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December pred prazniki in letom 2014
Začel se je s tradicionalnim postavljanjem novoletne jelke in Gašperjevim Miklavžem, ki je delil da-
rila tudi po vaseh, po božično-novoletnem sejmu pa ga bodo sklenile mažoretke  v Športni dvorani 
v Komendi in Konjeniki z že 22. sprevodom na Križu.

Že naslednji večer, 30. novembra, pa je tradicionalni prireditveni de-
cember nadaljeval Gašperjev Miklavž v športni dvorani v Komendi. 
Tudi tokrat je Srečo Korbar potrdil svojo organizacijske sposobnosti, saj 
je športno dvorano napolnil na odru s številnimi ansambli. Domače, 
narodno zabavne glasbe je bilo res za veliko dušo njenih ljubiteljev. In 
tudi Gašperji so potrdili, da niso kar tako in da si zaslužijo ne le ime, 
ampak tudi prireditev z imenom, ki je bila tokrat že enajstič zapored. Pa 
tudi komendski gasilci so prišli na svoj račun, saj so se tudi tokrat 
predstavili z dobro organiziranim srečelovom in pred dvorano s sposob-
nostjo urejanja prometa. No, imeli smo tudi Mizo Aplenca, za kar se 
Sreču Korbarju v uredništvu Aplence še posebej zahvaljujemo.

S pravim Miklavžem je potem kot običajno že v četrtek, 5. decembra, 
obiskal najmlajše v štirih vaseh s cerkvami. Po ustaljenem vrstnem redu 
Suhadole, Moste, Križ,Komenda so mu pomagali pri obiskih in organi-
zaciji člani društva Skupine aktivnih Klančanov. Vsi smo uživali, najbolj 
pa najmlajši.

Po Tržnici prvo soboto, ko je bila tudi decembrska pokušina jedi, je 

Prireditveni december pred prazniki se je letos začel že novembra. Kar 
dve prireditvi sta ga »odprli«. V petek, 29. novembra, so najprej posta-
vili novoletno jelko in prižgali lučke na njej; tudi letos po tradiciji člani 
turističnega društva. Tokrat je bila prireditev na Koželjevi domačiji. 
Zapeli so najmlajši, po nagovoru predsednika društva Vida Koritnika pa 
smo v topli hiši poslušali pravljice, starši pa so pomagali pri izdelavi 
adventnih venčkov. 



Aplenca Glasilo občine Komenda 12/2013

33

Občankam in občanom občine Komenda 
Vesel božič in srečno leto 2014. 
Čestitamo ob dnevu samostojnosti.

Uredništvo Aplence  

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM ŽELIM 

LEPE IN DOŽIVETE BOŽIČNE PRAZNIKE.

V PRIHAJAJOČEM NOVEM LETU NAJ VAS 

SPREMLJAJO ZDRAVJE, MIR, VESELJE, SRE-

ČA TER DOBRO MEDSEBOJNO SODELO-

VANJE IN RAZUMEVANJE.

PRAZNIK SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

NAJ BO NAŠ DAN VESELJA IN PONOSA!   

MIHA NOVAK 

NAČELNIK UPRAVNE ENOTE 

KAMNIK S SODELAVCI 

bila nadvse zanimiva etnološka prireditev oziroma razstava v četrtek, 
12. decembra. Društvo podeželskih žena Kamnik Komenda. ki ima prek 
90 članic, je pripravilo razstavo kruha v Lončarjevem muzeju na Pod-
borštu. Že dan prej, kot je na odprtju oziroma v kulturnem programu 
povedala predsednica društva Cvetka Rustovski, so s člani društva So-
žitje spekle več kot deset vrst kruha. Majda Polak s citrarko in pevci pa 
je z zgodbo o kruhih in priložnostno pesmico ene od članic društva še 
dodatno obogatila večer s kruhi za dušo. Neverjetno kolikšno ponudbo 
spominkov in pozornostnih predmetov so pripravili. Janez Lončar, ki je 
letos dosegel sedem križev je z domačimi zares prepoznavno ime Ko-
mende daleč naokrog s svojim muzejem in v njem z različnimi zanimi-
vostmi. Ob tej priliki se je njemu in njegovi družini še posebej zahvalil 
tudi župan Tomaž Drolec. Večer pa so 12. decembra sklenili učenci in 

starši z Bazarjem v šoli v Mostah.
Če v tem pregledu izpustimo zelo pomembno predstavitev spletne 

strani kamniško-komendski biografski leksikon in nekatera društvena 
srečanja svojih članov, pa ne moremo mimo petkovega in sobotnega 
božično-novoletnega sejma na Koželjevi domačiji s ponudbo živil, do-
mačih izdelkov in z jaslicami. Zbornik etnološko konservatorstvo je v 
soboto v okviru dogajanj na sejmu predstavila dr. Mojca Tercelj Otore-
pec. V nedeljo, 22., so imele prireditev ob koncu leta komendske mažo-
retke. Še pred obema dogodkom pa je že v četrtek, 19. decembra, popol-
dne komendska dvorana v kulturnem domu popoldne pokala po šivih, 
ko so jo pri pravljični zgodbi in ob obisku Božička napolnili najmlajši 
iz vrtca s starši.

December pa bodo v četrtek, 26., sklenili konjeniki, ko bodo na Križu 
že dvaindvajsetič zapored s sprevodom skozi vas pri cerkvi dobili bla-
goslov za konje.                                                                          A. Žalar
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ŽUPAN TOMAŽ DROLEC

ŽUPANOVA BESEDA

Naj bo božič lep, doživet in vesel, 
leto 2014 pa srečno, mirno, zdravo v 

medsebojnem sodelovanju in 
razumevanju.

Iskrene čestitke ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti.

Tomaž Drolec
Župan Občine Komenda 

s sodelavci

Leto, z morda včasih in za koga simbolično številko, leto 2013 se 
izteka. Kako bi ga ocenili?

»Začeli smo ga z novim vrtcem. Tako smo, kot vsa leta doslej, nada-
ljevali že poznano zelo dobro urejeno varstvo najmlajših in šolanje 
učencev. Skozi vsa leta obstoja naše občine smo namreč uspeli vedno 
zagotoviti zadostno število prostih mest v vrtcu. Ravno tako nam je 
uspevalo vseskozi posodabljati prostore za potrebe izvajanja pouka v 
šoli, tako v Mostah, kakor tudi v Komendi. In če imamo v vidu, da smo 
že kar nekaj časa v samem vrhu po številu otrok na tisoč prebivalcev v 
Sloveniji, je to prav gotovo podatek, na katerega smo lahko ponosni.

Malo manj smo lahko ponosni z zagotavljanjem varne poti v šolo, za 
kar pa se imamo zahvaliti obstoječi zakonodaji in pa predvsem parim 
našim občanom, ki nikakor ne morejo sprejeti določenih dejstev in jim 
je malo mar tako za naše najmlajše, kakor tudi konec koncev za svoje 
najbližje. Težave rešujemo zato z nepotrebnimi(!) prevozi v šolo in s 
tem delamo škodo skupnosti in predvsem otrokom. 

Ni pa šlo lani vse tako, kot si človek želi. Nekaj so k temu pripomogle 
splošne slabe razmere, v katerih je cela država, nekaj pa nesoglasja do-
ma, v občini. Ni bilo namreč podpore večine v občinskem svetu. Najlep-
ši dokaz za takšno oceno je na primer primerjava, kaj smo naredili ob 
soglasju in skupnih prizadevanjih v prejšnjih mandatih. Letošnja števil-
ka »13« pa je bila na žalost drugače zmagovita.« 

Kaj je narejeno, kaj v pripravi?
»To je vsekakor zadnji odsek v kanalizacijski zgodbi v občini, ki se je 

pokazal tudi pri letošnjem urejanju struge Pšate. Občina je sedaj končno, 
skupaj z občino Cerklje, povezana s centralno čistilno napravo v Dom-
žalah. Urejene je tudi nekaj sto metrov brežine potoka Pšata.

Zelo pomembno in kar nekako »potiho« pa smo sprejeli nov prostor-
ski plan, ki nam omogoča nove pozidave, predvsem pa zelo pomembno 
za nas vse, da je sedaj omogočena priprava dokumentacije za izgradnjo 
zadrževalnikov na naših vodotokih. Da je to res velik uspeh, pove poda-
tek, da je to izmed 211 občin uspelo uresničiti do danes le 85 občinam. 
Ni treba posebej poudarjati, da je za to kriva vseskozi se spreminjajoča 
zakonodaja in pogosto trdovratno »togi ljudje«, s katerimi se med po-
stopki srečujemo. Da zaradi njihovih nesmiselnih in ne življenjskih od-
ločitvah trpi razvoj cele Slovenije, jim je prav malo mar. Prav zato se 
nam zdi nesmiselno, da moramo po vseh postopkih, ki smo jih opravili, 
delati še za vsak potok posebno okoljsko poročilo. Kakor da tega v vseh 
dosedanjih postopkih že nismo upoštevali in delali.«

Ob nekaterih nekdanjih in novih prepoznavnostih je Komenda že 
nekaj časa vse bolj poznana tudi kot sejemska občina.

»Zagotovo. Vsekakor velja izpostaviti v tej oceni še posebej zadnji 
jesenski kmetijski sejem, ki je bil po površini, številu obiskovalcev in 
razstavljavcev največji doslej. Prvič pa se je formalno potrdil tudi s 
Katalogom razstavljavcev kot pravi slovenski sejem s »pogledi« v 
mednarodni evropski prostor in sejemski program. In na njem ob odprtju 
je bilo tudi zelo nedvoumno povedano, da mora sejem že v bližnji pri-
hodnosti dobiti nujno potrebnih 10.000 (deset tisoč) kvadratnih metrov 
razstavnega prostora. Za širitev svojega vsebinskega programa.

Z veseljem pa ob tem tudi lahko ugotovim, da že ves čas dajemo velik 
poudarek društvom in klubom v občini. Kljub krizi bomo tako nadaljeva-
li tudi leta 2014. Društva in klubi sestavljajo našo občino in na številne 

Žal drugače zmagovita 
trinajstica
Imamo pa vendarle izkušnje: Le pozitivno in odkrito sodelovanje - 
Ponosni na skrb za mlade, malo manj pa na varne poti v šolo. - 
Končno povezani s centralno ČN - Prostorski plan pa kar malo 
»potiho«. - Smo čisto prava sejemska občina.

smo zaradi širših, tudi mednarodnih uspehov, lahko zares zelo ponosni!«

In leto 2014? Katere bodo najpomembnejše naloge?
»Najpomembnejši je ta trenutek podpis pogodbe za pridobitev sred-

stev iz kohezijskih skladov za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture v 
občini. Od te pogodbe bo odvisen tudi pričetek izgradnje ostale infra-
strukture in s tem uresničitev že lani začrtanega komunalnega programa. 
Z nepovratnimi sredstvi pa upam tudi na ureditev krožnega križišča pri 
občini in na ureditev pešpoti priti Gmajnici. Slednja je tudi najbolj nujna 
za varno pot najmlajših v šolo.« 

V razpravah na odborih konec novembra o občinskem proračunu 
za prihodnje leto, je bila precej izpostavljena knjižnica zaradi 
stroška, ki ga občina plačuje za skupno knjižnico Kamnik-Komen-
da. Slišati je bilo, da bi lahko imeli svojo knjižnico, ne pa stroškovno 
skupno s sedežem v Kamniku.

»Moram pojasniti,da je bila to moja prva želja, ko smo šli z občino 
Kamnik narazen. Zato sem takrat odločno vztrajal, da imamo samostoj-
no knjižnico v Komendi. Danes sedanji direktorici Bredi Podbrežnik 
velja vsa pohvala, da knjižnica v Komendi tako deluje in sodeluje s 
centralno v Kamniku. To naše sodelovanje, če včasih primerjam podob-
no organizirano knjižničarstvo po slovenskih občinah, je vzorno in do-
besedno zgledno. Seveda pa to sodelovanje ni bilo vedno takšno. Da pa 
nismo mogli biti samostojni, če smo bili že s šolo, z vrtcem, s knjižnico 
ni šlo, ker je pogoj, da država sofi nancira vse programe, da je na obmo-
čju, kjer knjižnica deluje, vsaj 15 tisoč prebivalcev. Nekaj podobnega je 
tudi pri glasbenih šolah. 

Vesel pa sem tudi, da je pred nedavnim izšel Leksikon pomembnih 
Komendčanov v okviru projekta Knjižnice v digitalni obliki. Ta seznam 
bomo za občino Komenda v prihodnjem letu temeljito pregledali in nato 
obogatili. Imamo namreč na Komendskem kar lepo število imen, ki jih 
ne gre spregledati, pozabiti in za katera nas ni treba biti sram.«

Namesto običajne čestitke oziroma voščila ob novem letu 2014 vas 
prosim za misel, ki vas vodi, na katero se ob vašem delu večkrat 
spomnite. Kakšen je vaš moto ob vodenju občine?

»Sporazumno smo skupaj doslej dosegali cilje. Pozitivna energija in 
odkrito sodelovanje sta naše preverjeno zagotovilo za razvoj. To je tudi 
rešitev iz težav in drža za nadaljnjo pot.«

Naj bo Srečno 2014., v katerega se podajamo, gospod župan.
Andrej Žalar
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AKTUALNO

Kot se izteka koledarsko, se izteka tudi tekmo-
valno leto naše gasilske mladine. Zadnje je 
tekmovanje v pikadu, ki se ga udeleži vedno 
veliko otrok in je poleg tekmovalnega dela tudi 
zaključno družabno srečanje. Pikado je vedno 
zanimivo tekmovanje, ker so vedno novi zma-
govalci. Tudi letos je bilo tako. 
Čast tekmovalcev iz PGD Komenda je reše-

val Rok Repenšek s srebrno medaljo, daleč 
najboljši pa so bili mladi gasilci iz Tunjic. Pa 

Novice iz PGD Komenda
tudi mladi gasilci iz PGD Križ so se odlično 
odrezali. Ob koncu tekmovanja smo razglasili 
tudi najboljša društva celoletnih tekmovanj 
gasilske mladine: 1. mesto PGD Tunjice, 2. 
mesto PGD Komenda, 3. mesto PGD Šmar-
ca in 4. mesto PGD Križ.

30. novembra smo v športni dvorani Ko-
menda organizirali srečelov ob prireditvi Ga-
šperjev Miklavž. Naša mladina je pridno pro-
dajala srečke, saj je izkupiček namenjen 

delovanju mladine. Zato se vsem, ki ste nam 
pomagali z dobitki ali z denarnimi prispevki, 
iskreno zahvaljujemo.

Naše društvo je bogatejše za enega gasilske-
ga častnika. Naziv gasilski častnik je pridobil 
Anton Smrekar. Dve članici pa bosta zaradi 
objektivnih razlogov praktični del lahko opra-
vili v prvi polovici naslednjega leta. Čestitamo 
Antonu Smrekarju.

Iz PGD Komenda Mihaela Poglajen

Vzgojno delovni center INCE iz Mengša, ki 
ima v Mostah umetniško enoto INCE ZU, 
vsako leto v okviru dneva odprtih vrat predsta-
vi dela in aktivnosti. Letos so se na dnevu od-
prtih vrat predstavili 3. in 4. decembra. Tudi 
tokrat so vsi, ki so prišli na obisk in ogled lahko 
kupili različne unikatne izdelke za majhne ob-
daritve z majhnimi pozornostmi. Poleg izdel-
kov so letos za obiskovalce pripravili tudi pe-
civo in slaščice iz njihove delavnice. S tem pa 
so se  predstavili, da v okviru delovnih progra-

INCE v Mostah

V letošnjem dnevu odprtih vrat slovenske kul-
ture je Knjižnica Kamnik prijetno presenetila z 
dvema pomembnim dogodkoma. Direktorica 
Matične knjižnice Kamnik Breda Podbrežnik 
je v Komendi v začetku decembra pripravila 
predstavitev novih elektronskih virov, po-
membnih za občino Komenda. Prvi je bil digi-
talizirani zbornik Po poteh kulturne dediščine 
v občini Komenda v digitalni knjižnici Sloveni 
je. Drugi pa je kamniško-komendski biografski 
leksikon. 

Ob predstavitvi slednjega 4. decembra so se 
v knjižnici zbrali kar številni ljubitelji in redni 

Biografski leksikon Komende
obiskovalci knjižnice v Komendi. 
Predstavitve biografskega leksiko-
na oziroma spletne strani se je 
udeležil tudi župan Tomaž Drolec 
in ob zahvali za to pomembno 
pridobitev poudaril, da Matična 
knjižnica Kamnik pod sedanjim 
vodstvom skrbno neguje različne 
oblike sodelovanja. Slednje, zelo 
pomembno je nedvomno tudi se-
danji biografski leksikon.

Res pa je, kot smo slišali na 
predstavitvi, da Komenda v raz-

merju med obema občinama ni 
najbolj zastopana v sedanji spletni 
strani. Glede na to, da ima Ko-
menda med že pokojnimi imeni, ki 
so kakorkoli izstopala v preteklosti 
iz običajnega vsakdana, je župan 
po tej predstavitvi povabil nekate-
re kulturne delavce in oblikoval 
skupino, ki bo v prihodnjih mese-
cih delala na pregledu in izboru 
možnih imen za vključitev v bio-
grafski leksikon. 

Delovna skupina se je tudi že 

sestala in dogovorjeno je bilo, da bodo člani 
takoj po novem letu začeli z delom. Hkrati pa 
so poudarili, da je potrebno poleg že pokojnih 
spremljati dogajanja in imena ta trenutek še 
živih posameznikov na področju različnih de-
javnosti. Živi spomini namreč z leti bledijo, ob 
odhodu pa se lahko celo zgubijo. Zato se bo v 
pripravo tega programa vključilo tudi uredni-
štvo Aplence. Povabili bomo občane, da se 
pridružijo in z mnenji in predlogi pospešijo in 
obogjo izbor tovrstnih vrednost iz dela in ži-
vljenja v občini Komenda.

A. Žalar

mov spoznavajo tudi slo-
venske ljudske običaje v 
tradicionalni slovenski ku-
linariki.

Med dnevi odprtih vrat 
je mlade ustvarjalce in nji-
hove učitelje obiskal tudi 
župan občine Tomaž Dro-
lec, ki so ga mladi tudi to-
krat težko čakali.

A. Ž.
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ŠD Suhadole•   
- Luka Pibernik- 
državni prvak 
23. drž. prven-
stva v cestnem 
kolesarjenju

Speedway•   - 
Matic Voldrih 
3.v državnem 
prvenstvu

K o n j e n i š k i •  
klub Komenda 

šin, prek 500 razstavljavcev, 1. Sejemski ka-
talog
Orientacijski klub Komenda•   - uspešni na 
svetovnem.prvenstvu Monika Ravnikar, Kim 
Kremžar- Pančur, Marjeta Lipužič, Aljoša 
Pogačar 
Twirling mažoretni klub Komenda•   - uspe-
šni na evropskem in svetovnem prvenstvu 
2013

NOVOLETNI SPREJEM

Društvo upokojencev Komenda•   - Uspešni 
in prepoznavni so domala v vseh sekcijah 
(balinarji, kolesarji, šahisti,folklora, pevci, 
pikado, izletniki, pohodniki…
Šahovski klub Komenda•   - Jan Šubelj-Križ, 
Ana Pibernik-Gora
PGD Moste -•   Matic Zupan -med najboljšimi 
v Firefi ghter Combat Challenge v Las Vegasu
PGD Komenda•  - Članice A - 3. mesto na 
letnem in zimskem pokalnem tekmovanju 
Gasilske zveze Slovenije
PGD Križ•   - 2. mesto na tekmovanju v Me-
kinjah za Pokal občine Komenda
Geološki krožek Kamenkost Komenda - •  
Med najboljšimi v državi
Skakalni komite Gora -•   Sara in Urška Šte-
be 
Plesalca•   - Katarina Matuš in Jaka Podgoršek 
- 4 krat državna prvaka

Komenda doma in izven občine
Župan Tomaž Drolec je tudi letos povabil predstavnike društev in klubov na prednovoletni sprejem. 
Posebej pa je čestital tudi tistim članom društev in klubov, ki so z dosežki ponesli ime Komende 
izven občine. Srečanje je bilo 11. decembra 2013 v prostorih Društva za mladinsko dejavnost - 
Mravljišče v Komendi.

Turistično društvo

Konjeniški klub Komenda
podpredsednik Janez Jerovšek

Twirling in mažoretni klub Komenda, 
predsednica Marija Štricelj

NK KomendaGregor Lah balinanje Matic Voldrih

Teja Koželj, plavalka

NK Komenda•   - U12- 3. mesto na prven-
stvu 
Karate klub Komenda•   - Tilen Bunčič, Jaka 
Ušeničnik, Jon Kuhar, Marko Valjavec 
2. Komendski maraton•   - Nataša Aljančič - 
1 (21km) - OK Komenda, Nejc Zorman - 2. 
(21km) - OK Komenda
 •  Plavalka - Teja Koželj - Gora - državna pr-
vakinja junija v Radovljici - 7 medalj
Meddržavni turnir v balinanju za tekmo-•  
valce s posebnimi potrebami - državni prvak 
Gregor Lah (21 let) - Klanec
Svetovno prvenstvo v natančnem prista-•  
janju z jadralnimi padali 17-25. 8. Bjela-
šnica - 4. mesto - Sašo Slabanja, 7 cm do 
medalje

A. Ž

- ponovno 2. najboljši klub v Sloveniji, naj-
boljši voznik v letu 2013 Milan Žan, 2. naj-
boljši voznik v letu 2013 Peter Zadel, 3. naj-
boljši voznik v letu 2013 Roman Jerovšek, 
najboljša voznica v letu 2013 Darja Krelj
Sejem-rekordi•  : 75.000 obiskovalcev, 
32.000 kvadratnih metrov, razstavnih povr-
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GOSPODARSTVO

Kaj je botrovalo vašemu 
prihodu v PC Komenda?

»Ko smo iskali primeren 
prostor za svojo poslovno 
proizvodno stavbo, smo se 
odločili za odlično lokacijo, 
sredi polj, v Poslovni coni 
Komenda. Ob glavni cesti v 
bližini avtoceste. Deset kilo-

metrov iz Ljubljane, v bližini letališča, je tako 
zrasla Hiša senčil, podjetja TEHROL. Prite-
gnila nas je tudi vizija ostalih podjetnikov in 
občine Komenda, ki so stremeli k širjenju po-
slovne cone in oblikovanje medregijskega po-
slovnega središča. Za našo dejavnost je po-
memben tudi podatek, da se v coni srečujemo 
podjetja z raznoliko poslovno dejavnostjo.«

Nakup zemljišča in postavitev poslovne 
stavbe torej ocenjujete kot modro poslovno 
odločitev?

»Vsekakor je bila to za nas dobra odločitev, 
zato smo se tudi odločili in dokupili še eno 
zemljišče, na katerem nameravamo v priho-
dnjih letih zgraditi še prodajno razstavni salon 
in dodatno okrepiti našo prisotnost na sloven-
skem tržišču. PC Komenda je namreč ena red-
kih slovenskih poslovnih con, ki je popolnoma 
urejena in investitorjem v sorazmerno kratkem 
roku nudi možnost uresničitve njihovih po-
slovnih idej.«

Kako pa bi na kratko predstavili podjetje 
TEHROL, njegov razvoj in nadaljnjo po-
slovno vizijo?

»Podjetje TEHROL d.o.o. je družinsko 
podjetje, z dolgoletno tradicijo. Lastnika Kar-
men in Andrej Kosec želiva v okviru svoje 
dolgoročne vizije predstaviti poslovnim par-
tnerjem in kupcem popoln program proizvodov 
na področju senčil. Uspešnost poslovanja, rast 
in dobri poslovni rezultati so nedvomno odraz 
številnih dejavnikov v podjetju. Eden najpo-
membnejših so nedvomno naši zaposleni, s 
katerimi, s tesnim sodelovanjem, dosegamo 
odličnost in kvaliteto proizvodov. S svojo po-
nudbo za različne sisteme senčil pa smo dovolj 
veliki, da ustrežemo še tako zahtevnemu na-
ročniku in hkrati tako majhni, da je vsak maj-
hen naročnik za nas, velik naročnik. Znanje in 
izkušnje ter lastne in partnerske rešitve v TE-
HROLU združujemo in prilagajamo potrebam 
kupcev in poslovnih partnerjev. V TEHROLU 

Matic Romšak

USPEŠNA PODJETJA V POSLOVNI CONI KOMENDA TEHROL
Pogovor z direktorjem podjetja, Andrejem Koscem

Vabimo uspešne podjetnike, ki že delujejo v 
coni, da se predstavijo v glasilu APLEN-
CA. Za pogovor se lahko dogovorijo z 
Maticem Romšakom po telefonu 051-604-
218.

so vsi zaposleni zavezani 
ohranjati najvišji nivo 
kakovosti in nadgrajevati 
svoje tehnološko znanje. 
Prav te zaveze nas posta-
vljajo ob bok najboljšim 
in najzaneslivejšim proi-
zvajalcem senčil.«   

Ali je vaše podjetje 
prisotno samo na do-
mačem ali tudi na tujih trgih?

»Vedno bolj smo prisotni tudi na tujih trgih, 
predvsem na avstrijskem koroškem. Dosegamo 
boljše cene, pa tudi plačilna disciplina je ne-
dvomno boljša, kot v Sloveniji. Zanimiv je 
podatek, da do danes v Avstriji nismo pri nobe-
nem poslu vzeli niti enega evra predplačila, saj 
se kupci zavedajo, da morajo naročeno tudi 
plačati. V prihodnosti pričakujemo še večjo 
prisotnost na avstrijskem trgu, saj nam država 
ponuja številne olajšave, katerih doma nismo 
deležni.«

Ali današnja gospodarska in fi nančna 
kriza vpliva na vaše poslovanje?

»V podjetju smo kot posledico krize zaznali 
manjšo kupno moč, kljub temu pa povečanje 
birokratskih aparatov in še večjo plačilno nedi-
sciplino.« 

Kje vidite prednosti in kje slabosti poslov-
ne cone?

»Prednost cone je zagotovo njena razsežnost, 
dobra komunalna urejenost in centralna lega 
kar vse omogoča prihod različnih, a dobrih 
podjetij v cono, slabost pa zagotovo premajhna 
pozidava na številnih zemljiščih. 20% pozidlji-
vost na nekaterih poslovnih zemljiščih v tem 
trenutku zagotovo ni konkurenčna prednost.«

Tega se zavedamo, zato v tem trenutku 
delamo na spremembi lokacijskega načrta, 
ki bo, po pridobitvi vseh soglasij in potrditvi 
na občinskem svetu Občine Komenda, 
omogočil investitorjem, na zemljiščih ob 
glavni prometni povezavi, tudi 40% in več 
odstotno zazidljivost. Drugi večji poseg bo 
možnost delitve na manjša zemljišča, zaradi 
česar upamo, bomo v cono pritegnili še ne-
kaj manjših, lokalnih zasebnikov ali podje-
tij. Kako pa je vaše podjetje vpeto v lokalno 
okolje? (v pogovor se je vključila še gospa 
Karmen Kosec)

»Skoraj vsi naši zaposleni so iz lokalnega 
okolja, le en zaposlen se vozi iz Zagorja. Zapo-
sleni so tudi naš kapital, so stimulativno nagra-
jeni, vračajo pa nam z dobrim delom, zaradi 
česar smo med največjimi slovenskimi podjetji 
v dejavnosti.« 

Zagotovo precej sredstev vlagate tudi v 
razvoj, saj tudi program senčil nenehno 
zahteva nove tehnološke rešitve?

»Seveda, izdelke nenehno izboljšujemo in 
nadgrajujemo, saj se zavedamo, da mora pod-
jetnik na spremembe reagirati še preden se te 
zgodijo. Tehnološke izboljšave, ki jih uvajamo, 

lahko zadovoljijo želje tudi najzahtevnejših 
kupcev.«

Kaj pa je po vajinem mnenju še potrebno 
storiti, da bomo v Slovenijo pridobili nove 
tuje investitorje, nov podjetniški kapital?

»Predvsem bi morala država najprej zagoto-
viti boljše pogoje poslovanja domačim podje-
tjem, tako bi tudi slovenski poslovni trg postal 
bolj zanimiv za tuje investitorje.«

Kako vidite vaše podjetje v prihodnosti in 
kakšna bo gospodarska prihodnost Sloveni-
je?

»Bojiva se, da leto 2014 še ne bo prineslo 
bistvene oživitve gospodarstva, prej to napo-
vedujeva za leto 2015, saj oživitev po gospo-
darski krizi poteka počasi. Gospodarska rast je 
bila pred leti izredno hitra, potrošnja velika, 
cene so naraščale, prodalo se je vse in prej ali 
slej smo lahko pričakovali, da se bo ta balon 
razpočil. Mi smo se spremembam prilagodili 
in ker je gonilo naše proizvodnje kakovost, se 
prihodnosti ne bojiva, ampak razmišljava o 
postavitvi novega objekta, salonsko prodajne 
namembnosti. Sledimo viziji da postanemo 
vodilno slovensko podjetje na področju senčil, 
zato so vsi naši cilji usmerjeni v razvoj proi-
zvodov in nadaljnje izboljšanje kvalitete.«

Ostali bodo le najboljši in to želim tudi 
vama in vajinemu podjetju.

Pogovarjal se je Matic Romšak

Andrej Kosec, direktor
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Recikul izvedenke in obisk parlamenta
V okviru Društva Zdrava celica se je novembra letos oblikovala skupina žensk, ki 
smo se poimenovale RECIKUL IZVEDENKE. 

ževanju svojega zunanjega izgleda urejene, 
estetske, imeti in ohranjati samosvoj stil, v času 
recesije pa moramo biti tudi ekonomične, ino-
vativne in ekološke. 

Namen RECIKUL skupine je iskanje rešitev 
v trenutnih družbenih razmerah, ko ženske 
spodbujamo k lastni aktivni angažiranosti in h 
kvalitetnemu kreativnemu preskoku v obliko-
vanje lastnega oblačilnega sloga. Hkrati želimo 
ženske naučiti, kako spoštovati odvečne, odvr-
žene, pozabljene, nedodelane kose oblačil, 
obleke, nakit in druge izdelke tako, da ne posta-
nejo smeti in navlaka, ampak nekaj, kar je 
znova in večkrat uporabno. Zato organiziramo 
različne delavnice in tečaje, na katerih ženske 
učimo, kako z lastnim delom in kreativnostjo 
pridejo do svojega recikul sloga, ki bo izražal 
njih same, v programu pa imamo tudi prvo 
Recikul modno revijo in Recikul sejem. 

6. decembra smo Recikul izvedenke odšle v 

parlament in naš projekt predstavile poslanki 
Saši Kos. Med drugim smo se seznanile z gra-
dnjo, zgodovino parlamenta, strukturo vlade, 
si ogledale prostore, poslansko pisarno, kosile 
kosilo po smešno nizki ceni, predvsem pa 
apelirale na gospo poslanko, da nam pomaga 
pri širjenju naše ideje v krogih prepoznavnih 
Slovenk. 
Če prepoznate svoje potrebe in želje po 

oblikovanju lastnega osebnega sloga, se nam 
pridružite na naših delavnicah in tečajih. 
Lahko nam tudi donirate nerabljena, pono-
šena oblačila, nakit in modne dodatke, iz 
katerih bomo skupaj ustvarile novo podobo 
ali pa nakažete denar na Društvo ZDRAVA 
CELICA, Žeje 13, 1218 Komenda, SI 56 
0231 2025 9081480. 
Več informacij pri predsednici društva: Vesna 
Živadinov Štebe (mobitel: 040 757 374).

Vesna Živadinov Štebe in Ana Zarnik Horvat

Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) bo tudi 
letos denarno pomagala občanom Občine Ko-
mende, ki so se znašli v hudi trenutni denarni 
stiski; daljše ali trajne morajo reševati za to 
pristojne in odgovorne službe. Ustanova bo pri 
dodeljevanju denarne pomoči upoštevala le 
dokumentirane prošnje (popolni osebni podat-
ki, navedena huda socialna stiska, priporočilo 
za pomoč Centra za socialne zadeve Kamnik, 
Župnijske karitas Komenda ali krajevne orga-

Denarna pomoč občanom v hudi stiski
nizacije Rdečega križa; lahko tudi podpisanih 
predlagateljev pomoči, ki vedo za človeka v hudi 
stiski v svojem okolju, zaradi verodostojnosti 
priporočila z vsemi potrebnimi predlagateljevimi 
osebnimi podatki). Ker so denarna sredstva zelo 
omejena (gre za manjšo razpoložljivo vsoto), bo 
ustanova dala prednost pomoči resnično najbolj 
potrebnim ljudem, pred tem pa bodo za to odgo-
vorne osebe pri njej skrbno pregledale vsako 
prošnjo. Denarna pomoč bo prednostno dodelje-

na v obliki plačila položnic/računov, ki jih bodo 
pred tem pregledale strokovne osebe.

Te oddajte z vsemi zahtevanimi pogoji v 
pisni obliki do 10. januarja 2014 na sedež 
ustanove: UPPG, Zajčeva 23,1218 Komen-
da . Na kuverto napišite:  Odbor za dodelje-
vanje socialne pomoči, POMOČ.

Številka: 1/2013 – socialna pomoc
Komenda: 16.12.2013

Predsednica uprave: dr. Marta Ciraj

Prof. dr. Jože Ramovš je drugo in hkrati zadnje 
predavanje letošnje že šeste Šole za vrednote in 
življenje Ustanove Petra Pavla Glavarja (UPPG) 
14. novembra v prostorih nekdanje Glavarjeve 
bolnišnice v Komendi namenil etičnosti, du-
hovnosti in verovanju. Najprej je, ker je prišlo 
veliko novih poslušalcev, kratko ponovil snov 
zadnjega predavanja (posebej je opozoril, da so 
vsem religijam ter etično odgovornemu in spo-
štljivemu človeku skupne štiri božje zapovedi: 
Ne ubijaj! Ne kradi! Ne želi svojega bližnjega 
žene in Ne želi svojega bližnjega blaga! ter na 
življenjsko vodilo: Ne delaj drugemu tega, kar 
ne želiš, da bi drugi tebi!), nato pa prešel na to-
kratno temo. Da bi jo še bolj približal poslušal-

Etičnost, duhovnost, verovanje
Zadnje predavanje prof. dr. Jožeta Ramovša

cem, je s seboj prinesel trikotnik iz 
papirja, na vsakega od vogalov pa 
napisal eno od obravnavanih 
vprašanj. Udeležence srečanja je 
zaradi boljše komunikacije posedel 
v krog.

Najprej je razložil vse tri pojme 
oziroma življenjsko naravnanost 
ljudi nanje; tj. odnos do etičnega, 
duhovnega in verovanjskega. Da 
bi bil še bolj nazoren, je omenil 

pet genialnih Judov: Mojzesa, ki je dal Judom 
postavo, Jezusa, ki jim je dal novo postavo, 
Marxa, ki se je zavzemal za družbeno pravič-
nost in blaginjo ljudi, Freuda, ki je za vsem 
človekovim početjem videl spolnost, in Einste-
ina z njegovo relativnostno teorijo. Trditve teh 
petih Judov in njihovo delovanje je opredelil 
takole: vse je pamet, vse je srce, vse je trebuh, 
vse je spolnost in vse je relativno.

Etičnost se nanaša predvsem na spoštovanje 
življenjskih pravil in zakonitosti, duhovnost na 
spoštovanje človekovih meja, verovanje pa na 
tisto, kar je onkraj, presega človeka, gre za 
»prisluškovanje, kaj je na oni strani«. Pijanec 
je to po svoje razumel, se je tega zavedal, to 

takole izrazil: »Žena i piče su jači od mene!« 
Etičnost zadeva predvsem razum, je tisti trdni 
temelj, ki se ga je dobro držati, na njem stati; 
duhovnost človekovo srce in doživljanje; vero-
vanje pa odnos do nekoga, za vernega človeka 
do Boga, tistega, ki je večji od njega, ne more 
k njemu, Bog pa lahko do njega. 

Vse troje je med seboj povezano, je celota, 
nerazdružljivo, je potrebno razvijati (predava-
telj je poudaril, da »krvavo trenirati«), kaj od 
tega pa je lahko pri kom močnejše od drugega. 
Je danost človeku, dar, omogoča njegov razvoj. 
Tudi težave, ki jih prestajamo. Človekov odgo-
vor naj bo hvaležnost, hvalnica, dialog z Bo-
gom. Ta naj mu bo po mnenju judovskega fi lo-
zofa Martina Bubra tako blizu, da si mu upa 
reči Ti, hkrati pa do njega kot svojega stvarnika 
ohrani vse spoštovanje, ima pravi odnos. Veru-
jem, verjamem nekomu, ne pa neki stvari, 
snovi. Kar me vodi k Bogu, so »oprimki v ste-

Člani Društva Zdrava celica želimo bralcem 
glasila Aplenca, da zaživijo v stiku s seboj in z 
naravo

Smo ženske različnih poklicev, starosti in z 
različnimi znanji in izkušnjami. Skupino pove-
zuje skupen koncept, da moramo biti pri vzdr-
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ni« (dr. Karel Gržan). Tudi dogme, verske re-
snice, simboli. Bog me tako presega, da pred 
njim lahko samo umolknem, se mu čudim, ga 
hvalim in slavim. Človek, ki je etičen, podu-
hovljen, veren, je poštenjak. Med politiki je 
bil takšen nekdanji generalni tajnik OZN Dag 
Hammarskjöld, žrtev atentata v Afriki. Jezus 
je vrhunski genij. Svetniki nimajo težav z ba-
rabami, ker jih neskončno presegajo, ne sodijo 
v njihov svet. 

Etičnost, duhovnost in verovanje so tri veje 
enega in istega debla, je sklenil svojo misel 
predavatelj, nato pa pustil do besede udele-
žence predavanja. Številni med njimi so pove-
dali, kako doživljajo vse troje sami pri sebi. 
Zlasti pretresljive so bile pripovedi treh mater, 
od katerih sta dvema umrla sinova v najlepših 
letih, pri tretji pa je bila tudi zelo boleča izgu-
ba v družini. Eden od omenjenih sinov je imel 
za življenjsko vodilo: Živimo, da drug druge-
mu lajšamo življenje! Te tri matere so si ga 
vsaj malo s svojo izpovedjo in razumevanjem 
navzočih, ti pa so odšli domov v zavedanju, 
kako je življenje velik dar, ki ga je potrebno 
živeti odgovorno. Predavatelj je kot tolažbo 
materam povedal misel Draga Salobirja: Bog 
vedno pokliče človeka v najbolj ugodnem 
trenutku za človeštvo. Bolečina bližnjih pa 
kljub temu ostaja, je zelo velika in huda; dol-
žni smo jo lajšati in blažiti, najprej pa druge 
prav sprejemati, razumeti in spoštovati.

Voditeljica in organizatorka vseh treh izobra-
ževalnih večerov pri UPPG, njena predsednica 
dr. Marta Ciraj, se je na koncu dr. Jožetu Ramo-
všu zahvalila z darilom Lončarske zadruge in 
Občine Komenda, udeleženci zadnjega večera 
pa z veliko hvaležnostjo za vse povedano. 

Jožef Pavlič

Joga smeha, še ena od indijskih pogrunta-
vščin, si verjetno ravnokar rečete. Ali morda 
telovadba in smeh? Zbijanje šal in počepi? 
Za kaj pri tej stvari pravzaprav gre? Pre-
prosto rečeno: joga smeha je odlična smejal-
na terapija, ki iz človeka potegne smeh, vese-
lje, dobro voljo, razigranost, hkrati pa se 
le-ta otrese resnosti in slabega razpoloženja.

Njena osnovna ideja je, da se vsak lahko 
smeji brez razloga in zbijanja šal, ne glede na 
starost, izobrazbo in okolje, iz katerega prihaja. 
Joga smeha kombinira brezpogojni smeh z di-
halnimi vajami in ima veliko pozitivnih psiho-
fi zioloških učinkov. Izvaja se jo v skupini, kjer 
preko smejalnih vaj in očesnega kontakta sprva 
narejeni smeh privede do pravega, nalezljivega 
smeha in na koncu krohotanja in solz. 

V sredo, 5. Decembra, sva vaditeljici joge 
smeha Ana Zarnik Horvat in Zvezdana Bošeska 
jogo smeha v veselo-decembrski izvedbi predsta-
vili članom Medgeneracijskega društva Komen-
da. Zbralo se nas je devet žensk. Začetno nela-
godje ob spoznavanju novega je kmalu zamenjal 
smeh, ki je dobro uro odmeval »po špitalu«. 

Izvajale smo različne smejalne vaje: pozdra-
vljale smo se s smehom, smeh celo izmerile, 
smeje opravljale gospodinjska dela, ki jih sicer 
ne maramo, se smejale našim praznim žepom, 
pile smejalne napitke, plesali račke. Vzele smo 
smejalno tabletko, se smejale bolečemu delu te-
lesa, z mentalno nitko sčistile možgane, se učile 
plesati makareno in se na smrt in za hec sprle v 
jeziku žlobudravščine, ki je jezik nesmisla, gre 
pa takole: »Dhrtemrfshun? Hečtifslfkt!!!«

Udeleženke joge smeha smo se nasmejale do 
solz in bolečin smejalnih mišic, prebujale v nas 

Ustanova Petra Pavla Glavarja v skladu s Pravil-
nikom o štipendiranju in dodeljevanju pomoči 
pri razvoju talentov mladih občanov Občine 
Komenda (Uradne objave Glasila občine Ko-
menda, št. 05/2005) razpisuje za šolsko leto 
20013/2014 dve štipendiji za eno leto za dijake, 
študente in nadarjene dijake poklicnih šol, ki se 
izobražujejo za poklice, ki jih v Občini Komenda 
primanjkuje, ki so državljani Republike Sloveni-
je in imajo stalno bivališče v Občini Komenda.

Za štipendijo lahko zaprosijo dijaki od 
vključno drugega letnika dalje, če so v prete-
klem šolskem letu dosegli najmanj prav dober 
šolski uspeh, in študenti, ki imajo vsaj prav 
dobro (8) povprečno oceno vseh opravljenih 
izpitov v preteklem študijskem letu.

Prijavi za razpis je treba priložiti:
1. dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto,
2. dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika 

predhodnega izobraževanja,
3. za prednostno dodelitev štipendije dokazila 

iz petega odstavka 5. člena pravilnika o šti-
pendiranju (dokumentacijo, s katero kandidat 
dokazuje posebno nadarjenost in posebno 

Joga smeha - smejalna terapija
igrivost, spontanost, otroškost, ustvarjalnost in 
si dovolile, da je vse to slej ko prej prišlo na 
dan. Lahko rečem, da smo domov odšle dru-
gačnega razpoloženja kot pa smo prišle: z dobro 
voljo, velikim nasmehom na ustih in idejami, 
kako bomo smejalne vaje posredovale naprej in 
s smehom okuževale ljudi okrog sebe.
Čez štirinajst dni smo se dobile drugič. Tokrat 

sta se nam pridružili še dve novi upokojenki. 
Gospe so pred začetkom z žarečimi in nasmeja-
nimi obrazi vstopale v prostor. Ena od njih je 
dejala: »Čez teden sem veliko razmišljala o jogi 
smeha. Ugotovila sem, da so v meni tri različne 
osebe: starejša oseba, starš in notranji otrok, ki 
se je na smejalni vadbi prebudil v meni.« Tudi 
na drugem srečanju smo se znova do solz na-
smejale. Vzele smo smejalno tabletko, se sme-
jale bolečemu delu telesa, z mentalno nitko 
sčistile možgane, se namazale s smejalno kre-
mo, se učile plesati makareno, smejale same 
sebi in se popolnoma sporazumele v jeziku 
žlobudravščine, ki je jezik nesmisla, gre pa ta-
kole: »Dhrtemrfshun? Hečtifslfkt!!!«

Ena od upokojenk nam je na koncu prve 
vadbe zaupala, kakšno moč je imela smejalna 
vadba nanjo. Prišla je z zadržano držo in dvo-
mom, ob zaključku pa z žarom na obrazu po-
vedala, da se je danes po dvajsetih letih znova 
od srca smejala in plesala račke po dolgih štiri-
desetih letih. In to je tisto, kar je bistvo naše 
smejalne vadbe, ki je pravzaprav terapija; to je 
napraviti spremembo v sebi od znotraj, z lastno 
odprtostjo in pripravljenostjo na nove izkušnje 
in izkustva, poleg tega pa se tudi družiti s sa-
mimi nasmejanimi obrazi.

Ana Zarnik Horvat in Zvezdana Bošeska

Odbor za dodeljevanje štipendij UPPG, predlaga naslednji razpis za leto 2013/14

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE
prizadevnost na družbenem področju; izjemni 
dosežki na tekmovanjih, bibliografi ja obja-
vljenih del, potrdilo o sodelovanju v raziska-
vah, priporočila, dokaze o družbeno koristni 
dejavnosti...), za študente pripravljenost za 
delo v pisarni UPPG,

4. potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
5. dokazilo o stalnem bivališču v občini Ko-

menda,
6. življenjepis,
7. dokazilo o dohodkih oz. prejemkih na dru-

žinskega člana v preteklem koledarskem letu 
(kopija dohodninske odločbe staršev oz. 
druga verodostojna dokazila o trenutnem 
materialnem stanju, ki jih v svojem interesu 
predloži kandidat),

8. izjava dijaka oz. študenta, da ne prejema 
nobene štipendije,

9 dijaki poklicnih šol morajo poleg zgoraj nave-
denih dokazil priložiti tudi priporočilo združe-
nja dejavnosti v Občini Komenda, za katero se 
usposabljajo (Obrtna zbornica, Kulturno dru-
štvo, Turistično društvo, Čebelarsko društvo, 
Konjeniško društvo, Društvo narodnih noš...). 
Iz priporočila mora biti razvidno, da se uspo-

sabljajo za poklic, ki ga v občini Komenda 
primanjkuje, vsebovati pa mora tudi načrt za 
kandidatov prispevek k razvoju te dejavnosti v 
občini in priporočilo mojstra oziroma mentor-
ja, pri katerem se usposablja.

Kandidati naj popolne vloge naslovijo na 
Ustanovo Petra Pavla Glavarja, Odbor za do-
deljevanje štipendij, Zajčeva cesta 23, 1218 
Komenda, s pripisom ZA ŠTIPENDIJO.

Rok za oddajo vloge je 10. 1. 2014.
Štipendije bodo podeljene v mesecu januarju 

z ustreznim poračunom za nazaj.
V primeru prevelikega števila kandidatov bo 

imel prednost pri izboru dijak oz. študent z 
boljšim učnim uspehom

- izkazano večjo aktivnostjo na drugih po-
dročjih

- nižjim dohodkom na družinske člane
- pripravljenost za delo v pisarni UPPG.

Številka: 1/2013 - stipendije
Komenda: 16.12.2013

Predsednica uprave: dr. Marta Ciraj



Aplenca Glasilo občine Komenda 12/2013

10

POLITIKA

Še dobro se spomnim tistih dni, ko je koalicija ta-
kratnega predsednika vlade Janeza Janše razpadla 
zaradi odpovedi sodelovanja treh koalicijskih 
partnerjev. Razlog je bil v ugotovitvah Komisije 
za preprečevanje korupcije oz. sum tveganja ko-
rupcije. Mandat za sestavo nove vlade je dobila 
Pozitivna Slovenija, a so ji vse stranke že na začet-
ku postavile pogoj, da se mora iz funkcije predse-
dnika stranke zaradi enakih razlogov umakniti 
Zoran Janković, v nasprotnem ne bo vlade.

Začela so se pregovarjanja, iskanja tehničnega 
mandatarja, a na koncu je presekal Zoran Janko-

vić, ki je vodenje stranke predal Alenki Bratušek. S tem je omogočil, da je 
Slovenija dobila vlado Alenke Bratušek, jaz pa sem kot nadomestni posla-
nec vstopil v parlament. 

Potrebno je priznati, da takrat velika večina ni polagala veliko upov v 
sposobnosti Alenke Bratušek kot začetnice v visoki politiki ter so poti-
homa pričakovali, da ji ne bo uspelo in bo to razlog za predčasne volitve. 
Na presenečenje vseh, kljub ustvarjanju izrednih razmer, napovedovanju 
prihoda trojke, tekmovanju medijev, kdo bo zadel datum zaprosila za 
mednarodno pomoč, je Alenki Bratušek in vladi uspelo. Vzpostavila se 
je relativna politična stabilnost, pridobilo se je izgubljeno zaupanje v 
tujini, prosti pad Slovenije pa se je ustavil. Greznica se čisti, nedotaklji-
vi so postali dotakljivi s strani policije, NPU, tožilstva in na koncu sodi-
šča, v teku so preiskave v bankah. 

ru državnih bank NLB, NKBM in Abanke mora država tako zagotoviti 
skupno 3,012 milijarde evrov, od tega za NLB 1.551, za NKBM 870 in 
za Abanko 591 milijonov evrov. Država naj bi potrebna sredstva zagoto-
vila s pomočjo zadolževanja in obstoječih depozitov, ki jih ima po različ-
nih bankah. Poleg omenjenih dokapitalizacij, pa naj bi največje tri držav-
ne banke na slabo banko (DUTB) prenesle še za 1.676 milijarde evrov 
slabih terjetev, za katere pa prav tako jamči država. Vseh slabih terjatev 
(to so terjatve, kjer je zamuda plačil več kot 90 dni) je v slovenskem 
bančnem sistemu za več kot 8 milijard evrov. Država bo morala torej za 
dokapitalizacijo treh največjih državnih bank zagotoviti 3,012 milijarde 
evrov. K temu bo potrebno najverjetneje prišteti še 388 milijonov evrov 
za dokapitalizacijo Banke Celje, ki je sicer v lasti NLB, in več kot 400 
milijonov evrov za nadzorovano likvidacijo Factor banke in Probanke. 
Ne pozabite še na državna poroštva, ki krijejo slabe terjatve, prenešene 
na slabo banko (DUTB) in v trenutku ste čez 5 milijard evrov, ki jih dr-
žava takoj potrebuje za sanacijo bančnega sistema.

Kje dobiti ta denar? Predsednica vlade je samozavestno rekla, da naj bi 
vlada dokazala, da zmore sama rešiti probleme, saj naj bi potreben denar 
dobili z novim zadolževanjem na fi nančnih trgih, večino denarja pa naj bi 
imela država že tako ali tako zbranega na računih različnih bank. Predse-
dnica vlade je ob tem pozabila povedati vsaj dve stvari: 1. Če bo država 
milijarde, ki jih ima naložene v različnih banka, dvigovala in jih namenja-
la za dokapitalizacije bank, si bo močno poslabšala likvidnost. 2. Če se bo 
zadolževala na fi nančnih trgih po visokih obrestih, je to dolgoročno ne-
vzdržno. Kot kaže je vlada zapravila elegantno priložnost za sanacijo 
bančnega sistema s pomočjo ESM mehanizma, to je sklada evroobmočja, 
kjer se denar dobi po obrestni meri 0,25%. Ta denar se ne šteje v javni 
dolg. Denar, ki si ga izposoja vlada po skoraj 5% obrestni meri, pa se 
šteje v javni dolg Slovenije in danes znaša že 75% BDP. Ne pozabite, da 
je še leta 2008 znašal 23% BDP. Naj vam ne preveč vzpodbudne številke 
ne vzamejo božičnega veselja.                          MATEJ TONIN, poslanec

Brane Golubović 

Matej Tonin

Obračunajmo s starimi vzorci delovanja
Zato me žalosti, ko je za načenjanje politične stabilnosti vlade odgo-

vorno tudi dogajanje v poslanski skupini Pozitivne Slovenije. Zadnje 
dneve dobivam občutek, kot da sem priča samouničevanju. V razmerah, 
ko smo politiki najbolj nepriljubljene osebe v državi, poskušam še vedno 
ostati optimist, kot tudi večina mojih kolegov in verjeti, da lahko z de-
lom in predlogi pomagam spremeniti stvari na bolje. 

V Sloveniji je veliko podjetij, mladih skupin in posameznikov, ki so 
uspešna tudi v času krize, predvsem zaradi inovacij, odprtosti v svet, 
povezovanja, zaupanja in znanja zaposlenih. Oni so naš optimizem. Na 
njihovem vzorcu in načinu dela bi se lahko tudi politiki marsikaj naučili. 
Zavedati se moramo, da Slovenija ne more konkurirati v svetu z nizko-
cenovno delovno silo temveč z znanjem, inovativnostjo in povezanostjo. 
Naše gospodarstvo pa mora temeljiti na malih in srednjih podjetjih.

Zato je neodgovorno, da kdorkoli, ne glede na stranko ali položaj, 
zaradi ozkih interesov zanemari interes javnega, ljudi in družbe. Hodimo 
po robu in vsaka sapica nas lahko ponovno pahne v stanje prostega pada. 
Sedaj ni čas za »igranje v peskovniku« in »kazanje mišic«, temveč je 
čas, da dokončno obračunamo s starimi vzorci delovanja in premagamo 
ta pesimizem in depresijo, hudobijo in zavist ter zaživimo kot država in 
narod, ki ve, kaj so njegove prioritete in želje. Tako majhni smo, a prav 
zaradi tega dejstva smo veliki. Zavedajmo se in verjemimo vase. Četudi 
kdaj doživimo neuspeh, poskusimo še enkrat drugače ob zavedanju, da 
smo pri drugem poskusu bolj izkušeni. Smo to sposobni narediti? 

Vabim vse, da mi svoje pobude in vprašanja posredujete po e-naslovu: 
brane-golubovic@dz-rs.si ali me pokličete na  031 735 563

Poslanec Brane Golubović

IZ POSLANSKE PISARNE Globoka bančna luknja
Prejšnji teden so bili objavljeni rezultati stresnih 
testov, s tem pa tudi globina bančne luknje. Ta-
koj po objavi rezultatov sva imela s predsednico 
vlade v parlamentu kratek besedni duel. Dejal 
sem, da gre za črni četrtek, saj je postalo jasno, 
koliko milijard bo bančna luknja vzela priho-
dnjim generacijam. Predsednica vlade mi je od-
govorila, da ne moremo govoriti o črnem četrtku, 
saj bančna luknja ni tako velika, da je Slovenija 
ne bi zmogla obvladati sama. Morda bo Slove-
nija res sama sanirala bančni sistem, vendar to 
še vedno ne spremeni dejstva, da bodo zaradi 

slabih preteklih odločitev visoko ceno plačevale predvsem prihodnje 
generacije. Namesto, da bi milijarde vlagali v raziskave in razvoj, v 
boljši zdravstveni in šolski sistem, v ustvarjanje novih delovnih mest, ga 
moramo namenjati za kredite, ki so bili dani na lepe oči in seveda niko-
li vrnjeni.  

O stresnih testih se je govorilo že dolgo. Nestrpno smo jih pričakovali, 
saj smo želeli vedeti, kako globoka je bančna luknja. Kaj pravzaprav so 
stresni testi? Gre za skrbni pregled bančnega sektorja, ki je vključeval 
izvedbo pregleda kakovosti sredstev, ki jih imajo banke, predvsem pa 
izvedbo simulacij, kako bi se banke odzivale v primeru poslabševanja 
gospodarske situacije. Pregled je trajal od avgusta 2013, zajemal pa je 
preverjanje popolnosti in celovitosti podatkov, pregled posameznih kre-
ditov in vrednosti zavarovanj ter identifi kacijo ustreznosti oblikovanih 
oslabitev. Na podlagi teh podatkov je bila izvedena ocena oziroma z 
drugo besedo stresni test, ali bi banke lahko prenašale nadaljnje močno 
poslabševanje gospodarskih razmer in koliko denarja bi v takšni situaciji 
potrebovale, da bi zagotovile zadosten obseg kapitala. Banka Slovenije 
in Vlada Republike Slovenije sta na novinarski konferenci 12. decembra 
predstavili rezultate stresnih testov. Osem pregledanih bank potrebuje 
4,778 milijard evrov. Največ seveda banke v državni lasti. Državne NLB, 
NKBM in Abanka potrebujejo 3,012 milijarde evrov. Privatne banke 
Banka Celje, Gorenjska banka, Hypo Alpe Adria banka, Raiffeisen ban-
ka, Unicredit Slovenija pa potrebujejo 1,766 milijarde evrov. Reševanje 
bank v državni lasti je problem države oziroma davkoplačevalcev, na 
drugi strani pa je reševanje bank v privatni lastni stvar njihovih lastnikov. 
Lastniki so tisti, ki morajo zagotoviti denar za dokapitalizacije. V prime-
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Adventni čas je čas, ko skušamo vsaj malce pozabiti na vsakodnevne 
skrbi, ko bi radi, da v naš vsakdanjik doma in na delu ne bi vdirale same 
slabe novice. Žal pa nova in nova odkritja nepravilnosti dnevno prihaja-
jo na plan. Tolažba, da je za naše težave kriva svetovna gospodarska 
kriza, je bila kratkega veka. Krivda je naša. In kaj lahko posameznik 
naredi za državo Slovenijo, biser sredi svetovnega kaosa, ki nam ga 
zavida celi svet. Spoštujmo jo. In premagajmo težave. Ozrimo se okoli 
sebe in dovolimo si zaznati potrebo po sočutju, pravičnosti, dobrodelno-
sti, poštenosti, humanosti. Znati videti upanje in hrepenenje ljudi, družin, 
starejših, otrok, videti preko svojega plota in s skupnimi močmi iziti iz 
»dna« in biti v širšem prostoru »manj domači in bolj prijazni«, kar pa 
pomeni, skrb za skupno dobro. Žal pa mnogi delajo prav nasprotno in to 
skrb nadomeščajo s pridobitniškimi interesi skupin, s katerimi so bolj 
domači. Ko nam bo uspelo sestaviti dvomilijonski mozaik dobrega, bo 
naša domovina ponovno postala verodostojna. Kako? Odgovor je na 
fotografi ji in v misli misijonarja Pedra Opeke.

Pretresov polno leto 2013 se počasi izteka in tako kot za vsako, si tudi 
za prihodnje želimo, da bo boljše. Slovenija je v tem letu dobila novo 
vlado, ki je večji del nadaljevala s pripravljenimi potrebnimi ukrepi 
prejšnje, ob tem pa državo še močno dodatno zadolžila. Skupaj z novimi 
davki, ki nas že oziroma še bodo dušili, je vsaki družini na letni ravni iz 
žepa že izpulila 1.100,00 evrov, še najmanj toliko bo za pokrivanje 
bančne luknje v prihodnje prispeval prav vsak državljan. 

Tudi Komenda žanje rezultate dolgoletnega hitropoteznega vodenja 
in izčrpavanja občine. Investicij praktično ni, več kot za društva, ki sicer 

December, mesec 
pričakovanj

Naj bo leto 
2014 lepše

KULTURA, POLITIKA

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije leta 2013 praznuje 
visoki jubilej, 100-letnico svojega obstoja. Prva ustanova za varstvo 
kulturnih spomenikov na tedanjem Kranjskem je bila pod okriljem 
Centralne komisije na Dunaju ustanovljena v okviru avstro-ogrske 
monarhije. Dunajska Centralna komisija za preučevanje in ohranje-
vanje stavbnih spomenikov je bila ustanovljena leta 1850 in je posta-
vila temelje avstrijskemu in slovenskemu spomeniškemu varstvu. V 
okviru Centralne komisije so na tedanjem območju Kranjske, Štajer-
ske, Koroške in Primorske delovali častni konservatorji. Reforma 
leta 1911 je dunajsko Centralno komisijo reorganizirala in decentra-
lizirala, ustanovljeni so bili deželni konservatorski uradi. Območje 
Slovenije je bilo razdeljeno na tri takšne urade: v Ljubljani za Kranj-
sko, v Gradcu za Koroško in Štajersko in v Pulju za Primorsko in 
Istro. Organizirano delo v Sloveniji je leta 1913 prevzel nestor spo-

Etnološko konservatorstvo in varstvo dediščine 
na Slovenskem
Zbirka Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva št. 47, november 2013. Glavna in od-
govorna urednica: dr. Helena Rožman, urednica tega Zbornika: dr. Mojca Tercelj Otorepec

meniškega varstva na Slovenskem, umetnostni zgodovinar France 
Stele.

Prav ob tem jubileju je Delovna skupina etnologov konservatorjev pri 
Slovenskem etnološkem društvu pripravila zbornik z naslovom Etnolo-
ško konservatorstvo in varstvo dediščine na Slovenskem, ki z izbranimi 
primeri dobrih praks v etnološkem konservatorstvu na Slovenskem 
predstavlja njihovo delo na teoretski in empirični ravni. Zbornik Delov-
ne skupine etnologov konservatorjev pri Slovenskem etnološkem dru-
štvu je zasnovan kot rezultat skupnega dela trinajstih avtorjev. To so 
etnologi konservatorji, ki v Delovni skupini delujejo že od leta 1982, od 
leta 2003 pa v okviru današnjega Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije na sedmih pokrajinskih enotah, v Celju, Kranju, Ljubljani, 
Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici in Piranu. Pobudo za ustanovitev 
Delovne skupine je dal pokojni Vladimir Knifi c s takratnega Zavoda za 

»Pedro Opeka, minister za revne«. Človek pa vidi tisto, kar ima v sr-
cu. 

Zbor članstva N.Si Komenda je bil 22. novembra. Veliko podporo 
nam izkazujejo tudi sosednji občinski odbori. S svojim obiskom so to 
potrdili, Ine Stegnar iz Domžal, predsednica RO LJ vzhod, Ivanka 
Učakar iz Kamnika, predsednica regijske Ženske zveze N.Si, Zinka 
Meden ter Janez Bergant, oba iz Lukovice. Gost zbora je bil tudi posla-
nec Matej Tonin, ki je prijazno odgovoril na vsa zastavljena vprašanja.  

Občankam in občanom ter vsem prebivalcem naše občine želimo ra-
dostne praznične dni, vesel Božič in srečno, zdravo novo leto 2014. 

26. december, ko praznujemo državni praznik, Dan samostojnosti in 
enotnosti, pa naj okrepi občutek pripadnosti veliki družini, domovini 
Sloveniji.   

N.Si - Krščanski demokrati, Komenda
Danica Zmrzlikar

uspešno združujejo občane v njihovih zanimanjih, porabimo za občinske 
odvetnike. Pa očitno, glede na obsodbe, tudi ti ne pomagajo kaj dosti. 
Časi niso rožnati in zapitek bo treba plačati, ne glede na to, kdo nas 
vodi. 

V občinskem odboru SDS Komenda smo s svojim delom v tem letu 
lahko zadovoljni, saj smo zadane letne cilje v glavnem izpolnili, svoje 
vrste pa okrepili s kar nekaj, predvsem mladimi obetajočimi močmi. 
Verjeti gre, da se prav s takimi, ne glede na različnost pogledov, predvsem 
pa s skupnimi močmi, čim prej izvlečemo in obrnemo nova poglavja 
uspešnega dela. Do takrat pa si doma, v krogu najbližjih, pred prihajajo-
čimi prazniki zaželimo in nazdravimo tistemu kar imamo. Dobrim odno-
som v družini, med prijatelji, znanci. Nekje je treba začeti.

Z željo po lepšem letu Vam želimo prijetne božične in novoletne 
praznike ter srečno v 2014.

OO SDS Komenda

nadaljevanje na naslednji strani
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Od Ravne gore do Kopišč in nazaj       
Kratka zgodba vojaka Stanka Vučinića
16. aprila 1954 sem bil vpoklican na služenje 
vojaškega roka v Jugoslovanski ljudski armadi, 
ki je trajal 18 mesecev. Začelo se je tako, da 
smo se bodoči vojaki ali rekruti, zbrali na voj-
nem odseku v Ljubljani, na Rimski cesti, tam 
dobili za popotnico hlebec kruha in konzervo 
ter z godbo na čelu odkorakali v koloni na ko-
lodvor. Tam je že čakala vlakovna kompozicija, 
ki nas je popeljala v južne kraje takratne države 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, 
v Srbijo in Makedonijo. Ko je lokomotiva zapi-
skala in se je vlak premaknil, nas je malo stisni-
lo pri srcu, saj smo se za leto in pol, nekateri za 
dve ali tri leta poslovili od domačih, od deklet 
in ljubic. Pri Zalogu smo še enkrat pogledali 
lepe Kamniške planine, potem pa zbogom do-
mači kraj. Vlak se ni ustavljal na železniških 
postajah, temveč le na vstopnih signalih. Proti 
jutru smo prišli do Beograda, takratnega glav-
nega mesta države, vendar smo čakali le toliko 
časa, da je lokomotiva dotočila vodo in se zalo-
žila s premogom. Prva postaja za izstop mladih 
vojakov je bil Kragujevac, osredje mesto po-
krajine Šumadije in veliko industrijsko mesto. 
Sam sem bil na vrsti v Kraljevu, mesto ob soto-
čju Ibra in Zapadne Morave z okoli 30.000 
prebivalci. Prvi vtisi, ko smo lezli iz vagonov, 
niso bili navdušujoči, tuji kraj, drugačne stavbe. 
Ni bilo časa za premišljevanje, takoj v vrsto in 
v kasarno, ki je že čakala na nas. Kasarna je 
bila v bivši šoli, sredi mesta, tloris v obliki črke 
U. Odložili smo obvezne kovčke in se drug za 
drugim usedli na stol pred vhodom v stavbo, 
kjer nas je vojak ostrigel na »balin«. Nato smo 
odšli pred kopalnico, odložili civilno obleko, jo 
zložili v posebno vrečo, in potem pod tuš. Tudi 
tukaj je že šlo vse na povelje. Tuširanje je imelo 
tri faze: najprej kratek curek, da si se zmočil, 
nato namilil z vojaškim milom, sledilo je še 
kratko izpiranje. Pred kopalnico je bilo pripra-
vljeno vojaško oblačilo- uniforma. Ko smo 
stopili pred stavbo, se med sabo prvi hip nismo 
prepoznali, tako velika ja bila naša zunanja 
sprememba. Notranja pa je šele prihajala. Na 
hodniku nas je poročnik podučil o najvažnej-
šem pravilu v vojski:« Tovariši vojaki v vojski 
ni demokracije, tu se samo posluša in uboga in 
to takoj, brez godrnjanja ali ugovarjanja.« To 
zlato vojaško pravilo je ofi cir takoj preizkusil s 
tem, da nas je vadil pripravo vojaške postelje. 
Žimnica je bila sešita iz žakljevine in napolnje-
na s pšenično slamo, s posebno palico, podobno 
kuhovnici, je bilo potrebno narediti raven, oster 
rob, tako, da je bila stranska ploskev navpična, 
ležišče pa vodoravno. To pripravo, ravnanje 
robu, smo ponavljali v nedogled, ne glede na 
to, kako dobro je narejeno. Poslušaj in ubogaj, 
je dejal poročnik. Kmalu nas je prepustil dese-
tarjem, ki so z veseljem nadaljevali začeto tor-
turo. Počasi smo se navadili na kasarniško ži-
vljenje: vstajanje, poleti ob petih, pozimi ob 
šestih; telovadba, umivanje, zajtrk (popara ali 
cicvara), zbor, pregled orožja, politična ura, 

vojaške vaje na terenu in učenje radiotelegrafi -
je. Po kosilu pa so bila na vrsti vzdrževalna 
dela v kasarni in v štabih. V popoldanskih urah 
je bil tudi tečaj za nepismene, ker je bilo kar 
nekaj fantov, ki niso znali ne pisati in ne brati. 
Dan smo zaključili z obveznim poslušanjem 
radijskega dnevnika Radia Beograd, ob tem 
smo lahko čistili čevlje, ki so se morali svetiti » 
kao sunce žarko«. Povelje za spanje je bilo: »u 
krevete«, če nismo bili zadosti urni, smo mora-
li to nekajkrat ponoviti. Pravi vojaki smo posta-
li šele po prisegi, ko smo v vojaškem žargonu: 
»položili zakletvu«, s katero smo se zavezali, 
da bomo branili in čuvali nedotakljivost države, 
njen ustavni red in bratstvo ter edinstvo bratskih 
narodov vseh republik, »i dali živote ako treba«. 
Prisega je bila opravljeno zelo slovesno. Po tem 
smo lahko prvič odšli v mesto.

 Kraljevo ima, kot večina srbskih mest, 
osrednji trg, sredi trga je bil mogočen spome-
nik kralja Petra I Karadjordjevića, okrog trga 
pa pomembne stavbe, potrebne za delovanje 
mesta; občinski uradi, pošta, banka, hotel in 
trgovine. V bližini Kraljeva je samostan Žiča 
in termalno zdravilišče Vrnjačka Banja. Vojaki 
smo šli običajno v kino, edino zabavo, ki smo 
si jo lahko privoščili.

V naši četi za zvezo je bila pisana druščina 
fantov iz vseh šestih republik in dveh avtono-
mnih pokrajin Jugoslavije. Poleg Slovencev, 
največ je bilo Gorenjcev iz okolice Kranja, so 
bili v četi še Srbi, Makedonci, Črnogorci, Hr-
vati, Bosanci, Hercegovci, Madžari, Šiptarji. 
Nismo bili različni samo po narodnosti, temveč 
tudi po izobrazbi. Večina Slovencev, ki je tukaj 
služila vojsko, je končala Iskrino vajeniško 
šolo, predvsem fi nomehaniko in telefonijo. 
Sporazumevali smo se v mešanici jugoslovan-
ščine, saj nihče ni hotel zatajiti od kot prihaja. 
Slovenci smo se kmalu bolje spoznali med se-
boj. Moja dobra tovariša sta bila Tone Šarc iz 
Šmarce in Gašper Zakotnik iz Škofje Loke. 
Vojaško urjenje, »obuka«, je osnova vojaškega 
znanja pri bojevanju, ko vojak napada ali se 
brani kot posameznik ali v skupini. Vodnik 
Djordjević nas je najraje peljal na pravkar po-
žeto njivo, kjer smo vadili plazenje po trebuhu 
proti navideznemu sovražniku in to tako pri 
tleh, da si skoraj z brado ril po zemlji. K sreči 
nam vezistom ni bilo treba toliko vaditi, kot 
pehotnim enotam. Vojaško urjenje je trajalo 
osem mesecev in se je zaključilo z veliko voja-
ško vajo, v kateri je sodeloval celotni 156. 
planinski polk in to na območju planinskega 
masiva Goč, 1124m. Naš bataljon naj bi zavzel 
goro Goč. Vajo pa je spremljalo slabo vreme, 
bilo je ob koncu novembra, že ob pristopnem 
maršu je deževalo, kasneje pa je začelo snežiti. 
Ko sva s komandantom bataljona, bila sva na 
čelu kolone, prišla do polovice gore, je bilo že 
snega do kolen. Tedaj se je komandant ustavil, 
poklical z radijsko postajo, ki sem jo nosil na 
hrbtu, štab, razložil, da v teh razmerah vaje ni 

DOGODEK

varstvo naravne in kulturne dediščine v Kra-
nju, podprla pa sta jo Vito Hazler s takratnega 
celjskega zavoda in Zvezdana Koželj z repu-
bliškega Zavoda. 

Delovna skupina je zasnovala metodološki 
okvir delovanja etnologa konservatorja z 
raziskovalnimi metodami in standardi del, ki 
jih mora obvladovati etnolog konservator pri 
svojem delu na področju nepremične kulturne 
dediščine. Med glavnimi in temeljnimi opra-
vili etnologov konservatorjev so še danes: 
raziskovanje z evidentiranjem nepremične, 
premične in nesnovne dediščine, dokumenti-
ranje, vrednotenje, razvrščanje (kategorizaci-
ja), določanje posameznih rezultatov člove-
kovega dela v kulturnem okolju in prostoru 
– določanje nepremične kulturne dediščine in 
skrb za fi zično obnovo ter popularizacijo 
kulturne dediščine. Poleg navedenih glavnih 
nalog mora etnolog konservator kulturno 
okolje, kjer dela, dobro poznati, zelo po-
membno pa je poznavanje in znanje uporabe 
metodologij in metod ter tehnik dela svoje 
matične stroke – etnologije. 

Uvodnik opisuje zgodovino postopnega 
vključevanja etnologije v spomeniško varstvo 
in 50-letno delo etnologov konservatorjev pri 
organizaciji varstva kulturnih spomenikov in 
današnjem varstvu kulturne dediščine na 
Slovenskem. Zbornik predstavlja ključno 
vlogo etnologa konservatorja na Zavodu za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije oziroma 
njegovih regijskih enotah, od povsem razi-
skovalnih in temeljnih nalog do vodenja fi -
zičnih obnov kulturnih spomenikov in dedi-
ščine. Poudarja predvsem odnos med 
etnologom konservatorjem in uporabniki oz. 
lastniki kulturne dediščine in spomenikov. 
Vključuje konkretne in praktične nasvete za 
javnost in poudarja medsebojno sodelovanje 
in horizontalno povezovanje vseh akterjev na 
današnjem območju Republike Slovenije ter 
tudi čezmejno sodelovanje.

Zbornik je bil predstavljen konec minule-
ga tedna med božično-novoletnim sejmom 
na Koželjevi domačiji na Gori. 
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       v življenje
mogoče nadaljevati. Dobili smo ukaz naj se 
vrnemo nazaj v kasarno.

Januarja sem bil premeščen v Požarevac, v 
tem mestu je bil leta 1718 podpisan mir med 
Turki in Avstrijci, po katerem je Avstrija dobila 
velik del Srbije z Beogradom. V mestu je spo-
menik Milošu Obrenoviču, srbskemu kralju iz 
dinastije Obrenovićev. V času mojega služenja 
vojaščine je bil še osnovnošolec kasnejši pred-
sednik Srbije in znan kot »vodž« Slobodan Mi-
lošević. Morda sem ga kdaj srečal, ko sem šel 
po opravkih v mesto in srečeval šolarje na poti 
domov. Tu sem bil dodeljen gradbenemu oddel-
ku 31. obmejne divizije, ki je imela svoje ob-
mejno področje ob Donavi, od Nove Gradiške 
do Dolnega Milanovca. V oddelku smo bili, 
poleg zidarjev, tesarjev in kurirja, še trije tehni-
ki. Nastanjeni smo bili v baraki, v kateri so bile 
pisarne, skladišče gradbenega materiala in bi-
valni prostori za vojake. Ker štab divizije v arhi-
vu ni imel vseh gradbenih načrtov kasarn, smo 
na novo posneli stavbe, ki so pripadale diviziji. 
Načelnik oddelka je mene in 
sovojaka Andrijo, doma je 
bil iz Herceg Nova, najprej 
poslal v Kučevo. Tam je bila 
v dolini, 10 km oddaljeni od 
mesta, čisto na samem, veli-
ka nova poslovna stavba, 
prazna, nenaseljena in neo-
premljena. Od mesta Kuče-
vo je bila zgrajena železnica, 
ki pa se je s tunelom končala 
v podnožju Homoljskih pla-
nin. Stavbo je varovala stra-
ža. Vprašala sva stražarja, 
komu je namenjena ta stavba 
in železnica, po kateri ne 
vozi noben vlak, je dejal, naj 
vprašava komandirja straže. 
Ta je povedal, da je bila 
stavba namenjena vodstvu 
velike tovarne orožja, pred-
vsem tankov. Tovarna je bila 
skrita v hribu. Celoten pro-
jekt je bil voden s pomočjo 
Sovjetske zveze in ko je bila 
tovarna že opremljena s stroji, je leta 1948 prišlo 
do spora med Titom in Stalinom, spor je znan 
pod imenom Informbiro, tedaj je bilo delo pre-
kinjeno, stroje in ostalo opremo so Rusi odpe-
ljali. Komandir je dodal: Strojev in opreme je 
moralo biti veliko, če so cel mesec vozili vlaki 
stroje nazaj v Sovjetsko Zvezo. Ker je bilo v 
mestu Kučevu več vojaških objektov, sva imela 
z Andrijo dela za več tednov. Vendar je bilo v 
tem kraju prijetno, bila sva brez neposrednega 
nadzora, bilo je sredi poletja, ob poti so bili sa-
dovnjaki zrelega sadja, mimo mesta je tekla reka 
Pek, čista in topla, povrhu pa še zlatonosna. Z 
delom nisva hitela, privoščila sva si več kopanja 
in sadja in pri tem naju ni nihče motil. Kar sva 
izmerila in narisala, sva potem v kasarni izdela-

la tloris, prečni presek in sprednjo fasado za 
posamezne stavbe.

Bolj naporno delo v našem oddelku so imeli 
zidarji in tesarji. Pri zidarjih je bil tudi vojak 
Stanko, Črnogorec, ki pa je izstopal s svojim 
videzom. Bil je starejši, že nekoliko osivel, na 
obrazu se je videlo, da je v življenju že marsikaj 
prestal. Po videzu sodeč je bil vsaj 10 let starej-
ši od ostalih vojakov. Na vprašanje zakaj šele 
sedaj služi vojsko, je odgovoril: Moja zgodba 
je dolga in žalostna. In pove; med drugo sve-
tovno vojno, ko še nisem imel 16 let, so me 
mobilizirali partizani. Ker sem bil mlad in uren, 
so me dali v zaščitnico, vendar sem bil še vsee-
no prepočasen, tako, da so me ujeli četniki. Ti 
so mi samo obrnili kapo in opasač in dejali: 
Zdaj si pa naš. Spet se je ponovilo isto kot preje 
pri partizanih; dali so me v zaščitnico in ujeli so 
me partizani, obrnili kapo in zamenjali opasač 
in bil sem spet njihov. To se je ponovilo večkrat. 
Doživljal sem vojno in občutil njeno strahoto. 
Po spopadih, ko smo šli skozi požgane vasi, 
polne pobitih ljudi in živali, se je širil nepopisen 
smrad. Nikogar ni bilo, da bi pokopal vsaj ljudi, 
vse se je razbežalo. To me je hudo prizadelo in 

zaznamovalo. To sem doživljal na eni in drugi 
strani. Ker sem velikokrat menjal gospodarja, 
nisem več vedel, kdo je moj sovražnik in kdo 
moj prijatelj. V zadnjih mesecih vojne sem bil 
pri četnikih in se z njimi umikal proti severu 
države ter bil ujet v Sloveniji. Odpeljali so nas 
v Kamniško Bistrico, čakali smo na položnem 
travniku, okoli so bile divne planine, škoda, ker 
jih bom gledal samo kratek čas. Pod cesto glo-
boko spodaj pa je tekla reka. Vedeli smo, kaj 
nas čaka, sam pri sebi sem dejal; na lepem 
kraju bom počival. In ko sem že bil v skupini, 
določeni za ustrelitev, je prijahal na konju ofi cir 
in ko me je zagleda, me je poklical:« Stanko, 
izstopi, tebe ne bomo, bil si tudi naš!« Vrnili so 
me nazaj v Črno goro in po desetih letih so me 

Gradbeni oddelek 31. obmejne divizije, Požarevac 1955 (zadnja vrsta od leve) Vasko, 
Janko desetar, Berislav, Stanko, Huso; (prednja vrsta) Klemen, Svetislav, poročnik; 
Andrija.

DOGODEK
poslali na služenje obveznega vojaškega roka. 
Zdaj sem tu, vesel, ker sem bil že skoraj mrtev, 
pa sem ostal živ, ponovno rojen na Kopiščih, 
živim z veseljem in v meni ni nobenega sovra-
štva do kogar koli, posebno ne do tistih, ki so 
mi krojili žalostni del usode. 

Pred tremi leti je bila v Kamniški Bistrici 
pogrebna svečanost za pobite četnike, ki so 
pokopani v bližini Kopišč. Na svečanosti so 
bili poleg visokih cerkvenih dostojanstvenikov 
tudi številni sorodniki pokojnih četnikov. V 
pogovoru z njimi sem izvedel, da jim je znana 
srečna rešitev vojaka Stanka.

Leta 1941 je nacistična Nemčija s pomočjo 
Italije, Madžarske in Bolgarije, okupirala kra-
ljevino Jugoslavijo. V Srbiji se del jugoslovan-
ske vojske ni predal Nemcem, temveč se je 
združil s četniki ter pod vodstvom Draža Mi-
hajlovića predstavljal vojsko v domovini pre-
begle jugoslovanske vlade v Londonu. Že juli-
ja 1941 so nastale v Srbiji in kasneje tudi v 
Črni Gori, prve oborožene partizanske enote, 
ki jih je organizirala Komunistična partija Ju-
goslavije pod vodstvom Josipa Broza Tita. To 
je pomenilo, da sta se na tem ozemlju okupira-

ne Jugoslavije pojavile hkrati 
dve oboroženi skupini, obe 
skupini sta imeli isti cilj, boj 
proti okupatorju, bili pa sta 
politični nasprotnici. Četniki 
pod vodstvom Mihajlovića 
so zavzemali za ohranitev 
kraljevine po končani vojni, 
partizani pa poleg borbe za 
osvoboditev domovine tudi 
rušenje starega režima in 
zgraditev nove družbene ure-
ditve pod vodstvom komuni-
stične partije. Moskva in Ko-
minterna sta si dve leti 
prizadevali za združitev obeh 
skupin za skupni boj proti 
okupatorju, a jim ni uspelo. 
Zanimivo je tudi to, da so 
Rusi poslali prvo vojaško 
delegacijo Titovim partiza-
nom šele februarja 1944, ne-
kaj mesecev kasneje pa 3. 
Ukrajinsko armado, ki je 
pregnala nemško vojsko iz 

Srbije in oktobra osvobodila Beograd. 
15. oktobra 1955 sem odslužil vojaščino. 

Tudi ostali vojaki v naši baraki so že težko ča-
kali na odhod domov. Vojak Stanko je še vese-
lo vihtel zidarsko kelo, saj se je tudi njemu 
vojaški rok iztekal. Kljub temu, da smo bili 
skupaj iz različnih krajev tedanje države, kot 
kaže priložena fotografi ja, smo se dobro razu-
meli in nismo drug drugemu povzročali težav. 
Nadvse prijeten pa je bil občutek, ko sem zopet 
oblekel civilno obleko in se sprehodil po ka-
sarniškem dvorišču in ni bilo treba pozdravlja-
ti ofi cirjev. Lahko sem odšel na železniško 
postajo v Požarevcu in se odpeljal domov. 
Edini kraj na svetu je domači kraj.

Klemen Pibernik
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Revnejši ljudje so si ga privoščili zgolj za pra-
znične dni in ob praznovanju pomembnejših 
življenjskih dogodkov. Na vseh takšnih pra-
zničnih dogodkih jim je bel kruh pomenil sla-
dico oz. praznično pogačo. Ker jim je bila tudi 
potica pogosto nedosegljiva, so si revni in iz-
najdljivi ljudje ob praznikih spekli pisani kruh. 
Pripravljen je bil iz pšeničnega, ajdovega in 
koruznega testa, zvit v treh različnih barvnih 
plasteh je spominja na potico. Poleg boljših 
kruhov so ob posebnih življenjskih dogodkih 
pripravljali tudi pletenice in pletena srca.

Božični kruh ali POPRTNIK je bil zmesen 
iz ajdove, bele, ržene in ovsene moke z dodat-
kom jajc, mleka in smetane. Okrašen je bil z 
motivi iz narave in fi gurami.

Že ime POPRTNIK pa pove, da so ga pokri-
li s prtom, da je počakal do prazničnega dne, 
ko se je zbrala družina. Kos božičnega kruha je 
dobil prav vsak član družine, tudi živina. Hiši 
je prinašal srečo in dobro letino, staršem 
zdravje, otrokom hitro rast, dekletom pa do-
brega ženina. 

Kruh - nekdaj redko beli na mizi
Nekdaj je bil od vseh vrst kruha le redko kdaj na mizi beli kruh iz pšenične moke.

Posebno vlo-
go je imel tudi 
svatbeni kruh, 
ki je bil glavni 
dogodek svatbe. 
To je bilo po-
ročno pleteno 
srce, polno lju-
bezenske in po-
ročne simboli-
ke. S svojo 
magično močjo 
je mlademu pa-
ru prinašal sre-
čo, blaginjo in 
veliko otrok.

Bil je neke 
vrste svečana, 
zaključna poje-

dina, ki jo je nevesta z ve-
seljem podelila med svate. 
Že osnovna oblika srca 
simbolizira ljubezen. Pre-
pleti kit v srcu označujejo 
povezanost mlademu paru 
v zakonu in blaginjo. Mla-
doporočenca sta označena 
s pticama, med njima pre-
križana prstana pa sta sim-
bolno znamenje neskonč-
nosti.

Takšne in drugačne po-
dobe belega kruha so časti-
li in mu izražali neskončno 
spoštovanje in ljubezen. 
Kruh je pomenil simbol 
blaginje, srce pa simbol 
ljubezni.

Pa da ne pozabim še na pomen pletenice

KATERI KRUH JE ZDRAV
Kruh ima že od nekdaj pomembno mesto v 

človekovem življenju.
Ne le kot temeljno prehranjevalno živilo, 

temveč tudi kot statusni simbol.
Nekdaj so beli kruh jedli samo bogataši, da-

nes pa so se trendi nekoliko obrnili.
Beli kruh velja za nezdravega, jejo pa ga tisti, 

ki si bolj zdravega morda ne morejo privoščiti.
V današnjem času se vedno več ljudi odreka 

kruhu, saj nas iz vseh strani zasipavajo z infor-
macijami o tem, da je kruh nezdrav in, da redi. 
Kruh sam po sebi v zmernih količinah zagoto-
vo ni redilen, težava je le v tem, da se težko 
vstavimo pri eni ali dveh rezinah, prav tako pa 
ga pogosto še dodatno obogatimo z raznimi 
namazi, siri, salamami in podobno. Če se kruhu 
resnično ne moremo upreti, je bolje, da jemo 
polnozrnati, rženi ali ajdov kruh.

Po belem kruhu hitro ostanemo brez energije 
in smo spet lačni. Polnozrnati kruh ima veliko 

KRUH

hranljivih snovi, zato nas za dolgo časa nasiti.
Po zaužitju tega kruha nam bo telo samo 

sporočilo ali je ta kruh primeren za nas, ali bi 
morali uživati kruh iz drugih vrst žita.

Za lep in zdrav začetek dneva si privoščite 
ajdov kruh. Ajdova moka je lahko prebavljiva, 
po biološki vrednosti beljakovin pa ajda prese-
ga ve B in magnezijem. Spodbuja razvoj mlečno 
kislinskih bakteriji, ki preprečuje težave s čre-
vesjem. Prednost rženega kruha je v tem, da 
vsebuje več vode, zato dlje časa ostane svež. 

Koruzni kruh je zelo dober, okusen in sladek. 
Dragocen je z vitaminom E in magnezijem v 
primeru, da je pripravljen le iz koruzne moke. 

Zelo zdrav pa je tudi kruh, ki je pripravljen s 
kislim testom. Kislo testo je najstarejše narav-
no sredstvo za vzhajanje testa, ki so ga upora-
bljali že davno pred odkritjem kvasa. Priprave 
kruha s pomočjo kislega testa in podobnih pri-
pravkov je tudi prva od značilnosti slovenske 
krušne dediščine. Temu kruhu daje poseben 
okus, vonj in sočnost.

Naše pridne in zveste članice so spekle 23 
vrst kruha in peciva različnega okusa, barve in 
vonja.
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Nobene modrosti ni v tej ugotovitvi, niti želje, da bi se preteklo leto z 
vsemi neprijetnimi in celo prijetnimi dogodki povrnilo. Je samo misel, 
kako čas nepovratno beži, kako nam v duši ostajajo spomini. Pa se od 
spominov ne da živeti. Če jih še tako pretresamo v sebi, vedno sproti 
pozabljamo, da je zgodovina naša najboljša učiteljica. Žal pa se vedno 
znova potrjuje, da smo ljudje slabi učenci.

Zaradi tega je prav, da o vsebini našega glasila vsako leto povzamemo 
dogajanja v občini o družbenem in družabnem življenju, o dogodkih, ki 
so v preteklem letu krojili naša razmišljanja. Preveč idealno bi bilo, če 
bi bilo vse lepo in prav. Takih zgodb ni v realnem življenju. Zato v 
Aplenci pišemo tudi o manj lepih in manj spodbudnih dogodkih, ki pa 
ne smejo oditi mimo nas brez sledi in upanja, da bo nekoč bolje in da 
smo se iz preteklosti le nekaj naučili.

Koliko let je že minilo, odkar je »umrla« lokalna televizija? Naj njena 
smrt težko leži na plečih tistih, ki so jo pokopali. Omenimo samo stalne 
rubrike v Aplenci, kot so županova beseda; stran, ki je na razpolago 
političnim strankam, pa je izkoriščena le deloma. Skavti, šolarji in 
Mravljišče so stalnica v vsebinah glasila. O Medgeneracijskem središču 
Komenda in Medgeneracijskem društvu za kakovostno staranje piše 
Viktorija Drolec. Ustanova Petra Pavla Glavarja utira pot mladim s šti-
pendiranjem, skrbi za ljudi, potrebne pomoči, ob praznikih in boleznih 
z akcijami dobrodelnosti, veliko pozornosti pa posveča raznim predava-
njem in izobraževanju. Društva in klubi, ki skrbijo za prostočasne de-
javnosti mladih in manj mladih, najdejo svoj prostor, če se le ojunačijo 
in kaj napišejo sami, ali pa povabijo medse katerega od sodelavcev 
uredništva. To so Gasilci, Društvo upokojencev, Konjeniški klub, Pla-
ninsko društvo in razni klubi, športna društva in ostale dejavnosti, ki so 
organizirane po vaseh. Pestro vsebino občasno dopolnjujejo strokovni 
članki s področja psihologije in oblikovanja medsebojnih odnosov. Tudi 
nasveti so stalni del vsebine; včasih spremljamo naše občane po brezpo-
tjih sveta. O aktualnostih v »visoki« politiki nas seznanjata naša poslan-
ca Matej Tonin in Brane Golubovič. Morda sodi v splošni pregled vsebin 
tudi Kronika.

To leto se ne bo več vrnilo
hrane in igrač, ki so bile posredovane društvu »Beli obroč Slovenije«, 
kjer so jih razdelili otrokom, žrtvam nasilja. Iskrena je zahvala podpor-
nikom PGD Komenda za prispevke, bolj grenak pa je zadnji del zahvale, 
ki nekaterim ni ravno v čast vsem, ki jim je obisk namenjen. Da je 
podjetje Petrol del našega življenja in čuti potrebo po podpori društvom 
v občini, je pokazala njegova akcija dobrodelnosti oziroma donatorstva 
PGD v občini, ki so prejeli fi nančne donacije; donacije je bila deležna 
tudi Osnovna šola Komenda-Moste z donacijo podjetja Biotera v znesku 
3.500 EUR, ki bo brezplačno kosilo oziroma topli obrok omogočilo 
sedmim učencem vse šolsko leto. Firma Mediadom je s pralnim strojem 
obdarila družino na Mlaki, s prispevkom občinskih svetnikov pa je bil 
podarjen tej družini tudi televizor. Starši učencev so z denarnimi naka-
zili v šolski sklad prispevali 2.580 EUR. Ta del zapisa je nekoliko obšir-
nejši, služi pa naj za zgled vsem, ki na kakršenkoli način lahko pomaga-
jo pri delu dobrodelnih organizacij i. O uspehih in dosežkih Twirling in 
mažoretnega kluba cela stran. Saj jo zaslužijo. Na Koželjevi kmetiji je 
življenje za ljudske običaje žrtvoval prašič – že četrtič je TD Komenda 
pripravilo Koline. Dve strani sta bili posvečeni športu in šahu.

Februar je že tradici-
onalno posvečen kulturi 
v vseh njenih oblikah. 
Tako smo se že sedmič 
imeli fl etno – lepa in 
kvalitetna prireditev, ki 
se je rodila v Komendi 
ob sodelovanju sose-
dnjih občin in je vedno 
dobro obiskana. Sloven-
ski praznik kulture je 
pripeljal na oder v Ka-
mniku 10 zborov iz ob-
čin Kamnik in Komenda 
na območno revijo pevskih zborov. Kulturni praznik je doma obeležilo 
Društvo umetnih kulturnikov; županova beseda razmišlja o rezultatih 
obiska poslancev Nove Slovenije s predsednico Ljudmilo Novak in 
vodjem poslanske skupine Matejem Toninom. O rezultatih pogovorov z 
obiskovalci pa takrat, ko bodo vidni in dali vsaj nekatere pozitivne re-
zultate. Kako kaže z urejanjem prostora v naši občini, je odgovarjal 
Marjan Potočnik, podsekretar v občinski upravi Komenda; poslanec 
Matej Tonin je prispeval zapis s pomenljivim naslovom »Kako naprej«. 
O osebnosti, življenju in delu za druge Jožefa Kočarja iz Most je prispe-
val članek Jožef Pavlič. Gasilcem vseh treh PGD v občini sta dani na 
razpolago dve strani, pa so komaj zadostovali za zapis vsega, kar je bilo 
postorjeno v preteklem letu in načrtom za naprej. Ivan Hlade je vse-
stranska osebnost predvsem v gasilstvu, ki mu je predan ves čas od 
šolskih dni. S ponosom lahko reče, da je oče komendske Gasilske zveze. 
Pa ne samo to – aktiven pri DU, je eden od nosilcev delovanja občinske 
Karitas, ključar kriške cerkve in član župnijskega pastoralnega sveta. 
Živahno je tudi pri društvu Kamenkost z mentorjem Edijem Grmškom. 
Že naslov 13. strani pove veliko o družabnem življenju v občini. Profe-
sor Rudi Ocepek je predaval o ljudeh in živalih, predvsem pa je obisko-
valcem pregnal strah pred malo znanimi živalmi. Plesalci iz naše občine 
so se v Rušah odlično odrezali, norčavi pust je skušal pregnati zimo, 
popolnoma je uspela tudi skakalna tekma na skakalnici na Gori, Turi-
stično društvo je članom na ogled postavilo svoje delo, ki je gotovo 
uspešno, kot je bil uspešno organiziran tudi smučarski tek v Suhadolah, 
z odličnimi rezultati se pohvalijo igralci ulične košarke, člani KK Ko-
menda, ki so postali zmagovalci mednarodnega turnirja v Turčiji, srebr-
no plaketo pa je osvojila na državnem prvenstvu mladih baletnikov Pia 
Veronika Petrovič. Društvo narodnih noš na Komendskem je uspešno, 
kar so ugotovili na svoji redni skupščini. O tegobah pešcev na ozki cesti, 
posebno še v času, ko zapade sneg, je razmisleka vredno pisal naš bralec. 
Pa še prav ima.

Marec je mesec poln dogodkov. Osrednji dogodek pomladanskega 
časa – Spomladanski kmetijski sejem nadaljuje tradicijo z vrsto novosti. 
Dve strani reportaže o sejmu sta spričevalo o tem, da se je sejem v Ko-
mendi »prijel«. Županova beseda je tekla o državni uredbi, da se po 

Januarska številka je že na naslovni strani dala vedeti, da se zima ni 
izneverila, zimske tegobe so bile tudi tema kar dveh strani; celostranski 
prispevek župana pa je le vlil nekoliko optimizma , saj je mednarodna 
skupina ADCOR, s svojim sedežem v Veliki Britaniji in Inštitutom za 
razvoj prihodnosti v Sloveniji, Občini Komenda med vsemi slovenskimi 
občinami v svojem poročilu prisodila visoko tretje mesto glede potenci-
alnega razvoja, ki temelji na razvoju izkoriščanja obstoječih zmogljivo-
sti v obstoječih objektih za turistične in druge namene in ne na novih 
objektih in proizvodnjah. Razgrnil je načrte za letos, na koncu pa prilil 
nekoliko pelina na enotnost in pripadnost nekaterih svetnikov. Novost 
– planinci gradijo plezalno steno pri Planinskem domu; širše zanimiv in 
vreden razmisleka je prispevek poslanca Mateja Tonina, Jožef Pavlič pa 
je objavil zapis o izidu knjige Povest družinske kronike, avtorice Ivice 
Ogorevc. O delu Zavoda Medgeneracijsko središče pričata dva članka 
Viktorije Drolec, ki piše o skrbi za stare ljudi in eksperimentih za vsa-
kogar. O »ženskih vrednotah« , predavanju S. dr. Snežne Vrečko, ki ga 
je organizirala UPPG, je pisal Jožef Pavlič. Turistično društvo Komenda 
je v Koželjevi hiši pripravilo razstavo jaslic in večer pravljic; obiskali so 
nas tudi koledniki. Otroci iz vrtca »Mehurčki« so bili izredno prizadev-
ni in so s pomočjo in razumevanjem staršev zbrali za poln tovornjak 
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novem lahko gradi vse vrste objektov tudi na kmetijskih površinah. No, 
pa se je izkazalo, da so kmetje pri nas bolj pametni od države. Na občini 
so dobili le 2 ali 3 vloge za take gradnje, pa še te samo za pomožne 
kmetijske objekte. Govoril je tudi o načrtih za to leto, pozornost pa so 
na občinskem svetu posvetili ponovni vzpostavitvi lokalnega TV kanala. 
Potekajo dogovori s T-2. Članice PGD Komenda so 3. v državi. Na re-
dnem občnem zboru Zveze združenja borcev za vrednote NOB je bilo 
govora o spoštovanju vrednot in Ustave; na skupščini Gasilske zveze 
Komenda ugotavljajo, da zveza in društva dobro delujejo, med nova 
imena je kot poveljnik GZ Komenda bil izvoljen Janez Hlade s Križa, 
zaradi poteka mandata je tudi nekaj ostalih kadrovskih sprememb. Jožef 
Pavlič se je pogovarjal s pastorjem Reformirane evangelijske cerkve 
Petrom Novakom iz Komende in ugotovila sta, da nas povezuje in 
združuje veliko stvari, članek istega avtorja pa govori o novem papežu 
Frančišku, ki je nasledil papeža Benedikta. Politično stran v tej številki 
sta za svoja stališča in razmišljanja koristila N.Si in skupina »TRN«, 
tudi poslanec Matej Tonin. Orientacijski klub Komenda se je s tremi 
dekleti iz OŠ Komenda-Moste odpravil na svetovno prvenstvo na Por-
tugalsko; s svojim delom so zadovoljni člani Planinskega društva Ko-
menda. Svatbe ptičkov je na gregorjevo »počastilo Turistično društvo 
Komenda s 1000 gregorčki na kriškem bajerju ob udeležbi več kot 1000 
obiskovalcev. Kar 32 mažoretk se je uvrstilo na državni fi nale, tudi 
skupinske uvrstitve so uspele tako, da se bo tega tekmovanja udeležilo 
kar 67 članic, kar je največ doslej. Medgeneracijsko društvo za kakovo-
stno staranje Komenda bo v bodoče pomagalo obvladovati krvni tlak 
(tudi s pesmijo in dobro voljo). Prireditev Šopek za mami; prisrčen z 
obilo dobre volje. UPPG je priredila dobrodelni novoletni koncert, kjer 
so piko na i postavili pevci tria EROICA v sodelovanju v MePZ DU 
Komenda in Mladinski pevski zbor OŠ Komenda. Predsednica ustanove 
dr. Marta Ciraj je v slavnostnem nagovoru nanizala uspehe te, v Komen-
di nepogrešljive ustanove. Folklorna skupina DU se je udeležila Ob-
močnega srečanja folklornih skupin v Kamniku. Društvo upokojencev 
je največje društvo v Komendi, ki s svojim delovanjem goji vsakovrstne 
aktivnosti. Na občnem zboru so čestitali sedmim parom zlatoporočen-
cev, podelili so društvena priznanja in priznanja upokojencem-športni-
kom, ocenili so, da so vse zadane naloge v celoti izpolnili. Edo Grmšek 
in Matija Križnar sta združila moči in ugotavljala dejstva o rudniku 
premoga v Komendi. Vredno nadaljnjega preučevanja. O delu Konjeni-
škega kluba Komenda, tekmovalnih dosežkih »konjskih članov« kluba 
in tekmovalcev je bilo pisano. V Suhadolah so tekli na smučeh. O skokih 
na Gori je v primerno humornem stilu pisal Jože Šimenc. Da je šah tako 
priljubljen in dobro organiziran, skrbi Franc Poglajen, ki nas sprotno 
seznanja z uspehi te kraljevske igre. Tudi Nogometni klub niza uspeh za 
uspehom, v svoje vrste pa vabi vse, ki bi želeli sodelovati. Upokojenci 
– smučarji so uspešno nastopili na regijskem tekmovanju na Soriški 
planini.

April je običajno 
mesec, ko se nada-
ljujejo začeta dela. 
Letos mineva 14 
let, ko je Komenda 
postala samostojna 
občina. Zato je bila 
posebnega pomena 
županova beseda, 

ki je v razgovoru z odgovornim urednikom Aplence razpredal o lepih in 
velikih uspehih in tudi o neuspehih, ki, seveda vidni, postajajo vedno 
bolj spotika občanov. Ne bo odveč, da si dve strani tega razgovora pre-
čitajo še enkrat vsi, ki mislijo o vsem samo slabo. Pričela se je gradnja 
S-kanala, v čistilni akciji je bilo zbranih 22 ton odpadkov. Na Križu je 
za materinski dan zazvenela pesem. O pokopu škofa Gregorija Rožmana 
v domači zemlji je pisal Jožef Pavlič, ki je svoja razmišljanja začel in 
sklenil z dvema pomembnima stavkoma: »Obrnimo nov list zgodovine« 
in »Nikdar več vojne«. Isti avtor je prispeval tudi zapis o praznovanju 
70-letnice rojaka, ljubljanskega stolnega prošta Jožefa Lapa, kjer so k 
praznovanju v veliki meri prispevali tudi naši farani. Dva zapisa v rubri-
ki »Vaša pošta« sta vredna premisleka in ukrepanja. O ljubeči, dostojni 
in strokovni oskrbi ostarelih je v imenu Sveta Zavoda Medgeneracijsko 
središče Komenda, o njegovih uspehih in načrtih smo izvedeli v pri-
spevku Jožefa Pavliča; o uspehih Twirling in mažoretnega kluba je bilo 
zapisano, da nadaljuje pot lanskih uspehov; čestitke so veljale učiteljici 
Moniki Žurbi ob njeni 60-letnici. Konjeniški klub je imel občni zbor, 
kjer so lahko le ugotovili, da so med najboljšimi klubi doma, pa tudi v 
tujini so znani. Obiskali so prijateljski Konjeniški klub v Münchenglad-
bachu v Nemčiji. Komendski maraton bo postal tradicionalna prireditev. 
Da je delo Medgeneracijskega društva za kakovostno starost potrebno 
in koristno, pove članek, ki govori o računalniškem opismenjevanju 
starejše generacije, največ povedo besede udeležencev. Zgodila se je 
napovedana največja veselica v državi. Pa še res je. Govora je o tisočih 
obiskovalcih . Gasilska zveza in vsa tri gasilska društva so dobila nova 
vodstva. Kolesarska 7. VN Občine Komenda bo letos mednarodna. 
Dogovorjeno! O ravnanju s psi v naravi je koristen članek prispeval 
Lojze Krek, o lesni biomasi pa poveljnik PGD Moste. Igralci pikado 
sekcije DU so postali ekipni prvaki v Gorenjski regiji, ekipa OŠ Ko-
menda-Moste pa se je svetovnega prvenstva v orientacijah s Portugalske 
vrnila z uspehi, ki sodijo v svetovno elito. Za prijeten konec pisanja o 
tem mesecu še novica, da je bil Šahovski klub Komenda proglašen za 
najuspešnejši klub v državi, za kar je prejel diplomo in pokal. Iskrene 
čestitke! 

Maj je mesec, ko naša občina praznuje občinski praznik, zato je ta 
številka posvečena praznovanju in vsemu, kar je lepega in dobrega. 
Klanški fantje so pripravili kres, na praznični dan, 1. maja, je občane 
zbudila budnica pihalne godbe Komenda. Slavnostna seja občinskega 
sveta je bila 15. maja v Breznikovem domu na Križu, kjer so bila pode-
ljena občinska priznanja, pozornosti vredna je bila posmrtna podelitev 
naziva častnega občana pokojnemu župniku in dekanu Nikolaju Pavliču. 
Priznanja so dobili tudi zaslužni za športne in tekmovalne uspehe, ki so 
predstavljeni na 4.strani. Objavljen je tudi govor župana na slavnostni 
seji, ki ugotavlja, da smo kljub krizi lahko zadovoljni. Poseben priokus 
pa v tej številki daje odgovor županu, ki so ga podpisali opozicijski ob-
činski svetniki, ki zatrjuje »Nismo oškodovali občine«. Dana je možnost, 
da si občani ustvarimo osebni vtis o neprijetnostih, ki se dogajajo v obči-
ni. Prav je tako. Na Komendski Dobravi je bila spominska slovesnost pri 
spomeniku NOB. Obljubljajo, da bo TV Komenda začela oddajati zopet 
septembra! Poslanec Brane Golubovič je pisal o črnih gradnjah, o fi skal-
nem pravilu in popravkih referendumske ureditve pa je pisal poslanec 
Matej Tonin. O tem, da živijo med nami tudi ljudje, ki kljub življenjskim 
preizkušnjam znajo ohraniti življenjski optimizem in moč tudi pri se-
demdesetih letih, je napisano v prispevku o Pavli Hrovat.

nadaljevanje v naslednji številki
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Lista LNO želi vsem občanom in občankam vesele Bo-
žične praznike in Srečno 2014, z željo, da bi bilo priha-
jajoče leto za vse občane zdravo, srečno in čim manj 
stresno.

Za listo LNO Mihaela Poglajen

V srcih naj naših se radost razliva,
svetu zavlada dobrote naj moč!

Vsem cenjenim občankam in občanom ob prihajajočih 
praznikih in v Novem letu 2014 želi miru, sreče, zdrav-
ja, blagostanja in tihega zadovoljstva

Krajevni odbor RK Moste

Prostovoljno Gasilsko dru-
štvo Križ, želi vsem svojim 
krajanom vesel Božič ter 
srečno, zdravo in uspehov 
polno Novo leto 2014PGD KRIŽ

Od leta 1954

Društvo psorijatikov Slovenije 
Podružnica Ljubljana

Vsem občanom želimo blagoslovljene božične 
praznike, obilo zdravja in sreče v Novem letu

Naj bo novo leto obžarjeno z ljubeznijo in 
prijateljstvom, polno malih presenečenj in 
presenetljivih radosti, ganljivih in čudovitih 
objemov, zašepetanih zahval in otroških 
poljubov. Spoznati pravo pot, prave ljudi, 
storiti prave reči in v sebi in drugih najti le 
dobre stvari ob Novem letu želi Twirling in 
mažoretni klub Komenda.
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V drugi polovici septembra, ko so klopotci po vinogradih od sladkih 
jagod odganjali škorce, se je skupina naših upokojencev, delovno opre-
mljenih za žlahtno opravilo, pod vodstvom iznajdljive vodnice Marije 
Špehonja, veselo odpeljala sončnim Slovenskih goricam naproti. Tokrat 
že tretje leto, k istemu gospodarju, ki  nas  s svojim povabilom potrjuje 
v naši učinkoviti trgatveni vnemi. Za razliko od lanske gnile letine, smo 
se letos zagnali v breg z zlatimi trtami, ki so se čvrste in zdrave šibile 
pod belimi in sivkastomodrimi grozdi. V štirih urah smo napolnili stoti-
ne brent, ki so jih močni nosači komaj sproti odnašali. Podprti z energij-
skimi domačimi napitki, težaško malico in še toplimi rogljički, ki so jih 
sproti donašali, nismo čutili ne bolečin v križu ne občutka za čas, samo 
prvinsko zadovoljstvo ob dobro opravljenem delu in blagoslovu narave, 
ki bo poplačala gospodarja, kopače, vezače, berače-trgače, nosače in kar 
je še tega trdega dela čez vse leto, vse do vinske kleti, da vino dozori in 
iz trsa pride do glažka. Po bogatem likofu so se nekateri preizkusili še v 
šoli jahanja na domačiji in se seznanjali s posebnostmi in aktualnimi 
težavami današnjih vinarjev. Še dogovor z Marijo za silvestrsko večerjo, 
tudi že tretjič v Benediktu. Domov grede je imela besedo ubrana pesem 
ob Henčkovi harmoniki in dnevi v novem tednu so sijali iz pristnih do-
živetij.

Kaj pa ima Kozjansko opraviti z vinogradništvom? Če doslej ni imelo, 
pa bo zacvetelo v prihodnosti, s svojo avtohtono sorto , z vinom, ki teče 
»dul dul, vince bučensko«. V ta, danes največji zaščiteni slovenski kra-
jinski park,  pa nas je vpeljala nekdanja aktivna komendska občanka  
Marjana Plak, ki je zdaj v Kozjem že močno prepoznavna krajanka. 
Današnja podoba nekdaj zelo revnega, nerodovitnega hribovitega ob-
močja z bornimi kočami in blatnimi potmi je začela rasti po uničujočem 
potresu v 70.letih prejšnjega stoletja, kasneje  pa so pridobili evropska 
sredstva in s pametno razvojno usmeritvijo spreminjajo nekdanjo pri-
krajšanost in oddaljenost od avtoceste in večjih središč v prednost. To 
jim, kot smo se prepričali, uspeva na gospodarskem  in kulturnem po-
dročju. Blagovna znamka Kozjansko jabolko s travniških sadovnjakov 
in stare avtohtone sadike , kozjanske drnule in napitki, sejmi in tržnice, 
etnografske folklorne prireditve, romarske poti z ostanki gradov, trška 
arhitektura s cehovskimi znamenji in bogatimi portali. Navdihujoč je 
njihov duhovni utrip, z najmočnejšo ikono, prvo slovensko svetnico, sv. 
Emo Krško, ustanoviteljico samostana na Krki /Gurk/ na Koroškem, v 
10. stoletju. Krajevni vodnik je slikovito osvežil njeno podobo in zgo-
dovinsko vlogo v srednjeveški Veliki Karantaniji, kamor so bila vklju-
čena štajerska posestva kot mejne grofi je. Svetnici smo se poklonili  v 
njej posvečeni cerkvi v Pilštanju, v celoti poslikani in prenovljeni. Naš 
rojak pisatelj Sivec je tukaj nabiral zgodovinski material za svojo roma-

Trgatev v Benediktu, vinski krst v Kozjem
nizirano pripoved o sv. Emi. Ob cerkvi o preteklosti govori kamniti 
pranger, redek relikt predterezijanskega sodstva, kakršnih se je na Slo-
venskem ohranilo malo, med njimi v Motniku, kjer so letos Pilštanjci 
sodelovali na prangerijadi. Vabijo na Emino romarsko pot, na romarsko 
pot Lurške Matere božje, ki je našla svoje mesto pod naravno previsno 
steno ob zdravilnem izviru, ki zdravi oči. V dolini Gruske , kjer smo 
pokušali kozjansko kapljico, opozorijo na mitološko puščavnikovo jamo 
; oživljajo stare mite in znajo tržiti zgodbe. Kraji zaživijo tudi ob bienal-
ni likovni koloniji likovnih pedagogov. V Lesičnem te preseneti kip 
Premišljujočega sedečega Kristusa iz 18. stol. Pomislili smo: ali premi-
šljuje o Slovencih , kakšne šanse naj jim še da? Odziv na sodobni čas je 
hiša zavetja za nemočne, ki je donacija Lions kluba. Ljudje, ki so po 
propadu cvetočih podjetij Mont in Steklarne v Kozjem ostali brez dela, 
ustvarjalno iščejo tržne niše, razvijajo ekološko pridelovalno in prede-
lovalno ponudbo, tudi v povezavi z bližnjim Olimjem v Podčetrtku. 
Čutiš pripadnost, zagon in ljubezen do svoje dežele. Spomenik izgnan-
cem Obsotelja nas spomni na trpljenje v svetovni vojni, obeležje vojne 
za Slovenijo pa podaja roko spomeniku slovenskemu tolarju na Osred-
ku. Bližnjo Podsredo pa smo spoznavali pred leti. 

Pri ribniku v Kozjem smo ob animaciji prijetnega domačega dueta 
nazdravili novemu vinu, pri čemer se nam je pridružil kozjanski župan 
in nas počastil z nagovorom. Zapeli smo zahvalne zdravice, naša lanska 
vinska kraljica Angelca pa je spoštljivo predala krono novi kraljici, ki si 
je s spretnostnimi igrami in dostojno držo prislužila ta naziv: to je do 
naslednjega martinovanja ga. Marinka Pavšek.

Naj se nova kapljica, ki bo spet ena boljših, pije samo za zdravje, v 
dobri družbi, kot to znajo upokojenci.

Ivica Ogorevc

Člani Konjeniškega kluba Komenda, kar za cel avtobus jih je bilo, so se 
tudi letos novembra podali na izlet. Zanimiv program, in tudi zares 
skrbno organiziran je pripravila Helena Meglič, udeležencem pa se je 
pridružil tudi član Upravnega odbora Konjeniškega kluba in prijatelj 
komendskih konjenikov Ciril Smrkolj. Iz sosednje občine Cerklje pa se 

Konjeniki obiskali Korente

je izleta udeležil tudi župan in član Konjeniškega kluba  Komenda Franc 
Čebulj, ki je s skupino izletnikov s posluhom za domačo pesem, skrbel 
za »glasbeno razpoloženje«. V celodnevnem izletu je bil še posebno 
zanimiv obisk in ogled Muzeja pivovarstva v okviru Ekoprogama tam-
kajšnjih občin v Žalcu. Seveda ni manjkal obisk in ogled cerkve na 
Ptujski gori, ki je poznana tudi kot romarska pot. Po kosilu in ogledu 
Korentovega muzeja pri Ptuju, kjer domuje Zoki, poznani prijatelj slo-
venskih konjenikov in korentov, pa so izlet sklenili najprej v ptujski 
Vinski klet, nato pa napoti proti Trojanam s postankom Pri grofu.

Vseh več kot štirideset izletnikov je nazadnje med postankom v Lu-
kovici sklenilo, da je prihodnje leto izlet v delovnem programu Konje-
niškega kluba Komenda obvezen.                                                    A. Ž.

Jubilant Janez Kosec
Žnidarjev Janez po domače oziroma Janez Kosec s Križa, oče pozna-

nega kasača Ivana Kosca, člana Konjeniškega kluba Komenda, je ob 
obisku župana Tomaža Drol-
ca v nedeljo, 1. decembra, 
proslavil  90 let. Poznani 
vodja gradbincev v celjskem 
Gradisu je še vedno prava 
korenina. O njegovi življenj-
ski kilometrini bomo še go-
vorili oziroma pisali. Tokrat 
Janez pa Srečno in Na zdrav-
je za zdravje.              - A. Ž.
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Vsem Komendčankam in Ko-
mendčanom želimo blagoslo-
vljene Božične praznike in 
Srečno ter zadovoljno leto 
2014

OO SLS Komenda 

2014!

Občankam in občanom Komende, sponzorjem, 
donatorjem, želimo miren Božič in 

Srečno novo leto 2014. 
Hkrati se zahvaljujemo za pomoč klubu. 

Vesel Božič, srečno Novo leto,
veliko zdravja in vsega dobrega 
ter izpolnitev želja v prihajajočem 
letu.

Športno društvo Suhadole

TRN Lista za  TURIZEM
 RAZVOJ
 NAPREDEK
želi vsem občankam in 
občanom Komende  vesele 
božične praznike, zdravje, 
uspešno in srečno leto 2014

Občankam in občanom občine Komenda, gasil-
skim prostovoljnim društvom, gasilkam in gasil-
cem želimo vesele božične praznike in srečno v 

letu 2014!

Gasilska zveza Komenda

Športno društvo Komenda

Vsem občanom želimo blagoslovljene 
božične praznike, obilo zdravja in sreče v 
Novem letu
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V četrtek, 7. novembra 2013, se je ekipa J-team odpravila na bavarsko, 
v nemško mesto München, natančneje na hipodromsko stezo v Daglfi n-
gu, kjer sta prvič letos in drugič v karieri nastopila 6-letna kobila Jolly 
GJ in 5-letni kastrat Jerry Lou GJ. Oba konjska športnika sta pred nasto-
pom imela neporavnane račune tako s stezo kot s sotekmovalci. 

Naj spomnimo, dobro leto nazaj, 21. oktobra 2012, sta se oba prvič 
predstavila nemški kasaški sceni. Po odlični bitki in po še boljšem fi nišu 
je Jolly GJ z voznikom Romanom Jerovškom, po fotofi nišu zasedla 
drugo mesto in zaostala samo za Hej Garvinssom, Jerry Lou GJ pa se 
pod vajetmi nemškega voznika Helmut Biendla ni najbolje ujel in je 
zagalopiral.

 Vendar to je zgodovina, ta večer sta oba tako brat kakor sestra to 
obrnila sebi v prid. Jolly GJ je po silovitem štartu, vseh iz prve vrste, 
vodenje dirke prepustila tekmecem, češ kar borite se med seboj, jaz in 
Roman veva,  kje sva najmočnejša, in res sta. V zadnjem zavoju pred 
ciljno ravnino se je Jolly GJ prestavila prestavo višje od tekmecev in po 
zunanji strani po tretji špuri prehitela konkurenco, se oddolžila za poraz 
Hej Garvinssonu in prikasala prvo zmago ekipi J-team, v karieri na 
nemških hipodromih z rezultatom 1.17.5 na distanci 2100mA. Takoj  po 
sestrini zmagoviti dirki se je v boj podal še leto mlajši Jerry Lou GJ, ki 
je takoj po štartu zasedel peto mest, in se meter za meter, počasi prebijal 
skozi dirko, vse do vodilne trojice. V ciljni ravnini se je umešal v boj za 
samo zmago, a mu je zmanjkalo malo sreče in je zasedel četrto mesto s 
časom 1.17.1 na šprinterski distanci 1609mA. Čestitke ob odličnih 
predstavah ekipe J-team, saj so znova dokazali, da imamo v Komendi 
odlične kasaške konje in voznike, ki se lahko kosajo z evropsko elito.

Hacin Darko

Prva zmaga za Jolly GJ

Na sliki od desne proti levi: pokrovitelj, lastnik Lojze Gorjanc, voznik 
Roman Jerovšek in kobila Jolly GJ

V Aplenci tudi v letu 2013 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljuje-
mo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude (na GSM 031 638 699 ali 
urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net) dajejo lahko 
vsi občani, naslove na željo ne objavimo.

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
December 2013

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

NA PREŽI

ČEBELA December 2013

ČEBELA – Tokrat, pred prazniki in 
začetkom nove letnice bodočega leta, 
naj velja simbolika: Bodimo dobri, 
marljivi, složni in imejmo v mislih, da 
nismo sami in najbolj pomembni. Smo 
le del velike družine, ki ji ni vseeno, 
kako je komu in kjerkoli v skupni 
zgodbi. Za tole prispodobo pa hvala 
predsedniku Čebelarskega društva Ko-
menda Milanu Starovasniku. - Urednik A. Ž.

OSAT – Kako lepo bi bilo, da jih v 
prihodnjem letu sploh ne bi podeljeva-
li; da jih ne bi bilo treba podeljevati. 

Bojim pa se, da jih imamo 
na vsakem koraku vsak 
mesec. Pa bi šlo, da bi jih 
bilo recimo vsaj POL 
MANJ, če že ne moremo 
brez njih?!

OSAT – December 2013

se zahvaljuje vsem sponzorjem, donatorjem, razstavljavcem, 
občanom, obiskovalcem sejmov, konjeniških prireditev 

za podporo in sodelovanje.

Vsem občanom hvala za razumevanje 
ob sejemskih in konjeniških prireditvah.

Vsem voščimo 
vesele božične praznike 

in uspešno leto 2014.

KONJENIŠKI KLUB KOMENDA

Bilo je na Martinovo soboto, 9. novembra, ko se je kar okrog štirideset 
70-letnikov iz nekdanje Osnovne šole Moste zbralo skupaj. Najprej so 
se dobili v cerkvi sv. Petra v Komendi, kjer jim sošolec prošt Lap naredil 
nagovor, da so pri sedemdesetih ta pravi starostniki, in jim, in tudi sebi, 
daroval še mašo. Po maši pa so bili pri Gorjanu na Gori na kosilu in 
srečanju celo popoldne, kjer je za razpoloženje skrbel tudi sošolec Rudi 
Ocepek. Skupaj pa smo poskrbeli tudi za posnetek in se dogovorili, da 
se pri posvečenem jubileju čez deset let spet dobimo. Obljubili so, da ne 
bo nihče manjkal. Pa iskrene čestitke, in še enkrat ga  zvrnite v spomin 
na fotografi jo v Aplenci: Na zdravje za zdravje!              - Andrej Žalar

Kar štirideset 70-letnikov
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Vsa lepa doživetja Vsa lepa doživetja 
božičnih praznikov naj božičnih praznikov naj 
vas razveseljujejo tudi vas razveseljujejo tudi 

v novem letu.v novem letu.
Vozniki - srečno vožnjo Vozniki - srečno vožnjo 

v letu 2014!v letu 2014!

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

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

avtomehanika.marn@gmail.com

* prodaja kmetijske mehanizacije * prodaja kmetijske mehanizacije 
* gume za osebne avtomobile * gume za osebne avtomobile 

* platišča * platišča 
* snežne lopate * snežne lopate 

* prodaja motornih olj* prodaja motornih olj

Vesele božične praznike in srečno Vesele božične praznike in srečno 
novo leto 2014nnooovvvvoo ettoo 20011144nnnooovvvvoo lleettoo 22200111444

Urejena ženska ali moška pričeska Urejena ženska ali moška pričeska 
poudarjena lepota in samozavestpoudarjena lepota in samozavest

Frizerka Jerneja vas pričakuje v salonu v stavbi zdravstvene 
ambulante

Lahko se naročite po telefonu.

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

Blagoslovljen božič in srečno novo leto 2014 Blagoslovljen božič in srečno novo leto 2014 

Delovni čas: Delovni čas: 
pon. in sre. od 12. do 19. urepon. in sre. od 12. do 19. ure

tor. in čet. od 8. do 15. uretor. in čet. od 8. do 15. ure
pet. od 10. do 19. ure pet. od 10. do 19. ure 
sob. od 7. do 12. uresob. od 7. do 12. ure
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POVABILO
vsem občankam in občanom občine Komenda k udeležbi programov Medgeneracijskega društva 
za kakovostno starost Komenda in Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda v zimsko – spomla-
danskem terminu.

TEČAJ RAČUNALNIŠTVA ZA 
STAREJŠE NA NAČIN DRUŽENJA 
Z MLADIMI »UČITELJI« 2014
Nikoli ni prepozno za učenje računalniških veščin, tudi 
če si že v res zrelih letih. 

Informativni sestanek: 
Glavarjeva bolnica, Gla-
varjeva c.104, Komenda
v ponedeljek, 6. januarja, 
ob 16.30

Druženje med mlado in 
starejšo generacijo ob spo-
znavanju česa vsega je 
zmožen računalnik, prispe-
va na eni strani h krepitivi 
medgeneracijskega sožitja, na drugi pa omogoča medsebojno prena-
šanja znanja in življenjskih izkušenj. 

Tečaji se bodo izvajali v Osnovni šoli Komenda – Moste in sicer v 
moščanski šoli, v knjižnici: glavni vhod, pritličje –levo. Za indivi-
dualne termine se bomo dogovorili na informativnem sestanku, bodo 
pa v popoldanskem času.

Programska voditeljica: Eva Karničnik

ŠOLA KVALITETNEGA 
STARŠEVSTVA 2014
Biti dober starš je težka življenjska na-
loga, za katero pa se je vredno potrudi-
ti in podučiti.

13. januar: Starševo samospoštovanje kot pomemben model za 
razvoj otrokovega samospoštovanja, Ana Zarnik Horvat, psiholo-
ginja in spec. zakonske in družinske terapije.

20. januar: Prebujanje našega notranjega otroka in vzpostavlja-
nje stika z njim, Ana Zarnik Horvat.

27. januar: Pomen humorja in smeha v partnerskem odnosu in 
družini (delavnica smejalne vadbe), Ana Zarnik Horvat in Zvezdana 
Bošeska, vaditeljici joge smeha.

3. februar: Spoznavanje lastne samopodobe, Ana Zarnik Horvat, 
Janja Frelih Gorjanc, psihologinji in spec. zakonske in družinske te-
rapije.

10. februar: Vzgoja - izziv sodobnega sveta, Janja Frelih Gorjanc.

ob ponedeljkih od 18.00 – 19.30
Osnovna šola Komenda – Moste
Glavarjeva c. 37, Komenda – glavni vhod

Ob zavedanju pomembnosti medosebnih, zlasti družinskih in par-
tnerskih odnosov, ki v današnji krizi potrebujejo še več trdnosti in 
notranje povezanosti, bi radi tudi mi s svojim programom, tokrat že 
četrto sezono, pripomogli h krepitvi le-teh. Letos bodo srečanja 
oblikovana kot delavnice, da boste starši lahko aktivni v procesu 
spoznavanje sebe in lastnih kompetenc starševstva.

Vabljeni ste vsi občani, saj so predavanja koristna priložnost, da si 
enkrat na teden vzamete čas zase, se seznanite z zanimivimi temami, 
slišite kaj novega, uporabnega, se učite o sebi in bližnjih in opremite 
za vloge, ki jih živite v vsakdanjem življenju. Z osebno iniciativo, ki 
je še kako pomembna v času družbene pasivnosti in apatičnosti, bo-
mo poleg vsega ostalega lahko dobro vzgajali naše otroke in živeli v 
zadovoljujočih medosebnih odnosih.

Programski vodja: Ana Zarnik Horvat

PREVENTIVNI PROGRAMI: 
Preprečevanje padcev v starosti, 
Obvladovanje krvnega tlaka, 
Starajmo se trezno
Odgovornost za kvalitetno staranje je naša osebna odgovornost.

Informativni sestanek: 
Glavarjeva bolnica, Glavarjeva c.104, Komenda
v torek, 7. januarja, ob 16.30

Preprečevanje padcev v starosti, Obvladovanje krvnega tlaka in 
Starajmo se trezno so programi, ki potekajo enkrat tedensko po uro 
in pol, na način izmenjave dobrih izkušenj, ob strokovnem vodenju 
usposobljenih voditeljic in ob, za vsaki program posebej pripravljeni 
knjižici. 

V kolikor želite nekaj dobrega storiti za vaše splošno boljše poču-
tje, pridite na informativni sestanek, kjer vam bomo podrobneje 
predstavili programe in pripadajočo literaturo. Skupaj se bomo do-
govorili za termine in lokacijo izvajanja programov: Moste, Križ in 
Komenda.

Programski voditeljici: 
Mojca Šraj in Viktorija 
Drolec

Za vse razpisane pro-
grame so možne doda-
tne informacije na tele-
fon: 040 842 776
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Delavnice zdrave prehrane
Več kot uspešno izvedbo devetih delavnic zdrave prehrane smo kon-

čali s svečanim srečanjem ob torti in skeču Čenčarije Društva upokojen-
cev Komenda. V tem delu delavnic se je Olga Hace »sprehodila« skozi 
evropske kuhinje. Tako smo spoznavali značilnosti in dobrote balkanske 
kuhinje, italijanske, grške, francoske, ruske, nemške in seveda domače; 
vse s poudarkom, da se hrana pripravlja s čim manj soli, maščob in 
sladkorja. Bila je to tretja sezona, z do sedaj največjo udeležbo (od 25 
do 30 udeleženk), naslednje delavnice zdrave prehrane pa načrtujemo 
jeseni 2014.

Na Božično–novoletnem srečanju smo se ob svečano pogrnjeni mizi 
skupaj družile članice treh medgeneracijskih skupin, ki se sicer tedensko 
dobivamo za uro do dve. Glavni namen srečevanja v skupinah je zmanj-
ševanje osamljenosti, učenje dobrega pogovora ob zanimivih temah in 
treniranje strpnosti in razumevanja drugače mislečih. Tedensko se dobi-
va še ena posebna skupina, ki pa se poleg obravnavanja aktualnih tem, 
podkrepi še z zdravim in predvsem okusnim kosilom, zato je njihovo 
druženje malo daljše, traja namreč dobre tri ure. Članice in člani te 
skupine pa so imeli svečani zaključek v svojem krogu nekaj ur pred 
Božično- novoletnim srečanjem ostalih treh skupin.

MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO 
ZA KAKOVOSTNO STAROST KOMENDA Aktualna dogajanja 

Naj vas spomnimo, drage občanke in občani, na brezplačno pravno 
pomoč vsak prvi torek v mesecu ob 17.00 v Glavarjevi bolnici, Gla-
varjeva cesta 104, Komenda: glavni vhod, prva vrata levo. 

odvetnica Irena Hacin Kölner

V imenu Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Komen-
da, Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda in v svojem imenu 
želiva vsem občankam in občanom občine Komenda, da bi v priho-
dnjem letu zbrali pogum in voljo in se nam pridružili v pestri ponudbi 
naših programov. 

Želiva vam tudi lepe in mirne Božično – novoletne praznične dni, 
velikoooo sreče, zdravja, medsebojnega razumevanja in strpnosti 
do drugače mislečih.

Mojca Šraj in Viktorija Drolec

Tečaj angleškega jezika poteka letošnje leto že tretjo sezono, tako da 
se tedensko dobivajo sedaj že tri skupine po dve šolski uri. Skupno je 36 
udeležencev. Letos pa smo prvič uvedli tudi tečaj nemškega jezika (na 
sliki), ki pa ima posebno zanimivosti. Med šestnajstimi tečajniki je 
skoraj polovica moških, kar je za programe v organizaciji našega društva 
osamljen primer in upamo, da se nam bo v prihodnosti pridružilo še več 
moških.
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Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Teta je lastno-
ročno napisala 
oporoko, v ka-
teri je vse pre-
moženje zapu-
stila svojemu 
bratu oziroma 
mojemu očetu. 
Svojih otrok ni 
imela. Njena 
sestra naspro-
tuje veljavnosti 
oporoke, ker 

ni bila podpisana pred pričami, ampak  jo je 
podpisala le teta. Ali ima prav in je takšna 
oporoka res neveljavna?

Oporoka je akt poslednje volje zapustnika. 
Poleg tega, da mora biti oporočitelj oporočno 

Lastnoročna oporoka
sposoben (to je vsakdo, ki je sposoben za 
razsojanje in je dopolnil 15 let), da mora ho-
teti narediti oporoko (prava in resnična volja 
zapustnika), da mora biti njena vsebina mo-
goča, dopustna, določena ali vsaj določljiva, 
je njena veljavnost vezana tudi na njeno 
obliko. 

Poznamo več oblik oporok (urejene so v 
Zakonu o dedovanju), ki so po pravnih 
učinkih med seboj izenačene. Med njimi je 
tudi lastnoročna oporoka. Za njeno veljav-
nost je potrebno, da oporočitelj tekst v celo-
ti napiše z lastno roko in se tudi lastnoročno 
podpiše. Tako se lahko ugotovi identiteta 
oporočitelja. Podpisovanje s strani prič pri 
tej obliki oporoke ni potrebno in ne vpliva 
na njeno veljavnost. To pomeni, da oporoka 
vaše tete zadosti zahtevam obličnosti la-

stnoročne oporoke in iz tega razloga ni iz-
podbojna.

Izteka se leto in 
pred nami so 
dnevi, ko večkrat 
sede za skupno 
mizo razširjena 
družina ali prija-
teljska družba. 
Lahko je to kosilo 
ali zgodnja večer-
ja, toda vedno 

Različna seva-
nja so v naravi 
povsem običa-
jen pojav. 
Mednje tako 
spadajo tudi  
toplota, svetlo-
ba in zvok. 
Obstajajo pa 
tudi drugačne 
oblike sevanj, 

ki so nam splošno manj poznane. Med sle-
dnjimi pa so tudi taka, ki so za nas škodlji-
va. 

Zanimivo je dejstvo, da je le del sevanj, ki 
smo jim dnevno izpostavljeni, posledica člove-
ške dejavnosti in delovanja elektronskih na-
prav. Pri sevanju gre pravzaprav za valovanje, 
ki si ga lahko predstavljamo kot valovanje 
morja. Posamezni morski valovi so denimo 
glede na vremenske razmere različno visoki in 
med seboj različno oddaljeni. Podobno velja 
za ostala valovanja oziroma sevanja v naravi. 
Tudi elektromagnetno valovanje zajema spek-
ter valovanj različnih valovnih dolžin, ki jih 
delimo na posamezna področja. Ta si med se-

Pred nekaterimi škodljivimi sevanji se 
lahko zaščitimo

boj po padajoči valovni dolžini sledijo v nasle-
dnjem vrstnem redu: radijski valovi, infrardeči 
valovi, vidna svetloba, ultravijolični žarki, 
rendgenski in naposled gama žarki. Tem krajša 
kot je valovna dolžina sevanja, tem večja je 
njegova energija in posledično prodornost. 

Radijski valovi imajo veliko valovno dolži-
no, ki lahko presega 1000 metrov. Na drugi 
strani elektromagnetnega spektra pa so gama 
žarki, katerih valovna dolžina je nepredstavlji-
vo krajša in meri manj kot 1 miljardinko centi-
metra. Zaradi svoje prodornosti gama žarki 
predstavljajo resno zdravstveno tveganje za ti-
stega, ki jim je izpostavjen. Glede na našo de-
jansko izpostavljenost pa večje tveganje dol-
goročno predstavlja sevanje električnih naprav. 
Slednje namreč moti delovanje celic našega 
telesa, kar se čez čas lahko odrazi v obliki 
zdravstvenih težav.

Svojo izpostavljenost elektrosmogu lahko 
zmanjšamo z nekaterimi preprostimi ukre-
pi. Lahko denimo omejimo uporabo brezžičnih 
naprav, telefoniramo prostoročno ali  s pomo-
čjo slušalk. Nekatera sevanja pa lahko omilimo 
tudi z uporabo izdelkov, ki nudijo zaščito pred 
njimi. Proizvajalci jih ponujajo v različno veli-

kih izvedbah. Nekatere manjše lahko denimo 
nosimo s seboj, najmanjše celo pritrdimo na 
mobilni telefon. Obstajajo pa tudi večji modeli 
s širšim dometom, ki so namenjeni zaščiti v 
bivanem in delavnem okolju. Kupiti jih je moč 
v različnih spletnih in specializiranih trgovi-
nah. Njihove cene so relativno dostopne in se 
navadno gibajo med 30 in 100 €. življensko 
dobo. Za vse tiste, ki veliko časa preživijo pred 
računalnikom ali z mobilnim telefonom v roki, 
ta začita predstavljaja dobro naložbo. 

Blaž Filipič

Pripravljeno z ljubeznijo
pripravimo prigrizke. Dobra gospodinja začne 
peči novoletno pecivo že po prvi adventni ne-
delji, tako da ji pred prazniki ostane le še peka 
potice. Nihče nam ne bo zameril, če iz različnih 
razlogov kakšno pecivo tudi kupimo. Vsi smo 
na kratko s časom, saj konec leta pospravimo 
po hiši in pri sebi. Kar bomo pripravili za go-
stijo, pripravimo z dobro voljo, pecimo z lju-
beznijo, kuhajmo s strastjo in ne iz potrebe, 
tako bomo jedli dobro hrano z užitkom. Morda 

si ob letošnjih pojedinah privoščimo manj, ne-
kaj dobrot pa namenimo tudi tistim, ki imajo 
manj od nas. Z radodarnostjo bomo polepšali 
praznike sebi in drugim.

V letu, ki prihaja, vam želim mir v duši, 
zdravja v telesu in ljubezni v srcu, do sebe in 
vseh ostalih. Naj vam bo leto 2014 naklonjeno, 
pazite nase, imejte se lepo v družbi tistih ki jih 
imate najrajši.

Olga Hace

Odvetniška pisarna
HACIN KÖLNER, d.o.o.

Poslovna cona, Žeje pri Komendi, Pod 
Javorji 6, SI-1218 Komenda

T   + 386 (0)590 82 030; 
+ 386 (0)31 347 989 

F  + 386 (0)590 82 033 

irena.hacin.kolner@moj-odvetnik.si 
www.moj-odvetnik.si

Inštrukcije Prem

• matematika, fi zika in kemija
• OŠ, SŠ, GIM, UNI*

• tutorstvo in skupinsko učenje

• 25% popust za učenje v paru
--------------------------------------

Blaž Filipič, uni. dipl. biotehnolog
Gmajnica 21, 1218 Komenda

gsm: 031 361 305
e-pošta: info@prem.si

splet: www.prem.si
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Aplenca se smeje
Mično blondinko sta osvajala mlad zdravnik in starejši arhitekt. 

Zdravnik jo je zasipaval z nakitom, dragocenostmi in vsakovrstni-
mi darili, arhitekt pa ji je vsak dan prinesel le jabolko.
Čez nekaj časa se mladenka le zgane in vpraša arhitekta, kaj misli 

s temi jabolki. 
Pa pravi: »Eno jabolko na dan, odžene zdravnika vstran!« 

Na zavod za zaposlovanje pridejo tri dekleta in socialni delavec jih 
po vrsti sprašuje:

»Kaj pa ste po poklicu?«
»Manekenka.«
»Pa vi, prosim?«
»Tudi manekenka.«
»Pa vi, ste tudi manekenka?« 
»Ne, jaz sem pa prostitutka!«
»Aja? Pa imate kaj dela?«
»Oh, bi ga imela, če mi ne bi manekenke vsega pobrale.«

Fant in dekle na prvem randiju. Počasi se slačita in dekle razočarano 
pogleda fanta:

»Počakaj, kaj s tem me misliš zadovoljiti?!«
»Pa saj me mislim tebe! Sebe!«

Pozdravni napitek: domače žganje, namočene rožice ali penina.
Predjed 
Juha
Glavna jed 
Solata
Sladica
Pijača za starše in otroke

Predjed: TRDO KUHANA JAJČKA S HRENOM
Za vsakega gosta skuhamo po 2 jajci. Olupljena zreži na krhlje ali na 

polovičke, razporedi po globokem krožniku, posoli in popopraj. Za ata 
več, za otroke pa nič popra. Prelij malo razredčenega domačega kisa in 
par kapelj olja. Povrhu potresi s svežim hrenom.

Poleg postrežemo kruh. Naj bo kruh iz prave moke.
V prehrani človeka je imel kruh vseskozi, vso zgodovino zelo veliko, 

celo simbolično vlogo. Že v tisoč let starem očenašu: »Daj nam danes 
naš vsakdanji kruh.....!« po stari slovenski navadi še dandanes kot do-
brodošlico obiskovalcu ponudimo kruh in sol. Kruh kot simbol življenja 
in sol blaginja in rodnost. To je božji dar v pravem pomenu besede v 
kulturah in verovanjih po vsem svetu.

Brez žita in kruha ne bi bilo človeštva. 

Juha:
Dve mali glavici ohrovta, 3 krompirji, dve žlici masti, žlica čebule, 

pol žlice peteršilja, 3 žlice moke, in 2,5 l jušne osnove.
Na maščobi zarumenimo čebulo, dodamo narezan ohrovt in krompir, 

pokrito malo popražimo, dodamo moko in peteršilj. Dodamo jušno osnovo 
in ko je krompir mehko kuhan vse skupaj s paličnim mešalnikom zmelje-
mo v kremasto juho. Po okusu dosolimo in malo popopramo. Ko juho že 
ugasnemo, lahko po okusu dodamo malo sladke ali kisle smetane.

Kremasta juha ne rabi zakuhe. 

Pripravimo ocvrt grah iz tekočega testa
¼ l mleka, 1/8moke , 2 celi jajci, malo soli (po želji mlet česen). 
Iz sestavin umešamo gladko testo, pripravimo vročo maščobo in 

skozi strgalnik počasi ulivamo zmes v maščobo. Rahlo rumeni grahek 
pobiramo s penjevko na kuhinjsko papirnato brisačko. Preden damo na 
mizo, zelo malo posolimo.

Postrežemo ga v skupni posodi in si vzame vsakdo zase.

Glavna jed: 
ZAPEČEN POR S KROMPIRJEM 

½ kg obeljenih porovih stebel nareži na rezance. V slani vodi ali v 
jušni osnovi kuhaj do mehkega (dodaj začimbe in soli po okusu). Skuhaj 
v slani vodi tudi ½ kg olupljenega krompirja; a ne premehko. Žvrkljaj 
1/8 l smetane, 3 jajčka z 10 dkg nastrganega parmezana. V dobro nama-
zano lončeno posodo naloži plast na tanke rezine narezanega krompirja, 
nanj potrosi plast pora, potresi z žlico parmezana in polij z jajci. Tako 
vrsto za vrsto. Zaključimo spet s parmezanom in koščki presnega masla. 
Rumeno zapečemo 15 do 20 min pri 200 stopinj C.

 
OCVRTA PAPRIKA 

Lepe rumene paprike suho popečemo. Vroče prelijemo z zelo mrzlo 
vodo in olupimo. Paniramo jih po običajnem postopku: moka, jajce in 
drobtine. V maščobi ocvremo in postrežemo tople.

LOVSKO MESO
Kos mlade govedine naribamo s soljo, popopramo, nanj poližimo 

liste lovorja, žajblja in ostale začimbe po okusu, zrna brinja, napika-
mo na lovski način z dobro slanino ali suhim mesom. V posodo za 
peko mesa (najbolj okusno je iz lončene posode) na maščobo naloži-
mo posteljico za meso: široko narezana čebula, celo korenje in peter-
šiljeva korenina. Na to položimo meso, tik predno ga damo v razgre-

Praznična družinska večerja
Katja Tabernik je tokrat za konec leta, ponudila tole Praznično družinsko večerjo in na koncu pripi-
sala: »Jaz bom v dolino pomahala s Kamniškega sedla.« Hvala Katja. Pa lep pozdrav vsem, ki bodo 
s teboj na Kamniškem sedlu. Srečno!

to peč, ga polijemo z razgretim oljem, da zacvrči. 
Meso pečemo vsaj 2 uri ali več, med peko ga pridno polivamo z lastnim 

sokom, meso polijemo tudi malo z belim ali rdečim vinom. Preizkus, če je 
dovolj pečeno, naredimo s kovinsko špico. Lahko ga pred serviranjem nare-
žemo. Lepo pa je, če cel kos mesa postrežemo na veliki deski v kosu, okoli 
naložimo zelenjavo iz posteljice; nož in servirne vilice pa ponudimo atu.

Ob domačih praznikih mora biti na koncu postreženo Slovensko pe-
civo. Orehova potica je nepogrešljiva, božični sadni kruh ali pa cela 
vrsta pogač. V Sloveniji ima vsaka pokrajina svoje pokrajinske kulina-
rične posebnosti, vse pa je dobro.

Starši si bomo nazdravili s kupico dobrega vina. H govedini bolj priti-
če rdeče ali črno vino, dobro belo pa tudi ne bo napaka. Za otroke pripra-
vimo posebno pijačo. Sedaj, ko se dobi vse sadje preko celega leta, ne bo 
težav. Na podoben način naredimo pijačo iz breskev, hrušk, jagod....

PIJAČA ZA OTROKE
1 l jagodnega kompota, precejeni sok 4 limon, po okusu še malo 

sladkorja in dober liter mrzle vode zmešamo in postavimo še malo na 
hladno. Za večje otroke dolijemo malo belega vina za okus.

Lepo pripravljena miza naj daje občutek domačnosti, topline in do-
brodošlice. Jaz se ne oziram na moderne barve. Rada imam veliko sve-
tlobe, belo in rumeno kot pozdrav soncu. Če goste pričakam s šopkom 
na mizi, ga pri večerji odstranim na vidno mesto.

Vsem bralcem Aplence, vsem ljudem, želim SREČNO NOVO LE-
TO, v miru doživete praznike. Jaz bom v dolino pomahala iz Kamni-
škega sedla. Če ne bo nevarnosti snežnih plazov, bo koča na Sedlu 
odprta in vse vas prisrčno vabim na planinski čaj. 

 S kuharsko knjigo Felicite Kalinšek iz leta 1953 sem kuhala Katja Tabernik
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@elite spremeniti svoj 
videz?

Oglasite se, z veseljem 
vam bomo pomagali.

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

MODNO FRIZERSTVO CECILIJA

S profesionalno 
kozmetiko JOICO, 

ILIRIJA, 
SCHWARZKOPF, 

LONDA 
bodo vaši lasje 

zdravi in lepi

NOVO!
Obveščamo vas, da obratujemo z novim delovnim časom.
ODPRTO:
Ponedeljek 7.00–14.00
Torek 7.00–14.00
Sreda 7.00–19.00

Četrtek 7.00–19.00
Petek 7.00–19.00
Sobota 6.00–11.00

Želimo vam prijetne in doživete božične praznike, 
v novem letu 2014 pa obilo zdravja in veliko prijetnih 

srečanj v našem salonu.

ŽELIMO VAM VESEL BOŽIČ ŽELIMO VAM VESEL BOŽIČ 
TER SREČNO NOVO LETO TER SREČNO NOVO LETO 

2014.2014.

DOSTAVA HRANE PIZZE IZ KRUŠNE PEČI, MALICE, KOSILA,
JEDI Z ŽARA, JEDI PO NAROČILU

040 602 902
08 205 12 71

PIZZE IZ KRUŠNE PEČI

MALICE - KOSILA

POROKE – OBLETNICE

PRAZNOVANJA – PIKNIKI

www.planinskidomkomenda.si

SREČNO SREČNO 
2014!2014!
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Iskrice iz življenja smučarskega zanesenjaka
nale. Zato jih je bilo treba v kotlu skuhati, ponovno ukriviti špice in na 
sredini napraviti »most«. Ker so bile smuči, sicer zame predolge, že 
doma, sem z otroki iz vasi začel na Trudnovem, Šketovem in Koželje-
vem hribu smučati že pri petih letih. Ker sem bil »priden«, mi je smuči 
kmalu prinesel Miklavž. Palice so bile leskove in so imele usnjene 
zanke. Smučali smo v zimskih čevljih ali v škornjih, saj so bile na 
smučeh le kovinske čeljusti in usnjeno napenjalo, ki je držalo peto če-
vlja. Tekmovali smo, kdo se bo dlje peljal, kdo si bo upal spustiti z viš-
jega mesta in kdo bo imel noge bolj skupaj. Zavojev nismo delali, saj jih 
nismo znali napraviti. Pogosto smo sredi hriba zgradili skakalnico in 
skakali. Tam pa so se največji mojstri že znali ustaviti s kristjanjo. Ka-
sneje je ta krog prijateljev »skakalcev« po vzoru Planice ustanovil ska-
kalni komite na letalnici, ki bo letos organiziral že 18. »polete«.

Najbolj sem si želel bolje smučati, se pravi znati zavijati. Matični 
smučarski klub je bil v Kamniku, a za moje želje ni pokazal nobenega 
zanimanja. Zato sem odšel v bližnji smučarski klub v Mengeš. Najprej 
sem se kalil v tekmovalni vrsti, nato pa kar hitro napravil izpit za vadi-
telja in se predčasno, brez zahtevane triletne dobe poučevanja, udeležil 
tudi učiteljskega seminarja. Nekateri v klubu so to odločitev komentira-
li z besedami, da naj kar poskusim, a izpita tako ali tako ne bom napravil. 
Tudi v službi so se pritoževali nad pogostimi odsotnostmi. Ker pisna 
prošnja kluba za izredni dopust ni zalegla, je stopil v akcijo predsednik 
kluba Emil Maver. Odgovornim je osebno povedal, da na Pokljuki  učim 
smučati pripadnike občinske teritorialne obrambe. To je zaleglo in celo 
zimo sem bil na snegu. Tudi učiteljski izpit sem napravil.  

Kmalu sva z Marjanom Skokom začela voditi klubsko tekmovalno 
vrsto. Otroci so bili med tednom dvakrat na treningu, ob sobotah in ne-
deljah pa smo jih spremljali na tekmah. Nekateri so trkali na vrata repre-
zentanc (Irena Zabret, Irena Kosec, Tomaž Majcen, Marjan Kosec, 
Marjan Černigoj) Gregorju Griljcu pa je to uspelo. Iz teh časov se spo-
minjam dogodka s treninga na Kriški planini. Ko sem postavljal vratca 
za progo, me je moj pomočnik nekaj zmotil in železni drog, s katerim 
smo takrat delali luknje v sneg, sem zabodel skozi smučko. Uničil sem 
takrat najboljšo Elanovo testno tekmovalno smučko in bil tako prizadet 
in žalosten, da nisem slišal zbadanj mojih tekmovalcev. Raje bi si napra-
vil luknjo skozi podplat, a se neumnosti žal ni dalo popraviti.

Pred štirimi desetletji sem se poročil z dekletom iz sosednje vasi. 
Žena Helena ni smučala in to sem hotel kar najhitreje popraviti. Peljal 
sem jo torej na Krvavec. Na vrhu Njivic mi je rekla, da jo hočem ubiti, 
me odslovila in s smučmi na ramah odkorakala proti srednji postaji. Bil 
sem prizadet: žena smučarskega učitelja in uspešnega trenerja pešači s 
smučmi na ramah! Upal sem, da me nihče ne bo videl. A že naslednjo 
vožnjo sem s sedežnice videl, kako se v koritu Tihe doline prepeljuje z 
enega brega na drugi breg. Brez moje pomoči se je naučila smučati in za 
nagrado je dobila novo opremo.«

Za družino, ki se je povečala za hčerko Damjano in sina Blaža, je na 
domačem zelniku postavil hišo. V njej je tudi smučarska soba, kjer 
Franc hrani opremo in s posebnimi stroji pripravlja smuči. Da to ni 
majhna sobica, pove že dejstvo, da ima samo on v tem trenutku štiri 
pare smučarskih čevljev in enaindvajset parov smuči! Tam je tudi 

Spet se pričenja letni čas, ko bomo  z zanimanjem spremljali tekmoval-
ke in tekmovalce v alpskem smučanju. Nekateri bomo tudi sami presku-
sili svoje znanje in pogum na belih strminah. Zavijugali bomo pred 
prijatelji in ti bodo ocenjevali, kdo je boljši, kdo bolj eleganten, kdo je 
hitrejši. Same subjektivne ocene! Le hitrost na določeni progi se da iz-
meriti. A kaj, ko je priložnosti za tekmovanja za navadne smučarje bore 
malo: kakšno občinsko prvenstvo se še organizira, pa nekaj tekem za 
mlade in še kakšna klubska tekma. Kje so časi sindikalnih prvenstev v 
veleslalomu in tekih, ki so postavili na start tudi po nekaj sto udeležen-
cev? Da o kvalifi kacijah in večdnevnih pripravah, ki so jih organizirali 
v želji po čim boljšem rezultatu po tovarnah, niti ne govorimo.

Da pa najbolj navdušeni smučarji tekmujejo bolj za prestiž kot za 
nagrade, se družijo in prijateljujejo med seboj, dokler pač stojijo na 
smučkah, pa pripoveduje Franc Strehovec z Gore pri Komendi. Visok, 
prijeten in živahen sivolas možakar z močnim in razločnim glasom pri-
poveduje svojo življenjsko zgodbo, ki je predvsem zgodba o smučanju. 
 »Rojen sem bil pred šestimi desetletji na Koželjevi domačiji, ki je danes 
obnovljena in služi Turističnemu društvu Komenda za etnološke prire-
ditve, oživljanje starih običajev (ličkanje koruze, spravilo sena, fanto-
vščine in dekliščine …) in kot občasna tržnica. Otroci iz vasi smo hodi-
li v šolo v Moste in naša živahnost in tudi porednost sta dodobra 
zaposlovali naše »tovarišice«, ki so nas poskušale krotiti. Pri neki hiši, 
ki je ležala na robu vasi in je imela lep razgled, tudi na cerkveni zvonik, 
smo včasih potrkali na vrata in starejšo »teto« spraševali, koliko je ura. 

Ko se je gradila cesta mimo vasi Moste, sem s sošolci vsak dan obču-
doval stroje in gledal, kako delavci delajo. Včasih smo jim od doma pri-
nesli suho sadje in dobili kaj v zameno. Na Veliki petek, ko je na kmetih 
strogi post, nam je bagerist dal salamo. Za malico v šoli je bila to velika 
redkost in namesto marmelade smo imeli svoj meni. Za to je zvedel tudi 
župnik in pri nedeljski maši nas je preko ravno takrat novega ozvočenja 
po maši povabil v zakristijo. Pridiga je bila dolga, a bi bila hitro pozablje-
na, če ne bi vabila slišala tudi mama in povedala očetu. Doma je bila pri-
diga čisto kratka in tako boleča, da sem si jo zapomnil za vse življenje… 

Pred poukom smo na šolskem dvorišču s kolesi vozili speedway. Na 
gramozu me je odneslo v ravnateljevega fi čka in z zadnjega kolesa je 
odletel okrasni pokrov. V naglici sem ga preslabo namestil nazaj, tako 
da je možakarju med vožnjo domov odpadel. Ravnatelj je hitro našel 
krivca in še hitreje ukrepal. Dobil sem ukor. Med odmorom smo se s 
sošolci zapodili po cesti in našli pokrov. Nesel sem ga ravnatelju v 
upanju, da bo vzel nazaj tudi ukor. Nič ni bilo iz tega, doma so bile spet 
padavine … 

Pri risanju sem narisal ženski akt, ki ga je učitelj pokazal v zbornici in 
tudi na roditeljskem sestanku staršem. Bil sem pohvaljen za tisto ume-
tnino, mamo pa bi na sestanku skoraj kap.

Tudi doma na vasi smo počeli neumnosti: kmetu smo zažgali nagrablje-
no listje za potresanje v hlevu, drugemu smo med prevozom gnojevke 
na zadnji strani cisterne odprli ventil in je na njivo pripeljal prazno, spet 
tretjemu smo …

Smučali so že moj oče in oba strica, ki sta padla med vojno. Iz Avstri-
je so prinesli jeklene robnike, ki so jih z drobnimi vijaki privili na doma 
narejene smuči. Če so se te smuči v južnem snegu zmočile, so se zrav-
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oprema za hčer, ki je zara-
di poškodbe hrbtenice 
prenehala s tekmovalnim 
smučanjem, in za sina, ki 
je tudi učitelj deskanja na 
snegu in ljubitelj vožnje z 
enduro motornim kole-
som. Skupaj z otrokoma 
se udeležuje FIS-master 
tekem in je ponosen, da 
sta oba otroka že tudi stala 
na zmagovalnih stopnič-

kah. Zet David pa je pričel smučati, ko je prišel v hišo. 
»Ves prosti čas in večina prisluženega denarja gre za smučanje. Pri naši 

hiši je prvo smučanje, nato pride vse ostalo,« mirno in odločno pove. 
Želja in nuja po boljšem zaslužku ga je za dve leti odpeljala proč od 

družine in od snega – v puščavo! V Iraku je s sodelavci za nekaj tisoč 
delavcev kupoval hrano, ki je niso pripeljali iz domovine. Tako se je 
naučil govoriti nekaj tujih jezikov, predvsem pa je še bolj vzljubil dru-
žino in dom. Ko bi lahko odšel s prijatelji na pravi treking v takrat bližnjo 
Himalajo, je raje prišel domov k ženi in k otrokoma. Seveda je prišel 
pozimi, da je ostanek časa preživel na snegu.

Ko je po vrnitvi mislil, da je domov prišel za stalno, je nameraval 
zgraditi farmo kokoši. Zemljo je imel, dogovoril se je za sodelovanje pri 
reji in prodaji kokoši in že dobil kredite na banki. »Kure bodo jedle sa-
me, Franc bo pa smučal …« je naglas razlagal prijateljem in znancem, a 
je »zapeljal mimo vrat v cel sneg«. Zaradi domnevno motečega smradu 
je projekt propadel. Ja, zarečenega kruha …

Pa je hitro našel novo zaposlitev. Čeprav je žena večkrat rekla, da se 
nikoli ne bi poročila s šoferjem, je kupil kamion, napravil izpit in pričel 
voziti. Ženo je potolažil z besedami, da se ni poročila s šoferjem, ampak 
je ta poklic izbral kasneje in ugotovil, da še kdo drug zarečenega kruha 
kaj poje.

Nove službe se je lotil resno in prepeljal več kot tri milijone kilome-
trov. Preživel je dve hudi prometni nesreči: v prvi sta jo skupila tovornjak 
in vlak, v drugi pa on.

Ko je tri dni pred silvestrovim zvozil vse pošiljke naročnikom in po-
stavil kamion v domačo garažo, so ga iz bližnje tovarne pohištva prosili, 
naj nujno – zaradi novoletne otvoritve hotela – odpelje pohištvo v Sara-
jevo. Kar nekaj časa se je upiral, nato pa privolil. Ko je naložil tovor, je 
nekaj še brskal po dokumentih in na železniškem prehodu, ki je čisto 
blizu tovarne, v popoldanski meglici spregledal potniški vlak. Le-ta je 
svarilno zatrobil in Franc je pohodil zavoro. Kamion je drsel po spolzki 
cesti, zato je dodal plin. Čisto malo je manjkalo, da bi ušel pred vlakom, 
ko je počilo. Poletel je v strop kabine, kamion se je prevrnil na bok, 
stoli in omare pa so bili v trenutku na bližnjem travniku. Vlak se je izti-
ril, a se na srečo ne njemu ne potnikom ni zgodilo nič. Le veliko strahu 
in stroškov je »privozil« tistega zimskega dne.

Ko zaradi vojne ni mogel več voziti po Jugoslaviji, je našel vožnje in 
zaslužek na vzhodu. Na ruskih cestah se je hitro udomačil in danes 
pravi, da mu je bilo peljati 2200 kilometrov do Moskve kot nam, nava-
dnim smrtnikom, v naše glavno mesto. Navadno je do tja pripeljal v treh 
dnevih. Vozil je še dlje na vzhod, najdlje je bil še štiri dni vožnje dlje, v 
sibirskem Nayabrsku. Po prečkanju kot morje široke reke Ob je bil po-
gosto že v začetku septembra v pravi zimi. Ko je meseca novembra 
vozil po Ukrajini, sta v snežnem neurju začela zmrzovati zrak in gorivo. 
Hotel je preprečiti nadaljnje zmrzovanje in na parkirišču ob cesti zlezel 
na kamion. Na ledeni podlagi je bil potreben le trenutek nepazljivosti, 
da je padel na tla in si zlomil golenico. Ponj je prišlo reševalno vozilo 
– kombi brez sedežev, da je lahko ležal na tleh.

»Reševalka, obilna Ukrajinka, je kar iz žepa potegnila brizgo z iglo in 
takoj sem dobil injekcijo proti bolečinam. 150 kilometrov se je voznik 
prebijal po zasneženi cesti mimo vozil, ki so obtičala. V  bolnišnici v 
Kijevu so mi z električno vrtalko prevrtali kost, skozi njo povlekli povoj 
in nogo obesili na podstavek ter obtežili. V sobi, kjer sem ležal, ni bilo 
žarnice, zato so bila vrata priprta, da je ves čas pihalo. Pokrit sem bil z 
dvema tankima odejama, da me je zeblo do kosti. Bolelo me niti ni 
preveč, zato sem vdano čakal, kaj bodo storili z mano. Ker sem bil bolj 
tiho, nisem dobil nobenih zdravil, hrane mi niso ponudili, umivali in 

brili me niso. Dobil sem le mrzel čaj. 
Sobnemu zdravniku sem nekajkrat 
dal po sto mark in ta mi je govoril, da 
operacija noge ni potrebna, ker se 
zlomljena kost lepo zarašča. Danes 
vem, da bi gotovo umrl, če bi ostal v 
njegovi oskrbi. Po enem tednu me je 
obiskal predstavnik novomeške to-
varne zdravil in mi prinesel prenosni 
telefon, s katerega pa nisem mogel 
klicati, ampak sem lahko le odgovar-
jal na vnaprej najavljene klice. Tako 
sem prišel v stik z domačimi. Ti so 
takoj razumeli stanje v moji okolici 
in mojo stisko. Založili so goro de-
narja in organizirali prevoz domov. 
Ker zaradi oslabelosti nisem bil spo-
soben za dve presedanji med poletom 
s potniškim letalom, je dvanajsti dan priletelo posebno letalo. V domačo, 
ljubljansko bolnico sem prišel zanemarjen, sestradan in tako oslabljen, 
da so me lahko operirali šele tretji dan po prihodu. Rehabilitacija je 
trajala pol leta. Kako hudo je bilo takrat gledati prijatelje, ki so hodili 
smučat, sam pa sem z berglami kolovratil naokoli. A sem trmasto vztra-
jal pri terapijah in poleti na ledeniku že smučal.  
Čeprav sem že upokojen,  z nasveti in s kako vožnjo pomagam sinu, 

ki je prevzel prevozništvo.«
FIS-masters tekem se lahko udeležijo smučarji in smučarke, stari več 

kot 30 let, ki tako skrbijo za svoje zdravje in kondicijo, se radi družijo 
in prijateljujejo ter propagirajo prave  tekme. Ker so to tekme žensk in 
moških približno enakih starosti, so razdeljeni v kategorije po pet let. 
Tekmujejo v slalomu, veleslalomu in superveleslalomu. Nam najbližji 
prizorišči sta Cerkno in zagrebško Sljeme. Če hoče biti Franc uspešen 
na teh tekmah veteranov, mora trdo trenirati, zato je bil letošnjo sezono 
do konca novembra že dvajset dni na snegu. S prijatelji iz kluba trenira-
jo pod strokovnim vodstvom Pavleta Grašiča. Če med vožnjo na kami-
onu šteje ure in dneve, mu na tekmi tečejo sekunde. Lani se je udeležil 
okoli štiridesetih tekem. Na najdaljši tekmi na svetu v veleslalomu, v 
Val Gardeni, je v kategoriji fan klubov z nosilko ekipe Ilko Štuhec in še 
tremi sotekmovalci osvojil drugo mesto!

»Najbolj vznemirljivo je na startu tekme. Po ogrevanju se posvetiš 
progi, ki jo gledaš pod seboj v strmini. Še enkrat v mislih izpelješ vse 
zavoje, se spomniš na pasti, ki si jih odkril med ogledom, in se umiriš. 
Okolica ni več pomembna, zvoki utihnejo. Na znak se poženeš v boj s 
časom. Smuči nastaviš na robnike in že te prvi količek udari po rami. 
Nagnjen k bregu se iztrgaš iz objema nevidne sile, ki te vleče navzdol. 
Nastaviš kolena, pritisneš smuči v sneg in že si v naslednjem zavoju. Ko 
pridrviš skozi cilj, se zadihan ustaviš in še preden pogledaš na semafor 
z izpisanim časom, po občutku veš, ali ti je vožnja uspela ali ne.«  

Ker so mu prijatelji ob okrogli obletnici letos poleti osemmetrsko 
smučko pred domačo hišo zamenjali za visok in vitek mlaj, me je zani-
malo, če to pomeni konec »smučarskega obdobja« in s katerim športom 
ali konjičkom bo nadaljeval.

»Niti slučajno ne bom nehal smučati! Vsako minuto prostega časa 
sem na snegu in vedno bolj me vleče na zasnežene strmine. Dokler bom 
mogel, bom smučal!«                                                          Janez Volkar
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Ko vsako leto ambiciozno krenemo v tekmovalno obdobje, se naše 
ambicije in cilji vedno večajo, saj menimo, da smo se iz prejšnjih obdo-
bij naučili nekaj novega ter pridobili nove izkušnje za boljše rezultate. 
Tako že nekaj časa »naskakujemo« preboj članske nogometne ekipe v 
višji rang tekmovanja, ki se nam predvsem po lastni neizkušenosti neka-
ko vedno izmuzne.

Končno pa smo v tej sezoni prepričani v uspeh in odločnost uvrstitve 
v III. slovensko ligo, saj nam jesenski del vliva mnogo optimizma. 
Kljub dejstvom, da smo do sedaj že enkrat postali jesenski prvaki, pa 
potem zaradi nekakšne »majhnosti« izpustili priliko napredovanja, letos 
čutimo, da smo postali še večji in spoštovanja vreden klub, kar se odra-
ža tudi na dokaj prepričljivi točkovni prednosti pred zasledovalci, 
predvsem pa v spoštovanju NK Komenda s strani naših športnih rivalov, 
nogometnih delilcev pravice in tudi same krovne nogometne organiza-
cije.

Uspešno smo tudi zastopani v odboru območne nogometne zveze, 
naši predstavniki sodelujejo v trenerski organizaciji, mentorji in trenerji 
pa so s svojim delom ter rezultati nase opozorili tudi boljše in prepo-
znavnejše nogometne klube, od koder so nekaterim tudi že prišle dolo-
čene ponudbe. No, za enkrat pa so še vsi pripadni našemu nogometnemu 
kolektivu, saj dobro vzdušje večkrat prevlada nad nekaterimi obljuba-
mi.

Poleg rezultatov, trenažnega postopka in same organizacije znotraj 
kluba pa je potrebno veliko storiti tudi na relaciji klub-nogometna zveza, 
kar pa se v NK Komenda izvaja že od nekdaj vzorno in brez kakršnih 
koli problemov. Da je to tako, pa gre v veliki meri zasluga našemu se-
kretarju Zdravku Lozinšku, ki je ravno na dan zadnje tekme, ko smo 
postali jesenski članski prvaki, praznoval svojo okroglo obletnico. Ob 

NOGOMETNI KLUB KOMENDA Prvaki in zmagovalci turnirjev
Od jesenskega prvaka do zmag na nogometnih turnirjih! 

tej priliki se mu za vse delo še enkrat zahvaljujemo, ter hkrati želimo še 
veliko zdravja in uspešnega dela v nogometu. 

Poleg vsakoletne izkušenosti pa v klubu opažamo tudi vse večji na-
predek pri mlajših selekcijah, saj le-te iz leta v leto ustvarjajo boljše 
rezultate in posamezniki že dobro opozarjajo nase. Ta napredek je 
predvsem posledica dobre organizacije in dela trenerjev, kot tudi podpo-
re staršev, ki dobesedno dihajo s klubom. Tako se opaža vsakomesečna 
rast članstva otrok v nogometu, saj se dobro delo »promovira« že tudi 
na območju, ki sega že daleč izven Komende. Opažamo, da se nam v 
vedno večjem številu pridružujejo tudi otroci iz sosednjih občin. Veliko 
dela na prepoznavnosti pa poleg trenerjev opravi tudi upravni odbor 
kluba, ki poleg rednega dela organizira razna srečanja s starši, da se le ti 
medsebojno tudi bolje spoznavajo. Tako se je z zainteresiranimi starši 
organizirano praznovalo skupno Martinovanje v gostilni Zajc v Lahov-
čah (zahvaljujemo se našemu gostitelju, ki je tudi eden izmed sponzorjev 
za dobro pojedino s pijačo in predvsem za veselo vzdušje ob praznova-
nju). Na podlagi že tradicionalnih srečanj so se starši tudi skupinsko 
udeležili Malo-nogometnega turnirja pri naših prijateljih iz Svetega 
Martina na Muri (Hrvaška). Na temu turnirju so se naši mladi nogome-
taši odlično izkazali, saj sta starostni ekipi U-11 in U-13 osvojili turnir. 
Seveda je prvo mesto v obeh kategorijah bučno odmevalo tudi na tribu-
nah, kjer ni poleg navijanja manjkalo niti harmonike in slovenskih pe-

U-11 - prvaki turnirja

U-13 - prvaki turnirja

smi. Na skupnem zaključku pa smo gostiteljem pokazali, da znamo za-
igrati in zapeti tudi marsikatero hrvaško, kar so s skupnim petjem ter 
nazdravljanjem pozdravili tudi domačini.

Tako smo na račun dobrih rezultatov, dobre družbe in predvsem 
medsebojnega spoznavanja otrok od nekaterih drugih klubov iz Hrvaške 
dobili tudi povabila za gostovanja pri njih. Predvsem pa smo še poveča-
li prepoznavnost kluba tudi izven meja naše države, saj je bil turnir ob-
javljen tudi v njihovih medijih.

Zaradi dobrih iger in tudi za večjo prepoznavnost smo bili v klubu 
tudi nagrajeni z osebnim intervjujem našega temnopoltega igralca Vale-
ta v športnem dnevniku EKIPA, ki ga je bilo moč prebrati v sredini iz-
daji omenjenega časopisa. Intervju z njim si lahko ogledate tudi na naši 
spletni strani.

Kot vsako leto smo tako tudi letos za nekaj časa končali s tekmoval-
nimi aktivnostmi, zato nam preostane le še analiza minulega dela in 
popravljanje napak iz prehodnega obdobja. Le to nas bo pri nadaljnjem 
delu pripeljalo do začrtanih ciljev, ki pa jih seveda tudi lažje opravljamo 
ob vsesplošni podpori prijateljev nogometa in tudi vseh občanov Ko-
mende. Zato vsem skupaj za konec želimo lepe božične praznike in se-
veda obilo uspehov, zadovoljstva in predvsem zdravja v prihajajočem 
letu!

NK KOMENDA, Darko Bolarič
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Voščilo in 
povabilo
Krajevni odbor Rdečega križa Komenda in Križ vam, drage občanke 
in občani, želi mirne in doživete praznične dni in vse dobro v novem 
letu 2014. Še posebej naj bo voščilo namenjeno tistim, ki so bolni, 
osamljeni zaradi starostne obnemoglosti in tistim, ki so v težkih fi -
nančnih stiskah.

Zato tiste, ki zaradi pomanjkanja denarja težko shajate skozi me-
sec, pozivamo, da napišete prošnjo za denarno pomoč na: Krajevni 
odbor Rdečega križa Komenda in Križ, Glavarjeva cesta 104, 1218 
Komenda in sicer do 15. januarja 2014.

Pa še telefonska številka za dodatna pojasnila: 040 842 776.
Vsak prvi ponedeljek v mesecu, od 17.00 do 18.00 ali zadnji po-

nedeljek v mesecu, od 9.00 do 10.00 lahko prinesete ali pridete iska-
ti že rabljena oblačila v Center za zbiranje in oddajo oblačil, v Domu, 
v Komendi, pod občinskim režijskim obratom, vhod je s parkirišča, 
na levi strani.

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
KRAJEVNA ORGANIZACIJA
KOMENDA

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE TER ZDRAVO IN USPE-
HOV POLNO V NOVEM LETU 2014 VAM ŽELI KRAJEV-
NA ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNO-
TE NOB KOMENDA

želi vsem občankam in občanom 
občine Komenda vesele božične 
praznike, ter zdravja in osebnega 
zadovoljstva v prihajajočem letu!

Čestitamo ob dnevu samostojnosti!

Želi občankam in občanom, vsem dobrotnikom in dobrotnicam veli-
ko Božjega blagoslova ob božiču, jim vošči za dan samostojnosti in 
enotnosti, ter jim privošči notranji mir in srečo v letu 2014. Nabiraj-
mo si zaklade srca. 

Moste 74 pri Komendi 
tel.: 83-41-660
BUNDE KAPE ROKAVICE GALANTERIJA NOGAVICE PIŽAME

Vesele in doživete božične praznike ter obilo Vesele in doživete božične praznike ter obilo 
sreče in osebnega miru v letu 2014 sreče in osebnega miru v letu 2014 

želi kolektiv LANEN CVETželi kolektiv LANEN CVET
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PORTRET

Mag. Rudi Ocepek s Komendske Dobrave, 
učitelj spoznavanja narave, biologije in ke-
mije na OŠ Komenda-Moste, nato tehnični 
sodelavec in asistent na Katedri za metodiko 
pouka biologije Oddelka za biologijo Bio-
tehniške fakultete Univerze v Ljubljani, av-
tor knjige Vzgoja za odgovoren odnos do 
narave (Premagajmo predsodke do živali), 
športni vzgojitelj, vaditelj in velik ljubitelj 
narave, je vedno želen 
sogovornik. Tako je bilo 
tudi ob predstavitvi Ka-
mniško-komendskega 
spletnega biografskega 
leksikona 5. decembra v 
komendski knjižnici, pri 
kateri je bila beseda o 
pomembnih že umrlih 
kamniških in komendskih 
občanih. Rudijev 70. roj-
stni dan (praznoval ga je 
24. avgusta 2013 ) je bil 
dodatna spodbuda in ra-
zlog za tale pogovor. 

Začniva kar pri predsta-
vitvi Kamniško-komen-
dskega spletnega biograf-
skega leksikona. Kaj 
menite o tem dogodku in 
projektu? 

Na predstavitvi sem uži-
val. Obkrožen sem bil z 
ljudmi, ki se tako kot jaz 
zavedate, kako pomembno 
je, da poznamo zgodovino 
in smo hvaležni našim 
prednikom za vse, kar so 
dobrega storili za našo ob-
čino in širšo skupnost. 
Čestitam vsem, ki ste 

sodelovali in še sodelujete 
pri tako imenitnem projek-
tu. Hvaležen sem za pova-
bilo, da se vam pridružim.

Rudi, kdo je za vas po-
memben že umrli komen-
dski občan?

Zame so najpomembnej-
ši tisti predniki, ki so naj-
močneje vplivali na moje 
življenje; starši in nekateri 
učitelji. Še vedno se živo 
spominjam, kako je učite-
ljica prvega razreda Anica 
Jezeršek brez večjih težav 
obvladovala tudi več kot 
štirideset učencev v razredu. Vse, kar je želela, 
je znala doseči na miren način. Znala nas je 
navdušiti za učenje, zato sem že ob koncu pr-
vega razreda tekoče bral in dobro računal. S 
svojim zgledom je vplivala tudi na mojo po-
klicno pot. Da sem izbral smer biologija in 
kemija je zaslužen predmetni učitelj Slavko 

Kako naprej?
Pogovor s prof. Rudijem Ocepkom ob 70. rojstnem dnevu

Šolar. On me je s svojim zgledom navdušil tudi 
za šport. V svet umetnosti pa me je popeljal 
učitelj Ivan Jezeršek. Spominjam se, kako sem 
užival ob gledaliških predstavah, ki jih je reži-
ral in kako rad sem prepeval v pevskem zboru, 
ki ga je on vodil.

Imel sem srečo, da sem v gimnazijskih letih 
osebno srečal odličnega kartografa Ivana Sela-
na. Med počitnicami sem pomagal zidarskemu 

mojstru, ki je obnavljal njegovo domačijo. Ko 
je gospod Selan izvedel, da obiskujem gimna-
zijo, me je prijazno povabil v hišo, mi razkazal 
orodja in nedokončane zemljevide ter mi do-
volil, da ga opazujem pri delu. Bil sem prevzet 
nad tem, kako lahko nekdo, ki je preko dneva 
kmetoval, zvečer s tako mirno roko vpisuje 

imena krajev na zemljevid. Moj sosed čevljar 
in slikar Ludvik Juhant, ki se je na svoje lepe 
slike podpisoval s psevdonimom »Dobravski«, 
je na zemljevide dodal še barve.

Od tistih Komendčanov, ki jih nisem osebno 
srečal, bi rad posebej izpostavil duhovnika 
Petra Pavla Glavarja. V januarju naslednje leto 
bo minilo 230 let od njegove smrti, pa sadove 
Glavarjevega dela še vedno uživamo. Očaran 

sem bil, ko sem kot 
osnovnošolec obiskal 
njegovo knjižnico. V 
njej je originalni izvod 
Valvasorjevega dela 
Slava vojvodine Kranj-
ske in še okoli 2000 
drugih dragocenih knjig. 
Peter Pavel Glavar je 
živel v skladju z nau-
kom, ki ga je oznanjal. 
Nesebično se je razdajal: 
poleg duhovne oskrbe je 
učil kmete umnega go-
spodarjenja, ustanovil 
šolo z internatom, da bi 
nadarjenim revnim 
otrokom omogočil na-
daljnje šolanje itn. Vse 
svoje imetje je v oporoki 
zapustil siromašnim, 
bolnim in ostarelim. Po 
njegovi smrti so zanje iz 
tega denarja zgradili 
bolnišnico »Glavarjev 
špital«. 

V vaši knjigi, ki se je 
kar ne morem nagleda-
ti, tako je lepa, zanimi-
va, predvsem pa poučna, 
ste med drugim zapisali: 
Vsak učenec mora imeti 
možnost, da se uveljavi. 

Potreba po uveljavlja-
nju je močan socialni 
motiv. Pri pedagoškem 
delu sem spoznal, da se 
tisti, ki se ne morejo 
uveljaviti na pozitiven 
način, uveljavljajo na 
negativen način. Nepri-
merno vedenje otroka in 
mladostnika je nezave-
dna prošnja za pomoč. 
Zato priporočam staršem 
in pedagoškim delav-

cem, da svojim varovan-
cem omogočijo pogoje, da se bodo lahko pozi-
tivno uveljavljali in da bodo vsaj v kakšni 
stvari boljši od vseh drugih.

Pritegnil me je tudi vaš stavek: Dober uči-
telj zna prižgati »iskro«, ki se v učencu raz-
plamti. Vi ste jo, nam učencem, znali prižgati 
že kot rosno mlad učitelj biologije in kemije 

Rudi Ocepek s psičko Tajo
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na OŠ Komenda- Moste.
Prelivanje znanja iz glave staršev in učiteljev 

v glave otrok ni mogoče. Uči se učenec sam, 
zato je zelo pomembno, da ga znamo navdušiti 
za učenje. To najlažje dosežemo z dobrim la-
stnim zgledom in da omogočimo otrokom pri-
jetna neposredna doživetja.

»Iskro« ste znali prižigati tudi kot športni 
vzgojitelj in vaditelj, saj so vaši gojenci, če jim 
tako rečeva, dosegali za vaško okolje in skro-
mne vadbene pogoje velike tekmovalne uspe-
he.

Učenci so mi na krožkih radi sledili zato, ker 
sem vse tisto, kar sem jih učil, tudi sam zelo 
rad počel. Užival sem, ko smo skupaj šahirali, 
igrali košarko, smučali, plavali in kolesarili. 
Da sem bil lahko dober učitelj, sem se nepre-
stano učil: igral sem na šahovskih turnirjih, 
opravil tečaj za košarkarskega trenerja, za va-
ditelja plavanja in smučanja, se udeleževal se-
minarjev in v literaturi sledil novostim v posa-
meznih športih. Kot začetnik sem nekje prebral 
stavka: »Za vzgojo največ narediš, če ne na-
rediš.« in »Učitelj je zares dober takrat, ko 
učenca vzgoji v novega učitelja in ko ga ta 
preseže.« In potem sem učence vodil tako, da 
so bili pri učenju čimbolj samostojni in da so 
pri pouku in na krožkih prevzemali tudi uči-
teljsko vlogo. Pri vodenju krožkov sem kot 
pomočnika vključil tudi bivša učenca: Srečo 
Lah je odlično vodil košarkarje in Ciril Križelj 
šahiste. Ko zaradi preobilice dela na Univerzi 
nisem mogel več voditi krožkov, je delo v njih 
za nekaj časa zamrlo, potem pa so prav kmalu 
začele prihajati zame razveseljive novice: 
France Strehovec in Jože Kern sta postala zelo 
delavna in uspešna v smučarskem klubu, Mar-
ko Lah je ponovno začel s košarkarskim krož-
kom in že prvo leto vzgojil okoli petdeset novih 
košarkarjev, po izgradnji dvorane pa je Roman 
Grošelj obudil delo košarkarskega kluba, ki ga 
še vedno vodi.

Močno je presegel svojega učitelja Franci 
Poglajen, ki je kmalu po mojem odhodu pre-
vzel delo v šahovskem krožku. Z vztrajnim 
delom je postal mednarodno priznan sodnik in 
organizator. Njegovi varovanci dosegajo ime-
nitne uspehe v državnem in tudi v mednaro-
dnem merilu, za kar mu iskreno čestitam. Naj 
povem še anekdoto: Franci je bil že v sedmem 
razredu sposoben igrati šahovsko igro »na sle-
po« - samo v mislih brez šahovskih fi gur. Eno 
od partij sva odigrala kar na kolesarskem izle-
tu. Začela sva v Mostah, nadaljevala preko 
Podgorja, Kamnika in vse do konca Tuhinjske 
doline. Franci je bil do strmega vzpona na 
Kozjak enakovreden tekmec, potem pa mu je 
zaradi zadihanosti padla zbranost in je partijo 
predal. 
Če ostaneva še naprej pri knjigi, ustavil 

sem se tudi pri vašem stavku na zavihku 
knjige: Povedati še ne pomeni slišati, poveda-
ti in slišati še ne pomeni razumeti, povedati, 
slišati in razumeti še ne pomeni delovati … 

Pri sporazumevanju med ljudmi se navadno 
kar 93 % sporočil prenese z nebesedno govori-
co: telesno držo, obrazno mimiko in barvo 

glasu. Zato samo besedna sporočila niso do-
volj. Kot vzgojitelji smo učinkoviti samo ta-
krat, ko se naša nebesedna in besedna sporoči-
la skladajo.

Kot učitelj ste imeli vedno plemenit odnos 
do učencev, ste nas spoštovali, mi pa tudi 
Vas.

Pedagoško delo dobro teče, če nas otroci 
spoštujejo in nam zaupajo. To pa starši in uči-
telji lahko dosežemo s primerno osebnostno 
zrelostjo in znanjem ter tako, da tudi mi zaupa-
mo otrokom in jih spoštujemo. 

V nas ste prebujali čut do narave. Razu-
mljivo, saj izhajate iz prekrasnega sveta Ko-
mendske Dobrave, vendar je za to potrebno še 
kaj več.

Pozitiven odnos do narave sem pridobil že v 
zgodnjem otroštvu od svojih staršev, kasneje 
pa sem z lastnim raziskovanjem ta odnos samo 
še poglobil.

Ali so v današnjem času ustrezni pogoji, da 
lahko vsak otrok razvije svoje potenciale. Ka-
ko vi ocenjujete današnji družbeni red?

Žalosten sem, da so si po osamosvojitvi 
Slovenije nekateri posamezniki na nepošten 
način prilastili našo prej skupno lastnino in do 
propada pripeljali zelo dobra podjetja ter si ob 
tem odmerjali neverjetno visoke plače in na-
grade. Ne morem odobravati, da imamo takšno 
»pravno« državo, v kateri je vodja naše najve-
čje banke, ki ima milijardne izgube, za slabo 
delo samo za odpravnino dobil milijon evrov. 
Še bolj sem žalosten, da posledice teh spre-
memb občutijo tudi otroci. Vse več je takšnih 
družin, v katerih zaradi nizke plače ali brezpo-
selnosti ne morejo zadovoljiti osnovnih otro-
kovih potreb.

V sredo, 4. decembra, zvečer so slovesno 
osvetlili Ljubljano. Za to razkošje so nameni-
li 166.666 evrov, dogodek je pritegnil na tisoče 
ljudi. Ali ne bi bilo bolje, da bi ta denar name-
nili siromašnim Ljubljančanom, brezposel-
nim mladim; skratka v dobrodelne namene.

Se strinjam. Takšno razmetavanje denarja ni 
primerno v času, ko je veliko takih, ki se borijo 
iz dneva v dan, da preživijo. Mislim, da nas je 
vedno več takih, ki tako razmišljamo; v Mari-
boru so se že odpovedali ognjemetu za novo 
leto.

Kje Vi vidite možnosti, da bi se naša država 
in državljani izkopali iz globoke gospodarsko-
denarne, predvsem pa moralne krize?

Dokler se bodo predsednik države in drugi 
naši voditelji v prvih vrstah razkazovali na 
dobrodelnih koncertih in drugih prireditvah ter 
tako reševali vedno globljo krizo, ne vidim 
svetle prihodnosti. Oni bi morali poskrbeti, da 
bi bila Slovenija zares pravna in socialna drža-
va, kar je zapisano v naši ustavi. In kaj lahko 
storimo državljani? Upam, da bomo na nasle-
dnjih volitvah znali izbrati predstavnike, ki 
bodo pripravljeni delovati v dobro vseh drža-
vljanov. 

V pogovoru ste mi omenili, da Vas posebej 
preseneča sedanji papež. 

Res je tako; občudujem njegovo toplino, 
dobronamernost, iskrenost, čut za socialno 

pravičnost in pogum. Presenetil me je s tem, da 
se je takoj po izvolitvi upal odprto spopasti z 
največjimi slabostmi nekaterih katoliških du-
hovnikov in Vatikana; s problemom pedofi lije 
in zlorabami na fi nančnem področju. Živi zelo 
skromno in ne mara privilegijev ter to pričaku-
je tudi od duhovnikov, ki jih vodi, kar je zelo 
jasno izrazil s stavkom: »Pri srcu me zaboli, ko 
vidim nuno ali duhovnika v najnovejši znamki 
zelo dragega avtomobila.«

In, vašim letom primerno, ne pa vaši delov-
ni in življenjski zagnanosti: kako je biti upo-
kojenec in kaj naj bi človek v tem obdobju ži-
vljenja predvsem delal?

Vsakdo ubira v življenju svojo pot, zato bi 
drugim težko svetoval. Zase pa lahko rečem, 
da sem užival v poklicu, ki sem ga opravljal in 
da se tudi zdaj, ko sem v pokoju, rad odzovem 
na povabila, ki jih dobivam iz šol in drugih 
ustanov. Zelo sem vesel in hvaležen, ko me 
povabijo na našo šolo. Pred dobrim mesecem 
sem za eno učno uro obiskal vse učence od 
prvega do devetega razreda in spoznal, da 
imamo v naši občini zelo sposobne in dobro 
vzgojene otroke. Želim jim, da bi po končanem 
šolanju dobili sebi primerno delo. Po mojem 
mnenju je največja slabost v Sloveniji ravno 
ta, da po uspešno končanem šolanju mladi ne 
dobijo zaposlitve.

Vaša knjiga je resnično dragocena, enkra-
tna, pravo presenečenje tudi zame, čeprav 
poznam vaša prizadevanja. Kaj ste predvsem 
hoteli z njo povedati in kje jo naši občani 
lahko dobijo?

V knjigi sem predstavil temeljna spoznanja, 
do katerih sem prišel v skoraj petdesetih letih 
pedagoškega delovanja in raziskovanja. Na-
menil sem jo staršem in pedagoškim delavcem 
ter vsem drugim, ki se ukvarjate z vzgojo otrok 
in mladostnikov. Zelo koristni nasveti so za ti-
ste, ki skrbite za varovance s posebnimi potre-
bami, npr. otroke in mladostnike s čustvenimi 
in vedenjskimi težavami. V enem od poglavij 
sem predstavil tudi originalen in zelo učinkovit 
model učenja za odpravljanje predsodkov do 
živali.

Knjiga je zelo bogato slikovno opremljena, 
dodan ji je tudi DVD s posnetki pedagoškega 
dela. V knjigarnah stane 29,90 evra, lahko pa 
jo kar za 6 evrov ceneje dobite pri meni na 
Komendski Dobravi 9A, če boste pred tem 
nakazali kupnino 23,90 evra na tekoči račun 
založbe Agencije Baribal:

TRR: 0510 0801 2361 575, Abanka Vipa 
d.d.

Razvidna naj bosta ime in priimek plačnika.
Mogoče še vaša posebna želja, voščilo, 

lahko pa tudi zahvala. Konec leta 2013 je kot 
nalašč za vse troje. 

Zahvaljujem se vsem učencem, ki so mi za-
upali, da sem jih lahko vodil in so mi s povra-
tnimi informacijami pomagali, da sem kot 
učitelj napredoval. Srečno novo leto želim 
bralcem Aplence in ostalim občanom!

Prof. Rudi Ocepek, iskrena hvala za vaše 
misli, spodbude, dobre želje in vse drugo.

Pogovarjal se je JOŽE PAVLIČ 

ŠPORT
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LETOS SEM SE PRVIČ PREIZKUSIL/A 
NA CANKARJEVEM TEKMOVANJU … 
Zdelo se mi je luštno in lahko, čeprav se nisem 
nič učila.  

Kaja Osolin, 2. a

Meni je bilo težko, bilo je veliko, vendar sem 
uspel.

Miha Avguštin, 2. a

Najprej nisem vedela kaj pisati, potem sem pa 
kar pisala in pisala. 

Daša Jan, 2. a

Meni je bilo zabavno, ne preveč težko in na 
pripravah sem bil manj uspešen kot na tekmo-
vanju. 

Mark Maj Dobnikar, 2. a

Ah. Pisali smo za priznanje. To so tista pisma 
od Jurija Murija in Pedenjpeda. Dopisovala sta 
si. V redu je šlo. 

Anej Kepic, 2. b

ŠOLA
DRUGOŠOLCI SMO OBISKALI TEHNI-
ŠKI MUZEJ V BISTRI
V muzeju Bistra ne kričimo in ne tečemo, ker 
se lahko kaj razbije. Ne dotikamo se stvari, ki 
jih vodič ali vodička prepovesta. Všeč mi je 
bilo, ko smo videli lisico in divjo mačko. Zani-
mivo je bilo, ko smo videli Titova vozila. 
Odlično je bilo tudi, ko sem videla traktorje. 
Za nekatere sploh nisem vedela, da so traktorji, 
ker bi lahko bili tudi motorji.

 Lara Kranjec, 2. a

Z razredom smo šli v Bistro. Tam smo videli 
veliko starih avtomobilov in starih traktorjev. 
Meni je bil najbolj všeč traktor Buba. Videli 
smo tudi veliko o gozdu. Najboljše stvari so 
bile žage in drevak. Ko smo prišli v šolo, smo 
se veliko pogovarjali o našem dnevu. 

 Matevž Hribar, 2. b

Ko smo si ogledali kolesa mi je bilo najbolj 
všeč kolo s prvim majhnim kolesom in z zelo 
velikim. Če bi se jaz poskusila peljati s to rečjo, 
bi gotovo padla. Všeč mi je bilo tudi, ko smo si 
ogledali avte.

Zala Bizjak, 2. a

TUDI V KINO SMO SE ODPRAVILI
Zelo sem bila vesela in komaj sem čakala, da 
bomo šli v kino. Zdelo se mi je zabavno. Na 
sredini fi lma me je bilo strah, ker so orli vzeli 
Nikovega bratca. Niko je bil pogumni jelenček. 
Smešno je bilo, ko je bil volk ves v pentljicah 
in medvedkih. Prav tako je bilo smešno, ko se 
je star jelen zaletel v drevo.

Lara Grkman, 3. a

Na veseli dan kulture smo šli v kino gledat fi lm 
Jelenček Niko 2. Doma sem že gledal prvi del, 
zato me je zelo zanimalo, kaj se bo zgodilo v 
drugem. Jelenček Niko je dobil mlajšega bratca 
Jonija. Na začetku mu gre zelo na živce, a po-
tem postaneta prijatelja. Naučil sem se, da 
moram biti prijazen do vseh ljudi. Risanka mi 
je bila res zelo všeč.

 David Petrič, 3. c

Najbolj smešno se mi je zdelo, ko sta Jon in 
Niko spravila volkodlaka v stroj za ovijanje 
daril. Naučil sem se, da tudi če mi kdo ni všeč, 
ga ne smem pustiti na cedilu.

Timotej Marinko, 5. A

...mi se na to ustrezno pripravljamo. 30. novem-
bra je potekalo srečanje stega, kjer smo imeli 
priložnost videti, kako ljudje dojemajo božič, 
se še malo bolj spoznati in prenašati znanje in 
ideje – z izdelavo adventnih venčkov. 

Jelka, smreka, cipresa in mah pa vijolične 
sveče, posušeni citrusi in storžki pa okraski 
iz slanega testa in luščine pistacij. Za venček 
potrebuješ samo ustvarjalnost in prijetno 
družbo. In potem štiri tedne pričakovanja, za 
mizo, z družino, ob prižganih svečkah, z do-
živeto molitvijo... dočakamo Njegov prihod.

Pridite 21. decembra in se nam po maši 
pridružite zunaj – da si stisnemo roke, si vo-
ščimo in občutimo mir.

Naj vam prazniki prinesejo ravno to – pri-
sotnost, mir in ljubezen.  

In bodite kar najbolje pripravljeni delati 
dobro

steg Ognjeviti delfi n

Seveda po vasici Gozd nad Kamnikom, kjer 
smo volčiči 22. in 23. novembra naše jeseno-
vanje skoraj spremenili v zimovanje. Ampak 
smo bili za nekaj nadmorskih prekratki. Kom-
binezone smo pa vseeno uporabili, saj se noben 
volčič ne ustraši vetra ne dežja.

Jesenovanje je bilo pomembno predvsem za 
volčiče mladiče, ki so prvič prespali s svojim 
krdelom in bili uradno ter svečano sprejeti v 
krdelo na Skali posveta, kjer so bili podvrženi 
trem preizkušnjam – kar povprašajte jih.

Prihaja... Volčiči pod krinko se podijo 
po Gozdu

Dneva sta minila tudi v znamenju muhastih 
straniščnih kotličkov, večernega kviza z obilo 
ekonomsko propagandnega programa in mr-
zlega lova na gruče. Hvala bogu za krasno in 
zakurjeno krušno peč ter g. župnika Pavla Pi-
bernika, ki nam je ponudil možnost prenočitve 
in vaščane Gozda, ki so pripravljeni priskočiti 
na pomoč. 

Mi se že oziramo proti zimovanju.
Dober lov!

kača Kaja

IZ ŠOLSKIH KLOPI, SKAVTI

nadaljevanje na naslednji strani
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Najbolj všeč mi je bil Tobias (stari jelen), ki je 
bil tudi smešen. Najbolj srčkan je bila mali 
Joni. Ko je bil žalosten, mi je bil še posebej pri 
srcu. Na koncu pa je bila smešna tudi zlobna 
lisica in njeni orli. Všeč mi je bil tudi Niko, ko 
je branil malega Jonija. Celoten fi lm je v nas 
pustil sporočilo, da moramo držati skupaj.

Marjeta Kešnar, 5. a

TEHNIŠKI DAN – POLEPŠAJMO PRA-
ZNIČNE DNI
Najbolj všeč mi je bilo, ko smo izdelovali 
zvezdice iz papirja. Izdelal sem jih kar 11. 

Luka Galjot, 3. C

Najbolj všeč so mi bile sovice, ker sem jih 
okrasil z zvezdicami.

Denis Halilović, 3. c

Vse mi je bilo všeč, ker sem se naučil veliko 
novega in sem dobil nove ideje. 

Erik Novak, 3. c

NE LE DAN, TUDI NOČ V ŠOLI
Ko sem v petek vstopila skozi šolska vrata, me 
je že pričakalo nekaj sošolk. Pokazale so mi, 
kam je treba odložiti čevlje, oblačila in prtlja-
go. Ko smo se vsi zbrali, so se pričele delavni-
ce. Prva postaja je bila peka parkeljnov. Najprej 
sta nam kuharica in učiteljica pokazali, kako se 
naredijo. Prvič sem jih izdelovala, pomagali pa 
so mi tisti, ki so s tako peko že imeli izkušnje. 
Naslednja postaja je bila izdelava pogrinjkov. 
Ni bilo prav lahko, a mi je bilo všeč. Na tretji 
delavnici smo izdelovali okvirje. Kar hitro smo 
jih naredili in pobegnili na naslednjo delavni-
co. Plesali smo. Ta postaja mi je bila zelo všeč, 
ker nismo samo sedeli. Zelo smo se zabavali. 
Na zadnjem postajališču smo izdelali lončke 
za kokice. Ker sem bila hitra, sem lahko nare-
dila kar tri. 

Nato smo vsak s svojo lučko odšli na spre-
hod od šole do občinske stavbe in nazaj. Ko 
smo se vrnili, smo si lahko ogledali fi lm ali pa 
se igrali družabne igre. Odločila sem se za 
drugo možnost, čeprav sem skoraj vsako igro 
izgubila. Postali smo lačni in odšli smo na ve-

čerjo. Za Večerjo smo imeli naše parkeljne, če 
pa si želel, pa še ribji namaz. Bilo je odlično. 
Po večerji smo se ulegli v spalne vreče. Ob 
enajstih nam je učiteljica prebrala večerno 
pravljico. Po zgodbici sva se s sošolko pogo-
varjali in brali. Ker nisva mogli zaspati, sva se 
šli igrat s sošolci. Zaspali sva šele pozno pono-
či. Zjutraj sva se zbudili s poštempljani. Umili 
sva se in se odpravili na zajtrk. Nato smo odšli 
domov. 
Najbolj všeč mi je bila prva delavnica, saj sem 
prvič izdelovala parkeljne. Imela sem se zelo 
dobro.

Julija Marolt, 4. c 

ADVENTNI VENČKI
V sredo, 27. novembra 2013, je v učilnici 4. c 
zadišalo po praznikih. Skupaj s starši smo iz-
delovali adventne venčke.
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo ovijali mah 
okoli oboda z zlato žičko. Všeč mi je bilo tudi, 
ko smo se slikali s svojim venčkom. Mami je 
bila zelo vesela, ko je videla spletno stran.

 Tina Petkovšek, 4. c

Ta dan mi je bil zelo všeč zato, ker je z mano 
prišla mami. Za venček sem se zelo potrudila. 
V šoli smo imeli venčke razstavljene na poli-
cah. Bili so zelo lahki – doma sem naredila še 
tri.

 Ana Kastelic, 4. c

Ko smo delali venčke, je bilo zelo dobro. Naj-
bolj me je razveselil ati, ker je šel z menoj. 
Venček mi je bil zelo všeč, zato ga bom odslej 
delala doma. Ne bom ga kupovala.

Margit Kosirnik, 4. c 
Venček mi je bil zelo všeč. Ni bilo težko, zato 
vam priporočam, da ga ne kupite, ampak ga 
izdelate sami. 

Andraž Uranič, 4. c

EDEN Z DRUGIM – DOBRODELNOST 
V NAS
Učenci 7. a smo se odločili, da v tem decembru 
naredimo nekaj dobrega, zberemo denar ter ga 
podarimo družini iz naše okolice, ki se je zna-

šla v hudi fi nančni stiski. Odločili smo se, da 
sodelujemo na sejmu, kjer bomo prodajali pe-
čene dobrote in ročno izdelane voščilnice.
K razredni uri smo prinesli bleščice, barvni 
papir in razne okraske. Razdelili smo se v 
skupine in se zavzeto lotili dela. Fantje so reza-
li papir, okraševanje pa je učiteljica raje prepu-
stila dekletom. Kar so nastali zares lepi izdelki, 
so jih učitelji navdušeno kupovali. Tudi na 
sejmu so šle za med.

Kaja Zadrgal, 7. a

V naši dobrodelni akciji smo se posvetili tudi 
peki slaščic. Učenci 7. a smo odlični slaščičar-
ji, zato smo se brez težav odločili, kaj bomo 
pekli. Nekateri so pekli sami, s sestrami in 
mamami, drugi pa v dvojicah in trojicah. Med 
peko smo se zelo povezali, saj smo sodelovali, 
kar je bil konec koncev tudi naš namen. Zelo 
smo se potrudili, naš trud pa je bil poplačan – 
končni izdelki so bili čudoviti. Pekli smo z 
vsem srcem, v upanju, da vsaj malo pomagamo 
družini.

Zala Zavrl, 7. a 

ZAHVALA
V imenu 7. A razreda se zahvaljujem vsem, ki 
ste podprli našo dobrodelno akcijo in nam da-
rovali krompir, jabolka, moko, jajca ter pakete 
živil za družine v stiski.
Hvala vsem, ki ste k uspehu akcije pripomogli 
z nakupom naših izdelkov v šoli in na sejmu. 

Ana Jenc, 7. a

USTVARJALNICA ELAN
Na začetku šolskega leta nas je učiteljica li-
kovnega snovanja odpeljala v računalniško 
učilnico. Seznanila nas je z likovnim nateča-
jem, na katerem je lahko sodeloval vsakdo. 
Natečaj je bil nagradni in za sodelovanje smo 
se odločili prav vsi. 
Naša naloga ni bila običajna – na Elanovi 
spletni strani smo morali po svojih zamislih 
oblikovati smuči. To je bila najbolj 'mega' stvar 
na svetu, bilo je odlično. Najprej je vsak obli-
koval samo en par smuči, nato pa smo se doma 
čisto razživeli. Na natečaju je sodelovala cela 
Slovenija in tudi skoraj vsi učenci višjih razre-
dov naše šole. Dali smo vse od sebe, da bi se 
čim bolje uvrstili. Med šolami je OŠ Komenda 
Moste na koncu zasedla 15. mesto, kar je bil 
odličen rezultat glede na visoko številko sode-
lujočih šol. 
V prihodnjih tednih smo se vsi posvetili delu v 
šoli, nihče ni več razmišljal o uvrstitvah posa-
meznih učencev. Pred nekaj dnevi pa me je 
sošolka opozorila, da so na Elanovi spletni 
strani objavljeni rezultati. Nisem mogla verjeti 
svojim očem, ko sem med sedmimi najboljšimi 
zagledala svoje ime. Uvrstila sem se med štiri 
najboljše grafi ke posameznega tedna. Moje 
'pikčaste dilce' so bile med zmagovalnimi na 
natečaju in na to sem zelo ponosna. Čeprav 
niso zbrale največ glasov 'ljudstva', sem poča-
ščena, da jih je Elanova žirija izbrala, saj to 
pomeni, da so jim bile zelo všeč.

Tadeja Hlade, 9. b  

IZ ŠOLSKIH KLOPI
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Tudi v tem šolskem letu so se otroci, ki jih zani-
majo kamnine, minerali, fosili, dinozavri ali 
morda zgodovina zemlje, lahko vključili v geo-
loški krožek KAMENKOST. Ta krožek deluje v 
okviru osnovne šole Komenda Moste v šoli v 
Mostah že devetnajsto leto. V začetku se je 
imenoval Naravoslovni krožek in so v resnici 
raziskovali vse v naravi, kar jih je zanimalo in 
privlačilo. Ker pa je bilo tega preveč, so se 

Tradicionalno odprto občinsko tekmovanje v 
gorskem kolesarstvu je 24. Novembra privabi-
lo številne gorske kolesarje iz domačih logov 
ter bližnje in daljne okolice. Sobotno deževje 
je povzročilo, da je bila proga razmočena in 
spolzka, zato je bilo pri vožnji potrebno precej 
spretnosti. Spusti so bili prava drsalnica, kar pa 
ni prav nič motilo tekmovalce in jim je bil to še 
dodatni izziv in popestritev. Ob prihodu na cilj 
so bile na dresih in čeladah tekmovalcev dobro 
vidne posledice vožnje po blatu in lužah. Kljub 
temu so bili doseženi dobri rezultati in razen 
enega odstopa zaradi padca so vsi kolesarji 
prevozili ciljno črto. 

Predšolski otroci in šolarji nižje stopnje so 
se pomerili na krajši 500 m dolgi progi, vsi 

Kamenkost v šolskem letu 2013/2014
»specializirali« le na geologijo – torej so postali 
geološki krožek. No, člani so ga tisti čas kar sami 
poimenovali »Štemarski krožek«. Kmalu je 
mentor ugotovil, da potrebujejo svoje ime. Ime 
po katerem bodo razpoznavni. Takrat je v tem 
delu Slovenije delovalo več geoloških oziroma 
naravoslovnih krožkov. Zelo kvaliteten je bil na 
osnovni šoli Lucijan Seljak v Stražišču pri Kra-
nju, potem v Tržiču, pa na Bledu, v Begunjah, v 
Škofji Loki ter v Lipnici pri Kropi. No, edino 
krožek Bobovec iz Lipnice še danes deluje.

Mentor krožka je želel najti ime, ki bi pove-
dalo, da gre za skupino zelo mladih članov in s 
čim se ukvarjajo. V otroški igrici »Ali je kaj 
trden most?« je našel besedo KAMENKOST. 
Težko bi našel bolj primerno ime. Pomeni 
otroško igrivost, kamen in kost oziroma ka-
mnito kost – torej fosil…Marsikdo je že bil 
navdušen nad tem imenom.

V tem šolskem letu se dobivamo vsako sredo 
v šoli, najlepše pa je takrat, ko gremo v soboto 
raziskovat na teren. Letos smo bili sicer le en-
krat. Dobili smo se pri mentorju na Križu. 
Najprej nam je kaj vse mora imeti geolog v 
nahrbtniku za delo na terenu. Potem nam je še 
pokazal nekaj primerkov iz nahajališča na 
Gori , kamor smo se potem napotili raziskovat. 
Tam nam je mentor najprej pokazal morsko 
dno staro preko 20 milijonov let in v njem 
ostanke hišic polžev in školjk. 

V sredo 4. 12. Pa smo imeli Miklavžev geo-
loški kviz. Že nekaj srečanj pred tem smo se 
dogovorili za »dvoboj« ekip – deklice proti 
dečkom. Bil je zelo napet boj. Dečki so si pri-
borili zmago šele po dveh dodatnih vprašanjih. 
Nagrade so bile seveda praktične – minerali in 
fosili. Dobili so jih vsi sodelujoči, le da so bile 

vrečke zmagovalcev nekoliko bolj polne.

G.E.
V šoli sem dobil obvestilo, da imamo geološki 
krožek. Ker me kamenine zanimajo, sem se 
vpisal tudi jaz. Vedno grem rad. Najbolj mi je 
bilo všeč, ko smo šli raziskovat na teren. 
Upam, da bomo šli še velikokrat. 

Miha Strajnar, 2. a 

Všeč mi je geološki krožek, ker iščemo kamne 
in fosile. Upam, da bom  nekoč našel pravi di-
amant.                                     Oskar Veler, 2.b 

Geološki krožek mi je všeč, ker me zanimajo 
fosili in druge kamnine. Mentor Edo nam ve-
dno razlaga o nastanku kamnin in tudi o praz-
godovini. Enkrat smo šli s krožkom na teren. 
Tam smo tudi sami izkopavali različne kamni-
ne. Všeč mi je bilo tudi, ko smo imeli Mi-
klavžev kviz.                       Anja Strajnar, 4.a

Gorski kolesarji za naslove
ostali pa na 4,5 km dolgi progi do Mlinčkov. 
Prav najmlajši so bili deležni burnih aplavzov 
svojih staršev in navijačev ob progi. Za krajšo 
razdaljo je Žan Pahor potreboval minuto in 55 
sekund, le devet sekund počasnejša pa je bila 
prva pri deklicah Hana Kranjec Žagar. Na 
daljši razdalji je tokrat absolutno najboljši čas 
dosegel Luka Pibernik, ki je dokazal, da je 
močan tudi v tej disciplini. V cestnem kolesar-
stvu je letos namreč osvojil naslov državnega 
prvaka v kategoriji članov do 23 let in tudi v 
absolutni članski konkurenci. Slovenijo je za-
stopal tudi na svetovnem prvenstvu v Firencah, 
kjer pa je moral zaradi zdravstvenih težav od-
stopiti. Za dosežene vrhunske rezultate in 
uspehe na državnem prvenstvu in številnih 
mednarodnih tekmovanjih mu je čestital pred-
sednik ŠD Suhadole Peter Pibernik in mu izro-
čil praktično nagrado. Kolajne in praktične 
nagrade pa so si zaslužili tudi najboljši tekmo-
valci v svojih starostnih kategorijah. 

Rezultati: (Ž do 6) -1. Koncilija Neja 4:17; 
(Ž 7-10) -1. Kranjec Žagar Hana 2:04, 2. Kra-
njec Zoja 2:16; (Ž 11-15) -1. Kranjec Katja 
15:03; (Ž 16-30) -1. Frece Sara 13:48, 2. Jere-

tina Katja 14:48; (M do 6) -1. Lopatič Žan 
2:17, 2. Korošec Nejc 3:14; (M 7-10) -1. Pahor 
Žan 1: 55, 2. Koncilja Urban 1:56, 3. Starman 
Gal 2:01, 4. Vovk Ambrož 2:03, 5. Jagodič 
David 2:12; (M 11-15) - 1. Žiga Jerman 14:49, 
2. Merčun Matej 0:11:53, 3. Štirn Andraž 
12:20, 4. Kranjec Žagar Matic 12:49, 5. Finšt 
Matic 12:57; (M 16-30) - 1. Pibernik Luka 
10:20, 2. Ručigaj Žiga 11:13, 3. Globočnik 
Uroš 12:19, 4. Vasilenko Mikhail 12:19, 5. 
Sever Matevž 13:00; (M 31-50) -1. Koncilija 
Miha 11:45, 2. Starman Jan 11:59, 3. Pahor 
Vasja 12:06, 4. Skušek Aleš 12:53, 5. Jeretina 
Primož 12:59 

 (M nad 50) - 1. Pibernik Tomaž 16:27
Peter Pibernik

Zmagovalci Miklavževega kviza

Zmagovalcem je trda predla

Velikanska konkrecija s fosili, najdena na gori 
v potoku Tunjščica. No, nismo je našli mi.

ZANIMIVOSTI
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Sezona 2013 v avtocrossu je zaključena. Zaradi 
fi nančnih in službenih obveznostih se GRGIČ 

TEAM ni udele-
žil vseh evrop-
skih tekem. 
Prve dirke se 
je udeležil za 
italijansko-av-
strijsko DP, ki 
se jebila v Go-
narsu. Skozi 
ciljno črto je 
pripeljal tretji. 
Veselili smo se 
dobrega do-
sežka. V Sello-

Matic Voldrih, nadebudni speedwayist, ki pri-
haja s Križa pri Komendi, že 10. leto zapored 
dosega odlične rezultate na domačih, evropskih 
in svetovnih stezah Speedwaya, pod okriljem 
AMTK Ljubljana. Kljub težavam, ki jih je 
imel s svojim motorjem na začetku leta, je se-
zono 2013 uspešno zaključil, dosegel zasta-
vljene cilje in se ponovno uvrstil v ekipo repre-
zentance Slovenije.

Letos se mu je na Državnem prvenstvu po-
sameznikov prvič uspelo zavihteti na stopničke 
v članski kategoriji, kjer je dosegel 3. mesto. 
Ta rezultat je bil težko prigaran, saj je zaradi 
okvare prvega motorja vozil z rezervnim slab-
šim motorjem in ostal brez treh pomembnih 
točk. Smola ga je spremljala tudi na dirki za 
svetovno prvenstvo ekip v Latviji, kjer mu je 
že na treningu odpovedal še rezervni motor, 
tako da je celotno dirko odpeljal z izposojenim 
sotekmovalčevim motorjem. Ekipno so dosegli 
odlično 2. mesto, sam pa s svojim rezultatom 
ni bil zadovoljen, kot bi bil, če bi vozil s svojim 
motorjem.

Sledile so kvalifi kacije evropskega prven-
stva v parih, ki so potekale v Miškolcu na 
Madžarskem.

S sotekmovalcem Aleksandrom Čonda sta 
presenetila in dosegla nepričakovano 2. mesto. 
V napovedih pred dirko so jima glede na kon-
kurenco namreč napovedali največ 4. mesto. V 
fi nalu evropskega prvenstva v Herxheimu v 
Nemčiji pa sta se morala zaradi slabih vremen-
skih razmer in posledično odpovedjo treninga 
in preizkusa steze pred dirko zadovoljiti s 7. 
mestom parov v Evropi. V tem športu je na-

SPEEDWAY Uspešno leto za Matica Voldriha
mreč trening na stezi, na kateri bo potekala 
dirka, odločilnega pomena, saj nobena speed-
way steza ni enaka drugi.

Matic se je boril tudi na kvalifi kacijah sve-
tovnega prvenstva v Debrecenu na Madžar-
skem, kjer se mu je z doseženim 7. mestom 
uspelo kvalifi cirati v polfi nale svetovnega pr-
venstva, ki je potekalo v Italiji v Lonigu. Kljub 
temu, da je bil eno izmed voženj diskvalifi ci-
ran, ker je med vožnjo »zapel« s tekmovalcem 
Poljske, in ostal brez točk, je dosegel zadovo-
ljivo 11. mesto.

V septembru je v Sloveniji v Krškem pote-
kalo svetovno prvenstvo v Speedwayu (Grand 
prix), kjer je vozilo 15 najboljših voznikov na 
svetu. Kot tretjega voznika v državnem prven-
stvu ga je doletela ta čast, da je bil na tej dirki 
prva rezerva. Žal pa ni dobil priložnosti, da bi 
se kosal s svetovno elito speedwaya, med kate-
rimi je tudi slovenski voznik Matej Žagar.

Matic se zahvaljuje za vso podporo in po-
moč svojim staršem, vsem znancem in soro-

dnikom, ki so mu kakorkoli stali ob stran. 
Zahvaljuje se matičnemu klubu AMTK Lju-
bljana, trenerju Franciju Kalin, svojima zve-
stima mehanikoma Damjanu Erbežniku in 
Aljažu Staniša.

Hvala sponzorjem: AC-Sistemi d.o.o., Av-
tomehanik Damjan Erbežnik-Erba; Staniša 
Aljaž; Klemen Grmšek-Pavko; Občina Ko-
menda; Avtokleparska delavnica-Condor 
d.o.o.; EL-TT d.o.o. Stanislav Vodlan, ATS 
Cibašek trgovina z avtodeli; Tosin konstrukcije 
d.o.o.; Betonsport d.o.o. Novak Jože, Snickers 
workwear, Avtomehanika Omerzu; V&M Ko-
vinska proizvodnja d.o.o.; Družina Rrecek; 
Repnik Bernarda; Aleš Martin.

Vsi rezultati - Državno prvenstvo posame-
znikov: 3. mesto, Skupno prvenstvo posame-
znikov Slovenija – Hrvaška: 4. mesto, Državno 
prvenstvo ekip: 1. mesto, Pokalno prvenstvo 
ekip Slovenija-Hrvaška-Češka-Slovaška: 2. 
mesto, Kvalifi kacije svetovnega prvenstva 
ekip Daugavpils Latvija: 2. mesto, Kvalifi kaci-
je svetovnega prvenstva posameznikov Debre-
cen Madžarska: 7. mesto, Kvalifi kacije svetov-
nega prvenstva posameznikov race-off Lonigo 
Italija: 11. mesto, Polfi nale evropsko prvenstvo 
Mureck Avstrija: 10. mesto, Polfi nale evrop-
skega prvenstva pari Miškolc Madžarska: 2. 
mesto,Finale evropskega prvenstva pari Herx-
heim Nemčija: 7. mesto, Pozivna ekipe med-
narodna Debrecen Madžarska: 4. mesto, Po-
zivna posamezniki mednarodna Krško 
Slovenija: 11. mesto, Pokalno prvenstvo parov 
Češka, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Sloveni-
ja: 1. mesto, Pokalno prvenstvo parov Krško, 
Lendava, Ljubljana: 1. mesto, Svetovno prven-
stvo Grand Prix Krško Slovenija: 1. rezerva.

Avtocross Grgič team
wu, kjer je bila evropska tekma, zaradi dežja 
niso izpeljali celotne dirke; bila je razveljavlje-
na. Naslednja dirka je bila pri naših sosedih v 
Rupi. Marcel je imel najhitrejši čas treningov, 
v fi nalni vožnji pa je skozi cilj pripeljal prvi in 
stal na najvišji stopnički. Sledila je dirka EP v 
Cunewaldu in zadovoljiti se je moral z 19. 
mestom. V Novi Paki je imel Team nekaj težav 
z dirkalnikom, zato smo končali na 21 mestu. 
V Nyeradu Marcel ni ponovil svojega najbolj-
šega uspeha. Končal je na repu imetnikov točk. 
Z izposojenim dirkalnikom v Prerovu je osvojil 
druge točke EP. Sledila je druga dirka v Gonar-
su. Skozi dirke je bilo kar nekaj težav z elek-
troniko in odstopom v fi nalni vožnji. Zadnja 
dirka EP je bila v Maggiori, kjer je dosegel 29. 

mesto. Zaključek dirk v avctocrossu je bilo v 
Rupi. Team se je veselil dveh pokalov, za naj-
hitrejši krog in prvo mesto. Marcel je prejel 
tudi nagrado AŠ 2005 za uspešno zastopanje 
slovenskih barv v tujini. 

Sezona se ni iztekla čisto po načrtih. 
Konkurenca je vedno večja, dirkalniki ve-
dno boljši. V Sloveniji še vedno ni proge, 
kjer bi lahko preizkusili dirkalnik in trenira-
li. Novo leto pa bo prinesel nove odločitve 
in cilje.

Zahvaljujemo se vsem sponzorjem za pomoč 
in vsem navijačem, ki so spremljali Team skozi 
sezono. Vsem želimo srečno in zdravo leto ki 
prihaja.

Tekst in foto: Grgič Team 

ŠPORT
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Ob koncu leta se končujejo šahovski turnirji v 
1. Osrednji slovenski ligi, ki se ga udeležujejo 
tudi člani šahovske sekcije DU Komenda. V 
turnirjih, ki so potekali vsak četrtek od začetka 
septembra do konca novembra, so bili člani 
ekipe Tone Trebušak, Alojz Mezeg, Marjan 
Kern, Jože Zidarič in Peter Plevel. Od 17. ekip, 

II. ČLANSKA LIGA ZAHOD - Tekmovanje je 
bilo v Ljubljani od 8.11.2013 do 17.11.2013. 
Članska ekipa ŠK Komenda je osvojila 5. me-
sto. Za ekipo so uspešno igrali: Sebastijan Marko-
ja, Uroš Peteh, Tilen Lučovnik, Samo Kralj, An-
drej Kobold, Caterina Leonardi, Teja Vidic, 
Manca Kralj, Alja Bernik, David Miličevič.

3. turnir CIKLUSA TURNIRJEV SRE-
DNJEŠOLCEV je bil v Ljubljani 5. 11. 2013. 
Osvojili smo: 2. mesto Caterina Leonardi.

9. turnir NAJMLAJŠIH je bil v Ljubljani 
19. 11. 2013. Osvojili smo: 1. mesto Jan Šu-
belj, 3. mesto Jan Marn, 11. mesto Katarina 
Mazzini, 19. mesto Ana Pibernik, 22. mesto 
Matej Mlakar, 32. Gal Založnik.

EVROPSKO EKIPNO ŽENSKO PR-
VENSTVO v Varšavi na Poljskem od 7. do 18. 
11. 2013. Za reprezentanco Slovenije je uspe-
šno nastopila Laura Unuk in je prispevala 5,5 
toč za osvojitev 18. mesta reprezentance.

PODROČNO PRVENSTVO OŠ PC LJU-
BLJANA je bilo v Ljubljani 22.11.2013. V sku-
pini deklic do 12 let smo osvojili: 2. mesto Klara 
Vidmar, 3. mesto Katarina Mazzini. V skupini 
dečkov do 12 let smo osvojili: 1. mesto Jan 
Unuk, 3. mesto Jan Marn, 13. mesto Filip Trplan. 
V skupini deklet in fantov do 15 let smo osvojili: 
2. mesto Laura Unuk, 3. mesto Maj Markošek, 5. 
mesto Mark Šketa, 6. mesto Gregor Žunič.

Šahovski utrinki 
Dejavnost članov Šahovksega kluba Komenda je bila tudi v zadnjem obdobju zelo uspešna.

mesto. Za ekipo so uspešno igrali: Laura Unuk, 
Filip Kozarski, Julian Novakovič, Novica No-
vakovič, Maj Markošek, Gosto Novakovič, 
Mark Šketa. Uspeh so dopolnili z 10. mestom 
ekipa ŠK Komenda Pogi in 13. mesto ekipa 
ŠK Komenda Suma.

4. MEMORIAL BRANKA HRIBARJA v 
Mengšu 24. 11. 2013. Osvojili smo: 1. mesto 
Bojan Hribar, 9. mesto Boris Skok.

Zidarič, Peter Plevel. 9. mesto ŠK Komenda 
Suma v postavi: Franc Poglajen, Jan Unuk, Jan 
Šubelj, Robert Unuk, Jan Marn, Ana Pibernik, 
Filip Trplan, Matej Mlakar.

FIDE TURNIR. Tekmovanje je bilo v Lju-
bljani od 4. 9. 2013 do 27. 11. 2013. Osvojili 
smo: 1. mesto Laura Unuk, 3. mesto Maj 
Markošek, 7. mesto Mark Šketa, 11. mesto 
Gregor Žunič, 14. mesto Jan Šubelj, 16. mesto 
Jan Marn, 19. mesto Jan Unuk, 23. mesto Ro-
bert Unuk, 27. mesto Katarina Mazzini, 29. 
mesto David Miličevič, 36. mesto Klara Vid-
mar, 38. mesto Filip Trplan.

ŠAH - 1. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA Šahisti DU Komenda 5. mesto 
ki so se kvalifi cirale za nastope v tej ligi, se je 
naša ekipa uvrstila na 5. mesto. Uspeh ni zane-
marljiv in kaže na napredek igre v naši sekciji.

Sredi decembra bo sekcija organizirala za-
ključni društveni turnir in kot vsako leto razpo-
ložena zaključila bero uspehov in prizadevnega 
dela. Šahovska igra terja veliko časa in trenin-

gov malih sivih celic, zato je število članov 
sekcije razmeroma majhno. Že nekaj let pona-
vljamo vabilo šahistom-upokojencem, da se 
pridružijo prijetni skupini in naj ne dopustijo, 
da bi svoje znanje zanemarili. To vabilo velja 
še sedaj; šahisti pričakujejo nove člane.

Tone Ogorevc  

3. turnir mladih 2013-zmagovalci

III. liga zahod-ekipa ŠK Komenda Popotnik
III. ČLANSKA LIGA ZAHOD v Postojni 

od 22.11.2013 do 24.11. 2013. Mlada članska 
ekipa ŠK Komenda Popotnik je osvojila 1. 

3. turnir CIKLUSA TURNIRJEV MLA-
DIH v Ljubljani 29. 11. 2013. Osvojili smo: 1. 
mesto Jan Šubelj, 2. mesto Laura Unuk, 3. me-
sto Maj Markošek, 6. mesto Jan Unuk, 7. mesto 
Gregor Žunič, 13. mesto Mark Šketa, 14. mesto 
Klara Vidmar, 15. mesto Jan Marn, 20. mesto 
Katarina Mazzini, 22. mesto Gal Založnik, 23. 
mesto Filip Trplan, 26. mesto Matej Mlakar. 

OSREDNJA SLOVENSKA LIGA z go-
stovanji od 19. 9. 2013 do 28. 11. 2013. SU-
PER LIGA Osvojili smo: 3. mesto ekipa ŠK 
Komenda Popotnik v postavi: Bojan Hribar, 
Jan Gantar, Blaž Debevec, Gregor Ogradi, 
Boris Skok, Igor Juhant. 6. mesto ekipa ŠK 
Komenda Pogi v postavi: Sebastijan Markoja, 
Laura Unuk, Tilen Lučovnik, Teja Vidic, Samo 
Kralj, Manca Kralj, Novica Novakovič, Alja 
Bernik, David Miličevič. I. LIGA Osvojili 
smo: 5. mesto DU Komenda v postavi: Anton 
Trebušak, Alojz Mezeg, Marjan Kern. Jožef 

Miklavžev turnir 2013-zmagovalci

Področno OŠ PC Domžale- 2013-Ambrož 
Jenko 

Področno OŠ PC Domžale 2013-Ana Piber-
nik

Področno OŠ PC Domžale 2013-Jan Šubelj

PODROČNO PRVENSTVO OŠ PC 
DOMŽALE je bilo na Rodici 6. 12. 2013. V 
skupini deklic do 12 let smo osvojili: 2. mesto 
Ana Pibernik. V skupini dečkov do 12 let 
smo osvojili: 1. mesto Jan Šubelj, 6. mesto 
Matej Mlakar. V skupini deklet in fantov do 
15 let smo osvojili: 1. mesto Staš Ahtik, 7. 
mesto Ambrož Jenko.

MIKLAVŽEV TURNIR je bil v Komendi 
7.12.2013. Osvojili smo: 1. mesto Jan Šubelj, 
5. mesto Jan Marn, 7. mesto Filip Trplan, 12. 
mesto Ana Pibernik, 15. mesto Jenko Ambrož.

SREDNJEŠOLSKO DRŽAVNO PRVEN-
STVO je bilo v Mariboru 7. 12. 2013. V skupini 
srednješolk smo osvojili: 2. mesto Caterina Le-
onardi, 3. mesto Teja Vidic, 6. mesto Manca 
Kralj, 12. mesto Alja Bernik. V skupini srednje-
šolcev smo osvojili: 3. mesto Sebastijan Marko-
ja, 6. mesto Tilen Lučovnik.     Franc Poglajen

ŠAH
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Odšli so…

KRONIKA, ZAHVALE

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), Bojan Škof (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: 
2050 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno. 

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Aplenca-Glasilo občine Komenda, leto 23, številka 1, bo izšla 31. januarja 2014. Gradivo za objavo oddajte do vključno srede, 15. Januarja 
2014. Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.si Infor-
macije tudi na GSM 031 638 699

Zaradi vedno pogostejših kaznivih dejanj, ki so se v novembru po-
javila na območju občine, je primerno, da objavimo posebno opozo-
rilo Policije, ki svetuje, da hiša, četudi je prazna, nikoli ne sme da-
jati vtisa, da ni nikogar doma. 

Primerno je, da se v mraku in ponoči vključi senzor vsaj pred vhodom, 
po možnosti tudi v notranjosti doma. Primerno je tudi časovno stikalo, 
ki občasno prižiga luči v posameznih prostorih. Poštni nabiralnik naj 
sosed redno prazni. Če parkirate vozilo (tudi za krajši čas), ne postavite 
na sedežih na ogled torbic, denarnic ali vrednejših predmetov. Čeprav je 
avto zaklenjen, ni ovire, da se izkušeni nepridipravi ne bi polastili, kar 
jim na razstavi ponujate.

Vlomi in tatvine 
10. novembra je bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo na Podborštu, 

kjer se je vlomilec oskrbel z zlatom.
 25. novembra je neznanec poskušal vlomiti v hišo na Gmajnici – brez 

uspeha. Istega dne je vlomilec na Križu ukradel vrtno kosilnico in si 
tako poskrbel za olajšanje dela, ko bo trava zopet zelena. Prav tako je bil 
istega dne poskus vloma v hišo v Komendi. Ostalo je pri poskusu.

28. novembra je bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo v Mostah, kjer je 
spet zlato dobilo drugega lastnika. Za vlom v objekt na Križu, ki se je 
zgodil 10. novembra, ni podatkov.

V Industrijski coni v Žejah je bil 27. novembra ukraden delovni stroj; 
iz garaže v Mostah pa se je 14. novembra tat odpeljal s kolesom znamke 
Cult Ananda, bele barve. Bili sta tudi 2 brezplačni polnitvi goriva; iz 
vozila pri pokopališču je bila ukradena denarnica. Noč, ki ne pozna jutra,

ni tvoja poslednja noč.
Naselila se je z zvezdami, 
posuta v očeh tvojih dragih,
vseh, ki si jih ljubila nekoč.

Tone Pavček

V  S P O M I N

MARJANI KRANJEC
rojeni Križman

(11.1. 1970) - (15. 12. 1994)

Z žalostjo v srcih se spominjamo, da te že 19 let ni več med nami.
Hvala vsem, ki ohranjate lep spomin nanjo.

VSI NJENI
Mlaka pri Komendi, december 2013

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

Z A H V A L A

V 83. letu nas je zapustil dragi mož, oče, tast, dedek, pradedek in 
stric

MAKS PLEVEL

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za izrečeno sožalje, cvetje in sveče ter vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. Zahvala tudi gospodo diakonu za lepo opravljen 
pogrebni obred, pevcem, trobentaču in pogrebni službi Jerič.

Vsi njegovi

Vlomi, tatvine in vandalizem
Da vandalizem pri nas ni tuj pojav, smo že pisali v prejšnji 
številki.

7. novembra in 10. novembra pa so brezvestneži poškodovali dve 
vozili – obakrat v Mostah. Na poti jim je bila tudi lesena ograja na šolski 
poti v Mostah. Prvič pa je Policija zabeležila tudi kaznivo dejanje krivo-
lova v Žejah. Ja, meso je drago, divjačina pa marsikomu tekne.

Javni red in mir je bil ta mesec kršen samo enkrat.
9. novembra so v gostinskem lokalu prekoračili delovni čas.

Zgodili sta se tudi 2 prometni nesreči. 
Za nesrečo na lokalni cesti Gmajnica-Komenda v nedeljo, 10. no-

vembra, ob 22.48, je bilo krivo izsiljevanje prednosti, za drugo nesrečo 
na glavni cesti Moste- Brnik, ki se je zgodila v četrtek, 14. novembra ob 
7.00, pa je bil vzrok nepravilno prehitevanje.

Pravijo, da bo sneg. 
Pazite na varnostno razdaljo, pa na slabo vidljivost v megli ali v času 

sneženja. Delo avtokleparjev in ličarjev ni poceni!

Ob kocu celoletnih poročil in razmišljanj o varnosti želim bralcem 
našega glasila vesele božične praznike in veliko sreče, zadovoljstva in 
vse dobro v novem letu!

Tone Ogorevc 

Vladimir Štebe, Moste 2e, star 84 let
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NAPOVEDNIK
dogajanj decembra in v januarju

Pripravljalni odbor na Križu:
BLAGOSLOVITEV KONJ - Na god sv. Štefana, 26. decembra 
2013, bo na Križu 22. obred blagoslovitve konj. Ob 10. uri bo 
slovesna maša, ob 11. uri pa bo zbor konjenikov pri bifeju Megi 
na Križu, od koder bo krenil sprevod po vasi do cerkve, kjer bo 
blagoslovitev konj. Pripravljalni odbor vabi vse lastnike konj iz 
bližnje in daljne okolice ter konjenike iz Konjeniškega kluba Ko-
menda, da pridejo na Križ. 

DU Komenda -Pohodniška sekcija:
POHOD V TUNJICE - Pohod bo v soboto, 11. januarja. Odhod bo 
ob 8.30, izpred Lončarske zadruge na Podborštu.
POHOD KOMENDSKA DOBRAVA - PRENE - Na pot se bodo 
podali v soboto, 25. januarja. Zbor ob 8.30 na parkirišču pri Planin-
skem domu. 
Turistično društvo Komenda:
TRŽNICA, POKUŠINA JEDI - Prva in tretja Tržnica v letu 2014 
s pokušino jedi bo na Koželjevi domačiji na Gori v soboto, 4. in 18. 
januarja, od 8.00 do 12.00. 
KOLINE - V petek, 10. januarja, od 8.00 naprej na Koželjevi do-
mačiji na Gori.
OBČNI ZBOR TD KOMENDA - Občni zbor članov Turističnega 
društva Komenda bo v petek, 17. januarja, ob 19. uri na Križu. 
Ustanova Petra Pavla Glavarja:
NOVOLETNI KONCERT VLADA 
KRESLINA - Tradicionalni novoletni 
koncert Ustanova Petra Pavla Glavarja 
organizira v soboto, 25. januarja, ob 
19. uri v dvorani Kulturnega doma 
Komenda. Cene vstopnic so 17 EUR, 
za študente pa 10 EUR, komplet dveh 
donatorskih vstopnic pa znaša 70 
EUR. Vstopnice se lahko naroči po 
telefonu: 01/724 74 00, 01/72 474 01, lahko pa tudi prek e-maila: 
uppg@komenda.si

Turistično društvo Tuhinjska dolina bo tudi letos 29. de-
cembra ob 17. uri v neposredni bližini Term Snovik pripra-
vilo prireditev z naslovom Božične zgodbe z živimi jasli-
cami. Člani društva bodo poskrbeli, da se bomo spet vrnili 
v idilično kmečko okolje, kjer bomo ob sožitju treh gene-
racij, hlapcev in vaških posebnežev spremljali priprave na 
sveti večer in spoznali dobroto in toplino človeških src. 
Oživel bo Betlehem, spoznali bomo pastirje z ovcami in 
videli angela, ki bo oznanil veselo novico. Ob koncu bo 
otroke obiskal Božiček, v božični čas pa bo obiskovalce 
popeljal radijski voditelj Jurij Sešek.

Božične zgodbe z živimi jaslicami

Že 19. skoki na Gori 
Po razigranem poletnem času, smo v jesenskem in zimskem 
času člani Društva skakalni komite Gora (DSKG) bolj resni 
in zagrizeni v pripravo na našo prireditev Skoki na Gori, ki 
poteka enkrat na leto.

V jesenskem času smo izvedli še dva družabna dogodka. 
Prvi je bil Pohod v Tunjice, drugi pa Obisk dirkališča Race-
land v Krškem. Vzporedno z družabnima dogodkoma smo 
imeli tudi delovne akcije, na katerih smo začeli pripravljati 
skakalnico in okolico na tekmo Gora 2014.

Glavna decembrska akcija je potekala 14. decembra, 
vodil pa jo je Žiga Pavlinič. Sedaj nas čaka priklop elektri-
ke, da bomo lahko začeli delati sneg za tekmo, če nam ga 
zima slučajno ne bi prinesla.

Datum prireditve 
bomo sporočili v ja-
nuarski izdaji 
Aplence, ker je od-
visen od vremenskih 
pogojev. Več infor-
macij lahko dobite 
na http://www.gora-
skoki.com.
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Kolektiv Vrtnega Kolektiv Vrtnega 
centra Gašperlin centra Gašperlin 

se strankam se strankam 
zahvaljuje zahvaljuje 

za zaupanje za zaupanje 
in želi vsem in želi vsem 

cvetoče in srečno cvetoče in srečno 

2014.2014.



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

Podjetje Login BV se ukvarja s prodajo tehničnega materiala. 
Glavne prodajne skupine so: Elektromaterial, Svetila, Strešne folije, 

Vijaki vseh vrst, Žeblji in žebljalniki, Tesnilni materiali in še mnogo 
več.

Preverite širok program v naši trgovini v Suhadolah.
V decembru Vam poleg rednega programa nudimo veliko izbiro 

cenovno ugodnih NOVOLETNIH LUČK in PIROTEHNIKE.
Odprti smo od ponedeljka do petka od 7.00 do 18.00, ob sobotah od 

8.00 do 12.00. Informacije na telefonu: 01/8341-399 ali info@loginbv.si
Login BV d.o.o., Suhadole 21, 1218 Komenda

Nagrade:
1. nagrada - Bon v vrednosti 30€
2. nagrada - Bon v vrednosti 20€ 
3. nagrada - Bon v vredno-
sti 10€

Rešeno križanko (lahko 
napišete tudi samo REŠITEV 
GESLA) pošljite na naslov: 
Uredništvo Aplence, Zajčeva 
23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 15. januarja 
2014. Na kuverto napišite 
ime, priimek, naslov in Na-
gradna križanka. 

NAGRAJENCI Nagradne križanke Salon lepote Biser, Jana Kodrin 
s.p., Suhadole 3, 1218 Komenda.Telefon: 040/693-163 v Aplenci Glasi-
lu občine Komenda, številka 11/2013:

1. nagrada -nega obraza, GOLOB IRENA, KLAVČIČEVA 10, 
1241 KAMNIK 

2. nagrada -pedikura, ŠTERN MARIJA, MLAKA 7 A, 1218 KO-
MENDA 

3. nagrada -manikura, GABRIJELČIČ SAMO, DELAVSKA 33, 
4281 MOJSTRANA

Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi poslanega potrdila 
in osebnega dokumenta prevzamejo v Salonu lepote Biser, Jana Kodrin 
s.p., Suhadole 3, 1218 Komenda, Telefon: 040/693-163.
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SREČNO 2014!SREČNO 2014!SREČNO 2014!SREČNO 2014!

V decembru in januarju nudimo za zaključene družbe 

prav posebno akcijsko ponudbo. Hrana + pijača + D.J. = 25 EUR/osebo




