovalka pri
KGZS- Zavod LJ.
Na predavanju se boste seznanili z osnovnimi zakonitostmi pridelave zelenjave skozi celo
leto, posebej bo predstavljena tehnologija pridelave fižola. Seznanili vas bomo tudi s pogoji
prodaje pridelkov na javnih mestih.

Vabljeni !

Marta Kos, univ. dipl. ing. kmet., terenska kmetijska svetovalka
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Turnir v namiznem tenisu

V osnovni šoli Komenda Moste že več kot 20
let deluje namiznoteniški klub Komenda.
Poučujemo učence osnovne šole in imamo
organizirano vadbo rekreativnih igralcev. Tre-

nerji in vaditelji skrbijo za
strokovno delo, ne manjka
pa dobre volje in vzdušja.
Otroci in člani uživajo v
igri, kar odraža velik
obisk.
Tudi v torek, 18. decembra 2012, smo organizirali
novoletni turnir. Tekmovanje je potekalo v 4 starostnih kategorijah. Najbolj
so se veselili najmlajši; tudi ob podpori staršev.
V starostni kategoriji od
1. do 5. razreda je bil najboljši Nejc Popelar, ki
je premagal Dejana Jokiča. Tretje mesto sta si
razdelila Matic Žvelc in Nejc Peterlin. Deklice
od 2. do 5. razreda so se po izenačenih dvobo-

jih razvrstile: 1. mesto Nika Ahlin, 2. mesto
Ana Pia Pogačar, 3. mesto sta si razdelili Jasmina Halilagič in Monika Klopčič. V starostni
kategoriji od 6. do 9. razreda, v enotni kategoriji, dečki in deklice, je v nepričakovanem finalu zmagala Nina Agapito, ki je premagala Emo
Kobal, tretje mesto sta si razdelila Nejc Kešnar
in Simon Tratnjek. Pri starejših bolj izkušenih
igralcih so potekali srditi boji za zeleno mizo.
Največ znanja je pokazal zmagovalec Simon
Nemeš, ki je zelo tesno premagal Janeza Zoreta, tretje mesto sta si razdelila Željko Đurič in
Jure Biček.
Vsi igralci, starši in gledalci, smo uživali v
športni predstavi. Spodbuda in potrditev, da
smo na pravi poti, je velik obisk in odziv
mlajših igralcev in malo starejših.
Janez Zore

nja in predvsem na prisrčno medsebojno druženje.
Vztrajni treningi pa prinesejo tudi dobre rezultate. Tekmovali so v parih, sestavljenih na podlagi žreba.
Najboljši med vztrajnimi so si tekmovalne rezultate razdelili takole: 1.
mesto sta zasedla Rozalija Beloševič
in Ciril Rogelj, drugouvrščena sta bila
Janez Slapnik in Franc Plevel, tretje
mesto pa je pripadlo Andreji Rojko in
Fani Sodnik.
Čestitati pa ne gre smo zmagovalnim parom – vsak udeleženec je bil
zmagovalec že s samo udeležbo na
turnirju in s tem, da je premagal sa-

mega sebe in pomisleke na mraz, z mislijo na
dobro voljo in družabnost prireditve.
Tone Ogorevc

Nič jih ne ustavi
Balinarji DU Komenda so neustavljivi v tekmovalni vztrajnosti. Bilo je mrzlo. Minus 4, z
rahlim vetrom, spremenljive smeri in drevjem,
belim od zimsko pravljičnega ivja. Ob balinišču je gorel ogenj in prijetno pogrel premrle
ude tekmovalcev, ki so bili slučajno prosti;
vabil je kot središče prijateljske družabnosti.
Vse to in še več se je dogajalo 20. decembra
na božičnem turnirju, ki se je začel tega mrzlega dne ob 10. in končal ob 17. uri. Končale so
se igre, ni pa se končalo družabno srečanje,
čeprav je bilo nekoliko krajše zaradi mraza in
megle, ki se je pričela usedati na okolico. Turnirja se je udeležilo 20 tekmovalcev, kar kaže
nedvomno na priljubljenost tega športa med
upokojenci, ki prisegajo na zdrav način življe-

GORA

Najpomembnejši dogodek leta 2013

Daleč ga nese, lep kot slika, lep kot Tito, Jurčk prid dol, zaprta učka, Jurčk a boš za očija skoču….
in mnogo podobnih novih besednih zvez boste tudi letos lahko slišali na eni in edini Gori.
Na najpomembnejši dogodek leta na vasi Gora,
se fantje pripravljamo celo leto in bomo tudi
letos organizirali skoke na najlepši letalnici v
naši občini; pa tudi daleč naokrog ji ni para.
Termin za prireditev je že potrdil nadzorni odbor Društva skakalni komite Gora.
Prireditev bo v soboto, 16. februarja 2013.
Več o prireditvi si lahko preberete na spletni
strani http://www.goraskoki.com ali pa vprašate kakšnega člana DSKG.
Decembra smo imeli tudi občni zbor. Volili
smo vodilne člane in tudi predsednika (preverjeno nekoruptivne); ponovno je bil izvoljen za
dve leti Urban Jeraj.
Na zboru smo naredili tudi analizo za leto

Občni zbor
Turističnega društva Komenda v petek, 8.
februarja, ob 19. uri
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2012 in v en glas ugotovili, da je bilo eno najbolj uspešnih, saj smo imeli več dogajanj in
zanje tudi več pohval na zboru.

Nazadnje pa še povabilo na tekmo, ki bo v soboto, 16. februarja, začela pa se bo ob 13.30.
Jože Šimenc

Aplenca
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Šahovski utrinki
Šahovski klub Komenda v tekmovanju za najboljši klub v Sloveniji osvojil 1. mesto.

Državno prvenstvo OŠ 2013: dečki do 12 let
POSAMEZNO DRŽAVNO PRVENSTVO
OSNOVNIH ŠOL - Tekmovanje je bilo v
Podbočju 5. 1. 2013. Jan Šubelj je v kategoriji dečkov do 12 let osvojil 3. mesto, Ana
Pibernik pa je v kategoriji deklet do 12 let
osvojila 26. mesto. Uspeh so dopolnili ostali
člani kluba: skupina dečkov do 15 let je Julian
Novakovič osvojil 2. mesto. V skupini deklet
do 15 let je zmagal Laura Unuk, Teja Vidic
pa je osvojila 2. mesto. V skupini dečkov do
12 let je osvojil 2. mesto Maj Markošek, 12.
mesto Jan Unuk, 22. mesto Jan Marn.
SREDNJEŠOLSKO DRŽAVNO PRVENSTVO - Tekmovanje je bilo v Ljubljani 15. 12.
2012. V skupini deklet smo osvojili: 4. mesto

Alja Bernik, 5. mesto Manca Kralj. V skupini fantov smo osvojili: 4. mesto Sebastijan
Markoja, 8. mesto Tilen Lučovnik, 15. mesto
Domen Založnik,
4. TURNIR SREDNJEŠOLCEV - Tekmovanje v Ljubljani je bilo 11. 12. 2012. Zmagal
je Tilen Lučovnik, 2. mesto je osvojila Caterina Leonardi.
4. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV
MLADIH - Tekmovanje je bilo v Ljubljani 21.
12. 2012. Naši člani so osvojili: 1. mesto Laura Unuk, 8. mesto Julian Novakovič, 12.
mesto Gregor Žunič, 15. mesto Jan Unuk,
22. mesto Filip Trplan, 25. mesto Jan Marn,
30. mesto Črt Božič, 36. mesto Mark Šketa,
40. mesto Gal Založnik.
ZAKLJUČNI TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV NAJMLAJŠIH - Izveden v Ljubljani 18. 12. 2012. Osvojili smo: 4. mesto Jan
Marn, 7. mesto Jan Šubelj, 8. mesto Jan
Unuk, 18. mesto Gal Založnik.
CIKLUS TURNIRJEV NAJMLAJŠIH
2012 - V letnem seštevku je prepričljivo zmagal Šahovski klub Komenda. Med šolami je
osnovna šola Komenda-Moste osvojila 2.
mesto. V skupnem seštevku med posamezniki
je zmagal Jan Unuk, 7. mesto je osvojil Jan
Šubelj, 12. mesto Jan Marn, 17. mesto Ana
Pibernik, itd. V posamezni starostni kategoriji
smo osvojili: dečki do 10 let – 1. mesto Jan
Unuk, 9. mesto Klemen Poglajen, 11. mesto
Peter Ojsteršek; dečki do 9 let – 4. mesto Gal

Založnik, 5. mesto Rok Hlade, 9. mesto Tim
Kovačič; dečki do 8 let – 1. mesto Jan Šubelj,
4. mesto Jan Marn, 14. mesto Andraž Karner; deklice do 8 let – 1. mesto Ana Pibernik,
3. mesto Ema Poglajen.
BOŽIČNO NOVOLETNI TURNIR NAJMLAJŠIH – Tekmovanje v Komendi je bilo
27. 12. 2012. Osvojili smo: 1. mesto Jan Šubelj, 7. mesto Jan Marn, 11. mesto Ana Pibernik, 13. mesto Filip Trplan.
KLUBSKI NOVOLETNI TURNIR - Tekmovanje v Komendi je bilo 28. 12. 2012.
Zmagal je Blaž Debevec pred Gregorjem
Ogradijem in Bojanom Hribarjem itd.
BOŽIČNO NOVOLETNI TURNIR
MLADIH - Tekmovanje je bilo v Komendi
29. 12. 2012. Osvojili smo: 1. mesto Jan Šubelj, 4. mesto Gregor Žunič.
Franc Poglajen

Državno prvenstvo OŠ 2013: Ana Pibernik in
Jan Šubelj

Kraljevska igra članov DU
Pravijo, da je bil šah v svojem začetku igra
kraljev in nato tudi visokega plemstva, da so si
ob njegovih možnostih kombinatorike urili
vojne strategije. Ker pa je kraljev na svetu čedalje manj, vojaški poveljniki pa se učijo vseh
mogočih strategij v vojnih akademijah, je ta
igra prešla tudi v roke »navadnih« ljudi, ki si
želijo uriti spomin in obdržati bistrost duha
(tudi v malo manj mladih letih).
Tako tudi člani šahovske sekcije DU Ko-

menda na vsakotedenskih treningih skrbijo za
»umsko kondicijo«. V svojih vrstah združujejo
člane, ki poskrbijo, da se o naših šahistih sliši
tudi izven občine.
Ker je december primeren čas za »letni«
obračun dela in uspehov, je sekcija poskrbela
kar za dva turnirja.
Pospešeni turnir je bil ob udeležbi 8 igralcev 13.
decembra, ki je dal naslednje rezultate: Najboljši
je bil Tone Trebušak, drugi Alojz Mezek, tretje
mesto pa je zasedla Pavla Košir.
Samo 1 teden pozneje, v začetku prazničnih dni, 20. decembra
pa je bil zaključni letni hitropotezni turnir, ki pa je nekako zmešal
vrstni red prvega turnirja. Prvo
mesto je zasedel Peter Plevel,
Pavla Košir je z drugim mestom
reševala »čast« nežnega spola,
tretji pa je bil Alojz Mezek. Turnirja se je udeležilo 6 igralcev.
Igra je bila korektna in poštena, ob koncu pa nobenkrat ne
zmanjka pripomb:
»pa če bi – pri tej potezi si ga
polomil in mu šenkal trdnjavo –
moral bi« – bogve kakšne so še
pripombe, ki so vedno dobronamerne in prijateljske.

Maloštevilni so naši šahisti. Skoraj dvomim,
da ni med upokojenci ljudi, ki so včasih radi
igrali šah, pa nekako ne najdejo poti do kluba
DU, kjer bi jim čas tekel hitreje, pa še nova
znanstva in prijateljstva nastajajo ob prijetnem
druženju. Kdo se bo prvi opogumil?
Tone Ogorevc

Aplenca se smeje
Na novoletno jutro se močno opit moški
opoteka po avtobusni postaji in uspe mu
ustaviti taksi. Nekako se zvali na zadnji sedež in taksist ga vpraša:
»Kam vas zapeljem, gospod?«
»Pa kaj to, hk, tebe briga?!«
Mlada žena hodi po tržnici, se ustavi pri branjevki in ji potoži, da ima precej navite cene.
»Ne, gospa, niso cene navite. Vi ste se
slabo omožili!«
Psihiater pregleda znerviranega bolnika,
mu pove, da z njim ni nič narobe, le mir
mora imeti. Napiše mu recept za pomirjevala in naroči:
»Da boste res imeli mir, naj te tablete redno jemlje vaša žena!«
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Decembra – lopovščine različnih vrst
Ja, je že res, da je december veseli mesec za vse dobre ljudi. Je adventni
čas – čas pričakovanja drugega največjega cerkvenega praznika in praznovanja ob zaključku leta. Je pa ta mesec tudi »praznik« za vse tiste, ki
jim je malo mar skoraj pozabljene etike in morale, ki jim čas pred prazniki prinaša olajšano delo, da lahko na nepošten način »oskubijo« ljudi
in premoženje, da brez slabe vesti (če jo sploh imajo) prizadenejo (materialno in moralno) poštene občane.
Toliko za uvod. V tem mesecu so bili kar 3 poskusi vloma v stanovanjske hiše v Komendi in Suhadolah. Lopovi so ostali praznih rok. Se je pa
vlom posrečil vlomilcem 28. decembra v hišo na Bregu; 31. decembra pa
si je ob vsesplošnem veseljačenju (doslej še neznani) tat privoščil vlom
v osebni avto v Mostah. Ni ostal praznih rok – nabral si je kar nekaj
delov za prepotrebno lastno rezervo. Nekajkrat so si nekateri privoščili
tudi brezplačno tankanje goriva na bencinskih črpalkah. Naj taki nepridipravi ne pozabijo, da je največ takih kaznivih dejanj raziskanih in da jih
poleg plačila za gorivo čaka še obdolžilni predlog pristojnim organom.
Tudi »klasične« tatvine niso manjkale. Z osebnih avtomobilov v
Mostah, Komendi in Gmajnici so bile ukradene registrske tablice. Nekulturen je bil tat, ki je 8. decembra na Križu ukradel žlebove. Morda je
pomislil, da Križ leži na hribu in lastniku niso tako zelo potrebni; 19.

Volilni zbori gasilcev

V gasilskih društvih Gasilske zveze Komenda se letos gasilci v vseh
treh društvih in v Gasilski zvezi Komenda pripravljajo na volilne zbore.
Najprej bodo imeli volilni občni zbor gasilci PGD Komenda in sicer v
soboto (jutri), 26. januarja. Naslednji teden, v soboto, 2. februarja,
bodo imeli občni zbor in po končanem zboru tradicionalno »kobasarsko
tombolo« gasilci v Mostah. V soboto, 9. februarja, pa bodo na občnem
zboru pregledali delo in izvolili novo vodstvo gasilci na Križu. Vsi trije
občni zbori bodo ob 18. uri.
Volilni občni zbor Gasilske zveze Komenda pa bo v petek, 15.
marca, ob 18. uri v novi dvorani prenovljenega gasilskega doma v
Komendi.
A. Ž.

decembra je bila ukradena denarnica v Mostah, 24. decembra pa je bil
ob denarnico lastnik na Potoku.
Le komu je kaj žalega storila razdelilna omarica v IC v Žejah, da jo je
vandal 6. decembra poškodoval? Objestnost ali prenizka stopnja varovanja objekta?
Mhm, smo že med višje razvitimi kraji, kjer nekaterim poslovne goljufije tečejo kot med v žepe. No, pri nas so razkrili poslovno goljufijo v
IC Žeje. Pisalo se je 12. decembra. Morda pa je nepridiprav mislil in
verjel, da bo tega dne konec sveta, pa je pohitel. Konca sveta ni bilo,
zanj pa bo konec svobode, ko bo pravnomočno kaznovan. Da so preživeli konec sveta, so bili veseli strelci, ki so s pirotehniko v Komendi 19.
decembra glasno oznanjali svoje veselje. Intervenirala je Policija, kot je
morala intervenirati, kar pri treh sporih med partnerji: 20. decembra v
Mostah, 25. decembra na Gmajnici in 27.decembra v Komendi.
Zgodilo se je »samo« 5 prometnih nesreč. Izsiljevanje prednosti na
cesti Komenda-Klanec, pa še nepravilna smer vožnje sta botrovala nesreči 3. decembra ob 13.45. V petek ob 13.25 je počilo zaradi nepravilne
smeri vožnje na cesti Križ- Gmajnica; naslednjega dne, 15. decembra, je
ob 20.45 voznik na cesti Tunjice – Mlaka imel »predolgo nogo«, pa
bodo avtokleparji in ličarji zopet imeli delo. Enak vzrok je bil za prometno nesrečo 22. decembra ob 23.55; nepravilen premik vozila pa 22.
decembra v dopoldanskem času tudi ni ostal brez posledic.
Komentar ni potreben. Nastopile bodo čisto zimske razmere…Bodimo
pozorni na naše ravnanje v prometu in medsebojni odnosi naj dosežejo vsaj
najmanjšo mogočo mero strpnosti, pa bo vsem nekoliko lažje pri srcu.
Tone Ogorevc
Veš, da je vse tako kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah
le, da korak se tvoj
nič več ne sliši...
(J. Medvešek)

ZAHVALA
Prerano nas je zapustila naša predraga
žena, mama, sestra, teta, svakinja

CECILIJA PERNE
(rojena VIDMAR) s Križa
V novi dvorani prenovljenega gasilskega doma v Komendi bodo imeli
občni zbor gasilci Komende in sredi marca tudi Gasilska zveza Komenda.

Odšli so…

Janez Petrač, rojen 19. 8. 1945, Moste 32 a, star 67 let
Lani največ v zadnjih štirih letih
V letu 2012 smo v rubriki Odšli so v Aplenci objavili 41 umrlih (od
teh trije niso pokopani v Komendi). Leta 2011 jih je odšlo 29, 2010.
leta 37 in 2009. leta 26.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše.
Posebna zahvala velja srčnim sosedom za vso izkazano pomoč, ko
sva to najbolj potrebovala.
Hvala g. župniku Z. Žagarju, zvonarjem, pevcem, pogrebni službi
Jerič, nosačem in vsem, ki ste jo pospremili k zadnjem počitku.
Bolečina, praznina ljubezen do tebe bo ostala: mož Lojze, sin Lojze,
brat, sestra in svakinja z družinami.
Križ, december 2012

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

Aplenca na spletu:
www.komenda.si
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Aplenca-Glasilo občine Komenda, leto 22, številka 2, bo izšla 22. januarja 2013. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 7. februarja 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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NAPOVEDNIK
dogajanj januarja, februarja, marca
OBČNI ZBORI GASILCEV - Prostovoljno gasilsko društvo Komenda v soboto, 26. januarja, ob 18.00 v prostorih Gasilskega doma Komenda Prostovoljno gasilsko društvo Moste v soboto, 2. februarja, ob 18.00 v Gasilskem domu v Mostah (po zboru Kobasarska tombola) - Prostovoljno gasilsko
društvo Križ v soboto, 9. februarja, ob 18.00 v prostorih Doma krajanov na
Križu - Gasilska zveza Komenda v petek, 15. februarja, ob 18.00 v dvorani
prenovljenega Gasilskega doma Komenda.
SKUPAJ SE IMAMO FLETNO – Društva upokojencev Komenda, Cerklje
in Šinkov Turn bodo prireditev Skupaj se imamo fletno organizirali v Komendi
26. januarja 2013 ob 19.00. Vstopnine ne bo, prostovoljni prispevki.
IZLET NA KURENTOVANJE – Izletniška sekcija Društva upokojencev Komenda organizira v nedeljo, 3. februarja, na Ptuj na kopanje v ptujskih toplicah
ter na kurentovanje – pustovanje. Pustne maske so zaželene. Odhod iz Komende ob 7.00. Prijave: Marija Špehonja, tel.: 031-405-303 in pri vaških poverjenikih.
KULTURNI PRAZNIK – Kulturno društvo Kaj ti mar in gostje vabijo na
svečano prireditev ob kulturnem prazniku, ki bo v četrtek, 7. februarja, ob
19. uri v Kulturnem domu Komenda.
OBČNI ZBOR TD - Občni zbor Turističnega društva Komenda bo v petek, 8.
februarja 2013, ob 19. uri.
PUSTOVANJE NA MENGEŠKI KOČI - Pohodniška sekcija DU Komenda
organizira 9. februarja pohod s pustovanjem na Mengeški koči. Odhod izpred
cerkve v Suhadolah ob 8.30. Maske zaželene.
MAŠKARIJADA - Turistično društvo Komenda, Občina Komenda, Društvo za mladinsko dejavnost MRAVLJIŠČE vabijo na Maškarjado v soboto,
9. februarja od 14. do 15. ure na parkirišču za Športno dvorano v Komendi,
kjer bo zbor vseh maškar in pustnih šem, plesno rajanje za otroke in odrasle z
animatorji iz Mravljišča, krofi in čaj, izbor NAJ maškar in nagrade za najbolj
izvirne, smešne ... maškare.
TRŽNICA – TD Komenda organizira tržnico z domačimi pridelki in izdelki na
Koželjevi domačiji na Gori v soboto, 2. in 16. februarja 2013, od 8.00 do
12.00. Povabljeni prodajalci s pridelki in z izdelki: kmetijski pridelki, zelenjava,
jajca, eko pridelki, mleko in mlečni izdelki, mesni izdelki, med in izdelki iz medu, kruh, potica in peciva, rezanci, čaji, marmelade, kis, jabolka, mošt, ščetarski
izdelki… Informacije Vid Koritnik, tel.: 051 688 705.
SKOKI NA GORI - Društvo skakalni komite Gora vabi na prireditev Skoki
na Gori, ki bo v soboto, 16. februarja, ob 13.30. Več na spletni strani http://
www.goraskoki.com
DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda / 031-297-712 / mravljisce@gmail.com /
www.mravljisce.com

VALENTINOV PLES – Zabava za mlade 12+ v Mravljišču v soboto, 16. 2.
2013, od 19.00 do 22.00: glasba in ples, družabno zabavni program s skritim
gostom in valentinovimi srčki.
»HURA, POČITNICE!« - zimsko počitniško druženje za osnovnošolce od 6 do
12 let v Mravljišču, od ponedeljka do petka, od 25. 2. do 1. 3. 2012, od 10.00 do
14.00. Vsak dan bomo ustvarjalni v delavnici, v kuhinji pripravljali malico, z
raznimi kvizi, ugankami in drugimi super mega nalogami prevetrili zaspane
možgane, z vragolijami v naravi pa pretegnili noge in roke. NUJNE predhodne
prijave: 031/297-712, mravljisce@gmail.com
LIKOVNA USTVARJALNICA – druženje in ustvarjanje iz raznovrstnega
materiala za odrasle poteka vsako sredo, od 20.00 do 21.30 v Mravljišču. Vabljeni v našo družbo! Info: 031/297-712, mravljisce@gmail.com
ZUMBA – Vabljeni na vadbo za odrasle, ki poteka vsako nedeljo od 18.00 do
19.00 v plesalnici Kulturnega doma Komenda. Info: 031/297-712, mravljisce@
gmail.com
ORIENTALSKI PLES – Ob nedeljah od 19.00 do 20.30 se lahko odrasle plesalke še pridružite začetni skupini, ki vadi v plesalnici Kulturnega doma Komenda. Info: 031/297-712, mravljisce@gmail.com
KOMENDSKA DOBRAVA – PRENE – Pohodniki pohodniške sekcije DU
Komenda bodo 23. februarja krenili ob 8.30 s parkirišča pri planinskem domu
ob 8.30. Smer pohoda: Komendska Dobrava-Prene.
NOVOLETNI KONCERT - Ustanova Petra Pavla Glavarja bo priredila tradicionalni NOVOLETNI KONCERT 23. februarja ob 19. uri v Športni dvorani
v Komendi. Nastopili bodo skupina Eroika, Mešani pevski zbor Društva upokojencev Komenda in Mladinski zbor Osnovne šole Komenda.
OBČNI ZBOR KK KOMENDA – Člani Konjeniškega kluba Komenda se
bodo sestali na rednem občnem zboru v petek, 1. marca, ob 19. uri v Gostilni
Zajc v Lahovčah.

DELAVNICA IZDELOVANJA PTIČJIH
HIŠIC in POGAČIC
»Kaj mi poje ptičica…«
za otroke od 5 let naprej (otroci naj pridejo v
spremstvu odrasle osebe)

v soboto, 2. februarja, ob 10. uri
na Koželjevi domačiji, Gora pri Komendi
Cena delavnice znaša 6 €.
HIŠICO BOSTE ODNESLI DOMOV
Prijave sprejemamo do 28. januarja na
elektronski naslov sabina.romsak@siol.net
ali na telefon 041 591 905
Lepo vabljeni!

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 7. februarja 2013. Na kuverto napišite NAGRADNA
KRIŽANKA in ime, priimek, naslov ter pripišite telefonsko številko,
da vas bomo še pred izidom Aplence obvestili, da ste bili izžrebani
in kje boste dobili vstopnice. Nagrajenci nagrad od 3 do 5 pa boste
objavljeni v februarski Aplenci, ki bo izšla v petek, 22. februarja, na vaš
naslov pa boste prejeli tudi potrdilo o nagradi.
NAGRAJENCI Nagradne križanke TGM KOSIRNIK - ROMAN
KOSIRNIK S.P. v Aplenci Glasilu občine Komenda, številka
12/2012:
1. nagrada - Bon v vrednosti 40,00 € – INGRID KORBAR, STEGNE
11, 1241 KAMNIK
2. nagrada – Bon v vrednosti 30,00 € – ŠTEFKA OBLAK, PODBORŠT PRI KOMENDI 7 B, 1218 KOMENDA
3. nagrada - Bon v vrednosti 20,00 € – BRUNO STERNAD, MOSTE
63 E, 1218 KOMENDA

USTANOVA PETRA PAVLA GLAVARJA v sodelovanju z Občino
Komenda, Kulturnim društvom Komenda in podjetjem Lidl d.o.o. k.d.
prireja NOVOLETNI KONCERT EROIKA v sodelovanju z Mešanim
pevskim zborom Komenda in Mladinskim zborom OŠ Komenda.
Koncert bo v Športni dvorani Komenda v soboto, 23. februarja
2013, ob 19.00 uri.
Cena donatorskega kompleta dveh vstopnic je 45 EUR, posamične
redne vstopnice po 11 EUR, dijaške/študentske pa 5 EUR. Informacije
in prodaja vstopnic 01 7247400.
Nagrade:
1. nagrada – 2 vstopnici za koncert
2. nagrada - 1 vstopnica za koncert
3. - 5. nagrada – CD dr. Angelce Žerovnik: Stres in depresija

Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi potrdila in osebnega
dokumenta prevzamejo pri pri TGM KOSIRNIK - ROMAN KOSIRNIK S.P., MOSTE 1 B, 1218 KOMENDA.

