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Aplenca
Že
sedmič smo se imeli fletno

Redko se zgodi, da se skupine, sestavljene sicer iz sorodnih interesnih
dejavnosti, povezane v enoten nastop, obdržijo tako dolgo in s svojim
delovanjem pripravijo vsaj enkrat letno publiki treh občin dve uri zabave, smeha in vedrega razpoloženja.
Leta 2007 so se DU Komenda, Cerklje in Vodice dogovorile za tako
obliko kulturnega sodelovanja. Takrat so prvič s skupnimi močmi pripravile prvi zabavni večer z naslovom Skupaj se imamo fletno. Zadeva
»se je prijela«, publika je bila zadovoljna in srečna, da je s sodelujočimi
doživela en večer sprostitve in zabave. Pa se je nadaljevalo (z eno kadrovsko spremembo) vse do letos, ko je bila v Komendi taka prireditev
že sedmič.
Bila je v soboto, 26.1. 2013, pred polno dvorano, ki je, kot vedno, nad
izvajalci navdušena. Posebno še, ker ugotavljam, da je prav letošnja
prireditev bila doslej najbolj domiselno in kvalitetno pripravljena. Saj je
bila vsebina bolj homogena in organizacijsko in izvajalsko doslej najbolj
pisana na kožo publiki.
Program so pripravili: Folklorna skupina DU Komenda, Folklorna
skupina KD Cerklje in mladinska folklorna skupina »Avrikelj« OŠ
Komenda. Skeče so prispevale dramske skupine DU Komenda – parodijo »Zdrava prehrana«, v spovednici so svoje grehe in pregrehe izpovedovali člani dramske skupine iz DU Bukovica-Šinkov Turn, kulturniki
DU Cerklje pa so se odpravili na sindikalni izlet. Vsebine so bile današnjemu času primerno humorne.
Tudi pelo se je. MePZ DU Komenda, kvalitetno kot vedno, je zapel
tri pesmi; solistično točko »Santa Lucija« pa je zapel Cveto Vrbovšek iz
DU Bukovica-Šinkov Turn.
Posebne pozornosti in priznanja je bila deležna umetniško dovršena
recitacija Kettejevega Pijanca v interpretaciji Iva Leskovca iz DU Bukovica-Šinkov Turn. Popoln užitek!
Članica DU Komenda, samouka pesnica Marija Koželj, je v vlogi
večno žive Pehte pripravila duhovit prispevek, posvečen letošnjim
predsedniškim volitvam. Brez žalitev, brez osebnih diskvalifikacij je na
samosvoj način opisala dogodke iz tega burnega obdobja. Ni kaj; takih
prispevkov potrebujemo, da se spočije duša, da ponudi razmislek o današnjem času.
Organizacija prireditve in režija skeča »Zdrava prehrana« sta bila v
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rokah Francija Martinjaka. Kot rečeno, celotna zasnova in izvedba je
bila najbolj kvalitetna doslej in gotovo zagotovilo, da se bo tradicija
nadaljevala in da se bomo še imeli fletno.
Tone Ogorevc

Aplenca
Praznik
pevske kulture
Že 34 let ob slovenskem kulturnem prazniku prepevajo pevski zbori
občin Kamnik in Komenda na območni reviji pevskih zborov in tako
počastijo spomin na pesnika, velikana slovenske vezane besede.
V petek, 8. marca, je v dvorani Doma kulture v Kamniku prepevalo
10 zborov – več kot 300 pevcev in ljubiteljem petja pripravilo slovesen
večer.
Sodelovali so: PZ Lira iz Kamnika, Komorni pevski zbor Šutna iz
Kamnika, MePZ DU iz Komende (žal edini iz naše občine), Moški pevski zbor Solidarnost iz Kamnika, MePZ Mavrica iz Srednje vasi, Tunjiški
oktet, MePZ DU iz Kamnika, MePZ Odmev iz Kamnika, Ženski pevski
zbor Solidarnost iz Kamnika in MePZ Cantemus iz Kamnika..
Strokovni spremljevalec in selektor za regijsko revijo odraslih pevskih zborov Gorenjske je bil Tomaž Habe.
Spored je bil raznovrsten; od ljudskih do umetnih pesmi domačih in
tujih avtorjev. Med njimi tri pesmi našega skladatelja in zborovodje
Viktorja Mihelčiča. Je pa bil najavljen (za jesenski čas) celovečerni
koncert del tega skladatelja, ki je Kamniku razdal polovico svojega
ustvarjalnega časa.
Ker kot ljubitelj zborovskega petja te prireditve spremljam že več let,
lahko mirno zatrdim, da je kvaliteta vseh zborov v stalnem porastu in da
ima selektor težko in odgovorno nalogo, izmed vseh sodelujočih izbrati

Kulturni praznik
Kar lepo smo na predvečer kulturnega praznika napolnili dvorano v
kulturnem domu v Komendi.
Nisem štel tistih javnih, bolj ali manj predstavnikov društev, klubov,
služb, izvoljenih, … ali pa zgolj občanov, ki nam praznik in kultura
pomenijo. Pomenijo zato, ker nas navdajajo s ponosom, da smo, da smo
samostojni, in da nam ni vseeno, zakaj in kako smo, in za to, kar smo, in
kaj bomo namenili in pustili našim, ki bodo jutri namesto nas.
Nisem štel.
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Mešani pevski zbor društva upokojencev Komenda z zborovodjo Ignacem Gorjancem; edini na reviji v Kamniku iz Komende.
zbor za nastop na regijskem tekmovanju.
Za konec: bil je lep večer, poln pesmi in zadovoljnih obiskovalcev, ki
sicer niso napolnili dvorane kot pretekla leta.
Pa še malo zlobno razmišljanje: Ali Komenda spričo več kot 5000
prebivalcev premore res samo en pevski zbor (pa še to čast rešujejo
upokojenci), ki bi kraj in njegovo pevsko kulturo poživil, da ne rečem,
obudil iz spanja?
Tone Ogorevc
Sem pa pomislil, koliko je ta hip tistih, ne samo v dvorani, ki si iz
dneva v dan, ne za plačilo, prizadevajo, delajo za prijetno sobivanje, za
druženja, za to, da lahko rečemo, kako skupaj smo stopili, da smo to
naredili, kar imamo za nas, za skupaj, za naše, za jutri.
In potem se vprašam. Zakaj, za vraga, mi ob tem našem prazniku v
glavi roji:
Ko brez miru okrog divjam, prijat'li vprašajo me kam…
Andrej Žalar

Sem pa videl, videl kar nekaj obrazov, ki jih vsak dan srečujem, ko pohajam tu in tam, sem ter tja. Videl sem ga, ki mu je za skupnost. Videl sem
ga, ki je bil še ne tako daleč ime, ki si je in si še prizadeva za mlade, ki
bodo jutri starejši. Videl sem ime, ki ji ni vseeno, kako stari, tudi že nemočni, živijo danes; ki si prizadeva s kar številnimi sodelavkami, članicami, da
bi se vsi stari jutri med nami, med bodočimi našimi, med domačimi, počutili čim bolje, varni ob preganjanju bolezni in srečni, da smo skupaj.
Nisem štel.

Na predvečer praznika so v dvorani Kulturnega doma v Komendi nastopili člani Društva umetnih kulturnikov Kaj Ti Mar, Otroška folklorna
skupina Avrikelj, Citrarka Špela Štular, Mladinski pevski zbor Osnovne
šole Komenda Moste in Ljudske pevke iz Domžal.

VSTOPNICE DOBITE ŠE VEDNO V TAJNIŠTVU OBČINE V KOMENDI
V PETEK, 22. FEBRUARJA, OD 8. DO 12. URE IN V SOBOTO PRI
BLAGAJNI V ŠPORTNI DVORANI PRED KONCERTOM.
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ŽUPAN TOMAŽ DROLEC

Državno ogledalo
v občinah
Ta trenutek lahko rečem le: Pomagajmo pomoči potrebnim. – Bogastvo so društva in med njimi posebej gasilci. – Požar je vedno
klic Na pomoč. – Kratek obisk, ki pa se bo še pokazal.
Spoštovani gospod župan. V svojem dolgoletnem poklicnem novinarskem delu tako
rekoč ne pomnim, da bi poročal o socialni
pomoči za delo sposobnim ljudem, mladim
tako rekoč za preživetje, za hrano, za učbenike v šoli, v vrtcu… Spominjam se, da so
gasilci vedno prirejali veselice za izpopolnjevanje svoje opreme. Spominjam se tudi
zbiranja pomoči ob nesrečah, kot so požari,
poplave… V decembrski in januarski
Aplenci pa smo pisali prav o socialnih pomočeh in donatorjih, ki so prispevali denar
za tople obroke učencem v šoli, za opremo,
za podporo socialno ogroženim v občini.
Kakšna je pravzaprav ta slika v občini?
»Čeprav morda ne tako izrazito, kot se kaže
ponekod, je nedvoumno res, da je kriza posegla
tudi v našo občino. Najbolj se kaže pri tem, ko
imamo, kot slišim pri organizirani dobrodelni
pomoči RK, Karitas, UPPG..., vedno več prošenj ljudi za pomoč, ker ne vidijo izhoda iz težav, v katerih so se znašli. V letošnjih prvih
dveh mesecih beležimo skoraj toliko prošenj za
enkratno denarno pomoč kot lani celo leto. Kot
da smo se znašli v šoku, saj ima vsaka težava
svoj obraz in teh obrazov je, kaže, vedno več.
Osebno sem v tem trenutku izredno hvaležen
vsem, ki pomagajo tistim, ki so se znašli v stiski. Iskrena hvala vsem darovalcem, ki so prispevali šoli, vrtcu, posameznikom in vsem ki
pomagajo. Zares vznemirljivo pa je, da predvsem ugotavljamo, kako lepo je, da so med
nami tudi takšni, ki pomagajo. In to včeraj,
danes; kaj pa jutri… Ta trenutek, kaže, lahko
rečem le: Pomagajmo pomoči potrebnim.«
Slika lanskih dogajanj in doseganj začrtanih ciljev še ni najbolj jasna. Se pa prav ta
mesec povečini sestajajo zbori in ocenjujejo
lansko delo in težave. V občini bo ta slika
bolj jasna čez kakšen mesec, vendar pa se
obrisi že kažejo. Kakšni so vaši vtisi po tem,
ko ste bili tudi na nekaterih občnih zborih?
»Februar je res mesec občnih zborov. Seveda
na vseh ne morem biti. Že zaradi odgovornosti
župana glede požarne varnosti in naravnih nesreč, pa sem bil do sedaj na vseh treh zborih
gasilskih društev v občini. Nenazadnje so prav
gasilci oziroma civilna zaščita tisti, ki so zadolženi, da opravljajo varnost po dolžnosti župana.
In zadovoljen sem, da imamo v skrbi za varnost
občanov in njihovega premoženja ter nepredvidenih dogodkov, ki lahko ogrozijo občane, takšne gasilce. Naložb in skrbi občine za njihovo
učinkovito usposobljenost nam ni treba biti žal.
Njihovo učinkovitost smo že večkrat lahko
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spremljali. Pa ne gre samo za požare. Vse več
je vodnih presenečenj, ki so podobna stoletnim
vodam, čeprav postajajo dogodki, ki smo jim
priča, že skoraj kar vsako leto. Tudi v teh akcijah so gasilci učinkoviti. Ob tem pa vzorno nenehno skrbijo tudi za izobraževanje, za mlade,
za neprekinjeno pripravljenost. To pa smo dosegli skupaj, ko smo se pred leti odločili ob samostojni občini tudi za samostojno Gasilsko
zvezo, ki danes združuje vsa tri društva in njihove člane. Njihovemu vodstvu, še posebej
mentorjem, zato vsa pohvala za takšno delo.
Ne želim pa biti krivičen ali pristranski. V
občini imamo namreč še veliko
društev in klubov. Po njihovi
aktivnosti, po uspehih, ki se kažejo v njihovih članih, ekipah
doma in izven občine, smo kot
mlada hkrati tudi zelo bogata
občina. Prepričan sem, da ima
občina, ki ima delovna in prepoznavna društva, veliko več možnosti za doseganje ciljev in
uspehov na družbenem in tudi
na drugih področjih.«
Občni zbori so običajno ob
koncu tedna. Tako je bilo tudi zadnje tedne v
občini. Tudi minuli vikend, ko so bili skoki na
Gori, skupščina narodnih noš, pripravljalni sestanek za koncert Eroike (UPPG), je bilo tako.
Bil pa je to nesrečen vikend za mlade fante na
Klancu. Omenjam jih, ker jih poznamo v različnih dogajanjih ob različnih priložnostih v občini;
recimo., če omenim samo miklavževanja, ki jih
pripravijo skupaj z gasilci iz Komende.
»Res je, klanške fante oziroma Skupino aktivnih Klančanov (SAK) je doletelo prav tisto,
o čemer sva govorila v zvezi z gasilci. Na pomoč so jim priskočili prvi tisti gasilci, s katerimi vsako leto za Miklavža že vrsto let sodelujejo, vendar od brunarice žal ni ostalo nič.
Mislim, da so že zaradi volje, aktivnosti, pripravljenosti za skupne akcije upravičeni do
dobrodelne pomoči, da se bodo laže čim prej
spet, kot pravimo, »postavili na noge.«
V začetku tedna so bili na obisku v Občini
poslanci Nove Slovenije s predsednico Ljudmilo Novak, z vodjem poslanske skupine
Matejem Toninom in nekaterimi člani Nove
Slovenije. Kaj je bil namen obiska in o čem
je bila beseda?
»Obisk ocenjujem zelo pozitivno. Poslancem
in članom iz N.SI tudi iz sosednjih občin sva z
direktorjem Poslovne cone Komenda Maticem
Romšakom, če tako rečem, iz prve roke poveda-

la, s kakšnimi težavami se ukvarjamo v občinah
in kje je največji kamen spotike, da se tako občine kot država ubadamo z nevzdržnimi problemi. Predstavila sva jim težave z naravovarstveniki, ki so dobršen del druge faze Poslovne cone
razvojno zadržali za tri leta. Če bi s sporazumnim prizadevanjem sledili varovanju narave,
bi vse lahko rešili še pred krizo; saj smo že sami
ukrepali in težili k takšnemu reševanju.
V pogovoru smo ugotovili, da imajo podobne
težave, nesoglasja, nerazumevanja tudi v drugih
slovenskih občinah. Zato se ne čudim, da smo
tam, kjer smo. Nerazumljivo pa je, da se mora-

mo občine same ubadati s stvarmi. Občina Komenda se na primer vsako leto, razen prvih nekaj
let, samofinancira, kar je vsekakor za državo še
kako pomembno. Zato bi bilo prav, da bi le-ta
poskrbela, da bi bilo takšnih občin čim več, ne
pa da s svojimi menjanji pri urejevanju prostora
dobesedno sili občine med tiste, ki bodo spet
čakale na denar od tako imenovane izravnave
primerne porabe iz države.
Zaradi na kratko odmerjenega časa se o
vsem nismo mogli podrobneje pogovoriti. Sem
pa hvaležen ministrici in vodji poslanske skupine, ki sta nas prosila, da jim pošljemo naše
ugotovitve za seznanitev v državnem zboru.
Posredovali jim bomo ugotovitve, da bi morala
biti obvoznica Želodnik-Vodice zgrajena že
leta 2008, da se stvari ne premaknejo pri zadrževalnikih in da je že par let pripravljen Zakon
o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju le-te za
starejše. Vendar za sprejem ni politične volje,
ker ima parlament očitno preveč dela sam s
seboj. Zaradi nesprejetja pa že resno grozi
razpad sistema socialnega varstva starejših.«
Andrej Žalar
O tem, gospod župan, sicer nisva govorila.
Ampak za vaš včerajšnji (četrtek, 21. 2. -op.
p.) praznik z Abrahamom na 10 let podlage:
Iskrene čestitke in vse najboljše!

Aplenca

AKTUALNO
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Kako kaže z urejanjem prostora v občini
Vprašali smo Marjana Potočnika, podsekretarja v občinski upravi Občine Komenda.

Marjan Potočnik
»Na Občini Komenda tako rekoč vsak dan dobivam vprašanja, kako daleč je občinski prostorski načrt (OPN) in kdaj bo končno sprejet.
Moram povedati, da smo ena od občin, kjer je
treba OPN obravnavati vzporedno z okoljskim
poročilom (OP). To pomeni, da gre pri sprejemu OPN pravzaprav za dva vzporedna postopka, ki se prepletata, dopolnjujeta in sta tudi
odvisna drug od drugega. Po dolgotrajnih
usklajevanjih, predvsem s pristojnimi nosilci
urejanja prostora, smo konec poletja 2012 izvedli javno razgrnitev in javno obravnavo,
septembra pa je predlog OPN v prvi obravnavi
z nekaterimi dopolnitvami sprejel tudi občinski
svet. Jeseni je bil sprejet sklep o stališčih do
pripomb in predlogov, podanih na javni razgrnitvi, na javni obravnavi in na občinskem svetu.
V sklepni fazi oblikovanja OPN pa nas je neprijetno presenetilo mnenje Agencije RS za
okolje (ARSO), ki se ni strinjala z okoljskim
poročilom (OP).«
Kaj je bil razlog za nestrinjanje Agencije
za okolje?
»Zgrešena naj bi bila izhodišča v hidrološko

poplavni študiji za našo občino. ARSO je ob
izdaji negativnega mnenja sicer večkratno
prekoračil zakonski rok in nam ga načeloma
sploh ne bi bilo treba upoštevati. Ker pa je
vendarle šlo za pomemben vsebinski del pri
urejanju prostora (hidrologija in poplave), smo
jih zaprosili za usklajevalni sestanek. Pred novim letom smo tako na ARSU soočili izdelovalca naše poplavne študije in revizorja, ki ga
je določil ARSO. Ugotovitev je bila, da so naša
izhodišča z manjšimi popravki pravilna. Zato
nam je bilo obljubljeno pozitivno mnenje, ki
naj bi ga dobili takoj po novem letu. Do danes
(12. februar - op. p.), ga še nismo prejeli. Z izdelovalci Občinskega prostorskega načrta
(OPN) in Okoljskega poročila (OP) smo zato
dogovorjeni, da počakamo še teden, dva, potem pa bomo ne glede na razplet z ARSOM
pristojne nosilce urejanja prostora (soglasodajalce) zaprosili za končna mnenja. Po tem lahko
pričakujemo, da bomo večino pozitivnih mnenj
dobili do konca marca. Verjetno bodo s posameznimi soglasodajalci potrebna še manjša
usklajevanja in če bo vse po sreči (če se ne bo
še kaj zapletalo z ARSOM in OP) bi OPN lahko sprejeli na seji Občinskega sveta meseca
maja.«
Kaj bo potem rešeno, oziroma bolje rečeno, izvedljivo s sprejemom Občinskega
prostorskega načrta?
»Med drugim izdajanje gradbenih dovoljenj
na novih zazidljivih zemljiščih. Zato smo konec januarja dokument predstavili tudi pristojnim uradnikom z Upravne enote Kamnik, kjer
izdajajo ta dovoljenja. Na predstavitvi smo
slišali nekaj koristnih predlogov, ki jih bomo
pri oblikovanju dokumenta in pred pridobivanjem končnih mnenj soglasodajalcev skušali
upoštevati.«
Ko je beseda o prostoru oziroma prostorski zakonodaji, se zdi, kot da na najrazličnejše načine ob vsakem primeru posebej«
»odkrivamo Ameriko«. Bo po sprejemu načrta vendarle drugače?
»Konec prejšnjega meseca sem bil na seminarju, kjer je bilo govora o zadnjih spremembah

prostorske zakonodaje. Pristojni z Ministrstva
za kmetijstvo in okolje priznavajo, da je trenutna prostorska zakonodaja, kot je rekel predavatelj, precej »konfuzna«, da osnovni zakonodaji sledijo stalne spremembe, ki jo delajo
nepregledno, včasih nerazumljivo in celo nasprotujočo si, kar na koncu zelo podaljšuje
postopke. Zato ni čudno, da je svoje občinske
prostorske načrte do sedaj sprejela manj kot
četrtina slovenskih občin; pa še to povečini tiste, ki jim ni bilo treba delati okoljskega poročila. Predavatelj je tudi povedal, da je bila
prostorska zakonodaja najbolje urejena sredi
osemdesetih let prejšnjega stoletja (torej še za
časa rajnke Jugoslavije) in najbrž mu lahko le
prikimamo.«
Torej čakamo sedaj na spremenjeno prostorsko zakonodajo?
»V Ministrstvu za kmetijstvo in okolje pripravljajo povsem nove predpise, ki naj bi nadomestili sedanje in bodo, kot je bilo obljubljeno, preglednejši, enostavnejši, postopki pa
krajši, cenejši itd. Res pa je tudi, da ob vsaki
spremembi poslušamo podobne obljube, ki pa
potem kar praviloma ne držijo.«
Zakaj vendar?
»Morda je pravi odgovor v naslednji anekdoti s prav tega seminarja: predavatelj je omenil težave Planiškega komiteja s pridobivanjem
dovoljenj za postavitev tako imenovanih »toplih prostorov« za skakalce, ki se na vrhu zaletišča pripravljajo na polet. Ugotovili so, da so
v tistem delu zemljišča zaščitena kar s petimi
varovalnimi pogoji (kultura, narava, gozd...).
In tisto, kar je dobro za prvega ali drugega, ni
sprejemljivo za tretjega ali četrtega itd.
Pa smo potem na seminarju hitro našli rešitev: tik nad vrhom zaletišča je državna meja.
Predlagali smo, da se »topli prostori« postavijo
nekaj deset metrov višje, v Italiji. Tam bi bilo
zapletov z dovoljenji najbrž bistveno manj,
skakalcem pa kratek sprehod iz Italije do zaletišča tudi najbrž ne bi škodil.«
Ja, tako se gremo iz spremembe v spremembo že nekaj časa pri nas nadvse pomembno in občutljivo prostorsko zakonodajo.
A. Žalar

Do 8. marca

Konec januarja so prostorski dokument predstavili uradnikom iz Upravne enote Kamnik.

Pred prazniki bo Aplenca izšla 29. marca.
NAROČILA za velikonočne ČESTITKE
sprejemamo do vključno petka, 8. marca
na:
Urednistvo.gok@komenda.si in urednik.gok.@komenda.si – informacije po
telefonu 031 638 699.
Za DRUŠTVA so čestitke v velikosti
vizitke: 9 cm širina x 4cm višina BREZPLAČNE.
Uredništvo
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Aplenca
IZ POSLANSKE PISARNE

Kako naprej?

Saj veste, kaj pravi star pregovor: Kar človeka ne ubije, ga okrepi. Čeprav napadi name v nekaterih medijih ne pojenjujejo in kljub temu, da
so najrazličnejši forumi polni laži, sem se odločil današnjo rubriko iz
poslanskih klopi posvetiti aktualnemu političnemu dogajanju v državi.
Tisti, ki so se odločili, da me želijo uničiti, bodo stalno ponavljali laži in
upali, da jih bodo ljudje kupili za resnico. Tem provokatorjem tako ali
tako nima smisla odgovarjati, vsem ostalim pa sem pripravljen odgovoriti na vse, kar vas zanima. Vse moje delo in stališča lahko spremljate na
moji spletni strani (www.tonin.si), lahko pa me tudi obiščete v poslanski
pisarni ali pokličete. Kot rečeno pa danes več o politični krizi v državi.
Konec lanskega leta so se začeli kazati prvi oprijemljivi znaki izhoda
iz krize. Pod streho smo spravili pokojninsko reformo, sprejeli smo soliden proračun za prihodnji dve leti. Oba projekta sta bila speljana tudi
z glasovi opozicije. Z odločitvijo ustavnega sodišča, da prepove referendum o slabi banki, se je odprla tudi pot k sanaciji slovenskega bančnega sistema. Novo leto pa je prineslo poročilo Komisije za preprečevanje korupcije, ki je predsedniku vlade in predsedniku največje
opozicijske stranke naprtilo sum korupcije. Komisija za preprečevanje
korupcije je opravila podroben pregled premoženjskega stanja vseh
predsednikov parlamentarnih strank. Po podrobnem pregledu stanja na
papirju, so bili predsedniki strank, med njimi tudi predsednica NSi
Ljudmila Novak, povabljeni na pogovor, kjer so morali podrobneje pojasniti izvor svojega premoženja. Kot izhaja iz poročila komisije, dva
predsednika strank nista zadovoljivo pojasnila izvora svojega premoženja, zato je komisija izdala poročilo, ki danes tako močno odmeva v
javnosti. Oba obtožena sta takoj po objavi poročila komisije sporočila,
da sta kakšen rok za sporočanje sprememb premoženjskega stanja sicer
res zamudila, vendar pa zanikata vse obtožbe. Povedala sta tudi, da bosta
javno odgovorila na vse očitke. Ker podrobnejših in natančnejših odgovorov z njune strani še ni bilo, so DL, DeSUS in SLS napovedale izstop
iz vladne koalicije, predsednika največje opozicijske stranke pa so najverjetneje kar prisilili k »zamrznitvi« funkcije.
Nekateri ste kritizirali odločitev Nove Slovenije, da še naprej vztraja
v koaliciji. Za vztrajanje v koaliciji smo se odločili zaradi Slovenije. V
letu 2013 nas namreč čaka veliko pomembnih nalog, ki potrebujejo
vlado s polnimi pooblastili. Reforma trga dela je v sklepnem delu pogajanj. V začetku februarja poteče rok za oddajo memoranduma za arbitražo med Slovenijo in Hrvaško. Priprava memoranduma je bila zelo pomembna naloga, saj je od njega odvisna tudi prihodnja meja Slovenije
na morju. V življenje je potrebno spraviti slabo banko in tako čim prej
sanirati bančni sistem. Vzpostaviti je potrebno slovenski državni holding, ki bo poenostavil in izboljšal upravljanje državnega premoženja.
Sprememba referendumske zakonodaje je v teku, pripravlja se tudi reforma sodstva. Pogajanja o novi evropski finančni perspektivni so na
višku. Nenazadnje moramo letos najeti tudi večmilijardno posojilo za
poplačilo starih dolgov. To je le nekaj ključnih projektov, ki so v teku in
jih moramo izpeljati, če želimo preprečiti nadaljnje poslabševanje razmer v državi. Zato vsakršna politična kriza ali morebitni šestmesečni
mrtvi tek zaradi predčasnih volitev škodujeta Sloveniji in njenim državljanom. V Novi Sloveniji smo se zato odločili, da bomo ostali v vladi
vse dotlej, dokler bodo na voljo pogoji za normalno oz. produktivno
delo. Produktivno delo pa pomeni, da so zakoni, ki jih vlada pošilja v
parlament, tudi sprejeti.
Ko je predsednik vlade sporočil, da ne bo odstopil, niti predlagal
glasovanja o zaupnici, je bilo jasno, da predčasnih volitev kratkoročno
ne bo. Hkrati je dal vedeti, da je aktualno vlado možno zrušiti samo v
primeru, da se v parlamentu oblikuje nova večina. Možna sta torej dva
scenarija. Aktualna vlada, čeprav okrnjena, bo brez večjih težav nadaljevala z delom, če stranke, ki so zapustile vladno koalicijo, ne bodo
samo iz principa, ker so v opoziciji, nasprotovale zakonskim predlogom.
Torej, če bodo delovale konstruktivno in bodo podpirale zakone in
vsebino, ki so jo pred letom dni podpisale v koalicijski pogodbi. Druga
možnost pa je, da se v parlamentu oblikuje nova večina, ki bo izvolila
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novega predsednika vlade. Če bi bil izvoljen nov predsednik vlade, pa
bi se lahko nova koalicija odločila, ali bo šla hitro na predčasne volitve
ali pa bo z delom nadaljevala. Glede na to, da so interesi tako različni in
da imata marca kar dve stranki kongres (kar lahko pomeni tudi zasuk v
njihovi politiki), ocenjujem, da se pred poletjem ne bo zgodilo nič pretresljivega.
MATEJ TONIN, poslanec

V MESECU KULTURE

Srečanje
Blizu ljudem
v Domžalah
Na začetku meseca februarja je v Domžalah potekalo srečanje Blizu
ljudem. Prvotno je bil načrtovan celodnevni obisk vodstva NSi in poslanske skupine v regiji Ljubljana Vzhod, kamor sodi tudi naša občina,
ki pa je bil zaradi izredne seje državnega zbora odpovedan in prestavljen
na 18. februar. Srečanja Blizu ljudem se je udeležilo več kot 80 članic in
članov, ki so z navdušenjem prisluhnili vodstvu NSi. Prisotni so se
strinjali:

»NSi je edina krščanska demokratska stranka v Sloveniji.
NSi je stranka vrednot.«
Srečanja Blizu ljudem se je udeležila predsednica NSi Ljudmila Novak, poleg nje pa še vodja PS NSi Matej Tonin, državna sekretarja Peter
Stavanja in Matjaž Longar, poslanec iz Domžal Janez Vasle in predsednik Zveze Seniorjev NSi Jože Jurkovič.
Predsednica NSi Ljudmila Novak je v svojem nagovoru komentirala
aktualno politično dogajanje. Dejala je, da je NSi trden steber v koaliciji in je prav, da koalicija nadaljuje z delom. Navzočim je tudi predstavila aktivnosti NSi ter prisotne povabila k še večjemu udejstvovanju. Ob
njenem izvajanju je polna dvorana z aplavzom potrdila, da zaupa delu in
drži Nove Slovenije. Sedanji dogodki pa ne kažejo dobro za našo državo, za posameznika.
Danica Zmrzlikar,
OO N.Si Komenda

Poslanci in člani stranke Nova Slovenija s predsednico Ljudmilo
Novak in vodjo poslanske skupine Nove Slovenije v državnem zboru
Matejem Toninom so v ponedeljek opoldne bili tudi na obisku v občini Komenda Pogovarjali so se z županom Tomažem Drolcem in
direktorjem Poslovne cone Komenda Maticem Romšakom.

Aplenca
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Življenje za druge
Osebnost, življenje in delo Jožefa Kočarja st. iz Most
Življenje
Jožefa
Kočarja st. iz Most
pri Komendi (rojen
15. aprila 1928 v
Zalogu pri Cerkljah
na Gor., umrl 20. januarja 2013 na svojem domu v Mostah,
pokopan 22. januarja
2013 v Komendi) je
bilo predvsem odreJožef Kočar
kanje sebi in podarjanje drugim. Tega
se je najprej učil v rojstnem domu na mali
kmetiji, kjer se je rodil očetu Jožefu in materi
Katarini kot prvi od petih živih otrok, ob bratrancu duhovniku Alojziju Kočarju, ki mu je bil
tudi birmanski boter, nato, ko je z enajstimi leti
odšel na klasično gimnazijo v Ljubljano, stanoval pa v Slomškovem domu, ob stiških menihih
cistercijanih, upraviteljih doma, med katerimi je
bil tudi p. Simon Ašič. Grozote druge svetovne,
leta 1944 pridružitev domobrancem (po opravljenem tečaju za vezista je prišel v Hotedršico
in bil določen za signalista v postojanki na
Ravniku), maja 1945 umik s svojo enoto na
Koroško, partizanska vrnitev s prevaro z zadnjo
skupino 31. maja 1945 v Slovenijo in strahote,
ki jih je doživel v partizanskem taborišču v Št.
Vidu nad Ljubljano, kamor so jih partizani prignali 15. junija 1945 (vse to je na kratko popisal
v dnevniku z naslovom Trnova pot), so ga, zavedajoč se, da mu je bilo življenje znova podarjeno, ko bi lahko trohnel kje v bližini (zunaj
pokopališkega zidu v Šentvidu je domnevno
pokopanih od 200 do 300 ubitih ali za posledicami lakote, bolezni in mučenja umrlih taboriščnikov) ali v Rogu, še bolj utrdile v dobrem.
Zato je po dveletnem okrevanju za posledicami
prestanega trpljenja in poniževanj v taborišču,
od koder so ga po pomilostitvi odpustili 18. avgusta 1945 z nalogo, da se mora javiti OZNI v
Kamniku in da ne sme govoriti o tem, kar je videl v taborišču, ter delu na domači kmetiji s še

toliko večjo voljo in odločnostjo začel obiskovati Tehniško srednjo šolo v Ljubljani, nato ob
delu dokončal Visoko tehniško šolo kemijske
tehnologije in ekonomsko smer ter leta 1980
postal diplomirani ekonomist tehniške smeri.
Ob tem je delal v Železarni na Jesenicah, v Titanu in v Svitu v Kamniku, v Termitu v Domžalah,
največ pa, do upokojitve leta 1988, v Kemijski
industriji Kamnik.
18. novembra 1952 se je poročil z Marijo
Boštic s Klanca pri Komendi. Na začetku leta
1953 sta se preselila v Moste pri Komendi, kjer
sta s pomočjo sorodnikov kupila majhno hišo
brez vode in elektrike. Okrog leta 1965 sta se
odločila, v zaupanju v božjo pomoč, da bosta
ob njej postavila nov dom. Zidala sta ga na
»skali« molitve, trdega dela, odrekanja, ob le
Jožefovi plači, treh otrocih (Jožetu, Stanetu in
Majdi), pozneje, ko so odraščali, tudi z njihovo
pomočjo. Oče Jožef je vsem trem otrokom
omogočil fakultetno izobrazbo: Jožef ml. je
dipl. inž. elektrotehnike, Stane dipl. inž. lesarstva, Majda zdravnica internistka.
Po upokojitvi je z mopedom po Mostah razvažal Dnevnik.
Ob obilnem delu doma je Jožef našel moči,
predvsem pa voljo in veselje, za to pa je imel
tudi velike sposobnosti, za delo pri Karitas in pri
Novi slovenski zavezi. Pri prvi, ker se je zavedal,
da mu je Bog vseskozi stal ob strani, pri drugi
pa, da bi opravil delo, ki ga pobiti ali že umrli
nekdanji domobranci niso več mogli. Od ustanovitve 21. junija 1991 do nedavnega (njegovo
mesto je prevzel Ivan Hlade s Križa) je bil tajnik
Župnijske Karitas Komenda, pri Škofijski Karitas Ljubljana je bil dolgo član in tudi predsednik
njenega sveta. Dvajset let je po komendski župniji organiziral zbiranje in oddajo krompirja in
drugih živil za Materinski dom na Škofljici. Tako
rekoč do zadnjega je komendskim in drugim
župljanom in občanom v stiski priskrbel in delil
pomoč Škofijske Karitas Ljubljana.
Kot član Nove slovenske zaveze je pripravil
tri debele zvezke bibliografskega pregleda
TERME SNOVIK 11 let – Terme Snovik v Tuhinjski dolini,
ki so poznane tudi kot Eko in
najvišje Terme nad morjem v
Sloveniji, letos beležijo 11 let
uspešnega delovanja in prepoznavnosti doma in v Evropi.
11-letnico so proslavili 26.
januarja, ko sta direktor Ivan
Hribar Franc Pestotnik, ki je
vsako sredo v tednu redni
gost, slovesno prerezala torto. V Termah Snovik pa imajo
tudi občani Komende na
podlagi potrdila oz. skupinske
karte 15-odstotni popust.
- A. Ž.

člankov revije Zaveza, veliko je sodeloval pri
treh knjigah Farnih spominskih plošč, zadnjo,
v kateri so zbrana tudi imena tistih, ki še nimajo plošče, je končal, ko je bil že zelo bolan.
Sodeloval je tudi pri knjigi dr. Lovra Šturma
Brez milosti, pri knjigi Janka Mačka Rovte v
viharju vojne in revolucije in dr. Vinka Škafarja o mučencu Katoliške akcije Jaroslavu Kiklju,
za izdajo je pripravil tudi knjigo Rekviem za
organista o učiteljiščniku Janezu Pavčiču. Vse
to je z računalniškim znanjem delal tiho, mirno, vztrajno in natančno. Tako kot pri Karitas.
Kot da ga ne bi bilo, vendar je bil pri vsem tem
nepogrešljiv, ga ne bo mogoče nadomestiti,
kvečjemu posnemati v krščanski, družinski,
narodni in pokončni osebni drži.
Številnim udeležencem maše zadušnice v
župnijski cerkvi v Komendi bodo ostali v spominu štirje govori (vojaškega vikarja dr. Jožeta
Pluta, generalnega tajnika Slovenske Karitas
Imreta Jerebica, hčerke Majde in predstavnika
Nove slovenske zaveze Janka Mačka), ki so
poskušali vsaj malce prikazati veliko delo rajnega Jožefa Kočarja. Predvsem zato, ker o sebi
tako rekoč ni govoril, pisal, kaj zapustil; vseskozi je delal za druge. Tudi kot član Občestva katoliških izobražencev Komenda, njegovih stikih
s tujimi izobraženci, kjer mu je prišlo prav znanje več tujih jezikov; prevajal je ob obiskih tujih
gostov, ki so si prišli ogledat komendsko cerkev
in druge znamenitosti ter ob drugih priložnostih.
Rad je ustregel številnim ljudem, ki so ga prosili, naj jim pomaga pri nabavi opreme, strojev,
urejanju papirjev... Bil je tudi član ŽPS Komenda. Leta 2002 je v komendski večnamenski župnijski dvorani pripravil razstavo o življenju in
delu nekdanjega komendskega župnika Janeza
Zabukovca (od 1927 do 1946) ob 75. obletnici
njegovega prihoda za župnika v Komendo.
17. novembra 2012 sta z ženo Marijo še
praznovala biserno obletnico njune poroke;
dogodek je zabeležila tudi Aplenca.
Njegov dom je bil vedno odprt, kadar je kdo
potrkal nanj v stiski, zaradi nasveta modrega
človeka ali zgolj pogovora. Odslej bo, tako
upamo v veri v posmrtno življenje in v prepričanju, ko smo Jožefa videli, kako prepričljivo
je bral božjo besedo, predvsem pa jo dejavno
živel, zanj odprt Božji dom, kar je v uvodu v
mašo zadušnico poudaril komendski župnik
Zdravko Žagar, ki ga je pokopal. Tudi to, da je
Jožef umrl prav na nedeljo, veliko pove. Dovolj za zgled in posnemanje ter nadaljevanje
njegove poti dobrodelnosti.
Jožef Pavlič

Varstvo otrok
Nudim varstvo otrok v Komendi, osebno
pomoč. Strokovnost.
Informacije na telefon: 031/542-763.
Mateja
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Volilni občni zbor PGD Komenda Izpolnili začrtani
Predsednik PGD še naprej Anton Smrekar, poveljnik Slavko Poglajen.
Vsako zadnjo
soboto v mesecu
januarju imamo
v PGD Komenda redni občni
zbor. Vsi, ki poznajo delovanje
društev, vedo,
da je to najvišji
organ društva.
Na njem vsakih
pet let volimo
Anton Smrekar, predsednik organe društva,
sprejemamo pomembne odločitve, zaslužne člane nagradimo
s priznanji, sprejemamo nove člane.
Občni zbor je
bil prvič v novi
dvorani prizidka. Končno lahko rečemo, da je
bilo tako, kot je
treba.
Zbrali
smo se v lepem,
velikem in toplem prostoru,
kjer smo lahko
udobno sedeli.
In letos je volilno leto. V PGD
Slavko Poglajen, poveljnik Komenda
v
vodstvu društva
ni bistvenih sprememb, le dosedanji tajnici
Helene Drolc smo se zahvalili za njeno dosedanje delo, na njeno mesto pa izvolili Simono
Spruk. Predstavnico za članice Damjano Bricelj je zamenjala Veronika Bergant.

Po prebranih poročilih je bilo razvidno, da je
bilo zadnjih pet let zelo delavnih in uspešnih.
Aktivni smo na vseh
področjih od najmlajših
do najstarejših. V tem
mandatnem
obdobju
smo za društvo pridobili
dva nova avtomobila in
prizidek. Naše članice A
tekmujejo na najvišji
ravni, kjer dosegajo
odlične rezultate in kar
štiri ekipe so se lani
udeležile
državnega
tekmovanja. Redno skrbimo za izobraževanje
gasilcev, zato smo tudi
za vse intervencije pri-
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pravljeni.
Aktivni gasilci so prejeli priznanja za dolgoletno delo.
Za 10-letno aktivno delo so prejeli priznanja: Klara Maček, Klara Zadrgal, Barbara Pavlinič, Karmen Petek, Urška Kepic, Jaka Maček, Žiga Kern, Aleksander Horvat in Vinko
Bricelj.
Za 20-letno aktivno delo je prejel priznanje
Jurij Kern in za 50-letno aktivno delo so prejeli priznanje Martina Verhovnik, Jernej Dacar
in Franc Vidmar. Priznanje Gasilske zveze
Komenda III. stopnje sta prejela Barbara
Štebe in Jure Ravnikar. Priznanje Gasilske
zveze Slovenije II. stopnje pa je prejel Maksimilijan Juhant.
Podelitev priznanj je le majhna zahvala za
preteklo delo in spodbuda za nadalje delo. Občni
zbor so počastili predstavniki sosednjih društev
in župan občine Komenda Tomaž Drolec.
Mihaela Poglajen

Članice A slavile
Članice A PGD Komenda že tretje leto tekmujejo v zimski ligi Pokalnega tekmovanja Gasilske zveze Slovenije v spajanju sesalnega
voda. V soboto, 2. februarja, so se jim dosedanje delo, vaje, trud in odrekanja bogato obrestovali, saj so z odličnim rezultatom 17.99 sekunde premagale vso konkurenco na
tekmovanju na Keblju na Štajerskem. Trenutno

v sklopu tega tekmovanja zasedajo odlično
tretje mesto, naslednje tekmovanje bo že jutri,
23. februarja, v Cerkljah. Zaključek tekmovanja pa bo 23. marca v Kotredežu, ko upamo, da
bodo naše Članice A tudi na stopničkah za
skupno uvrstitev.

Novi predsednik PGD Križ je Gregor

V PGD Križ so imeli občni zbor v soboto, 9.
februarja, na katerem je dosedanji predsednik
Andrej Lukanec v poročilu ugotovil, da so
začrtani program izpolnili in ima danes gasilsko društvo na Križu sodobna gasilska vozila
in prav tako tudi ostalo opremo. Poleg opreme
pa so tudi usposobljeni za nudenje pomoči ob
nesrečah.
Pomembna akcija zadnje leto je bila zamenjava dotrajanih oken in novih vrat v domu.
Sicer pa so gasilci PGD Križ poznani po organiziranju vsakoletnih veselic, ogleda skokov v
Planici, nogometnem tekmovanju v Radovljici
in organiziranju letovanj za mlade v Savudriji.
Jeseni so organizirali tudi ekskurzijo na Krk in
Goli otok, veterani pa so se udeležili srečanja v
Komendi. Ponosni so tudi na uspehe mladih in
članic B, ki so jih le-te dosegle na tekmovanju.
Društvo pa sodeluje tudi s pobratenim društvom Dogoše, z društvom Kostanjevica ter s
sosednjimi društvi.
Na volilnem
občnem zboru
so med organi
za
novega
predsednika
društva izvolili Gregorja
Vr h o v n i k a ,
za poveljnika
pa Uroša Sušnika.
Podelili so
priznanja za
10–letno delo
Gregor Vrhovnik
Luka Potočniku, Ajdi Peterlin, Neži Zup a n č i č ,
Andražu Grintalu in Karmen
Kosec;
za
20–letno aktivno delo Vesni Petek in
Simonu Novaku; za 40–letno
aktivno
delo
Dragu
Novaku, Francu Kočarju in Uroš Sušnik

Aplenca

DRUŠTVA

program

Glasilo občine Komenda 2/2013

Pripravljajo se na gradnjo

Vrhovnik, poveljnik pa Uroš Sušnik. Novi predsednik PGD Moste je Uroš Vidmar, poveljnik pa dosedanji Roman Koncilija.

Branku Vrhovniku. Za 50–letno aktivno delo
v društvu pa so priznanje prejeli Miha Martinjak, Janez Peterlin in Rajko Bevk.
Napredoval je v čin Gasilski častnik 2.
stopnje Janez Hlade, občni zbor pa je potrdil
tudi podelitev listine Častnega predsednika
društva Jožetu Sušniku. Dosedanji predsednik Andrej Lukanec je podelil priznanje tudi
PGD Dogoše za desetletno pobratenje in
zgledno sodelovanje med društvoma.
Kipce Florjana v zahvalo za opravljanje
funkcij v društvu Uroš Sušnik, Janez Hlade in
Andrej Lukanec.
Med gosti so za uspehe gasilcem Križa čestitali udeleženci zbora iz sosednjih društev,
posebej pa iz pobratenega društva Dogoše.
Pozdravil in zaželel še naprej delovne uspehe
je tudi častni poveljnik GZ Kamnik Jože Berlec, starejši. Župan Občine Komenda Tomaž
Drolec pa je izrazil prepričanje, da so gasilci
na Križu lahko za zgled poklicnim društvom.
A. Žalar

Roman Kosirnik, ki je do zbora PGD Moste 2.
februarja, 14 let predsedoval gasilcem v društvu
v Mostah, je uvodoma naštel, da so lani organizirali Florijanovo nedeljo z veselico, da so delali z mladimi, s člani, članicami in z veterani.
Največji poudarek pa so lani dali tako imenovani operativi, ki je značilna za njihovo delovanje.
Tako so imeli kar 12 mesečnih operativnih vaj.
Svoje štirinajstletno delo pa je predstavil, da so
z njegovim predsednikovanjem nastopila delovna
leta v društvu. Začelo se je pri obnovi doma.
Najprej pri izgradnji platoja prek Tunjice, zaradi
česar je bilo kar precej slabe volje in pogajanj.
Po tem so se v društvu lotili notranjosti doma; najprej sejna soba in še druge sobe v prvem
nadstropju. Poskrbeli so za centralno ogrevanje. Kmalu pa so začeli razmišljati o novem
gasilskem avtomobilu. Vendar za avto je bila
potrebna »štalca«. Zato, kot pravimo, so pljunili v roke in se lotili popolne preobrazbe spodnjih prostorov: nova okna, vrata, tlak v mali
garaži, nove garderobe, ki jih še vedno dodajajo. Potem so po številnih sestankih in usklajevanjih pripeljali domov nov GVC 16/25, na
katerega so zares ponosni. Poveljnik Roman
Koncilja ga komentira, da je prava petarda. Po
prevzemu avtomobila pa so razmišljali in
ugotavljali, da je stari vozni park narekoval
prenovo; nov kombi.
In tako so prišli do novega prizidka in pridobili prostorno garažo, hkrati pa so na strehi zamenjali kritino. Vsa ta leta so bile torej pozidave,
povečevanja prostora. Tako se še vedno dogaja in
resno sedaj razmišljajo o novem gasilnem domu.
Lokacija je menda znana, tudi lastniki naj ne bi
imeli nič proti. Kar pa
zadeva denar, se ne bodo ustrašili, saj so vajeni
pljuniti v roke. Sicer pa
bodo delali postopno in
ne brezglavo. Poznana
pa je v Mostah tista trdoglava trma.
Tako je občni zbor
v poročilu in razmišljanju za naprej nagovoril predsednik
Uroš Vidmar
Roman Kosirnik.

Za njim pa so bila ostala
poročila; poveljnika, tajnika,
blagajnika… In tudi volitve,
pa podelitve priznaj in napredovanj. In seveda zahvala dosedanjemu predsedniku Romanu Kosirniku za 14-letno
delo. Ja svečano je bilo.
Za novega predsednika so
izvolili Uroša Vidmarja, poveljnik pa bo še naprej Roman Koncilija, ki je poznan,
da operativa mora biti tudi
operativna in predvsem, učinkovito usposobljena.
Priznanja in odlikovanja je potem podeljeval
predsednik
Gasilske zveze Komenda Jože Sušnik.
Za 50-letno delo
Viktorju Nograšku, za
30-letno Borutu Poljšaku, za 20-letno delo
Gregu Kosirniku, za Roman Koncilija
10-letno Urošu Vidmarju. Priznanje Gasilske zveze III. stopnje
sta dobila Roman Kosirnik in Stanko Kovačič.
V čin višjega gasilca pa so napredovali Jože
Ravnikar, Grega Kosirnik, David Brodar, Katja
Lah, Andreja Kušar, Boštjan Koncilija, Miha
Grilc, Stanko Kavčič, Uroš Vidmar, Grega
Špenko in Matic Zupan.
Tako imenovani IDA tečaj pa so uspešno
opravili David Brodar, Uroš Vidmar, Grega
Špenko in Blaž Maleš.
Seveda nazadnje ni šlo tudi brez čestitk iz
sosednjih društev in posebno doživetega slovesa za 14-letno delo Romana Kosirnika. Priča
smo bili torti, pozornostnim darilom in »prave-

mu« ognjemetu. Seveda pa ni manjkal tudi
županov nagovor. Tomaž Drolec je novega
predsednika nagovoril, da je sicer stopil v prevelike škornje, vendar mošanski gasilci so v
zadnjem poldrugem desetletju in tudi že prej
dokazali, da vedo, kako se pri njih stvarem
streže. Zato, da je prepričan, da bo šlo tako tudi
naprej, naprej proti novemu gasilskemu domu.
Za doslej pa vse čestitke.
A. Žalar
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Oče komendske Gasilske zveze

Prepričan je, da so se pravilno odločili, ko so gasilci v treh društvih v občini stopili na samostojno
pot. Ponosen je na uspehe v okviru Gasilske zveze Komenda in rad pove, da je zanje zaslužna tudi
občina z županom Tomažem Drolcem.
Lani sredi julija je praznoval 7 križev oziroma
20 let skupaj z Abrahamom po Abrahamu. Ko
je 16. julija 1942 zavekal pri Polkovih na Križu, mu je ob bratu in sestri najbrž, vsaj potihem,
bila namenjena kmetija. A so se očitno rojenice
že takrat odločile, da bo drugače. Po šoli v
Mostah in v Komendi ga je namreč takratna
arondacija preusmerila in se je zaposlil v Stolu
v Kamniku. Od tam se je potem po šestletnem
delu kot kvalificiran voznik podal v Petrol,
kjer je po skoraj polčetrtem desetletju, po 34
letih, odšel v pokoj; tri leta je bil v Kamniku,
31 let pa v Petrolu v Mengšu.
A vendar ga je Polkova kmetija počakala;
sicer malo drugačna kot na začetku šestdesetih,
vendar se danes od upokojitve naprej še vedno
sporazumeva in ukvarja z njo.
Ivanu Hladetu je bil Petrol pomembno postajališče na življenjski poti. V takratni gorenjski
poslovni enoti Petrola je bil tudi član delavskega
sveta. Že v šolskih letih pa je stopil na pot, po
kateri so hodili že desetletja pred njim gasilci.
Ob 60-letnici gasilskega društva Komenda je bil
namreč prvi na paradi kot pionir iz vrst gasilcev.
Danes je Ivan vse bliže šestim desetletjem članstva v Prostovoljnem gasilskem društvu Križ.
Petrol in gasilstvo sta bila najbrž tista, kjer si
je nabiral izkušnje, da se je uspešno delovno in
organizacijsko vedno znašel tudi na drugih
področjih. Ko sem v iztekajočem se minulem
stoletju novinarsko spremljal in beležil dogajanja na spodnjem koncu Gorenjske, sva z Ivanom večkrat »trčila« skupaj; on kot vodja
Bencinskega servisa v Mengšu, jaz, ko sem
prišel na »pumpo« v Mengeš po gorivo, da
sem se lahko odpeljal nazaj v uredništvo v
Kranj. Takrat sem izvedel, da kadar je na Križu
gasilska veselica, je polovica Križa v gasilskih
uniformah, druga polovica pa z gasilci na veselici; pa tudi, da kadar gori, je domala tričetrt
Križa praznega. V tistem času so bile v časopisnih stolpcih redne zanimivosti s tega dela
Gorenjske. In tudi nekdaj, na izletih naročnikov in bralcev, smo vedno imeli za naročnike
postanek v Gostilni pri Čubru na Križu.
Ko so 1990 na Križu dograjevali Dom krajanov
Antona Breznika s prostorom za gasilsko cisterno,
je začel šestletno predsednikovanje krajevni skupnosti Križ. Gradnja Doma Antona Breznika-doma krajanov je bila namreč investicija krajevne
skupnosti in kriških gasilcev. Takrat je bil Ivan
tudi tajnik gasilcev na Križu; od 1970. do 1992.
leta. Sodeloval pa je kot začetnik v gasilstvu na
Križu Ivan Hlade tudi pri gradnji prvega gasilskega doma od 1959 do 1962. leta. V Gasilski zvezi
Kamnik je bil polnih 15 let (1982-1992) predsednik za mladino, potem pa sedem let (do 1999)
podpredsednik Gasilske zveze Kamnik.
Leto 1999 pa je bilo za Ivana in za gasilce še
posebno pomembno. Takrat se je namreč »po-
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Ivan Hlade
slovil« od podpredsednikovanja Gasilske zveze
Kamnik in se podpisal, da bo zvest delu v gasilstvu kot predsednik Gasilske zveze Komenda.
Ja, Ivan Hlade, je danes častni predsednik Gasilske zveze Komenda, v zgodovini gasilstva v
Občini Komenda pa bo zapisan kot oče Gasilske
zveze Komenda. Ob podpori in spodbudi župana
Tomaža Drolca, ob prostovoljnem delu Marinke
Prezelj, ki je prevzela vodenje knjig, podpori
Marijana Kocilije pri usposabljanju oziroma izobraževanju za samostojno organiziranost, je Gasilska zveza Komenda pod Ivanovim predsednikovanjem potem delovala do leta 2008.
Danes zadovoljen ugotavlja, da je še kako
prav, da so ustanovili samostojno gasilsko
zvezo, saj se je zelo hitro pokazalo, kako pravilno odločitev so izbrali. Danes so gasilci v
vseh treh društvih usposobljeni, dobro opremljeni in uspešni tako pri reševalnih akcijah in
delu kot pri drugih društvenih dejavnostih, kjer
še posebej izstopajo na meddruštvenih, regijskih in državnih tekmovanjih. Nenazadnje pa
se je Ivan že pred tem zavzemal tudi za to, da
Komenda s tremi krajevnimi skupnostmi v
nekdanji občini Kamnik (Komenda, Križ,
Moste) postane samostojna Občina.
Klepet z Ivanom Hladetom, se spominjam,
je bil vedno zanimiva pripoved nekega dogodka in dela iz življenja posameznika in kraja.
Takšen je tudi danes. Pritrdi mi, ko ga povprašam po njegovem »fotografskem spominu«, da
do danes še ene stvari ni zapisal zato, da je ne
bi pozabil. To kar zapiše njegov spomin, drži.
Izvem, da je včasih pri Petrolu bil član šahovske ekipe, ki je veliko igrala po Jugoslaviji.
Tako je bil njegov nasprotnik tudi šahovski
velemojster Bruno Parma. Takrat ga je Ivan v
šahovski simultanki kar pošteno spotil: S Parmo je namreč po sedmih urah igranja remiziral!

H kraljevski igri pa še danes, kot član Društva
upokojencev Komenda in njegov podpredsednik, rad prisede in preveri miselni pristop,
nastop in iskanje rešitve.
Tisti, ki so včasih radi zavili k Čubru na
Križu, se bodo Ivana (morda) spomnili, ko je
tam »kelnaril«. Ali pa, če ste kdaj bili v dvorani na Duplici, ali v letnem gledališču v Mengšu
in gledali kakšno igro na Križu, ga imate v
spominu kot dramskega igralca.
Na gasilskih meddruštvenih, regijskih, veteranskih… tekmovanjih je bil kar 33 let sodnik.
Spomnim se ga tudi, ko je v prejšnjem stoletju v
Šinkovem Turnu sodil na tekmovanju veteranov.
Takrat je bil najstarejši med tekmovalci iz PGD
Šinkov Turn gasilec Sršen. Imel je prek devetdeset let in je zato zaradi starosti ekipi avtomatsko
primaknil 10 pozitivnih točk. Sršen je bil v tekmovalni ekipi sicer bolj za to, da jo je številčno
zapolnil in je samo začel tekmovanje. Je pa eden
od mengeških gasilcev-veteranov po predstavitvi
članov ekipe Šinkovega Turna takole »protestiral« zaradi Sršena: »Ja, a je ta še vedno živ?!!«
Danes se Križani v Občini Komenda lahko
ponašajo, da so bili po osamosvojitvi Slovenije
med prvimi na Gorenjskem, ki so oživili Blagoslovitev konj na Štefanovo. Lani je bila na Križu
21. blagoslovitev. Z njo se lahko primerjajo le
konjeniki na Kupljeniku pri Bohinjski Beli in v
Sori pri Medvodah. Na Križu pa jo je obudil
prav Ivan Hlade, ki je še vedno med prireditelji.
Ivan je nadvse ponosen na uspehe gasilcev v
Gasilski zvezi Komenda. Prepričan je, da vsega
doseženega v letih delovanja samostojne zveze
ne bi bilo, če ne bi bili samostojna gasilska
zveza in če ne bi bili v samostojni občini. Ko je
beseda o Domu na Križu, ne pozabi poudariti,
da je v živahnem dogajanju in proslavljanju
Breznikovega leta na Križu bil predsednik odbora za proslavljanje in da je bila prva prireditev v novem Breznikovem domu 1993. leta.
Pove, da mu zdravje ob ženi Kati, štirih otrocih
in šestih vnukih še vedno dobro služi. Še vedno
zato dela kot podpredsednik Društva upokojencev
Komenda in v odboru Pokrajinske zveze društev
upokojencev Gorenjske, kot tajnik Župnijske
Karitas Komenda, kot ključar kriške cerkve od
1992. leta in kot član župnijskega pastoralnega
sveta od leta 1983. In hvaležen je, da ga je vsa leta
in ga še vedno pri tem podpira tudi žena Kati.
In ko v pogovoru prideva do tokratnih volilnih občnih zborov v društvih in v Gasilski zvezi
Komenda, je ponosen, da gasilstvo v Občini
Komenda uspešno nadaljuje dolgoletno tradicijo
organizirane prostovoljne pomoči ob požarih pa
tudi ob drugih nesrečah in dogajanjih. In ponosno pove, da sin Janez nadaljuje delo v gasilstvu,
pa hčerka Vera v Tunjicah tudi in prav tako sta
tudi hčerki Martina ter Špela izprašani gasilki.
Andrej Žalar

Aplenca

ZANIMIVOSTI

Glasilo občine Komenda 2/2013

Zanimiv začetek leta 2013 za Kamenkost
Leto 2013 se je za Geološki krožek Kamenkost začelo dokaj zanimivo, lahko bi rekel
zelo uspešno. V Mestni hiši, v starem mestnem jedru Kranja, kjer je sedež Gorenjskega muzeja, smo imeli 22. januarja svečano odprtje razstave Fosili iz okolice
Kamnika.

so, razen večjih kosov s koralami, najstarejši
na tej razstavi.
Tretji del pa je najbolj pomemben oziroma
zanimiv. Predstavlja namreč izredno zanimivo
in pestro nahajališče »Koprolitni horizont«. To
nahajališče pa predstavljata Jure Žalohar in Tomaž Hitij. Njuna vitrina je izjemno zanimiva,
saj je v njej moč videti npr. fosilno mravljo, ribice, meduze, kačjega pastirja, fosilne liste…Seveda pa so daleč najbolj zanimivi in atraktivni
na vsej razstavi najstarejši fosilni morski konjički na svetu. Stari so 13,5 milijona let. Po
primerjavi najdenih fosilov sta najditelja ugotovila, da sta našla celo dve različni vrsti morskega
konjička. Eno sta poimenovala po Sloveniji.
Na odprtju razstave se je precej obiskovalcev, kajti dvorana, kjer je bilo predavanje, je
bila polna do zadnjega kotička. Krajši uvodni
govor je imela direktorica Gorenjskega muzeja

Vitrina krožka Kamenkost -Foto: arhiv
To je po razstavi na gradu Zaprice v Kamniku,
v Zdravilnem gaju v Tunjicah, v šoli v Mostah
in v Notranjskem muzeju v Postojni, že peta
razstava. Pod okriljem Medobčinskega muzeja
Kamnik sodelujejo skupaj Geološki krožek
KAMENKOST iz šole Komenda Moste, Prirodoslovni muzej Slovenije, dr. Jure Žalohar, Tomaž Hitij ter mentor krožka Edo Grmšek.
Razstava predstavlja v večji meri fosile iz
Tunjiškega gričevja in je sestavljena iz treh
vsebin, ki se nekako navezujejo. V prvem delu
je predstavljen župnik Simon Robič, ki je od
leta 1874 do leta 1897 živel in deloval na Šenturški gori. Bil je zelo vsestranski naravoslovec. Nam je zanimiv predvsem zato, ker je v
Tunjiškem gričevju prvi nabiral, raziskoval in
sistematično zbiral fosile. Vse o njem smo do-

Vitrina s fosilnimi morskimi konjički
bili v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, za kar
je poskrbel njihov sodelavec mag. Matija Križnar.
Drugi del je namenjen Geološkemu krožku
Kamenkost iz osnovne šole Komenda Moste.
V Kranju v eni vitrini predstavljajo svoje najbolj imenitne fosile predvsem bivši člani Tadeja, Saša, Luka, Benjamin, Nejc, Klemen, Leon
in Jure. Fosili so nabrani v veliki meri na nahajališčih na Gori v potoku Tunjščica. Ti fosili

Otroci na delavnicah v PMS najprej dobijo
osnovno znanje. - Foto: Edo Grmšek
Marija Ogrin, nato pa je razstavo in soavtorje
podrobno predstavila vodja projekta Fosili iz
okolice Kamnika Janja Železnikar. O delu
krožka Kamenkost je spregovoril mentor Edo
Grmšek, mag. Matija Križnar je predstavil lik
in delo župnika Simona Robiča, o geologiji
Tunjiškega gričevja in nahajališču s fosili
morskih konjičkov pa je veliko zanimivega
povedal dr. Jure Žalohar. V Renesančni dvorani
pa sta imela o fosilnih morskih konjičkih zanimivo predavanje gospoda Žalohar in Hitij.
Že takoj v soboto, 26. januarja, smo člani
krožka Kamenkost odšli v Ljubljano, kjer smo
se v Prirodoslovnem muzeju Slovenije udeležili Idrijskega dvojčka. Tako so poimenovali
projekt, kjer je bila sočasno delavnica za otroke
Mladi naravoslovec in predavanje ter razstava
za odrasle z naslovom: Idrija, zibelka naravoslovja. Otroci se na delavnicah v PMS vedno
zabavajo in vedno veliko novega zvedo, predavanje in razstava za odrasle pa je bilo tudi zanimivo, tako da so bili zadovoljni otroci in
njihovi starši.
Že takoj naslednjo soboto, 2. februarja, smo
spet odšli na strokovno ekskurzijo, in sicer
ponovno v Kranj, kjer smo imeli kar tri cilje.
Predvsem smo želeli obiskati vnetega zbiralca
in raziskovalca Vilija Rakovca, ki skupaj z ženo Dano obhajata tridesetletnico zbiranja mineralov in fosilov. Z Vilijevo pomočjo smo se
dogovorili tudi za ogled rovov pod starim jedrom Kranja. Sicer smo si to kranjsko posebnost že ogledali nedolgo tega, vendar smo se to

Zanimivo je bilo v kranjskih rovih. - Foto: Gregor Mikelj
pot vanje namenili, da si tam ogledamo vitrine
s fosili in minerali, ki so najnovejša atrakcija
teh rovov. Poleg fosilov in mineralov smo v
kranjskih rovih videli še marsikaj zanimivega.
Iz rovov pa nas je Vili odpeljal k njemu domov, kjer ima v pritličju postavljeno čudovito
razstavo mineralov in fosilov Slovenije in sveta. V zgornjem nadstropju mestne hiše pa smo
se zadržali v trgovinici, ki jo vodi njegova žena
Dana. Marsikaj lepega smo videli in tudi kupili.
Najbolj veselo pa smo kupovali »mačka v žaklju«. To je vrečica, v kateri dobiš skoraj
majčkeno zbirko mineralov, fosilov in lepih
kamnin; vse opremljeno z imeni primerkov. Z
Vilijem in njegovo ženo smo se poslovili in
odšli še proti tretjemu cilju ta dan. Odšli smo
proti Mestni hiši, kjer je v kleti postavljena tudi
naša razstava. Vsi, ki te razstave še niso videli,
so bili nad njo navdušeni in pazljivo so prisluhnili mentorjevi razlagi. Skoraj celo uro smo se
zadržali ob ogledovanju fosilov, ter prebiranju
zanimivih panojev s poučnimi besedili ter čudovitimi fotografijami Jureta Žaloharja.
Edo Grmšek

Lepe fosile so našli naši predhodniki - Foto:
Gregor Mikelj
V soboto smo si ogledali rove pod Kranjem
in razstavo fosilov iz okolice Kamnika; nekatere smo odkrili celo sami. Bili smo tudi v
trgovini, kjer smo kupili različne kamnine in
tudi okraske iz njih. Najbolj mi je bilo všeč v
rovih, kjer smo videli tudi različne živali:
pajke, stonoge in celo papirnate netopirje.
Eva Mikelj 3.b
Všeč mi je bilo na predavanju, ker so predstavili morske konjičke.
Nejc 2.a
Všeč mi je bilo, ker sem izvedela veliko
novega o kamnih in fosilih.
Danaja 3.b
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Obračunavanje stroškov pri realizaciji
sklepov o izvršbi

Bralec D. D.
nam je po elektronski pošti zastavil vprašanje
v zvezi z zaračunavanjem stroškov bank pri
realizaciji sklepov o izvršbi.
Banka mu je od
nakazila, ki ga
Irena Hacin Kölner
je prejel, odštela
dodatnih 28 €, ki pa niso izvršilni stroški, ampak stroški, ki nastanejo banki. Zanima ga, ali
je banka do plačila teh stroškov upravičena.
Ob odprtju osebnega računa ste na izbrani

POD DROBNOGLEDOM

je banka do njihovega plačila upravičena. Ob
dejstvu, da imetnik s podpisom pogodbe izrecno soglaša, da banka za te stroške direktno
bremeni njegov račun, ji v primeru priliva na
račun imetnika, teh stroškov ni potrebno izterjati po sodni poti ampak se lahko poplača neposredno iz priliva sredstev.
Odvetnica Irena Hacin Kölner, 031 347 989,
info@moj-odvetnik.si, www.moj-odvetnik.si
Imate tudi vi kakšno vprašanje? Vabljeni ste,
da nam pišete na naslov info@moj-odvetnik.
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.

jajo med 0 in -4°C ali -10 in -22°C, ter prizme,
ki nastajajo med -4 in -10°C ali -22 in -50°C.
Snežinke imajo obliko različnih kristalnih
zvezdic in so lahko različnih velikosti, ki jo
določa temperatura. Z nižanjem temperature
postajajo snežinke vse manjše, največje pa nastajajo pri teperaturi blizu ničle.
Kadar nizke temperature spremljajo padavine, na cestišču lahko nastane poledica. Preprečujemo jo z različnimi talilnimi sredstvi, med
katerimi je najbolj razširjen natrijev klorid
(NaCl), s katerim se vsakodnevno srečujemo
pri kuhanju. Na kratko mu rečemo sol. Kljub
drugim bolj učinkovitim sredstvom, je razširjen predvsem zaradi cenovne in praktične dostopnosti, ter dobremu delovanju na cestišču.
Navadno se za posipavanje uporablja morska,
evaporirana ali kamena sol. Optimalno učinkuje pri temperaturah med -1 in -8°C. Natrijevemu kloridu se dodajata tudi kalcijev (CaCl2) ali
magnezijev (MgCl2) klorid, ki učinkujeta tudi
pri nižjih temperaturah (do -20°C). Fina zrna
soli učinkujejo hitro in led talijo površinsko

medtem, ko groba zrna učinkujejo globje in
imajo zakasnjeno in trajnejše delovanje.
Z okoljskega vidika je poleg posipavanja
problematično tudi skladiščenje soli, saj ji zaradi ohranjanja sipkosti dodajajo agresivne
kemikalije (npr. kalijev heksacianoferat trihidrat), ki močno obremenjujejo okolje. Cestišča
posipajo tudi z drobljencem (naravnim peskom), ki blaži drsenje vozil. Le-ta pa učinkuje
na zmerno staljenem vozišču, zato je v primeru
močno poledenelega vozišča njegovo učinkovanje slabo. Zaradi večje skrbi za okolje se je v
zadnjih letih razvilo “mokro soljenje”, pri katerem suh natrijev klorid navlažijo z raztopino
natrijevega, kalcijevega ali magnezijevega
klorida. Ta pristop ima v primerjavi s klasičnim
“suhim soljenjem” številne prednosti. Omogoča natančnejše doziranje, učinkovitejše taljenje
ob boljšem oprijemu cestišča in manjšo porabo
kemikalij, zaradi česar je bolj prijazno do
okolja.
Blaž Filipič, uni. dipl. biotehnolog
031 361 305, info@prem.si, www.prem.si

Morski ključ do zdravja

Večkrat zaidemo v
mesnico, kjer kupimo meso ali različne klobase, na
ribe pa pozabimo.
Ne samo v mesnico, tudi v ribarnico
pojdimo in si privoščimo sveže ribe, morda sardele,
ki so cenovno najbolj dostopne.
Olga Hace
Ribe so zdrave
za srce in možgane. Vsebujejo omega 3 maščobne
kisline, beljakovine, vitamine skupine B, nekatere
bolj mastne, kot na primer orade, vitamine A in D.
Ribe nimajo holesterola, izjema so le lignji.
Ribe naj bi jedli vsaj dvakrat tedensko. Lahko
so sveže, odmrznjene ali v pločevinki. Surove

12

banki podpisali pogodbo o vodenju osebnega
računa, v kateri ste potrdili, da ste seznanjeni s
splošnimi pogoji poslovanja banke z osebnim
računom in da te pogoje sprejemate. Med
splošnimi pogoji pa je navedeno, da je banka
za opravljene plačilne storitve in storitve povezane s poslovanjem z osebnim računom upravičena zaračunavati nadomestilo v višini, kot
je določena v veljavni tarifi banke in da bo za
ta znesek direktno bremenila imetnikov račun,
s čimer se imetnik izrecno strinja. Po tarifi pa
banka za vsako obdelavo sklepa o izvršbi zaračuna določen strošek (višina je med bankami
različna). Glede na navedeno gre pri obračunavanju stroškov obdelave sklepa za zaračunavanje pogodbeno dogovorjene obveznosti, zato

Od snežinke do poledice

V zimskem
času se s snegom
pogosto
srečujemo. Z
njim se nam
odprejo nove
možnosti
za
preživljanje
prostega časa in
športnega udejstvovanja. Na
drugi strani pa
Blaž Filipič
sneženje v prometu povzroča številne nevšečnosti.
Sneženje je posledica združevanja ledenih
kristalov, ki nastanejo v zraku nasičenem z
vodno paro ob temperaturah pod ničlo. Gre za
sublimacijo vode, torej njen takojšen prehod iz
plinastega v trdno agregatno stanje. Z medesebojnim zaletavanjem in spajanjem ledenih kristalov se oblikujejo snežike. Kristali so, zaradi
različnih temperature, v katerih nastajajo, lahko različnih oblik. Poznamo ploščice, ki nasta-

OLGIN KOTIČEK

Glasilo občine Komenda 2/2013

pripravljamo na več načinov: pečene na žaru ali
ponvi, ocvrte, panirane, povaljane v koruzni
moki ali zdrobu, lahko pečene v pečici z zelenjavo. Ribe spadajo med zdravo mediteransko prehrano. Ravno ta kuhinja je zdrav model priprave
hrane. Pri njeni pripravi vedno uporabljamo
olivno olje in zeliščne dišavnice. Ti dišeči dodatki dajo jedem poseben okus in hrana diši po
morju. Origano, bazilika in rožmarin, so značilni
dodatki ribam in pečeni ali sveži zelenjavi.
Bazilika ugodno vpliva na prebavo, umirja
razdražen želodec, blaži astmo in bronhitis. Bazilikin čaj pomirja kašelj. Origano je močan
antioksidant, deluje proti virusom in bakterijam.
Olje iz origana je najmočnejši antiseptik, 20
krat močnejši od preparata, ki ga uporabljajo za
sterilizacijo opreme v bolnišnicah. List svežega
origana v litru vode uniči v prvih dveh minutah
vse bakterije! In seveda rožmarin, dišeče iglice

svojevrstnega vonja in okusa. Izboljšuje prebavo in pretok krvi. Eterično olje v rožmarinu
blaži bolečine in zdravi revmo. Rožmarin izboljša okus krompirju in mu da poseben okus.
Priporočam vam sardele v pečici s krompirjem.
Potrebujemo 1kg krompirja, 1/2kg sardel,
origano, baziliko, rožmarin, olivno olje in ščep
soli. Krompir skuhamo, olupimo in narežemo
na rezine. V naoljen pekač jih položimo, da se
prekrivajo. Potresemo z žličko suhega rožmarina in rahlo posolimo. Sardele očistimo, jim odstranimo hrbtno kost in položimo čez krompir,
odprte kot knjigo. Koža naj bo zgoraj. Po vrhu
potresemo žličko origana, žličko bazilike, rahlo
posolimo in pokapamo z olivnim oljem. Pečemo
v ogreti pečici na180°C slabe pol ure. Postrežemo še toplo s skledo solate in kozarcem vina.
NAJ VAM TEKNE!

Aplenca
občine Komenda 2/2013
Izkoristimo,
kar nam je ponujeno,Glasilo
da bomo
boljši
V času, ko je kapitalizem, ali zanj tudi večkrat uporabljeno ime neoliberalizem, vse bolj prisoten tudi v družbenem področju (zdravstvo, izobraževanje .....) so dejavnosti, ki jih v Medgeneracijskem društvu za
kakovostno starost Komenda nudimo v zimskih mesecih, majhen prispevek k družbeni skrbi za zdravje in za razvoj različnih veščin, zaradi
boljšega krmiljenja skozi življenje. Naj izpostavim tri, od sicer osmih
programov, ki jih v društvu izvajamo. Vsi trije potekajo v naši osnovni
šoli. Vodstvo šole nas vedno lepo sprejme in velika hvala za nudeno
gostoljubje.

in s tem na dolgi rok zagotovo vsaj majčkeno pripomoremo k boljšemu
zdravstvenemu počutju.

Tečaj računalništva za starejše
V Osnovni šoli v Mostah, in sicer v prostorih knjižnice, kjer imajo
tudi zelo lepo urejen računalniški kotiček, se enkrat tedensko kar 21
starejših občank in občanov (srečanja potekajo ves teden, ker izobraževanje izvajamo v manjših skupinah po tri ali dva) spoprijema z računalniškimi veščinami in sicer s pomočjo sedmih dijakinj in študentk in
enega študenta. Da se v letih, ko omenjenih veščin ne potrebuješ za
služenje denarja, ampak zato, da si v stiku s časom, s svojimi otroki in
vnuki, je to vsekakor zelo pogumna odločitev in dejanje, vredno pohvale in spoštovanja. Treniranje spomina in tudi prstov skozi osem srečanj
po dve uri bo vsaj malo pripomoglo k večji čilosti in s tem posledično k
boljšemu počutju samih udeležencev tečaja, kot tudi njihovih bližnjih.

Šola kvalitetnega starševsta
Biti starš je najlepša in istočasno najtežja »služba« na svetu, za katero
vse prevečkrat menimo, da ne potrebujemo posebnega dodatnega znanja, da je dovolj že kar »tisti pravi občutek«, nekaj časa, denarja, dobri
vrtci in dobre šole. Pa verjetno temu ni tako. Še kako prav pride znanje
različnih strokovnjakov, kako predvsem delati na sebi, v vlogi mame in
očeta, medsebojnega odnosa. Najbolj učinkovita vzgoja otrok pravzaprav ni tista načrtna vzgoja, ampak je naš dober zgled, kar pa je istočasno
tudi najtežje. Zato pri tem, da smo v kondiciji ustvarjanja dobre družinske klime, potrebujemo pomoč s pravimi napotki in nasveti, kako delati
na sebi in ne poskušati spremeniti svoje najbližje, kajti spremenimo
lahko samo sebe in šele potem lahko pričakujemo ugoden odziv tudi od
drugih. Pa naj bodo to mož, žena, otroci, starši, sodelavci. Vse to in še
več spoznavamo udeleženci Šole kvalitetnega starševstva na osmih
predavanjih. V mesecu marcu sta še dve predavanji, ob ponedeljkih, ob
18. uri, v komendski osnovni šoli. Predavala bo naša mlada psihologinja
in družinska terapevtka Ana Zarnik, ki je sicer tudi vodja predstavljenega programa.

Delavnice zdrave in uravnotežene
prehrane
Ljudje smo pač taki, da težko poskusimo kaj novega. S starostjo še
težje. V delavnicah zdrave in uravnotežene prehrane pa poskušamo te
navade vsaj malo spremeniti. Na delavnicah (vseh skupaj jih bo deset)
v povprečju dvajset udeleženk z velikim zanimanjem posluša in okuša
tisto, kar z veliko truda in znanja pripravi Olga Hace. Sladice iz rdeče
pese, ingverjevo pecivo, uporaba stevije, kot edinega zdravega sladila,
priprava manj znanih stročnic, kot je na primer čičerika, je samo nekaj
novosti, ki jih spoznavamo in jih počasi vnašamo v svoja gospodinjstva
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občine Komenda 2/2013
Aplenca
Profesor
Rudi Ocepek o ljudeh in Glasilo
živalih

V naravi človeka je, da ima do svojega okolja privzgojen odnos, ali pa da
je pozneje pridobil dobre ali slabe lastnosti v odnosu do živih bitij, s katerimi sobiva in jih srečuje morda v nenavadnih okoliščinah. Mnogi že
vnaprej odklanjajo srečanje z živalmi, ki niso v naši sredini vsakodnevne
spremljevalke bivanja ali koristnosti, pa so vseeno sestavni del celotnega
življenja na zemlji. Takšno odklanjanje pozitivnega odnosa je mnogokrat
vzrok za pobijanje ali mučenje živali, pa čeprav nam lahko polepšajo dan
ali pa nam na vsakodnevnih poteh skozi življenje dajejo zgled za možnost
sobivanja, ki nam je dano že od začetka stvarjenja sveta.
Prav vzgoje za naraven odnos do živali in za premagovanje strahu
pred vsem, kar nam ni znano ali pa postavljeno v neposredno okolico,
se je na svoji življenjski poti biologa lotil naš rojak, prof. Rudi Ocepek,
ki je svojo pedagoško pot začel na naši osnovni šoli. Poznavanje psihologije otrok, pa tudi zavest, da je treba ljudem pomagati premagati strah
pred neznanim živim svetom, ga je spodbudila, da je začel s predavanji
in živimi primerki živali v rokah.
24. januarja je v organizaciji knjižnice v Komendi, ki svoje poslanstvo
razume tudi kot vzgojo srca in bralnih navad, organizira tudi raznovrstna
predavanja in srečanja v prostorih, ki jih ljubeznivo da na razpolago
Osnovna šola Komenda, je prof. Ocepek otrokom iz šolskih in predšolskih
klopi in navzočim staršem v srce položil vsaj razumevanje, če morda ne
ljubezni, do živali. V enournem srečanju z njimi je dokazal, da vsaka žival
zasluži spoštovanje in razumevanje, pa čeprav nam je zaradi nepoznavanja tuja, morda celo zaradi privzgojenih čustev in miselnosti sovražna.
Psička Taja (samica angleškega hrta),
vzgojena samo z ljubeznijo in razumevanjem, je iz naročja rada pozdravila vsakega
obiskovalca, ki jo je lahko pobožal. Predavatelj pa je pokazal, kaj vse je mogoče
tako »zverinico« naučiti in ji celo privzgojiti brezpogojno vdanost in poslušnost; saj
psi spremljajo človeka že od prazgodovine
dalje. Povedal pa je, da vsi kužki niso tako
vzgojeni in niso vedno prijateljsko razpoloženi do neznanih ljudi.
Činčila je najprej, predvsem pri starših,
spodbudila glasno misel; saj to je podgana, ki že ob omembi požene strah v kosti.
Pa ni bilo tako, ker je prijazna živalca, predvsem umirjene obiskovalce,
z glavico in »brčicami« obiskala vsakega in mu ponujala ljubeznivost in
mehkobo svojega kožuščka, čeprav je bila najdena kot zavržen mladiček
na Ljubljanskem barju. Kljub vsemu hudemu je najbrž spoznala, da vsi
ljudje le niso hudobni in brezobzirni.
Najprej umiritev občinstva, nato je predavateljeva roka segla v zavezano vrečico in – prinesla na dan – kačo. Reakcija: joj, kača, in nekaj
zadržanih vriskov iz občinstva vseh starosti. Razlaga: ta kača je nestrupena, odrasla doseže do dvakratno velikost tega primerka.
Žival ni mrzla, še manj mokra ali sluzasta. Razlaga, da kače slabo
vidijo in slišijo, izredno pa imajo razvit čut za tresljaje in gibanje, ki ga
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zaznajo tudi na več metrov.
Nato roma živalca v rokah prof. Ocepka
od obiskovalca do obiskovalca – najprej
za ogled. Nato opravita isto pot s spodbujanjem, da naj se obiskovalci kače najprej
rahlo dotaknejo. Nekaterim to ni uspelo
(še odraslim ne). Strah je bil odločilen.
Nato sta opravila še drugi krog, ko so
obiskovalci žival lahko pobožali. Tu so
bili junaki vsi. Manj pa jih je bilo, ki so
kačo sprejeli »na obisk« svojega vratu.
Jooj, ne bi! Nato so najbolj pogumni od
otrok staknili glave v ležeči krog; na sredini pa je obmirovala kača, ki se ni premaknila, dokler krog otroških glavic ni popolnoma obmiroval. Najprej se
je pretegnila, nato pa pričela z jezičkom »vohati« od glave do glave,
skoraj čisto blizu. Nato je živalca romala v varno zavetje svoje vrečke.
In na koncu presenečenje: Škatla z napisom »Huda grizlica« - nevarno«. Zbrali so se otroci, nato pa je g. Ocepek počasi odprl škatlo, v njej
je bila manjša škatlica, zalepljena z lepilnim trakom. Počasi, počasi in
previdno je trak popuščal in na dan je skočila lutka »živali« neznane
vrste. Pa ne boste verjeli – otroci se niso prestrašili.
Tako – za dokaz. Bojimo se vsega neznanega, če pa smo na presenečenje primerno pripravljeni, pa tudi strah pred živalmi, čeprav eksotičnimi, mine.
Prof. Ocepek kljub upokojitvi še vedno sodeluje v živalskem vrtu, na
Pedagoški fakulteti, najraje pa se odzove na vabila šol in vrtcev, kjer z
izrednim pedagoškim znanjem in posluhom skuša poslušalcem premagati strah pred neznanim in vzpostavljati spoštovanje in sožitje med
človekom in živalmi.
Njegova knjiga Kako voditi živali
in ljudi, je plod dolgoletnega dela in
bogatega znanja, primerna tako za
starše, otroke, pedagoške delavce in
vse ljubitelje narave.
Bil je lep,zanimiv, predvsem pa
prijeten večer!
Tone Ogorevc

DRŽAVNO PRVENSTVO V STANDARDNIH PLESIH 2013

Naši spet odlični
Naši plesni pari so se v
Rušah v organizaciji
DCP Samba 26. januarja
spet odlično odrezali. V
kategoriji mlajših mladincev sta na 3. mesto
osvojila Jan Hafner in
Žana Jereb, ki sta s trdim
delom in intenzivnimi
treningi uresničila zastavljeni cilj. Njuna kolega
Filip Savič in Kaja Podgoršek sta v isti kategoriji za en križec zgrešila
finale in se nazadnje uvrstila na 7. mesto. V konkurenci mladincev sta se
prvič pomerila Jaka Podgoršek in Katarina Matuš. Z odlično predstavo
sta se uvrstila v finale in na koncu 4. mesto. V kategorijah starejših mladincev in članov je bila konkurenca prehuda za uvrstitev naših parov v finale,
vendar za uspešen nastop čestitamo tudi starejše mladinskemu paru Žanu
Grm in Ani Pestotnik ter članskemu paru Andražu Koritnik in Neži
Škofljanc.
Plesni pari pa se že pripravljajo na Državno prvenstvo v latinskoameriških plesih, ki bo 3. marca v HKC Domžale v organizaciji PK MIKI!
Nina Medja Černivec

Aplenca
Norčavi
pustni čas

Glasilo občine Komenda 2/2013

Pust lačnih ust je tudi v Komendi hodil naokoli in milo prosil: Jesti dajte miI!Da imel bi družbo fino,
se mu je pridružilo občestvo komendsko in mu pomagalo preganjati zimo.

V toplo zavetje Mravljišča so prišle male deklice, da bi se našemile v
kraljične, princese, čarovnice, čebelice, pikapolonice in tudi Pike nogavičke. In fantički so hoteli spremeniti se v zmaje, viteze, pirate, nindže
in živali, da bi prestrašili zimo. In potem so rajali in plesali, se igrali,
risali in ustvarjali, da se je kar kadilo od vročine. Tudi slastne miške so
ogrele ročice in srce, še posebej zato, ker jih je ta dan pripravila in postregla Nogavička, tista nagajiva Pika, ki ima za prijatelja konja in Ficka.
Na zaprta vrata in okna pa je še kar naprej trkala gospa Zima.
Za dvorano športno pa smo skupaj zbrale vse se maškare vesele,
nagajive in razigrane. Bila je glasba, slastni krofi in dišeči čaj in na
sceni kar naenkrat pojavila je Pocahontas, princesa indijanska, ki je
naznanila, da je zimi kraj. Pridružila se ji je strašna, zlobna mačeha, ki
je iz kraljestva Sneguljčičinega ušla. Kaj za vraga se dogaja, da nam
zastrupljena jabolka je dala in nihče jih ni hotel pojesti? Na pomoč
priskočil je še Peter Pan, ki z baloni odgnal je starko stran. Plesal,
skakal skupaj z vilami in gusarji, da so tresli se vsi. Pridružila se mu je
princesa zala, ki je dolgo let pepel brisala in na koncu tudi svojega
princa spoznala. Zali mož prišel je v vas, da poiskal bi njen izgubljeni
čeveljc zlat in pri tem so mu pomagali vsi, otroci in odrasli prijatelji. Za
konec se na sceni je pojavila še Pika, ker brez nje v maškarah ne gre.
Skupaj s princem sta razglašala, katera je naj maškara. Nagrade končno

DRUŠTVO SKAKALNI
KOMITE GORA

podeljene, zime pa še vedno nihče ne prežene.
Na večer so zbrale se starejše in bolj norčave maškare, ki odhitele so
v Mravljišče, da se mišk najedo, kakor muca lačna miško išče. Z glasbo
in plesom so lepo se imele, se veselile, pele in plesale in prave norčije
zganjale, a zime tudi one niso pregnale.
Celo pustno soboto bilo je veselo in zabavno in zraven še ledeno mrrrrrzzzzzzzlooooo, a zaradi zime se zdaj nič več ne 'sekiramo'.
Kaj pa vi … ste bili z nami? Ne? Res ne? … Potem se pa nujno vidimo
spet drugo leto, da bo pust še naprej veselih ust!
Suzana Zgonec

Na 18. prireditvi skakalci iz vse Slovenije

Urban Jeraj, predsednik: »Okrog dvajset članov je zares zaslužnih, da smo ob majhnih in tudi večjih
negotovostih pripravili že 18. skakalno prireditev na Gori. Iskrena hvala tudi vsem sponzorjem.«
Tako kot vsakokrat že nekaj let je tudi letošnja skakalna
prireditev na Gori v soboto, 16. februarja, potrdila, da jo
poznajo številni ljubitelji smučarskih skokov po vsej
Sloveniji. Tudi tokrat so se na skakalnici, ki jo izpostavljajo bolj »planiške« kot »gorske« daljave na hrbtišču
zbrali in pomerili skakalci iz Bele krajine, Idrije, z
Bleda, s spodnjega konca Gorenjske in od drugje.
Po preizkusni seriji je bil uradni začetek tekmovanja
Urban Jeraj.
kot na vseh večjih prireditvah. Smučarji z evropsko,
slovensko in komendsko zastavo so se spustili po hrbtišču v iztek skakalnice, kjer so jih na začetku pozdravili predvsem precej številni domači
gledalci. Himna, ki jo je zapela Suzana Banovič, in gledalci, med katerimi
je bil tudi župan Tomaž Drolec, ki so potem s ploskanjem pozdravljali in
spodbujali 40 tekmovalcev, in med
njimi tudi tekmovalke, ki so se bolj
ali manj atraktivno spuščali po zaletišču, prek hrbta skakalnice v iztek,
in kjer so tudi padci nasmejali celotno prireditev.
»Letos smo se zares potrudili. Če
ne bi bilo tako zavzetih, delavnih

in odločnih članov, ki
so se priključili organizaciji prireditve, nam
ne bi uspelo. Vreme ja,
vreme ne, temperatura
za sneg delat, pa spet
ne, in nazadnje radodarna zima, so nam kar
precej »križali račune«
in pomagali, da smo
nazadnje naredili še
malo skakalnico Gorjančico za sankanje. Vsi tekmovalci so dobili lepe nagrade, in zares iskrena hvala kar 71n sponzorjem. Mislil sem, da bo pokal v trajno last po
tokrat tretji zaporedni zmagi odnesel Rok Klopčič, vendar je bil zmagovalec 18. prireditve Matej Berlec iz Športnega društva Podgorje,« nam
je zadovoljen pripovedoval predsednik komiteja Gora Urban Jeraj.
Da je bilo sobotno popoldne pod skakalnico veselo, so poskrbeli podelitev pokalov in nagrad, kuhano okrepčilo, zabava na zaloški ruleti in
ples gledalcev. Na svidenje prihodnje leto na 19. prireditvi.
A. Žalar
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Aplenca

Miza
Aplenca
na Šopku
za mami

V športni dvorani v Komendi bo v soboto, 9. marca, že 11. Šopek za
mami. Veselo bo s poznanimi ansambli in tudi Srečelov pripravljajo
komendski gasilci, Aplenca pa bo tudi tokrat imela v dvorani svojo
mizo. Bi prisedli k mizi Aplence in uživali na koncertnem večeru in
presenečenjih?
POKLIČITE na 031-638-699 do vključno srede, 1. marca.
Če boste izžrebani, boste dobili dve karti za spremljanje koncerta
za mizo Aplence. Izžrebali bomo 4 krat po dve vstopnici.
***
Ugodna cena vstopnic in hrane ob prednaročilu – tel.: 041 591 660.
Pokličite čim prej za boljši sedež!
Cena vstopnice za občanke Komende 10 EUR
Cena vstopnice z večerjo – 17 EUR (za večerjo pečenica s prilogo, ali
2× kotlet s prilogo, ali čevapčiči s prilogo, ali mešano meso s prilogo).

DOM KULTURE KAMNIK
februar / marec 2013

EKSPERIMENTI

Delavnice med zimskimi počitnicami
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petek, 22. februarja 2013, ob 19.00
KD TUHINJ: KJE JE MEJA?
Veseloigra s pesmijo in plesom

torek, 26. februarja 2013, ob 20.00
IMPRO LIGA CELOVEČERCI: KOLOVRAT
Improvizacijska komedija, vstop prost!
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četrtek, 7. marca 2013, ob 19.30
SKG IN LGL: VZEMI ME V ROKE







Tragikomedija z Mojco Funkl in Iztokom Jerebom
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torek, 19. marca 2013, ob 20.00
VEČER STAND UP KOMEDIJE V KKD
Vstop prost!
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Rezervacija in nakup vstopnic: 031 775 700, info@domkulture.org,
www.mojekarte.si in osebno v pisarni DKK, Fužine 10, 1240 Kamnik.
več na: www.domkulture.org

Aplenca
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SKAVTI

Miševanje
rega so si še posebej lepo nališpale
svoje
brčice. Ampak
seveda ni šlo
brez drame, ker
nam je Kurji pek
iz Kurje vasi (še
vedno
nismo
prepričani, zakaj
njegov kruh po
kurjekih smrdi.
In po zavisti.)
zagodel in ukradel modelčke za piškote.
Vprašali smo se, kaj kanemo storiti in ker se je
tudi vremenu malček skisalo in je namesto snega
Tako torej. Zgodil se je prvi vikend v februarju
in težko pričakovano Miševanje. V Begunje na
Gorenjskem ali po naše Miševo, so se priklatile miške iz Komende in še dobro, da jih je v
roke dobil Mišmaš, ker bi se mi sicer pocedile
sline. No, saj sem se kasneje odločil, da lahko
živim tudi od kruha, saj je v peki slednjega
mojster Mišmaš res pravi mojster. Ampak da
se vrnem nazaj na bistvo – miške so tokrat
priskočile na pomoč mojstru Mišmašu in pomagale napeči kruha za celo vas. In imele so
čudovit gala ples s slavnostno večerjo, za kate-

divje padal dež, smo vzeli vreče za smeti, napravili luknje in horuk čez glavo in mišja dlaka
je bila pod streho. Seveda smo modelčke dobili nazaj, kaj ste pa mislili. Vendar to še ni bilo
vse, mlinarica Jedrt, resnično neprijazna babura, me je ugrabila (ker naj bi
bil po njenem še vedno njen
mačkon), zraven pa pograbila še naš sveže pečen kruh in
se skrila na grad Kamen.
Ampak komendske miške so
iz prave testa, zato ima ta
zgodba srečen konce. No,
razen to, da so ljudje izvedeli
za skrivnost mojstra Mišmaša. In zato še vedno samo jaz
vem, kam je Mišmaš odšel.
Ampak vam ne povem!
Maček

Izhod pou pouhnih termovk
Noviciat pod imenom Pou pouhne termovke,
se je v vikendu med 16. in 17. 1. odpravil na
hajk (pohod) v Tunjice in tokrat za spremembo
brez ljubljenih voditeljic. :) Štartali smo že v
petek ob 17.00 in šli kar peš proti cerkvi v Tunjicah. Tam smo si najprej postlali, malo zakurili, nič nenavadnega pa ni, da nas je hitro zagrabila lakota, zato smo si skuhali odlično
večerjo. Ker je takrat ravno na sveže zapadel
sneg, te priložnosti nismo hoteli zamuditi, zato

smo stekli na prvi »kucl« in se spuščali kaki 2
uri.
Na koncu smo bili že vsi premraženi in
utrujeni, zato smo si seveda privoščili kar dolg
spanec.
Proti jutru pa so ta pridni že kuhali čaj za
največje zaspance. Ker je bilo tako zelo mraz,
smo kar nekaj časa ostali v hiški. A vendar nismo zdržali dolgo. Že pred kosilom smo šli na
zrak in se malo razgibali s tekom, sprehodom

in športno igro. Posneli smo tudi material za
našo predstavitev (ki bo kmalu na naši spletni
strani). Čas pa nas je že preganjal in morali
smo pohiteti domov. Pred koncem smo se še
zahvalili gospodu župniku, ker nam je prijazno
odstopil kapelo, potem pa smo skavtsko »odrajžali« do doma. Ta potep je bil vsekakor nekaj
posebnega, saj je zapadlo ogromno snega, med
seboj pa smo se še dodatno povezali.
Lucija Jurkovič, Prikupno zmedena gazela

Čebeljenje
Čebele smo se v petek zvečer zbrale pred cerkvijo v Komendi in se odpeljale poti Dobu pri
Domžalah. Ko smo prispele, nam je tamkajšnji
župnik prijazno pokazal, kje bomo nastanjene
tisti vikend. Petkov večer smo preživele s prijetnimi fanti in dekletom, ki smo jim pomagale
pri petju pesmi za mladinsko mašo.
V soboto smo se igrale družabne igre, ustvarjale iz nogavic in riža ter preživele strašno nočno
igro, pri kateri so se še posebej izkazale novinke.
Seveda smo zaspale zelooo pozno.
V nedeljo pa smo pridno pospravile, se
udeležile svete maše in kmalu zatem odčebelile domov.
Imele smo se naravnost čudovito!
Saša Furlan, Fletna čebela
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Aplenca

S ŠOLSKIH KLOPI

V ŠOLSKEM MUZEJU
V petek smo 4. razredi šli v šolski muzej.
Sprejela sta nas vodiča Tomaž in Neža. Z vodičem smo si ogledali muzej. Ko se je prva ura
počasi iztekala, smo si šli ogledat še kratek
posnetek učne ure o kokoši. Ko je bilo konec
posnetka, smo se preoblekli v halje, kakršne so
nosili včasih. Napočil je čas za tak pouk, kot so
ga imeli učenci pred 113 leti. Prišli smo v
učilnico, se usedli in že je zazvonil zvonec.
Pozdravili smo učiteljico, ki smo ji morali odgovarjati s celimi stavki in ji reči gospodična
učiteljica. Računali smo na ruski stroj in vse je
bilo drugače kot danes. Bilo mi je zelo všeč.
Danaja Voldrih Simčič, 4. b
V šolskem muzeju smo si oblekli halje in si na
roke nataknili rokavnike. Vstopili smo v učilnico iz leta 1905. Posedli smo se v lesene klopi.
Ko je zazvonilo, je v razred prišla stroga gospodična učiteljica s šibo v roki. Vsi smo utihnili. Morali smo vstati in jo pozdraviti: »Bogdaj, gospodična učiteljica.« Nato smo začeli z
uro računstva za drugi razred. Pisali smo s peresi, ki smo jih pomakali v črnilo. Računali
smo s pomočjo velikega računala. Na njem
sem izračunala dva računa. Odgovarjati smo
morali v celih povedih. Učiteljico smo morali
klicati gospodična učiteljica. Ker sem jo poklicala gospa učiteljica, sem morala za kazen
klečati na koruzi. Malo so me bolela kolena. K
sreči me je gospodična učiteljica hitro poslala
nazaj v klop. Ko me je spet poklicala in nisem
znala odgovora, mi je naša učiteljica prišepnila.
Gospodična učiteljica je seveda to takoj slišala
in rekla: »No, vidiš, ti je ptiček v zadnji vrsti
prišepnil.« Vsi smo se zasmejali. Gospodična
učiteljica se je zelo razjezila in udarila po klopi.
Takoj smo vsi utihnili. Potem je zazvonilo in
učiteljica se je poslovila: »Zbogom, učenci.« V
stari šoli mi je bilo všeč in bi jo obiskala še
kdaj, vendar pa ne vsak dan. Današnja šola je
veliko bolj prijazna.
Nika Ravnikar, 4. b

UČNA URA PLESA
Peto šolsko uro smo se oblekli v šolsko opremo. Ko je prišel učitelj Bor, nam je pokazal
dva posnetka, ki sta prikazovala invalide pri
plesu. V prvem posnetku smo si ogledali državno prvenstvo, v drugem pa učitelja pri plesu. Ko smo si posnetka ogledali, smo se še
pogovorili, nato smo odšli v telovadnico. Tam
smo se najprej ogreli in po ogrevanju je sledilo
zbiranje parov. Učitelj je pare izbral kar po
velikosti – največja punca in fant skupaj itd.
Potem nam je pokazal, kako morajo fantje
prositi dekleta za ples. Ko smo poskusili tudi
to, nas je naučil plesne korake. Vadili smo jih
kar nekaj časa, vendar nam je šlo vseeno dobro.
Imeli smo tudi šest pravil, ki smo jih morali
upoštevati. Za konec pa smo zaplesali Gangam
style. Ko smo končali, nam je učitelj rekel, da
moramo toliko užitka oz. veselja zliti tudi v
naš ples. Tako se je končala naša ura.
Nika Ahlin, 5. a

20

DECEMBRSKI
TABOR V FIESI
V sredo, 19. 12. 2012, sem se zbudila tako kot
vsak dan v tistem tednu ob 7. uri zjutraj. Po
jutranji telovadbi smo zajtrkovali. Ker sem bila
tisti dan rediteljica, sem bila v jedilnici že pred
ostalimi. Pripravila sem krožnike in pribor, na
mizo pa sem prinesla hrano.
Takoj po zajtrku smo se odpravili na dolgo
pot. Najprej smo se odpravili do Piranskih solin,
kjer smo si ogledali bazene, v katerih pridelujejo
sol. Kasneje smo se povzpeli na hrib. Tam smo
si odpočili. Usedli smo se na klopce ter se najedli in napili. Pot nas je vodila do križa, kjer naj
bi se prikazala Marija. Tukaj smo se tudi fotografirali, saj so naši starši že nestrpno pričakovali naše fotografije. Na poti smo si ogledali
tudi najlepši klif v Sloveniji. Ko smo se spustili
po hribu navzdol, smo že mislili, da je pot končana in da se vračamo v dom. Kmalu so nam
učitelji povedali, da moramo priti še do Portoroža. Do tega mesta smo prišli skozi predor, po
katerem je včasih vozil vlak. Tunel je bil temen,
a v njem so bile luči in nas zato ni bilo preveč
strah. Dolg je bil 500 metrov. Kar nekaj časa
smo že hodili, na koncu pa le uzrli svetlobo, ki
je naznanjala konec predora. V soncu se nam je
pokazal čudoviti Portorož. Tam smo lahko pol
ure počivali ali pa si v tem času kaj kupili. Čakala nas je le še vrnitev. Bila sem že zelo izmučena in pot se mi je vlekla, ko pa sem pred seboj
zagledala naš dom, sem bila najsrečnejši človek
na svetu. Učitelj nam je povedal, da smo prehodili malo manj kot 13 kilometrov in bil je presenečen, da se nismo nič pritoževali.
Dan je bil dolg in naporen. Prav vsi smo bili
utrujeni in zvečer smo zaspali hitreje kot običajno. Noč pa je bila kljub vsemu kratka.
Saša Kočar, 7. a

KOLINE NA KOŽELJEVI
DOMAČIJI
V petek, 17. januarja 2013, smo se nekaj čez
osmo šestošolci odpravili na Koželjevo domačijo na Goro. Pred časom so jo obnovili ravno
zato, da bi vsi, zlasti pa mladi ljudje, spoznali
stare običaje in tradicijo, ki danes počasi izumira. Prejšnji mesec sem bil pri babici, kjer
sem tudi opazoval, kako naredijo klobase. Nekaj so jih dali prekaditi, nekaj pa ne. Klobase
naredijo iz mletega mesa, ki mu dodajo začimbe (poper, sol in česen). Mesar nam je pokazal
različne vrste mesa, nekaj stvari pa nam je povedala tudi neka gospa. Tam so bili tudi snemalci, ki so snemali potek
kolin. Orodje, ki se uporablja
pri kolinah, je sekira, žaga,
nož. Nato smo šli še v hišo,
kjer smo si ogledali, kako
gospodinja zamesi testo za
kruh. Kruh smo nazadnje
(skupaj z mesom) tudi poskusili. Bilo je zelo okusno.
Po prihodu v šolo smo si v
učilnici ogledali še film o
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tradicionalnih slovenskih jedeh. Za Prekmurje
sta značilna bograč in prekmurska gibanica, za
Alpski svet sir in mleko, za Primorsko pa ribe
in vino.
Doma sem še ves dan razmišljal o preživetem šolskem dnevu.
Andraž Kvas, 6. c

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
(21.-25. 1. 2013)
Pred odhodom na Roglo sem se šole v naravi
zelo veselila in resnica, da že dolgo nisem
smučala, me ni preveč obremenjevala. Na avtobusu pa me je začelo stiskati pri srcu. V misli
so se mi začeli vsiljevati stavki, da si ne znam
niti pancerjev obuti.
Bila sem napeta, a sošolka Sara me je pomirila, da je za take, kot sem jaz, posebna skupina.
Besede so me pomirile, a ne za dolgo. Ko sem
se na vrhu hriba že spotikala v smučarskih čevljih, me je spet začelo stiskati v trebuhu.
Kmalu je učitelj zamahnil z roko in zavpil:
»Tisti, ki smučanja še ne obvladate, pridite k
meni.« Bila sem vesela in hitro korak usmerila
k njemu. S Saro sva prišli v skupino in dobili
perfektnega učitelja. Vse nas je naučil smučati
– celo tako dobro, da sem ta šport vzljubila.
Kaja Zadrgal, 6. a
Četrti dan šole v naravi je bilo kot po navadi.
Zjutraj smo se zbudili, pojedli zajtrk in že smo
bili na smučišču. Po kosilu smo se odpravili
delat skulpture iz snega.
Nekaj časa smo hodili, dokler nismo našli
primernega kraja za izdelavo skulptur. Spremljal
nas je pes Piki. Naša skupina se ni mogla odločiti, kaj bi delale. Predlogov je bilo mnogo: iglu,
mesto Eskimov, snežak … Na koncu smo se
odločile za mesto snežakov. Pričele smo z delom
– naredile smo pet majhnih iglujev, šest snežakov in še veliko drugega. Seveda so snežaki
dobili oči, nos, usta, nekateri pa celo oblačila.
Soglasno smo sklenile, da morajo snežaki imeti
vodjo. Poimenovale smo ga za snežnega Julija
Cezarja. Okronale smo ga z vencem iz bršljana.
S tem smo se kar namučile, saj bršljan ni hotel
stati v krogu. Da snežaki ne bi umrli zaradi žeje,
smo jim naredile velik vodnjak. In kje bi snežaki brali knjige, če ne bi bilo luči? Ni nam preostalo drugega, kot da jim napeljemo elektriko.
Na koncu to ni bilo le mesto snežakov, ampak moderno mesto snežakov.
Sara Maleš, 6. a
Fotografija: Tabor 6.r.

Aplenca

DRUŠTVA
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Izdelovanja ptičjih hišic
Na Koželjevi domačiji smo člani TD Komenda
v sodelovanju s Sabino Romšak 2. februarja
2013 pripravili ustvarjalno delavnico »Kaj mi
poješ ptičica…«. Otroci in njihovi starši so
pod vodstvom naše članice izdelovali ptičje
hišice in pripravljali pogačice.
V zimskem času pritisne mraz in količina

lahko dostopne hrane, s katero se večina ptic
prehranjuje čez leto, se postopno zmanjšuje.
Ptice, predvsem manjše ptice pevke, nenadoma
postanejo nekoliko manj plašne in pridejo
bližje človeškim prebivališčem.
Hranjenje je za ptice pomembno v naseljih,
kjer so ptice izgubile veliko naravnih možnosti
za prehranjevanje. S krmilnicami smo
poskrbeli za klasičen način hranjenja
ptic. Njen čar je predvsem ohranjanje
stika z naravo in spoznavanje vrst, ki
ima med Slovenci dolgo tradicijo.
S krmilnicami ne samo, da pticam
pomagamo preživeti zimo, tudi nam
samim je hranjenje in opazovanje ptic
lahko v veliko veselje. Krmljenje ptic
ima velik vzgojni učinek. Otrokom tako vcepljamo življenjski pozitivizem
in spoštovanje do vsega živega.
Ustvarjalna delavnica je bila dobro

Bilo je bogato leto

Tako bi lahko poimenovali pregled dela in aktivnosti Turističnega društva Komenda v minulem
letu. Občni zbor je bil hkrati tudi lepo potrdilo

Tržnica
z domačimi pridelki in izdelki, na Koželjevi domačiji,
Gora 5 pri Komendi
v soboto, 2. in 16. marca,
od 8.00 do 12.00
Pričakala vas bo ponudba s pridelki in z
izdelki:
● med in izdelki iz medu
● kruh, potica in peciva, rezanci
● čaji, marmelade, kis, jabolka
● ščetarski izdelki
● kmetijski pridelki (zelenjava, jajca ...)
● eko, bio pridelki (zdrob, pira, ovseni
kosmiči …)
● mleko in mlečni izdelki
● mesni izdelki
● mila in unikatni izdelki
Vabljeni!
Organizator Turistično društvo
Komenda

uspeha, saj so se člani zbrali in ocenili delo društva
na Koželjevi domačiji na Gori. Lani so jo namreč
po ponudbi Tončke Absec in s strokovnim usmerjanjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Kranj člani društva ob sodelovanju oziroma prispevku Občine ter kar 92 donatorjev uredili in
usposobili za različne dejavnosti društva in ohranjanja dediščine v prihodnje.
V letu 2012 so izvedli vse prireditve in načrtovane akcije, ki so jih zapisali v program na
občnem zboru v začetku leta; koline, peko
kruha, razstavo razglednic in predavanje o pisanicah, pustovanje, Gregorčke z Mehurčki,
čistilno akcijo, razstavljanja na obeh sejmih v
Komendi pa tudi v Medvodah, Železnikih,
Gornji Radgoni, v Arboretumu, ob obletnici
Plečnika ponatis zloženke, pripravili razstavo
slik iz komendske zgodovine.
Velika slovesnost je bila ob odprtju Koželjeve domačije, v kateri so potem pripravili tudi
jaslice in razne delavnice ter druženja ob krušni
peči. In seveda Tržnica, ki je sedaj odprta
vsak prvi in tretji petek v mesecu. Na domačiji
pa so letos že imeli tudi predstavitev kolin in
peke kruha po starem.
Izšla je lani tudi zgibanka o Komendi in turistični zemljevid. Ob Koželjevi domačiji pa je
bila nedvomno največja akcija vključitev v

obiskana, udeleženci pa so v sobotnem dopoldnevu »dali duška« ustvarjalnosti.
Prizadevamo si, da bi na Gori pri Komendi
Koželjeva domačija privabila čim več »ustvarjalnih duš« in da bi bila udeležba vedno tako
dobro obiskana kot tokrat.
TD Komenda

Očistimo Slovenijo, ko so v občini zbrali 22
ton odpadkov.
»Za vse kar smo naredili velja zahvala vsem
članom, še posebej pa tistim, ki so bili vsak
trenutek pripravljeni pomagati in sodelovati,«
je na zboru predsednik Vid Koritnik.
Program, ki so ga sprejeli v nadaljevanju za
letos vključuje vse akcije iz minulega leta, od
novosti pa bodo med letom dejavnosti cvetnonedeljskih butaric, pravljični večeri za otroke,
gledališka igra spomladi, delo zeliščnega kluba
v juniju, ličkanje oktobra, medeni dan v novembru in božično novoletni sejem s pravljičnim večerom ob koncu leta.
A. Žalar

Aplenca se smeje
Na rednem sistematskem pregledu zdravnik
izpolnjuje kartoteko.
»Kadite?«
»Že dvajset let ne.«
»Alkohol?«
»Dvakrat ali trikrat letno kozarček dobrega vina.«
»Svinjsko meso jeste?«
»Ne, raje imam ribe ali perutnino.«
Zdravnik pogleda pacienta in zamišljeno
zamrmra:
»Hm – nekaj bova že našla, da vam bom
prepovedal!«
Zdravnik piše recept bolniku:
»Ta zdravila vam sicer ne bodo pomagala, a bistveno je, da nimajo stranskih učinkov.«
Pacient se pred operacijo ne more odločiti:
»Gospod kirurg, ne morem se odločiti:
naj grem na operacijo ali naj kar umrem?«
»Z malo sreče lahko imate oboje!«
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Smučarski tek v Suhadolah
Po dveh letih premora je bilo spet odprto občinsko prvenstvo občine Komenda v smučarskem teku. Progo je Francelj potegnil že v torek
in najbolj zagnani »laufarji« so pridno vadili
vsak dan. Nočne in jutranje deževne padavine
pred prireditvijo so sicer nekoliko omehčale
tekaško progo, kljub temu pa je bila le-ta dobro
pripravljena in tekmovanje je bilo povsem regularno.
Težke vremenske razmere so privabile nekoliko manj tekačev, ki so se istočasno pognali na
progo. Moški srednjih let so tekli dva
kroga (5km), dame in ostale starostne
kategorije pa so merili moči na polovico
krajši progi. Sneg je bil moker in smuči
so tekle počasneje, zato je bilo potrebno
vložiti več energije. Na startno ciljnem
prostoru se je zbralo kar nekaj navijačev, ki so spodbujali nastopajoče. Pri
dekletih je prva pritekla v cilj Jeretina
Katja, pri ženskah v zrelih letih pa je
naslov prvakinje osvojila Vida Jenko .
Pri fantih je Urh Groznik ugnal svojega dve leti mlajšega brata Svita. Veteranska kategorija je postregla z zanimivim
dvobojem
med
Francem
Zarnikom in Petrom Pibernikom, ki
je bil uspešnejši. Miha Koncilija je na

polovici prvega kroga prevzel vodstvo in svojo
prednost do cilja še povečeval. Prvi zasledovalec je zaostal za skoraj dve minuti in pol. Topel
čaj, prigrizek in seveda priznanja okrog vratu
so bili razlogi za dobro voljo nastopajočih, ki
so bili zadovoljni z doseženim. Pohvaliti je
potrebno tudi ŠD Suhadole, ki mu je v težkih
razmerah uspelo organizirati tekmovanje.
Rezultati – Ženske: 16 do 30 (2,5km): 1.
Katja Jeretina, 12:55; ženske 31 do 50 (2,5km):

1. Vida Jenko, 12:47, 2. Metka Kočar, 15:05, 3.
Sonja Groznik, 15:32, 4. Meta Majce, 20:38.
– Moški 11 do 15 (2,5km): 1. Urh Groznik,
14:02, 2. Svit Groznik, 15:49, 3. Marko Jeretina , 15:58; moški nad 50 (2,5km): 1. Peter
Pibernik, 10:10, 2. Franc Zarnik,12:25; moški
31-50 (5km): 1. Miha Koncilija, 20:04, 2.
Marko Florjanič, 22:23, 3. Boris Čebulj, 22:52,
4. Igor Jenko, 23:10, 5. Franci Groznik, 23:20,
6. David Kuster, 27:55, 7. Andrej Lah, 29:21.
Peter Pibernik

KOŠARKA

Zmagovalci mednarodnega turnirja v Turčiji

Ulična košarka dobiva vse večji pomen v
mednarodnem merilu. V želji, da bi se ta šport
prebil na olimpijske igre je mednarodna košarkarska zveza FIBA pripravila serijo tekmovanj, ki so se odvijala po posameznih celinah.
Ulična košarka je igra dveh trojk na en koš.
V nedeljo, 20. maja 2012, se je v središču
prestolnice končal prvi turnir Samsung državnega prvenstva v ulični košarki. Drugi dan
pokala FIBA Europe 3on3 so se na ulici pomerili tudi kadeti iz vrst KK Komenda (Žiga
LAH, Gregor KLOBČAR, Aljoša ZORMAN) in Aleksander BALAŽIC iz KK Helios
Domžale, ki so nastopali v skupini HIGHFL-
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YERS. Po napetem boju v
polfinalu so Veterani z 22:7
premagali skupino Highflyers.
Zagreti fantje, prepričani
v svoje sposobnosti, pa niso mirovali. Prijavili so se
še na regionalni turnir
Samsung v Mariboru, ki je
bil 16. junija 2012. Po srebru na turnirju v Ljubljani
so se zasluženo razveselili
zlata. V finalu so tako
gladko opravili z nasprotniki Blue Glasshoppers in
jih premagali s 16:6.
S finalnim turnirjem na
Prešernovem trgu pa se je 7.
julija 2012 končala sezona Samsung državnega prvenstva v ulični košarki. Med
najmlajšo starostno skupino so se do naslova prvaka dokopali košarkarji ekipe
Highflyers. Naši fantje so bili pred finalnim turnirjem ekipa z največ točkami
med kadeti. V finalu so z 9:7 premagali
Veterane, skupino, ki jih je maja na isti
lokaciji zaustavila na poti do 1. mesta.
Tako so Highflyersi upravičeno ubranili
prvo mesto na regijskih turnirjih.
Konec januarja 2013 so se aktualni
slovenski pionirski državni prvaki Aljo-

ša, Gregor, Aleksander in Žiga na povabilo Košarkarske zveze Slovenije udeležili mednarodnega turnirja v Istanbulu. Ti so se pomerili z
vrstniki iz Beograda, Skopja, Sanliurfe, Elaziga,
Hakkarija in Istanbula. Svoje delo so opravili
več kot odlično, saj so turnir končali brez poraza, potem ko so v finalu premagali Beograjčane.
Gregor Klobčar je bil imenovan tudi za najkoristnejšega košarkarja (MVP) turnirja.
Fantom iskreno čestitamo!
Rezultati mednarodnega turnirja v Turčiji - 22. januar: BEOGRAD : LJUBLJANA
8:16, HAKKARI : LJUBLJANA 6:20; 23. januar: ELAZIG : LJUBLJANA 8:18; 23. januar: SANLIURFA : LJUBLJANA 9:14; 24. januar: BEOGRAD : LJUBLJANA 9:13. (Ekipe
izven Turčije imajo imena po glavnih mestih
držav iz katerih prihajajo)
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DRŽAVNO PRVENSTVO MLADIH
BALETNIKOV
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Uspešna komendska baletka

Na državnem prvenstvu v Sežani
so baletne barve Glasbene šole Kamnik, pod vodstvom mentorice
Ane Trojnar, zastopale Anita Pirc,
Maja Blagojevič in Pia Veronika
Petrovič. Slednja je v kategoriji 1.a
osvojila srebrno plaketo. Mednarodna žirija je ocenila 56 tekmovalk
in tekmovalcev v petih starostnih
kategorijah.
Med 5. in 7. februarjem 2013 je
bilo v Kosovelovi dvorani v Sežani
državno prvenstvo mladih baletnih
plesalk in plesalcev - baletk. Tekmovanje od 1993. leta vsaki dve leti
organizira Zveza slovenskih glasbenih šoli. Na letošnjem, že 11. po
vrsti, je sodelovalo 56 tekmovalk in
tekmovalcev iz vse Slovenije.
Pia Veronika Petrovič
Petčlansko žirijo so sestavljali
Irek Mukhamedov, umetniški vodja baleta v SNG Opera in balet Ljubljana. Vrh baletne kariere je dosegel kot prvi solist v Moskovskem Bolšoj
Teatru in Kraljevem baletu v Londonu. Alenka Ribič je prva solistka
baleta SNG Maribor, prejemnica nagrade Društva baletnih umetnikov in
Glazerjeve listine ter prejemnica nagrade Prešernovega sklada leta 2004.

Že dvajseta skupščina
Na 20. redni skupščini so se v petek, 15. februarja, zbrali člani Društva
narodnih noš na Komendskem. S pregledom dela v minulem letu in z
letošnjim programom, ki so ga potrdili v do zadnjega kotička napolnjenem prostoru v prvem nadstropju Okrepčevalnice Prestige v Poslovni
coni Komenda številni člani, so hkrati nedoumno poudarili, da cenijo in
negujejo tradicionalno delo in včerajšnje vrednote narodne dediščine. V
narodnih nošah delujejo po raznih krajih Slovenije in tudi onkraj meje
ter seveda doma; Sveta gora, Solkan, ljubljanski grad, žegnanje v Beljaku, v Lipici, Kamniku, v Cerkljah je le nekaj krajev, kjer so se lani
predstavili. Takšen program načrtujejo tudi letos. Njihova glasbena
skupina razživi družbo povsod kamor pridejo v narodnih nošah, njihova
Otroška folklorna skupina Avrikelj pod vodstvom Marjana Rozmana pa
je podmladek, ki zagotavlja delo in obstoj društva za naslednja desetletja; in to na način, ki ga neumorno med letom in iz leta v leto neguje
predsednica društva dr. Angelca Žerovnik.
A. Žalar

Gagik Ismailian baletnik Državnega iranskega baleta ter član znanega
baleta Gulbenkian v Lizboni je prejemnik več uglednih mednarodnih nagrad, med drugimi na tekmovanju v japonski Nagoji in nemškem Augsburgu. V Ljubljani se je predstavil s tremi koreografijami pod skupnim
naslovom Ta ljubezen. Rita Pollacchi se je šolala v milanski Scali in na
baletni akademiji Heinz Bosl Stiftung. Od leta 2007 je solistka baletnega
ansambla SNG Opera in balet Ljubljana. Mateja Rebolj, do leta 1996
solistka baleta SNG Opera in balet Ljubljana, je prejemnica Zlate ptice,
Župančičeve nagrade in Prešernove nagrade za življenjsko delo.
Kamniško glasbeno šolo so uspešno zastopale tri tekmovalke: Anita
Pirc in Maja Blagojevič iz Kamnika ter Pia Veronika Petrovič iz Komende. Baletke so se pod mentorstvom Ane Trojnar na tekmovanje
pripravljale od lanske jeseni. Treningi so bili trikrat na teden v Kulturnem domu Kamniku, zadnji mesec pa so dekleta trenirala tudi po dvakrat
na dan; tudi ob sobotah in nedeljah dopoldan. Uspeh ni izostal. Pia Veronika Petrovič se je v torek, 5. februarja 2013, z odličnim prvim nastopom uvrstila v sredino finale, na katerem je potem osvojila srebrno
plaketo. Tako se je uvrstila med najperspektivnejše baletne plesalke,
rojene v letih 2000 in 2001.

RAZPORED OBVEZNEGA CEPLJENJA PSOV
PROTI STEKLINI ZA LETO 2013
SOBOTA, 09. 03. 2013
8:00
KRIŽ, pri Čubru
9:00
KOMENDA, pri KK Komenda
10:30
MOSTE, pri zbiralnici mleka
7:00-11:00 Veterina Kamnik d.o.o., Perovo 20
PETEK, 29. 03. 2013 ZAMUDNIKI
8:00
MOTNIK, pri Flegarju
9:00
LAZE, pri pošti
9:30
SREDNJA VAS, pri Ustanku
10:30
KOMENDA, pri KK Komenda
11:30
ŠMARCA, pri Jeranu
12:00
KREGARJEVO, pri Kočarju (nova hiša)
Cepljenje lahko opravite tudi vsak dan, od ponedeljka do
petka, v ambulanti za male živali, Veterine Kamnik, Perovo
20, med 7. in 18. uro.
Steklina je smrtno nevarna in neozdravljiva bolezen živali in ljudi, ki
se prenaša z ugrizom bolne živali. Največjo nevarnost za prenos stekline na domače živali in človeka predstavljajo lisice in necepljeni psi.
Cepljenje je obvezno za vse pse, starejše od treh mesecev.
Cepljenje, dehelmentizacija in vpis cepljenja v Centralni
register psov: 31,42 EUR.
Na cepljenje prinesite potni list psa in svoj osebni dokument. Za dodatne informacije povprašajte svojega veterinarja na tel. št. 830 9 577.
NOVO !
MOŽNO TUDI CEPLJENJE NA DOMU PO PREDHODNEM
DOGOVORU NA TEL. ŠT. 051 626 941
VETERINA KAMNIK D.O.O.

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

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Aplenca-Glasilo občine Komenda, Leto 22, številka 3, bo izšla 29. marca 2013. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 14. marca
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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KRONIKA

Skoraj vse nam je že znano
Vsa kazniva dejanja, vpisana v poročilu Policijske postaje Kamnik za
mesec januar, so nam že znana po svoji vsebini in posledicah. Imam vtis,
da je nekaterim lastnikom malo mar za varnost premoženja in so zato hiše
in lokali kaj lahek plen vlomilcev in tatov. Tudi medsebojni spori znancev
in sorodnikov niso redkost. Za vsa ostala kazniva dejanja pa bi lahko rekli,
da so »v mejah normale«, če upoštevamo pogostost in velikost občine.
Vlomi so postali zelo pogosti, za strnjena naselja celo prepogosti. Ste
kdaj pomislili, da bi vam sosed malo popazil na hišo, ko vas ni doma?
To pišem, ker je bilo v januarju 5 vlomov in poskusov vloma in 1 tatvina denarja v lokalu.
Vlom s tatvino kolesa se je zgodil 14.1. na Gmajnici. Morda je imel
zmikavt predaleč do doma in si je omislil tuje kolo. Istega dne je bilo
vlomljeno v poslovni prostor v Mostah, kjer je nepridiprav prišel do določene vsote denarja. Bogve kdo je preprečil poskus vloma v osebni avtomobil 16.1. na Klancu, prav tako se ni posrečil vlom v poslovni prostor v
Komendi, ki se je zgodil 28.1. Je pa nepridiprav nepoklican vlomil 25.1.
v stanovanjsko hišo v Komendi. Da so bili stroški za novo leto visoki, je
dokazal tat, ki je že 4.1. ukradel denar v gostinskem lokalu, pa tudi nekaj
brezplačnih »tankanj« so si nekateri privoščili na bencinskih črpalkah.
Kar precej let se že ukvarjam s pisanjem kronike zavrženih dejanj, pa
doslej še nisem imel prilike, da bi kako kaznivo dejanje spodbudilo
spomin na mlada leta. Vsi smo se v osnovni šoli gotovo učili o Antonu
Aškercu in morda še poznamo njegovo balado »Mejnik«. Na kratko:
preminuli sosed se vrača in prenaša na rami mejnik, pa vpraša malo
okajenega soseda v temni noči: »Joj, kam bi del?« Živi brez strahu odgovori: »I, kjer si vzel!« Nadaljevanje poznamo. Policija pa je zapisala
v svoje anale, da je 22.1. zemlje lačen ali iz objestnosti doslej še neznani storilec premikal mejna znamenja na Mlaki. Sodišče bo gotovo naložilo storilcu, da te mejnike postavi v »prejšnje stanje«.
Na prireditvi »Skupaj se imamo fletno«, 26.1., smo slišali Kettejevo
pesem »Pijanec«. Pa so se nekateri gostje v lokalu v Komenda 27.1.
spomnili tega dogodka in morda zahtevali od natakarice: »Daj mi, daj,
vinca, lepa točajka«. Ne vemo, če so bili uslišani, so se pa med seboj
stepli. Posredovati je morala Policija.
Tudi spori in pretepi spadajo med kazniva dejanja, če mora posredovati Policija, ki je v januarju morala »obiskati« kraje širom občine in
miriti ljudi. Ker 2.1. ni več dela prost dan, sta se razjezila znanca na
Gmajnici in se nekoliko »obdelala«. Tudi »obdelovanje« med sorodniki
ni posebnost, to sta 4.1. dokazala sorodnika v Suhadolah. Prepiri med
sorodniki ali znanci pa so sestavni del medčloveških odnosov današnje-

PISMO

Hoja ob robu

Adrenalinski športi so vedno bolj popularni v današnjem vsakdanjiku.
Vendar ni potrebno prav daleč, da jih dosežemo. Včasih je dovolj samo,
da pridemo na domače dvorišče in gremo naprej skozi Mlako peš. Cesta
ali pot je namenjena vsem, ampak pešec je najmanj zaželen na terenu.
Zjutraj, ko je še temno in tudi promet je gostejši, tako imamo kmalu
možnost začeti s poskoki v stran, pa malo na travo in nazaj, ali pa kakšno
oviro preskočiš. Včasih se potuhneš k živi meji kot izvidnik in oprezaš in
poslušaš, če gre kakšen avto, potem pa dalje. Kadar pa pripeljeta avta
vsak iz svoje smeri, si že prepuščen naključju, ali bo ustavil, ali ne; ker
kakšne vrvi, pač ni, da bi se malo dvignil od tal. Prav vesel si, ko prideš
na pločnik in malo bolj sproščeno nadaljuješ pot. Ampak potem zapade
sneg in zgodba je še burnejša, saj je pot še malo ožja pa so poskoki v sneg
in nazaj še višji in bolj drseči. Rekreacija je zaželena, ampak fino je, če
jo sam izbereš; toda včasih je pač treba tudi peš do »busa« ali trgovine.
Mogoče bi pa kakšen meter »odštemali« in prinesli iz idustrijske cone,
tam je tako fino vse urejeno in očiščeno pa nobenega sprehajalca.
Janez Grobelšek, Mlaka, Komenda

Odšli so…
Jožef Kočar, rojen 15. 4. 1928, Moste 22, star 84 let
Jožef Peterlin, rojen 4. 5. 1924, Komenda, Zadružna ulica 4, star 88 let
Veronika Vidmar, rojena 20. 1. 1924, Moste 88, stara 51 let
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ga razvrednotenega časa. Spor med sorodniki se je zgodil 16.1. v Komendi, znanca sta se sprla 21.1. v Podborštu; te vrste dogodkov pa je
26.1. zaključil spor med sorodnikoma v Mostah.
Da se na novega leta dan lahko zgodi tudi prometna nesreča, ni nič
čudnega, spričo naše vozniške kulture. Pav na ta dan se je nekomu najbrž zelo mudilo domov. Ob 15.00 je v križišču izsiljeval prednost in
povzročil prometno nesrečo. Kaj ga čaka, vemo. Drugemu povzročitelju
prometne nesreče pa se je tudi mudilo domov 7.1. (ob 21.55); najbrž v
toplo posteljo, pa je zaradi neprilagojene hitrosti na Gmajnici zapeljal
tja, kamor vozilo vsekakor ne sodi.
To bi bilo za danes vse. Morda samo še opozorilo: Zima še ni pokazala vseh zob, morda najostrejše še hrani za poznejši čas. Bodimo pripravljeni na to.
Tone Ogorevc
Ko pošle so mu moči,
zaprl trudne je oči.
Čeprav spokojno spi,
z nami še naprej živi.
ZAHVALA
V 89. letu starosti se je od nas poslovil
mož, oče, dedek, pradedek, brat, bratranec in stric

JOŽE
PETERLIN
Pokopali smo ga 26. januarja 2013 v krogu družine, sorodnikov in
prijateljev. Iskreno se zahvaljujemo vsem za izraženo sožalje, lepe
misli, darovano cvetje in sveče. Iskrena hvala vsem, ki ste ga imeli
radi, ga spoštovali in se poklonili njegovemu spominu.
Vsi njegovi
Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Če lučko na grobu upihnil bo
vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.
Zato ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite.
ZAHVALA
Ob nepričakovani in mnogo prezgodnji
izgubi drage žene, mami, hčerke, sestre
in tete

VERONIKE VIDMAR
rojene Špenko
IZ MOST PRI KOMENDI
se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem,
sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje sveče in
maše za vso pomoč, ki ste nam jo nudili v najtežjih dneh. Posebej se
zahvaljujemo našemu gospodu župniku Zdravku Žagarju za lepo
opravljen obred in pogrebnemu podjetju Jerič. Hvala za izrečeno
sožalje in lepe misli. Hvala vsem, ki ste bili z nami na njeni zadnji
poti in vsem, ki jo ohranjate v spominu.
Žalujoči vsi njeni.

Spomladanski kmetijski sejem v Komendi 22. do 24. marca

Ureditev prometa med sejmom v Komendi
Konjeniški klub Komenda organizira od 22. do 24. marca 2013 Spomladanski kmetijski sejem. Pričakujemo, da bo sejem obiskalo več
tisoč obiskovalcev, za katere smo zagotovili ustrezne parkirne prostore. S ciljem, da se zagotovi varnost obiskovalcev sejma ter prebivalcev
Občine Komenda, bo med sejmom (v skladu z dovoljenjem Občine
Komenda) občasno spremenjena prometna ureditev v Komendi:
1. Popolna zapora javne ceste št. 039120 (Moste – Zalog) na odseku
od objekta Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37, do
objekta občinske stavbe na Zajčevi 23.
2. Delna zapora javne ceste št. 162020 (Kranjska pot) v celotni
dolžini od državne ceste G104 Mengeš – Kranj, do občinske
stavbe na Zajčevi cesti 23 v Komendi v smeri iz državne ceste
proti naselju Komenda.
3. V soboto, 23. in nedeljo, 24. 3. 2013, bo za obiskovalce sejma
urejen parkirni prostor na območju industrijske cone v Žejah. Iz
parkirnega prostora do sejma in obratno bo za obiskovalce organiziran brezplačni avtobusni prevoz.
4. V petek, soboto in nedeljo bo med 19. in 7. uro popolna zapora
sejemskega prostora. V tem času bo dostop do parkirnega prostora
pri hlevih KK Komenda možen le iz Glavarjeve pri OŠ Komenda.
Na vseh cestnih zaporah bo zagotovljen dovoz in dostop za prebivalce
naselja Komenda, redne avtobusne linije in za intervencijska vozila.
Postavljena bo ustrezna cestna signalizacija z označenimi obvozi,
postavljene ustrezne obvestilne table in zagotovljeno ustrezno število
rediteljev.
Prosimo razstavljavce in obiskovalce sejma, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in se ravnajo v skladu z obvestili rediteljev oz. z obvestili na obvestilnih tablah.
Lastnike zemljišč v neposredni okolici prireditvenega prostora prosimo, da morebitno škodo, ki bi nastala na zemljiščih zaradi sejma, sporočijo vodji rediteljev Miliču Jelenku na telefon 041-471-690 ali na sedež

KK Komenda na Glavarjevi ulici v Komendi.
Prosimo za potrpežljivost in razumevanje!
KK KOMENDA

ČEBELA IN OSAT
Februar 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 – Društvu narodnih noš na komendskem s predsednico dr.
Angelco Žerovnik. Člani
društva so se sredi tega
meseca sestali že na 20.
redni skupščini. Jubilej
torej pomeni, da že dvajset let vsako leto z bogatim delovnim programom ohranjajo in nadgrajujejo narodno zavest in našo kulturno dediščino.
OSAT – Tistim, ki so meni nič, tebi nič podaljšali kraj Podgorje in s
tem tudi mejo Občine Kamnik v območje občine Komenda in s tem
zmanjšali območje
vasi Križ v občini
Komenda, prestavili sakralni objekt
(znamenje) in turistični kozolec TD
Komenda v Podgorje oziroma v
občino
Kamnik
(?!).

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

NAPOVEDNIK

GREGORČKI – V ponedeljek, 11. marca, med 18.30-20.00 uro, ob
ribniku Križ. Vabi TD Komenda

dogajanj februarja, marca
NOVOLETNI KONCERT - Ustanova Petra Pavla Glavarja bo priredila tradicionalni NOVOLETNI KONCERT v soboto, 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.

z

TRŽNICA – Tržnica turističnega društva
domačimi pridelki in izdelki, na Koželjevi domačiji, Gora 5 pri Komendi v soboto, 2. in 16.
marca, od 8. do 12. ure.
NODIJEV ROJSTNI DAN – Lutkovno gledališče KAM vabi v Kulturni dom v Komendo v torek, 5. marca, ob 18. uri na lutkovno
predstavo Nodi praznuje rojstni dan.
IZLET V ZREČE - Izletniška sekcija DU Komenda organizira 7.
marca izlet v Zreče s kopanjem in ogledom žičke kartuzije. Odhod ob
7.00 iz Komende. Prijave: vodja sekcije Marija Špehonja na tel.:
031-405-303 in vaški poverjeniki.
POHOD NA SV. PRIMOŽA - Pohodniki Pohodniške sekcije DU Komenda bodo odšli na pohod na Sv. Primoža 9. marca. Odhod ob 8.30
iz Most izpred trgovine s sadjem.
OBČNI ZBOR DU KOMENDA - Občni zbor bo v soboto, 16. marca,
ob 16.00 v avli Osnovne šole Komenda. Vabljeni vsi člani!
K SV. MIKLAVŽU – Pohod k Sv. Miklavžu organizira Pohodniška
sekcija DU Komenda 23. marca. Odhod ob 8.30 iz Most na križišču
pri sadjarju.

ZA MAMICE IN ŽENE - V petek, 22. marca , ob 17. uri, vas Krajevni odbor rdečega križa Moste vabi v OŠ MOSTE na prireditev
ob Dnevu žena in Materinskem dnevu. Program, v katerem se bodo
mamicam, babicam in tudi očkom in dedkom zahvalili za vso skrb in
ljubezen, bodo pripravili učenci OŠ Komenda Moste. Iskreno vabljeni!
DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda / 031-297-712 /

VELIKONOČNE PISANICE – V ponedeljek, 18. 3. 2013, od 19.00
do 21.00 bo v Mravljišču potekala ustvarjalna delavnica okraševanja
naravnih jajc v različnih tehnikah (belokranjska, jedkanica, servietna,
marmorirana…). Prijave in informacije na 031/297-712 ali mravljisce@
gmail.com. Pridite in ustvarjajte z nami!
POZDRAV POMLADI– V soboto, 23. 3. 2013, od 19.00 do 22.00 bo
v Mravljišču plesno glasbeni večer za mlade 12+ s karaokami, srečelovom, skritim gostom in družabno zabavnimi igrami. Vstop prost. »NAJ
BO MLADOST ZDRAVA NOROST!«
LIKOVNA USTVARJALNICA – Vsako sredo, od 20.00 do 21.30
vabljeni v našo družbo in na ustvarjanje okrasnih in uporabnih izdelkov
iz raznovrstnega materiala, ki vas že čaka v Mravljišču. Več informacij
dobite na 031/297-712 ali mravljisce@gmail.com.
RAZMIGAJ SE! – športne aktivnosti za mlade 12+ potekajo vsak četrtek od 15.30 do 17.00 v Športni dvorani Komenda. Vstop prost, obvezna je športna oprema.
Vsa dogajanja v MRAVLJIŠČU – Mladinskem centru Komenda
lahko spremljate na naši spletni strani www.mravljisce.com, lahko pa
nam pišete na mravljisce@gmail.com in vas bomo sproti obveščali o
vseh naših aktivnostih.

Barviti tulipani prinašajo pravo pomlad in zato pravo pomlad lahko
doživite samo v Arboretumu v Volčjem Potoku .
Letošnjo pomlad še posebej saj bo od 25. aprila do 5. maja v gosteh
Nizozemska Vas, s predstavitvijo njenih kulturnih, geografskih in kulinaričnih značilnosti. V tem času bo tudi naša že tradicionalna spomladanska razstava z vrtnarskim sejmom.
Arboretum se razprostira na več kot 80 ha, zato vsak lahko naje dovolj
prostora za prijetni sprehod!
Nasvidenje v pomladnem Arboretumu!

Čestitamo! Nagrade (vstopnice) pod točko 1 in 2 so nagrajencem že
posredovane, 3., 4. in 5. nagrado lahko nagrajenci na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta prevzamejo pri USTANOVI PETRA PAVLA GLAVARJA, Zajčeva cesta 23 (tajništvo Občine Komenda),
1218 KOMENDA.

Nagrade:
1. nagrada – 1 sezonska karta
2. nagrada – 1 družinska karta
3. nagrada - karta za odraslo osebo
4. nagrada – karta za odraslo osebo
5. nagrada - 10 enoletnic
6. nagrada –10 enoletnic
Rešeno križanko (lahko
napišete tudi samo REŠITEV
GESLA) pošljite na naslov:
Uredništvo Aplence, Zajčeva
23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 14. marca
2013. Na kuverto napišite
ime, priimek, naslov in Nagradna križanka.

NAGRAJENCI Nagradne križanke UPPG v Aplenci Glasilu občine
Komenda, številka 01/2013:
1. nagrada – 2 vstopnici za koncert – MARIJA ŠTRICELJ, MOSTE 87, 1218 KOMENDA
2. nagrada – 1 vstopnica za koncert – SLAVKA LONČAR, PODBORŠT PRI KOMENDI 17 A, 1218 KOMENDA
3. nagrada – CD dr. Angelce Žerovnik: Stres in depresija – URŠKA
PETKOVŠEK, KRIŽ 44 D, 1218 KOMENDA
4. nagrada – CD dr. Angelce Žerovnik: Stres in depresija – JANEZ
PETERLIN, KRIŽ 71, 1218 KOMENDA
5. nagrada – CD dr. Angelce Žerovnik: Stres in depresija – PETER
BREJC, GMAJNICA 239, 1218 KOMENDA

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

