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Obisk
ministrice za okolje in prostor Irene Majcen v občini
Aplenca

Glasilo občine Komenda 11/2015

Poslovna cona, plinovod, gramoznica

Življenje, delo in razvoj v prostoru moramo uravnoteženo obravnavati in oblikovati.
bila tudi razprava o problematiki omejitvenih ukrepov, ker je del parcel
v Naturi 2000. Vse skupaj je do danes malo zastalo, zato bo to sedanje
drugo srečanje vsekakor zadeve premaknilo oziroma pospešilo. Ministrica je menila, da bodo potrebne nekatere ureditve in tudi omilitve.
Vsekakor ni tolikšnih težav, da ne bi mogli prisluhniti idejam za prihodnji razvoj.
V izjavi za javnost je tudi poudarila, da imamo Slovenci nasploh zelo
pozitiven odnos do narave. Pri tem pa je seveda pomembno, da življenje,
delo, razvoj in prostor pozorno in uravnoteženo obravnavamo in oblikujemo.
A. Žalar

V začetku novembra je Občino Komenda obiskala ministrica za okolje
in prostor Irena Majcen s svojo ekipo. Sprejel jo je župan Stanislav Poglajen s člani občinske uprave in direktorjem Poslovne cone Maticem
Romšakom s sodelavci ter občinskim svetnikom Romanom Grošljem.
Po pogovorih o problematiki Poslovne cone Komenda zaradi izločitve 7
hektarov zazidljivih zemljišč, umestitvi tretje plinovodne cevi Kidričevo-Vodice in o problematiki gramoznice Suhadole ter izgradnji skupnega zbirnega centra z občino Kamnik, si je ogledala tudi Poslovno cono.
Med obiskom je in ogledom cone je povedala, da so problematiko
Poslovne cone načeli že med prvim srečanjem v začetku leta, ko so se
pogovarjali o možnostih delitve parcel zaradi boljše prodaje. Takrat je

Srečanje upokojenih gorenjskih literatov
Pokrajinska zveza društev upokojence v Gorenjske je letos povabila starejše literate iz gorenjskih
društev upokojencev na šesto literarno srečanje. Tokrat so se zbrali v dvorani Konjeniškega kluba
(novi hlevi) v Komendi.
Izvedbo prijaznega in prijetnega srečanja, obogatenega z raznovrstnimi
pogledi in ogledali v poeziji in prozi kar devetnajstih avtorjev iz desetih
društev v prispelem tretjem življenjskem obdobju ustvarjalnih poti, je
zveza zaupala Društvu upokojencev Komenda in predsednici Mariji
Pirnat. Za lep popoldansko -večerni petek, 13. novembra, pa je bila še
posebej zaslužna Ivica Ogorevc. Tako so v komendskem društvu še
enkrat potrdili svojo, že večkrat potrjeno in poznano organizacijsko
tradicijo, dvorana Konjeniškega kluba pa se je prvič širše pokazala, da
je lahko prijazna tudi najbolj zahtevnim prireditvam.
Literarni ustvarjalci so bili iz Cerkelj, Komende, Kranja, Lesc, Moravč, Škofje Loke, Trzina, Tržiča, Žiri in Žirovnice. Pozdravili so jih na
začetku in jim zaželeli še naprej bogato ustvarjalno pot predstavnik
Pokrajinske zveze DU Gorenjske Janez Šutar, župan občine Komenda
Stanislav Poglajen in predsednica DU Komenda Maria Pirnat. A. Žalar

Čestitke in objave
v decembrski Aplenci
Decembra, v zadnjem mesecu leta 2015,
bo Aplenca izšla, 24. 12.
NAROČILA čestitk in oglasov ter drugo gradivo za objavo v decembrski Aplenci sprejemamo do vključno ČETRTKA, 10. DECEMBRA, na:
urednistvo.gok@komenda.si, urednik.gok@komenda.si in andrej.
zalar@siol.net
Informacije po telefonu 031 638 699.
Za DRUŠTVA so čestitke velikosti vizitke (9 cm širina x 4 cm višina)
BREZPLAČNE.
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Deset
let Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Komenda
Aplenca

Glasilo občine Komenda 11/2015

Ponosni na pestro programsko ponudbo
V začetku meseca je Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda slovesno na akademiji v dvorani Kulturnega doma v Komendi proslavilo okroglo, deseto leto delovanja.
»Mislim, da smo
lahko upravičeno
ponosni na pestro
programsko ponudbo. Za to pa se
moramo zahvaliti
Inštitutu Antona
Trstenjaka za gerontologijo (veda
o staranju). Še
posebej hvala tudi
prof. dr. Jožetu
Ramovšu in seveda Občini Komenda,« je po pregledu
desetletnega dela
poudarila predsednica
Viktorija
Drolec.
Na začetku je bilo usposabljanje 40 prostovoljk za

osebno družabništvo s starim človekom. Nekaj časa so delovale tri
medgeneracijske skupine, nato štiri, par let celo pet, sedaj pa trenutno tri.
Posebno vlogo je imelo društvo pri ustanovitvi Zavoda Medgeneracijsko središče, ki je pred osmimi leti kandidiralo za podelitev koncesije
za institucionalno varstvo starih v domu za stare ljudi. Kandidatura je
bila uspešna, ne pa kasneje
njena uresničitev. Tudi
osnovna šola in vrtec sta se
vključila v prizadevanja za
kakovostno staranje in solidarno sožitje med generacijami. Skupaj z Inštitutom
Antona Trstenjaka so organizirali več seminarskih delavnic, z osnovnošolci pa so
obiskovali občanke in občane v kamniškem domu za
stare ljudi.
Danes že peto sezono organizirajo tečaj angleškega
jezika, tečaj nemškega jezika pa tretjo sezono. Mladim
in ne tako mladim družinam
in staršem pa so pet let nudili brezplačno Šolo kvalite-

tnega starševstva. Poleg tedenskih srečanj imajo skupna druženja vseh
medgeneracijskih skupin ob decembrskih praznikih, pa marca ob prazniku žensk in mater, šolsko leto pa sklenejo z izletom.
Ob jubileju so društvu čestitali predstavniki sorodnih društev. Poleg
Mešanega pevskega zbora DU Komenda so nastopili tudi učenci
Osnovne šole Komenda Moste, prof. dr. Jože Ramovš pa je po nekaterih poudarkih današnjega vedenja o staranju s predsednico društva čestital dobitnicam priznanj.
A. Žalar
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ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

Glasilo občine Komenda 11/2015
Pestro gradbeno
dogajanje
Preostanek državne ceste bo obnovljen spomladi. - Morda še letos kakšen odsek na Pšati - Dogovor za skupno preučitev omilitvenih ukrepov
- Nenazadnje smo privarčevali okrog 8000 evrov. - O občinskem proračunu predvidoma januarja.
ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan.
Ko bodo občani dobili novembrsko številko Aplence,
bo obnova, tako kaže, kot
eden največjih in težko pričakovanih projektov, državna cesta Moste - bencinska
črpalka pri Poslovni coni,
končana. Vendar na tem
skoraj 2 kilometra dolgem
odseku ni šlo le za preplastitev državne ceste. Kaj je še
bilo narejeno? Nameravate
slovesno odpreti prenovljeno cesto z zgrajeno infrastrukturo?

Obnova državne ceste R2 Moste – Vodice je bila več kot potrebna, saj
takšna, kot je bila, skorajda ni bila več primerna za promet po njej. Po
pogovorih z ministrom za infrastrukturo nam je uspelo delno obnovo
uvrstiti še v letošnji plan ministrstva in sicer na odseku od Most do
bencinskega servisa v Poslovni coni Komenda. Preostanek državne ceste (od bencinskega servisa do občinske meje z Občino Vodice) pa bo
obnovljen (tako ministrstvo - država) spomladi 2016.
Pred obnovo državne ceste pa je občina na odseku od Most do konca
naselja Žeje vgradila cca 300 metrov kanalizacijskih cevi za fekalno
kanalizacijo, na celotnem odseku zamenjala 650 metrov primarnega
vodovodnega omrežja (vključno s hidrantnim) in naredila prevezavo
hišnih priključkov. Skupaj z vzdrževalcem državnih cest je na novo
vgradila 260 metrov robnikov, prek 100 metrov protihrupne ograje in
kanalizacijo za optično omrežje. Prav tako je na odseku, kjer je potreb-

no, obnovljeno odvodnjavanje meteorne vode. V križišču pri Kralju pa
je zaradi lažjega prometa nekoliko razširjeno vozišče in zato lažje zavijanje iz smeri Kranj proti Poslovni coni Komenda. Celotna dolžina
preplastitve cestišča znaša preko 1.700 metrov. Na obnovitvenem odseku so se dela nekoliko zavlekla; nekaj zaradi vremena, nekaj pa zaradi
novih in novih želja ter zahtev po dodatnih ureditvah. Tako celotna
ureditev še ni povsem končana. Upam, da je v dneh, ko to berete ,vsaj
cestišče že prevozno.
Glede slovesnega odprtja se z ministrstvom še nismo dogovorili.
Mogoče bo to po celotnem dokončanju. Za dela na odseku, ki ga je financirala lokalna skupnost, pa bomo decembra pripravili vsaj manjšo
slovesnost. Ob tem pa se še enkrat v imenu obeh investitorjev (občine in
ministrstva za infrastrukturo) zahvaljujem prebivalcem in drugim udeležencem za strpnost ob izvajanju del.
To pa novembra ni bil edini projekt. Ob dokončanju ceste Klanec Potok (po dolgem času) so se, nekako skorajda nenavadno, začela
tudi dela na regulaciji potoka Reka od Potoka proti Komendi.
Po dolgotrajnih dogovarjanjih z lastniki privatnih zemljišč ob cesti
Potok – Klanec smo uspeli doseči konsenz za dokončno ureditev cestišča, tudi za odstranitev motečih dreves in smo lahko cestišče ustrezno
asfaltirali v dogovorjeni širini.
Ta mesec pa je koncesionar za vzdrževanje vodotokov začel urejati del vodotoka potoka Reka med
Komendo in Potokom.
Ureditev tega dela je prav
gotovo le delna rešitev
enega perečih problemov
sedanjih vodotokov. Ureditev samo tega dela namreč ne bo rešila celotnega
stanja. Zato pričakujemo, da bodo (bomo skupaj) v prihodnjem letu z
urejanjem nadaljevali. Na vsaj dveh odsekih vodotokov smo z zajetnimi
sredstvi iz našega proračuna uspeli očistiti struge. Smo pa v dogovorih s
koncesionarjem za nadaljevanje teh del s skupnimi sredstvi. Morda kakšen odsek še v letošnjem letu; recimo najbolj kritični in čiščenja potrebni odseki na Pšati.
V začetku novembra je bila na obisku v občini ministrica za okolje
in prostor Irena Majcen s sodelavci. Ogledala si je tudi Poslovno
cono. Lahko kaj več poveste o pogovorih med njenim obiskom?
Ministrica za okolje in prostor si je ob obilici dela uspela vzeti nekaj
dragocenega časa za obisk Občine Komenda in naše Poslovne cone. Na
sestanku smo razpravljali o treh perečih točkah: okoljevarstveno soglasje za izvzeti del območja Poslovne cone Komenda, problematiki območja Gramoznice z gradnjo zbirnega centra komunalnih odpadkov in
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OBVESTILO
Občina Komenda obvešča, da je v Športni dvorani Komenda še nekaj
prostih terminov za vadbo oz. rekreacijo.
Prosti termini so:
Ponedeljek od 21.30 do 22.30 ; 2 x 1/3 dvorane
Torek od 21.30. do 22.30 ; 3 x 1/3 dvorane
Petek od 21.30 do 22.30 ; 2 x 1/3 dvorane

Lažje zavijanje iz Kranjske smeri v Mostahproti Poslovni coni
trasi prenosnega plinovoda M9 Kidričevo – Vodice. Po končanih razgovorih na občini smo si ogledali območje Poslovne cone Komenda.
Glede gradnje zbirnega centra komunalnih odpadkov, ki bi bil lahko
tudi skupni zbirni center z Občino Kamnik, nam je ministrica zagotovila, da je v postopku priprava spremembe uredbe, ki bi takšne skupne
objekte dovoljevala. Sprememba je predvidena v letu 2016. S tem bi
marsikateri občini privarčevali kar nekaj denarja in tudi prostora.
Glede poteka trase prenosnega plinovoda smo slišali, da pripravljavci
državnega prostorskega načrta za ta prenosni plinovod še preučujejo
naše nestrinjanje in naš protest glede umestitve predvidene trase. Preučujejo še eno možno traso severno od obstoječih plinovodov in območja
Poslovne cone. (Za nas tudi ta najbrž ne bo sprejemljiva. Vendar moramo najprej počakati na potek in predlagano umestitev v prostor). Največ
časa pa je bilo namenjenega izvzetju dela površin Poslovne cone iz območja možne gradnje. Dogovorili smo se, da skupaj s pripravljavci lokacijskega načrta in ZRSVN Kranj (daje mnenje) preučimo sprejete
omilitvene ukrepe, njihovo izvajanje in možnosti izvajanja le-teh ter
kako in kaj najprej.
Po tem, ko je Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda obeležilo deset let delovanja, ko je bilo v Športni dvorani državno prvenstvo za deklice in dečke v karateju in v dvorani Konjeniškega kluba srečanje literatov Pokrajinske zveze društev upokojencev
Gorenjske, je bil ta mesec tudi gasilsko »obarvan«. Obeta pa se tudi
precej živahen zadnji mesec v letu. Med prireditvami ob koncu leta
bo tudi seja občinskega sveta, ki je novembra ni bilo.
Kot ste omenili, je bilo kar nekaj prireditev v tem mesecu, nekaj jih
bo tudi decembra. O omenjenih prireditvah je več na drugih straneh
našega časopisa. Zato jaz ne bi o njih. Je pa vsaka prireditev dobrodošla
in za našo občino pomembna. Tudi v tako imenovanem »veselem decembru« bo potrebno poprijeti za delo. Poleg že tradicionalnih prireditev
(srečanje z društvi in klubi, obisk najstarejših občank in občanov, obiski
naših občank in občanov v domovih za ostarele…) bo tudi redna seja
Občinskega sveta. Pa verjetno še kakšen pereč sestanek na temo kohezije, smeti, …. Ne bo nam dolgčas.
Novembrske seje Občinskega sveta ni bilo zaradi premalo točk za
obravnavo; nenazadnje ni smotrno in ekonomično, da bi se zgolj za tri
ne nujne ali strateško pomembne točke, sestali člani Občinskega sveta.
Smo pa tako privarčevali tudi cca 8.000 € na račun sejnin.

Zainteresirana društva, klubi in posamezniki naj se za informacije obrnejo na Občino Komenda. Kontakt Mateja Drolc tel.:
01/7247-409.

TV KOMENDA

Ob letu

December je za ekipo TV Komenda mesec, ko bomo
začeli šteti leta. Dvanajast mesecev bo za nami. Lahko
rečemo, da smo shodili. Gledalce TV Komenda seznanjamo z dogodki in dejavnostmi, ki se odvijajo v
naši občini.
Gledalci lahko spremljajo lokalno politično delovanje tam, kjer mora biti – na sejah občinskega sveta.
V oddaji Pogovor z županom, dajemo besedo prvemu predstavniku
krajanov, da nas seznanja s trenutnimi aktivnostmi v občini in načrti za
prihodnost.
Oblikovati nameravamo oddajo, ki bo sledila interesom krajanov, in
bo glasno postavljala njihova vprašanja vsem, ki oblikujejo lokalno
politiko v okraju.
Vsem tistim, ki jim politika ne diši, ponujamo nekaj programskih
vsebin, ki mnogo odkrivajo – denimo: Ste vedeli, da smo imeli v Komendi favorita za olimpijske igre leta 1961. Ne? Poglejte si oddajo:
Frenk iz Kanade.
Pa hokej v Komendi, poznate? Več v oddaji Izziv.
Morda vas zanima, kako se v OŠ Komenda Moste razvijajo televizijski talenti? Vsak torek sodelujemo; učenci, ki so za izbirni predmet izbrali novinarstvo, učiteljica Klara Otrin in ekipa TV Komenda. Poglejte
si njihov prvi intervju z učiteljico Sabino Brigito Štebe. Pravijo, da je to
šele začetek.
V decembru ponujamo vsem: podjetjem, društvom, političnim strankam in drugim, da ob prihajajočih praznikih voščijo tudi na TV Komenda,
in sicer: na kabelskem omrežju na kanalu S29, v programski shemi T2 na
kanalu 188 ali na internetni strani www.tvkomenda.si.
Pogumno gremo v december, mogoče ujamemo dobrega moža in mu
zaupamo, da bi radi imeli studio TV Komenda. Opsa, smo to povedali
naglas? Hm, če ga ne ujamemo, bo januar kar naporen, namreč, goste bo
treba nekam povabiti …
Uredništvo TV Komenda

Že lahko pokomentirate, kakšno leto se nam obeta 2016? Se bo kaj
dogajalo v centru Komende, na področju Poslovne cone, na kanalizaciji… oziroma, ali že lahko kaj rečete, kako kaže občinskemu
proračunu za prihodnje leto?
Za leto 2016 predvidevam, da bo predvsem pestro na gradbenem področju. Ob podpisu pogodbe o sofinanciranju gradnje kanalizacije z
nepovratnimi – kohezijskimi sredstvi, bodo gradbeni stroji ropotali v
vseh vaseh. Ob tem pa bo veliko dela tudi za občinsko upravo; predvsem, kako bomo zagotavljali lastna sredstva za investicijo. Prav tej
investiciji, in z deli v povezavi z njo, bo namenjen pretežni del proračuna, ki ga bo občinska uprava predvidoma pripravila za januarsko sejo
Občinskega sveta.
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Ograja na meji

Slovenija je na meji s Hrvaško postavila 80 km ograje. Razumljiva in
potrebna odločitev, potem ko sta Nemčija in Avstrija zapolnili skoraj
vse svoje kapacitete in je samo še vprašanje časa, kdaj bosta popolnoma
zaprli meje. Če na potezo Nemčije in Avstrije ne bomo pripravljeni,
potem se bo v nekaj dneh v Sloveniji znašlo več deset tisoč ljudi. Si
predstavljate situacijo v Sloveniji, ko k 100.000 brezposelnim in
300.000 državljanom, ki živijo pod pragom revščine, dodate še 100.000
migrantov. Totalen kaos. Ker naše zmožnosti niso brezmejne, moramo
ravnati tako, da ta scenarij preprečimo. Brez ograje migrantskega toka
ni mogoče zaustaviti oziroma vsaj upočasniti.
Na svetu je več kot dve milijardi lačnih in revnih ljudi. Tem ljudem je

IZ MINISTRIČINE PISARNE

seveda potrebno pomagati, vendar s politiko odprtih vrat oziroma s
slogani »open borders« ali s poudarjanjem, kako nehumana je bodeča
žica na meji, dvema milijardama nesrečnih ljudi ne more pomagati.
Politika odprtih vrat proizvaja še več nesrečnih zgodb in še več konfliktov. Na pot je pognala množice in to predvsem tiste, ki so najbolj izobraženi in najbolj usposobljeni. Na pot so odšli tisti, od katerih se pričakuje,
da bodo po končanem konfliktu gradili lepšo prihodnost svojih držav.
Evropa s srkanjem najbolj kvalificiranih ljudi z Bližnjega vzhoda in
Afrike težave samo še poglablja. Tako ne rešujemo problemov na izvoru. Probleme bomo začeli reševati na izvoru takrat, ko bomo stabilizirali krizna žarišča in jim z razvojno pomočjo pomagali, da izboljšajo življenjske razmere. Evropske države danes porabljajo veliko denarja za
upravljanje migrantske krize na evropskih tleh in tako porabljajo veliko
denarja, ki bi ga lahko namenile za razvojno pomoč problematičnim
državam. Slovenija bo samo v letu 2016 za migrantsko krizo namenila
123 milijonov evrov. Si predstavljate, kaj vse bi lahko postorili s tem
denarjem v Afriki in na Bližnjem Vzhodu. S temi milijoni bi lahko resnično spreminjali stvari na bolje pri izvoru problema, s sedanjo politiko
odprtih vrat pa bo rešena le peščica ljudi.
Zavedam se, da tudi ograja ne reši vseh problemov, vendar pa nam da
vsaj možnost, da bolje obvladamo situacijo. Ljudem, ki prihajajo v
Evropo, moramo jasno povedati. Ne bomo vas pustili žejne in lačne,
nikakor pa se ne mislimo prilagajati vašim običajem. V Evropi je dobrodošel vsak, ki je pripravljen sprejeti naš pravni red, se podrediti naši
ustavi ter spoštovati naš način življenja. Vsem tistim, ki tega niso pripravljeni sprejeti, so vrata Evrope nepredušno zaprta.
MATEJ TONIN, poslanec

Od zajtrka z učenci OŠ Stranje do pomena
humanih in solidarnih odnosov

Ob vseslovenski akciji Dneva slovenske hrane, ki je bil letos 20. novembra, sem se odzvala povabilu OŠ Stranje na tradicionalni slovenski
zajtrk. Obiskala sem učence devetega razreda in prvega razreda. Pogovarjali smo se o pomenu zajtrkovanja in zdravega prehranjevanja.
Vodstvo OŠ Stranje skrbi za zdravo prehrano otrok v šoli. Imajo
odličnega kuharja, nabavljajo pa slovensko in ekološko neoporečno
hrano.
Vsem toplo priporočam obisk Narodne in univerzitetne knjižnice in
ogled razstave z nazivom »Poljub z jezikom: slovnice in slovarji slovenskega jezika od začetkov do danes«, ki sem jo nedavno odprla. Na njej
so prvič zbrani vsi slovarji in slovnice, nastali od začetkov ukvarjanja s
slovenskim jezikom do danes, ki jih je več kot 150. S to razstavo bodo
tudi običajni ljudje, predvsem pa mlade generacije, dobili jasno predstavo, da je lahko tudi slovnično in slovaropisno delo vznemirljivo, posebej
pa še rezultati tega dela.
V sredo, 18. novembra, je bila v veliki sejni sobi Ministrstva za
kulturo prva seja Sveta vlade Republike Slovenije za dialog o verski
svobodi, katerega predsednica sem. Opravljanje nalog na področju verske svobode je po Zakonu iz leta 2013 v pristojnosti Ministrstva za
kulturo. Svet vlade RS za dialog o verski svobodi je na moj predlog
ustanovila Vlada RS. V Svetu so predstavniki vseh cerkva in verskih
skupnosti v Sloveniji, poleg njih pa še direktor Urada za verske skupnosti, prof. dr. Marko Kerševan, direktorica Mirovnega instituta in Zagovornik enakih možnosti. Na seje je vabljena tudi Varuhinja človekovih
pravic. V današnjih časih je medverski in medkulturni dialog še kako
pomemben pri razreševanju odprtih vprašanj v družbi. Z nestrpnostjo in
agresijo se namreč težav v družbi ne da reševati.
V petek, 20. novembra sem v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto
nagovorila zbrane na osrednji prireditvi ob Dnevu splošnih knjižnic.
Dan splošnih knjižnic je potekal pod geslom Knjižnice povezujejo.
Slovenske knjižnice postajajo vse bolj dostopne tudi uporabnikom s
posebnimi potrebami. »Z razvejano knjižnično dejavnostjo se pisno
gradivo, skrite zakladnice človeškega uma, nenehno pretvarja v živo
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Zajtrk ministrice s prvošolčki OŠ Stranje
besedo in v nova znanja. Posebej sem bila vesela, ker je bila kamniška
knjižnica med prejemniki najboljših projektov splošnih knjižnic v letošnjem letu.
Nedavno sem se odzvala povabilu na praznovanje 5. obletnice delovanja Zavoda Oreli. Dejavnost Zavoda Oreli sem spremljala več let in z
njim sodelovala v vlogi podžupanje Občine Kamnik, kjer sem bila med
drugim zadolžena tudi za področje družbenih dejavnosti in medgeneracijske solidarnosti ter za aktivnosti občine na področju skrbi za najranljivejše skupine občanov. Vesela sem, da je v Sloveniji toliko prostovoljcev, ki jim ni vseeno, kako živijo drugi ljudje. Tudi odločitve Vlade
RS v času migrantske krize niso lahke, saj moramo skrbeti tako za humanitarni kot tudi za varnostni vidik.
Mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo RS

Aplenca

POLITIKA

Pogovori
o starosti
V času, ko se življenjska doba ekstremno podaljšuje, ko se zato tudi
število starostno obolelih povečuje in ko je vse manj javnih sredstev
za dolgotrajno oskrbo ostarelih, kronično bolnih in invalidov, je še
kako pomembno, da je javna in politična razprava namenjena tudi
staranju in starosti in s tem v zvezi problemom in tudi priložnostim, ki
jih starost prinaša.
V Slovenski akademiji znanosti in umetnosti je bila predstavitev
pravkar izdane knjige v slovenščini Marka Tulija Cicerona - Pogovori o
starosti. Knjiga je bila napisana pred 2059. leti, a je še danes aktualna
kljub ogromni časovni oddaljenosti. Kljub ogromnemu tehnološkemu
napredku v dobrih dveh tisočletjih, se ljudje, na žalost, nismo kaj dosti
spremenili. V mislih imam predvsem spremembo na bolje. Najstarejša
knjiga je izključno posvečena starosti in medgeneracijskim odnosom.
Na človeka gleda celostno, v vseh življenjskih obdobjih in ne tako kot
danes prepogosto obravnavamo človeka; ločeno v mladosti, ločeno v
srednjih letih, ko se skoraj vsi po vrsti trudimo, da bi izgledali čim bolj
mladostno, ko skrivamo gube in še kaj. In to počnemo v obdobju, ko
smo, karikirano rečeno, za odpis.
Knjiga širi tudi kulturno občutljivost do klasične antične literature.
Z njo prihaja antični tekst do ljudi, do katerih sicer ne bi, saj bi ostal v
ozkih znanstvenih krogih. Pripomore k boljšemu medgeneracijskemu
dialogu, kajti, kot sem že napisala, staranje, visoka starost posameznika in celotne družbe, so dejstva, ki pa jih lahko izboljšamo tudi z dobrim medgeneracijskim dialogom; tako zasebno, kot v družbi. In Ciceronova knjiga Pogovori o starosti lahko k temu pripomore. Le
prebrati jo je potrebno.
Če bi kdo želel to knjigo, se lahko obrne name, saj je v prosti prodaji ni.
Za OO DeSUS Komenda Viktorija Drolec

Ministrica za okolje in prostor
Irena Majcen v Komendi
Na pobudo Lokalnega odbora SMC Kamnik - Komenda in v dogovoru
s kabinetom ministrice glede dnevnega reda in ostalih podrobnosti, se je
v sredo, 4. novembra 2015, mudila na delovnem obisku v Komendi
ministrica za okolje in prostor Irena Majcen z ekipo. Predstavnike Občine Komenda je vodil župan Stanislav Poglajen, firmo Poslovna cona
Komenda (PC Komenda) direktor Matija Romšak, Lokalni odbor SMC
Kamnik – Komenda pa sta zastopala predsednik Aleš Ivković in občinski koordinator Roman Grošelj.
V dobri uri trajajočem sestanku smo obravnavali aktualno problematiko Občine Komenda in sicer:
Problematika poslovne cone zaradi izločitve 7 ha zazidljivih zemljišč
Umestitev 3. plinovodne cevi Kidričevo – Vodice, ki poteka skozi
Občino Komenda
Težave z izdajo gradbenih dovoljenj v opuščeni gramoznici Suhadole
Izgradnja skupnega zbirnega centra komunalnih odpadkov za občini
Komenda in Kamnik
Ocenjujemo, da je bil sestanek produktiven in uspešen, saj je bilo
predlaganih kar nekaj rešitev za odpravo predstavljenih težav. Za njihovo
dokončno rešitev bo potrebno še veliko sodelovanja in dogovarjanja med
občino, Poslovno cono Komenda in ustreznimi inštitucijami. Pomoč pri
reševanju problemov smo ponudili tudi člani SMC. Razveseljivo je tudi,
da je bila ministrica odprta za vse predstavljene težave in pripombe, prav
tako je pokazala pripravljenost za ponovni obisk ali sestanek.
Lokalni odbor SMC Kamnik Komenda
Roman Grošelj

.
.
.
.
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Konkretno za ljudi
9. Kongres NSi v Dravogradu
Občuteno gostoljubnost mesta je v pozdravnem nagovoru potrdila županja ga. Marijana Cigala z iskreno zahvalo našim poslancem za razumevanje finančnega položaja občin in za prizadevanja v DZ za večji dotok
financ, tako imenovano »glavarino«. »Žal vam kot opoziciji ni uspelo.
A ni konec«, je dejala županja, ki stavi na volivce, da prepoznajo konkretno delo za ljudi.
NSi teži k zmanjšanju davčnega bremena državljanov. Zbrane je kot gost
kongresa o tej temi nagovoril nekdanji gen.dir. davčne uprave Ivan Simič.
Spremembe NSi na področju zdravstva naj bi bile sistemske, v načinu
delovanja ZZZS. NSi želi vzpostaviti konkurenčnost pri obveznem
zdravstvenem zavarovanju in med izvajalci zdravstvenih storitev. O tem
je kongresu spregovoril nekdanji minister za zdravje Dorjan Marušič.
Spregovorili so mladi, ki kličejo po dostojanstvu, poštenju, spoštovanju, skrbi za vse državljane, kličejo po delu. Mlada Slovenija – podmladek NSi pravi: “Noge na tleh. Srce na mestu. Pogled naprej. Zakaj? Ker
aktivno živimo slovenstvo in hočemo jasno politično ideologijo. Ponižnost in strahovana ubogljivost za nas ne prideta v poštev.« V zaključku
je predsednik MSi Federico V. Potočnik zaključil z besedami, da ima
Mlada Slovenija vizijo, da je polna svežine in si upa tvegati. »Prihodnosti se ni treba bati, ker jo gradi in ima pod kontrolo Mlada Slovenija!”
Veliko govornikov se je dotaknilo aktualnih tem za naš prostor in izven.
Vodstvo NSi je podelilo priznanja zaslužnim članom. Močno čustveno
obarvana je bila podelitev častnega članstva. Prejela sta ga dr. Andrej Capuder in velika spoštovana dobrotnica
naše Ustanove P.Pavla Glavarja ga.
Marija Bevčar Bernik. Dvorana
jima je stoje namenila velik aplavz
za vse kar sta storila za Slovenijo. Iz
obrazložitve je vsakomur prepoznati Človeka z velikim srcem. Res,
KONKRETNO ZA LJUDI.
Za OO N.Si Komenda Danica
Zmrzlikar

Na vasi nič novega
Zdi se, da stvari tečejo po običajnem redu. Sprememb,
ki so vedno prisotne, ne zaznavamo, ker niso očitne –
zmanjšujejo se proračuni, načrtuje se poraba razvojnih sredstev... torej
nič oprijemljivega. Kar se spremeni je običajno ad hoc - na vrat na nos.
Če sredstev ne bomo črpali, ne bo sprememb in jih zato ne bomo
mogli čutiti... dogajale se bodo drugje, pri sosedih (v drugi občini ali
državi). Trenutno LAS (lokalna akcijska skupina) načrtuje porabo
sredstev, pripravljajo se tudi svežnji ostalih razpisov na katere bi se
morali že sedaj pripravljati, da bi bili uspešni pri prijavah. Informacij je
preveč, da bi jih prebavil vsak posameznik.
Sistematičnost in strategijo smo v Listi VEZ že večkrat predlagali.
Glede na sedanjo velikost občine si težko predstavljam, da obstaja kdor
koli, ki vse (nas in podjetja) zelo dobro pozna. To je bilo mogoče pred
desetletjem. Sedaj bi morali napisati knjigo želja.
Najprej bi morali dobro poznati obstoječe stanje, na to dodati želje in
razvojne cilje podjetij ter infrastrukture. Najbolj enostavno bi bilo prevzeti model razpisov – njihove prijave - za zbiranje informacij o željah
in potrebah, ki bi jih nato sistematično uredili.
Tako urejene informacije je možno oblikovati v strategijo ali pa najeti podjetje, da išče razpise ustrezne posameznim željam.
Zato ponavljamo predlog, da občina najame nekoga, ki bo zbiral vse
informacije in poskrbel, da bomo spremembe tudi videli. Ne pozabimo
pa na povezovanje s sosedi.
Izak Matej Ciraj
www.ListaVEZ.si
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ZANIMIVOSTI

Slovenski
zajtrk
Danes teden, 20. novembra, so v številnih šolah v Sloveniji zjutraj učencem
postregli za dobro jutro s Slovenskim zajtrkom. Letos, kot pravimo, je
postal že precej številčna oblika začetka šolskega pouka na ta dan. V Komendi sta se povabilu na zajtrk v Osnovno šolo Komenda Moste odzvala
župan Stanislav Poglajen in direktorica občinske uprave Majda Ravnikar.
In kaj je bilo tokrat v Slovenskem zajtrku? Jabolko je bilo iz domžalskega sadovnjaka, mleko z domače kmetije Jamšek, maslo z Olševka pri
Preddvoru v občini Šenčur, med so nabrale čebele domačina in občinskega svetnika občine Komenda Milana Starovasnika, kruh pa je, kot so
povedali, bil iz Pekarne Žito.
Bil je domač in pravi slovenski zajtrk za začetek petkovega pouka.
A. Ž.

Novoletni koncert UPPG Komenda
Ustanova Petra Pavla Glavarja v
sodelovanju z Občino Komenda in
Kulturnim društvom Komenda
vabi na
novoletno dobrodelni koncert

KAKO LEPO!

16. 1. 2016 ob 19.00
v Kulturnem domu Komenda
Nastopajoči
Evropsko priznana pevka Shirlie
Roden
Mešani zbor DU Komenda
MPZ OŠ Komenda-Moste
Citrarka Eva Poglajen
Zbrana sredstva bomo namenili talentiranim mladim in pomoči potrebnim občanom Komende. Za nakup vstopnic pokličite: 01/724 74
00 ali 01/72 474 01 ali pišite na vstopnice@uppg.si.
Donatorska 50€, Parter 18€, Študentska 8€

Osma razstava adventnih venčkov
V vrtnem centru Gašperlin v Mostah že vrsto let v tem času pripravljajo
razstave adventnih venčkov. Danes teden, 20. novembra, so tokrat odprli
že osmo razstavo po vrsti. Prek 250 različnih prazničnih aranžmajev so
tokrat pripravili. Odprtje razstave je povezovala Jelka Stopar Metelko,
igral je citrar Tomaž Plahutnik, številne obiskovalce v pa je pozdravil di-

rektor centra Lojze Gašperlin, ki je povedal, da v predprazničnem času naredijo
aranžmaje tudi po naročilu.
- A. Ž.

Ameriški skakalci in Hram Gorjan
Del ekipe ameriških in
kanadskih skakalcev
se je ta mesec pred začetkom skakalne sezone zbral v Hramu Gorjan na Gori pri
Komendi. K Tomažu
Hrovatu so prišli tudi
nekateri
gorenjski
podjetniki, vsi skupaj

pa so se ob trenerju Binetu Norčiču potem dogovorili, da bodo še naprej
pomagali mladim skakalcem, ki so se jim (predvsem ameriškim) doma
nekako mačehovsko odrekli. Kot smo slišali, Hram Gorjam in še nekateri podjetniki niso finančni sponzorji, ampak se pojavljajo pri pokrivanju stroškov kot so dresi, smuči, letalske karte in podobno.
Fantje so bili pred začetkom sezone naslednji dan pred prvim preskusom na ledeni stezi kranjske skakalnice dobro razpoloženi. Bine Norčič
pa je povedal, da v tej sezoni upajo na redne uvrstitve v finale tekem
svetovnega pokala in na čim več rezultatov med prvih deset.
A. Ž.

Godba Komenda je martinovala
Prvo soboto novembra smo se člani Godbe Komenda odzvali vabilu
Turističnega društva in Godbe na pihala iz Središča ob Dravi na praznovanje Sv. Martina. Čeprav vsi vemo, da na ta praznik postane mošt vino,
je ta praznik del bogatega etnološkega izročila naših krajev in ima veliko širši pomen. Vinska trta igra v teh krajih že stoletja pomembno vlogo.
Daje značilen pečat izgledu krajine, daje kruh številnim vinogradnikom,
privablja v te kraje veliko ljudi in ponaša ime Slovenije v svet. V teh
dneh kraji oživijo in vinogradniki se te dni veselijo polnih kleti in pridelka, za katerega so se trudili skozi leto.
Godbeniki smo sodelovali na samem začetku celotedenskega praznovanja
in krstu vina. Skupaj z Središko godbo, ki bo naslednje leto praznovala 130 let,
smo skupaj zaigrali več koračnic, nato pa še sami dodali nekaj svojih. Po kulinaričnem delu programa smo si ogledali še tamkajšnjo oljarno bučnega olja in
se čudili, za kaj vse lahko uporabimo buče in njihove peške.
Ura je bila šele poldne, nam pa se je že mudilo naprej, na naš prvi
mednarodni nastop. Na povabilo Turistične zveze in župana Nedelišća v
sosednji Hrvaški smo sodelovali na še enem Martinovanju, Martinju po
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njihovo, in dodali svoj del kulturnega programa. Tudi tu so se gostitelji
izkazali z lokalnimi kulinaričnimi posebnostmi ter seveda vinom.
Čeprav že rahlo utrujeni smo vseeno sprejeli še povabilo vinarja Kermana v njegovo gostišče, kjer nam je pripravil še pravo degustacijo vin z
somelierjem in martinovo večerjo. Pozno popoldne smo se v svojem
stilu zahvalili in poslovili ter močno utrujeni odpotovali domov.
Navdušeni nad dnevom smo sklenili, da mora tak izlet postati tradicija.
Miša Šala

Aplenca
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Vrelec besede naše
Pod tem geslom je Pokrajinska zveza DU za Gorenjsko regijo že šestič
organizirala Srečanje upokojencev – literatov in ga v izvedbo zaupala DU
Komenda. Kot običajno so dobro organizirani prireditelji pripravili prijeten večer poezije in proze, ki je privrel izpod peres upokojencev. Ustvarjalci se zavedajo modrosti cesarja Marka Avrelija, ki je že v 1. stoletju
zapisal niz modrosti. Med drugimi tudi to: Stari ne postanemo, ko smo
doživeli določeno število let; stari smo, ko opustimo svoje ideale.
Zavedajoč se te modrosti, se je 13. novembra v dvorani Konjeniškega
kluba Komenda zbralo 19 literarnih ustvarjalcev iz 10 DU iz vse Gorenjske: iz Škofje Loke, Cerkelj,Tržiča, Trzina, Kranja, Moravč, Žirovnice, Lesc in Žiri, Komendo pa so zastopale Marija Kern, Marija Koželj,
ki je nastopila tudi v vlogi Pehte in Ivica Ogorevc.
Prireditve so se udeležili predstavnik PZDUS za Gorenjsko Janez
Šutar, župan Občine Komenda Slavko Poglajen, predsednica DU Komenda Marija Pirnat, ki so v kratkih nagovorih pozdravili navzoče.
Program je začela mlada in perspektivna violinistka Vita Marta Ciraj,
ki je iz svojega instrumenta izvabila popolno interpretacijo vsem znane
in priljubljene skladbe Ave Marija.
Nato pa je voditeljica programa, ki je bila tudi avtorica povezovalnega besedila, Ivica Ogorevc , popeljala navzoče skozi pester program
vezane besede in proze. Predstavljeni so bili vsi avtorji, mnogi že z
»dolgo kilometrino« in s svojimi knjižnimi izdajami. Resne in tehtne
misli so odzvanjale po dvorani, šegave in notranje obogatene z osebnimi izkušnjami, so pripovedovale o bogati osebnosti človeka, ki jih je
zlil na papir. Prvič se je predstavila Vida Per iz Moravč, žena velikega
srca, ki je grelo mnoge rejence in jim nadomeščalo starševski objem.
Tudi sama je bila rejenka. Svoje življenjske izkušnje rejnice je strnila v
misel, ki je danes premalo cenjena in znana: Ljubite me in ljubil vas
bom tudi jaz. Delati me naučite, potem se v življenju ne bom izgubil.
Dragocen napotek za življenje in topel občutek gledalcev, da jim je
resnično ogrela srce.

Tako so se ob spremnem besedilu vrstile pesmi in proza vse do zadnje
točke, skeča Gremo na morje avtorice Ivice Ogorevc, ko se je sklenil
prijeten in bogat večer. Istočasno pa je bil tudi povabilo vsem sodelujočim – Gremo na večerjo.
Ni potrebno veliko besed, če povemo, da je bilo družabno srečanje
dogodek, ki ga bodo ljubitelji besede pomnili; na literarni večer v Komendi jih bodo spominjali Bilten z natisnjenimi prispevki, Pehtin čaj in
ljubka lončena vazica s suhim cvetjem.
Za zaključek pa še nekaj misli Marka Avrelija, ki naj bo vodilo vsem
literatom pri njihovem ustvarjanju: Tako mladi ste, kot verujete, toliko,
kot dvomite. Tako mladi, kot zaupate vase, tako mladi, kot je vaše upanje. Tako stari, kot je vaša potrtost.
Tone Ogorevc

Quo vadis Komenda, Slovenija?
Dan reformacije. Slovesen spomin na to, da smo pred 465. leti dobili
prvo tiskano knjigo v slovenskem jeziku. Ne leposlovno delo, filozofsko, zakonodajno, marveč versko, Trubarjev Katekizem. Za njim še
Abecednik. Protestantskega pastorja slovenske krvi, prej katoliškega
duhovnika. Sprašujem se, zakaj nismo dobili teh knjig že za časa, ko je
bil Trubarju mentor tržaški škof Pietro Bonomo, je bil škofijski vikar in
pozneje kanonik v Ljubljani? Ali mora res človek iti čez, preplavati
druge vode, celo zamenjati veroizpoved in cerkev, da se mu porodi nekaj
velikega? Kot se je Francetu Prešernu, ki ni postal duhovnik, Ivan
Cankar prav tako ne, Simon Gregorčič pa je bil, a je potem tožil nad
težo bremena, Anton Aškerc je celo odložil talar. Naš Peter Pavel Glavar
je vse naredil, da bi bil dober duhovnik, pa so mu na pot kar naprej valili bruna. Človek, posebej to, kar se poraja globoko v njem, je res velika
nikoli dovolj razumljena skrivnost ...
Hodim po Hosti. Še vedno je mogoče najti jurčka, izpod listja kukajo sivke, sem in tja se pokaže dežnikarica, kostanjevka, zelena golobica.
Za kosilo bo. Sunki vetra vrtinčijo listje in ga odlagajo na zlatorumeno
listnato preprogo. Očaran opazujem ta prelestni ples, prisluškujem pošumevanju v zraku, opazujem čarobno igro narave, ko veter drevesom
slači najlepši plašč, da bodo jutri, pojutrišnjem čisto gola štrlela v zrak.
A tudi zaskrbljen, kaj bo z bukvami, ki izruvane ležijo čez ozko globel,
odlomljenimi vrhovi smrek, razmetanim vejevjem? Kdo bo pospravil
vse to? Morda bo sedaj laže, ko so naredili še eno pot, so z buldožerji
razrili Hosto podolgem in počez? Tudi v naravi je polno darovanja in
umiranja, silen boj za preživetje. Tudi narava nam ima marsikaj povedati. Drevesa, potoček, vrteče se kolo Mlinčkov … Ali slišimo njihov
glas? Spodaj ležeča poslovna cona je dovolj zgovoren dokaz o komendskem (slovenskem) »jebusejstvu«.
Begunci. Poročila. Kot vedno, takoj za nesrečo ruskega potniškega
letala na Sinaju begunci iz Sirije, Afganistana, Pakistana … Skozi

Slovenijo se pretaka človeška reka. Kam bo izdolbla svojo strugo,
skozi katere tesni se bo prebijala, dokler se ne bo nekje umirila? Zaenkrat naj bi se v Nemčiji. Kdo jo je pognal v tek, kaj jo je nagnilo k eksodusu čez malo Slovenijo? Vojne, siromaštvo, želja po lagodnejšem
življenju, raju že na tem svetu? Nič ne zaleže opozorilo, da Nemčija to
ni. Papež Frančišek je dal zavetje begunskima družinama, ljubljanski
nadškof Stanislav Zore je dejal, da so prihajajoči muslimani opozorilo
Evropi, ker pozablja na svoje krščanske korenine, murskosoboški škof
dr. Peter Štumpf svari pred islamizacijo Slovenije in s tem Evrope. Kdo
ve pravi odgovor? Eden je na dlani: za te ljudi je treba poskrbeti, naj
bodo begunci, ekonomski preseljenci, med njimi celo možni teroristi.
Evropa, Slovenija bo jutri, pojutrišnjem drugačna. Tako dobro, kot
smo, ne bomo več mogli živeti. Treba bo deliti dobrine tudi s temi ljudmi. Deloma smo Evropejci sami krivi, ker imamo premalo otrok,
muslimani pa jih imajo zadosti tudi za staro celino. Boli, gane do solz,
ko skušajo zdravniki na grških otokih oživiti v morju utopljene otroke
beguncev. Njihove sanje so se končale že pred pragom civilizacije, iz
katere dediščine še danes zajemamo, mnogi pa jo grdo gledajo, zakaj ni
prva zaustavila begunskega vala. Dobova, Cirkulane, Šentilj so postale
nove točke na zemljevidu svetovne pozornosti. Kdo ve, more dokončno
predvideti, kako, kdaj in kje se bo končal ta eksodus, beg, iskanje zatočišča, varnosti, preživetja …?
Ljudem v stiski je treba pomagati, veli zapoved ljubezni do bližnjega,
naj bo zapisana v Svetem pismu, Koranu, na ploščah Mezopotamije, najprej pa v duši in srcu vsakogar izmed nas. Ljubezen dela čudeže, vidimo
pri Pedru Opeki. Vseeno pa razum ne da miru, se sprašuje, kako bi bilo, če
bi v prihodnjem stoletju, dveh, treh na vzpetini nad Komendo stala mošeja,
ljudje pa bi se priklanjali v smeri Meke, rekoč: Allahu Akbar …!?
Černobilska molitev. Berem knjigo letošnje Nobelove nagrajenke za
nadaljevanje na naslednji strani
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Pavla Košir
Pavla Košir je izjemna ženska. Izjemna v marsičem. Njena življenjska
pot se je začela v Mostah, kjer je končala osnovno šolo. Bili so časi, ko
je trdo življenje zahtevalo, da pride otrok čim prej do kruha in začne sam
skrbeti zase, kar za Pavlo nikoli ni bilo enostavno in lahko. Že zaposlena
v Stolu, je vsak dan sedla na kolo in se vozila v Ljubljano, kjer je obiskovala takrat zelo obetavno administrativno šolo. To so bili časi, ko so novo
šolani kadri, posebno še administrativne stroke, zlahka dobili zaposlitev
v administraciji, ki je pričela poganjati globoke korenine in se je množila
s hitrostjo, ki niti danes ni prenehala. Takoj po končani šoli je dobila zaposlitev na takratnem Sekrertariatu za zdravstvo; ob delu je končala gimnazijo in se nato še kot izredna študentka ob delu vpisala na Ekonomsko
fakulteto, kjer je uspešno končala prva dva semestra.
Takrat pa se je zgodil najbolj žalosten trenutek v njenem življenju –
umrla ji je mama, ki ji je bila trdna opora v vseh njenih prizadevanjih za
boljše življenje. Njen svet se je sesul, žalost je bila tako huda, da je
prenehala s šolanjem in se zaprla vase; minili so časi, ko je poleg dela
zmogla več, kot je za dekle njenih let sploh mogoče misliti. Ljudje dobre
volje in odprtega srca imajo vedno dobre prijatelje, ki jim ponudijo roko
in srce, dobre misli in koristne nasvete. Pavla se je le počasi navadila, da
je ostala brez mame, bolečina se je ublažila tudi ob pomoči prijateljev,
ki so ji nakazali pot do šahovske igre. Sprejela je ponujeno pomoč in že
po enem letu igranja postala državna prvakinja. Polnih 15 let je bila
članica slovenske reprezentance. Del svoje šahovske kariere je posvetila tudi slepim in slabovidnim šahistom, jim nudila pomoč in mentorstvo
in jih kot vodja ekipe popeljala na prvenstvo v Španijo in na Poljsko.
Kot živahno in vedoželjno dekle se je že pri svojih 16 letih udeležila tečajev v Kranjski Gori, kjer je pridobila znanja o pomenu gibanja za zdravje,
telovadbe in zdravega načina življenja; tuje ji niso ostale veščine vodenja
skupin in učenja za vsakodnevne potrebe zdravega načina življenja.
Po nekajletnem bivanju v Ljubljani se je vrnila v Moste. Leta 1991 se
je upokojila. Pričela je nov krog svojega bogatega življenja, nadaljevala
svoje telesno-vzgojno delovanje in sokrajani so hitro spoznali, da imajo
med seboj človeka bogatih izkušenj in vedno vedrega duha. Pričela je s
telovadbo za vse, ki jih je zanimalo vzdrževanje in ohranjanje življenjske moči in tudi prijetnega druženja, v telovadnici v Mostah. Moč gibanja v naravi jo je vodila h gibalnim vajam, ki jih vodi v vseh letnih časih
na prostoru pri Lovski koči na Križu, kjer so dobrodošli udeleženci vseh
starostnih skupin. Dvakrat tedensko so najprej pomežikovale soncu,
sedaj pa je gibanje preraslo v Šolo zdravega življenja. Vadijo ob vsakem

vremenu vsak torek in četrtek, če le »ošpičene prekle« ne padajo. Taka
dejavnost izboljšuje ravnotežje, gibljivost sklepov in ramenskega obroča in celega telesa. Pri tem jih zadrži samo visok sneg in najbolj mrzli
zimski meseci. Trenutno vadi okrog 18 članic (kje pa so moški)?
Poleg telesnih vaj, kjer vedno aktivno sodeluje, se je za lastno dušo
pridružila šahistom DU Komenda; postala je državna prvakinja med
upokojenkami. Prehodila je slovensko planinsko transverzalo od Maribora do Ankarana, igra pikado, pa tudi na balinišču sem jo že videl.
Pridružila se je strelcem in po dveh letih treningov je postala državna
prvakinja v streljanju z zračno in malokalibrsko puško.
Poznajo jo vsi občani. Vedno hodi peš ali pa je na kolesu; rada prisluhne pogovorom, tudi kakšen dobro mišljen nasvet ponudi. Tako –
mimogrede, za dobro voljo.
Vsi, ki so kdaj razgibavali svoje telo pri njenih, tudi smeha polnih
urah, so ji hvaležni za to, da je v njih zbudila speče ali zanemarjene želje
po gibanju, jim dopolnila življenjsko energijo in jih tako ohranja vitalne
in »poskočne« za leta, ki so še pred njimi.
Občina in občani so lahko ponosni na njen prispevek k zdravemu
načinu življenja predvsem tistih, ki dopolnijo čas, ko telo zahteva malo
več energije in smeha.
Pavla ima tega še na zalogi. Pridružimo se njenim dejavnostim. Ne bo
vam žal.

nadaljevanje s prejšnje strani
književnost Belorusinje Svetlane Aleksijevič. Iskal sem jo po Ljubljani,
dobil pa v komendski knjižnici. Pred nosom imamo, pa ne vidimo! Tudi
svet ni videl, še vedno ne vidi, videla, slišala, začutila pa je pisateljica,
ki je popisala vse to. Kakšne drame, strahote, posledice človeške preračunljivosti, obenem pa nepremišljenosti ali slepe zagledanosti v napredek, ko se je delo sovjetskega uma in rok po lastni napaki 26. aprila
1986 v Černobilu obrnilo proti njemu in preplavilo ves svet. Radiacija.
Tudi Slovenijo, a nam niso pravočasno jasno povedali, nas dovolj opozorili. Vse je presenetilo. A ljubezen, požrtvovalnost in junaštvo zmagujeta. Že v prvem pričevanju pisateljičinih pripovedi (izpovedi oseb), ko
mlada žena žrtvuje svoje zdravje in otroka pod srcem za moža, ki se je
pogumno podal na kraj nesreče, da bi obvaroval druge, sedaj pa počiva
na moskovskem pokopališču, zavit v posebni vreči, zadelan s svincem
in drugimi snovmi, ki preprečujejo nadaljnje sevanje. Ker je šlo toliko
stotin rentgenov skozi njegovo telo! Vsi bi morali prebrati to knjigo, a
je raje ne bodo. Kot se raje ne sprašujemo, kaj bi bilo z nami, če bi bilo
kaj narobe z jedrsko elektrarno v Krškem. Mogoče pa je že bilo, a nam
tega (niso smeli) niso povedali …?
Grobovi tulijo. Ali res? Nimam(o) občutka. Niti grobovi žrtev prve
in druge svetovne vojne v Komendi ne, kaj šele drugi. Zgledno so
urejeni. Mogoče celo preveč. Kot da bi se hoteli s to urejenostjo, številnimi svečami in krizantemami oddolžiti v njih počivajočim za to, kar
smo zamudili, ko so bili še živi. Večno kljuvajoče vprašanje, nemirna
vest, lahko tudi upravičen očitek? Najhuje je, da tega ni več mogoče

popraviti. Pri mrtvih gotovo ne, pri živih vsekakor. Včasih te mora na
to kdo celo opozoriti. Mene je besedilo, ki smo ga dobili v premislek
pred srečanjem duhovne skupine Možje sv. Jožefa. Kakšni smo možje
do svojih žena. V zaupnem pogovoru v manjših skupinah se je to izkristaliziralo v najrazličnejše zelo iskrene in vest izprašujoče ugotovitve.
Podobno bi se lahko vprašale žene. Oboji pa ne le o svojem odnosu do
zakonca, marveč tudi do svojih staršev, otrok, vnukov, sosedov, sovaščanov, sedaj do beguncev …? Pa tudi odnosu do države, njenega
vodstva, tajkunov, tistih, ki so Slovenijo pripeljali tja, kjer trenutno je:
na rep Evropske zveze. Da tone vse globlje v dolgovih, brezposelnosti.
Zatohlosti, depresiji, pomanjkanju svetlih zgledov, je nedavno dejal
kardinal dr. Franc Rode. Da časti novega »svetnika« sv. Evra je na vse
svete opozoril naš župnik Zdravko Žagar. Potem je res težko kaj spremeniti. Če vrednote zamenjajo antivrednote. Tudi borci, zapisani na
komendskih spominskih ploščah, so se borili za vrednote. Tega jim
nihče ne more očitati. Nam, sedanjemu slovenskemu rodu in Komendčanom, pa bodo, če bomo še naprej poklekovali pred sv. Evrom, videli le vele projekte, samega sebe, ne pa tudi bližnjega v stiski, človeka
takšnega kakršen je, ga sprejemali v dobrem in slabem, ob tem pa
spreminjali (izboljševali) sami sebe. Tudi begunci (preseljenci) nam pri
tem izprašujejo vest. Da se ne smemo ograjevati, zakopavati klaftro
globoko, kar smo dobrega podedovali in je takšnega v nas, marveč se
odpirati drugim za boljši jutri. Potem bo v grobovih mir, bodo naša srca
in um okrepljena v pravem prizadevanju, duša pomirjena.
Jožef Pavlič
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Stari traktor v letošnjemGlasilo
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Kot vsako leto, je bilo Društvo stari traktor iz Most zelo dejavno v iztekajočem se letu. Ne samo da so imeli z vzdrževanjem svojih starih lepotcev, pomnikov časov izpred 40 let in več,veliko dela, rezultate svojega
dela so prikazali na mnogih srečanjih ljubiteljev stare kmetijske mehanizacije doma; tudi v tujini niso izostali na pomembnejših srečanjih.
Vsakoletno svetovno srečanje vseh vrst kmetijske mehanizacije na
Grossglocknerju (Velikem Kleku) ni minilo brez njih. Srečanja, ki je
bilo od 17. do 20. septembra, se je udeležilo 7 traktorjev z 11 člani
»posadke« . 6 traktorjev so odpeljali z vlačilcem, 1 pa je potoval na

malem kamionu. Iz Most so krenili ob 5.30, popoldne pa so bili že na
cilju potovanja. Razkladanje traktorjev, obvezna birokracija prijave,
tehnični pregledi – pa srečanje starih znancev in prijateljev. Naslednjega
dne vožnja od Brucka do Fuscha, izhodišča za vzpon do Edelweisspitze,
kjer je bil cilj vzpona. Vreme ni bilo idealno, megle so zakrivale poglede
na bližnje 2 in 3 tisočake, le stroji so brneli svojo kovinsko pesem, svizci so si poiskali najbolj globoke luknje, traktoristi pa so zanašajoč se na
svoje stroje, težko pričakovali, da je bilo vožnje konec. V soboto sta se
dva junaka ojunačila in se na pot podala kar s svojima traktorjema. To
sta bila Andrej Plevel in Pavle Vidmar. Pot v dolino, nato po dolini
Drave po deželnih cestah preko Ljubelja domov. Franci Kubelj, Zdravko
Spruk, Rok Podkrižnik, Janez Lončar in Vinko Koželj pa so se z vlakom
prepeljali do Malnitza in nato proti domu.
Da so člani društva aktivni vse leto, dokazuje ta statistika: Udeležili
so se spomladanskega sejma v Komendi, 15. 5. so poromali v ljubljansko stolnico in obiskali že osmič zapored rojaka Jožefa Lapa, 13. 6. so
se v Jabljah srečali s somišljeniki, 27. 6. so sodelovali na paradi ob 60letnici KK Komenda , od 3. do 5.7. so se udeležili srečanja starih traktorjev v Radstadtu (Avstrija), srečanje z isto vsebino so imeli tudi 19. 7.
v Ljubnem ob Savinji, 9. 8. pa so s svojimi »starci« odpeljali na Veliko
planino, med 2. in 4. 10. pa so bili zopet razstavna poslastica na sejmu
v Komendi. Verjetno je nekaj ljudi, ki mislijo, da je to društvo samo
druženje istomislečih prijateljev. Saj v nekem smislu je to res. Še bolj
res pa je, da so to možje, ki s svojo vztrajnostjo in spoštovanjem ohranjajo spomin na stare čase in skrbijo za snovno ohranitev strojno-kulturne dediščine svojih predhodnikov. Spoštovanja vredno.
Tone Ogorevc

ČEBELA IN OSAT
November 2015

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2015 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude na GSM 031 638
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net dajejo
lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo.

Aplenca se smeje
Tokrat o Martinu
Po martinovi soboti se Martin ves omotičen zbudi v postelji. Pogleda
v strop, mimo pride medicinska sestra in jo presenečeno vpraša:
»Ja, kje pa sem?«
»V bolnišnici, gospod!«
»Kaj pa se je zgodilo??«
»Z alkoholom ste se zastrupili!«
»A ja?! Le katera baraba mi je v vino nasul strupa?!«
Ljubljančan – žaba – se z dragim avtom pripelje pred gostilno nekje na
Dolenjskem, vstopi, vrže na šank 500 € in bahavo povzdigne glas: »Evo,
dolenjčki – teh 500 € dam frajerju, ki na eks popije 5 litrov cvička!«
Navzoči se niso dali kaj dosti motiti in so žulili vsak svoj deci naprej, le Martin je vstal, odšel in se čez pet minut vrnil. Potem vpraša
važiča: »Poslujšte, gaspud, a tista panudba za 500 € še vela?«
»Ja, seveda, velja!«
»Ančka, daj mi pejt flajš cvajčka!«
Natakarica prinese pet steklenic cvička in Martin jih izprazni eno
za drugo.
Važič izbulji oči, a drži obljubo in mu po zadnji steklenici vtakne
500 € v žep, potem pa še vpraša Martina:
»Nisem si mislil, da bo kdo zmogel – le to mi povej, kam si vmes
izginil za 5 minut?«
»Sem šeu u sosejdnu gastilnu probat, če mi bo ratalu!«
»Kdaj pri Martinu lahko namerijo 0,5 promila alkohola v krvi?«
»Po dveh dneh abstinence!«

ČEBELA – Medgeneracijsko
društvo za kakovostno starost
Komenda je ta mesec na
slavnostni akademiji predstavilo desetletno delovanje.
Spodbudna je bila odločna
beseda predsednice, da bodo
ČEBELA za November 2015
članice sled dosedanjih desetih let, puščale tudi v prihodnosti. In to s prostovoljnim delom, ki
spodbuja, utrjuje in potrjuje življenjsko resnico, da se Starost začne ob
rojstvu. In za desetletno sled, ki so jo v društvu pustile Marta Marin,
Zora Pibernik, Jana Drešar, Vida Barle, Marija Smolej in Mojca Šraj s
predsednico Viki Drolec jim čestita tokrat novembrska ČEBELA.
OSAT – Ali ste že slišali za
Nimbus efekt? Po naše
menda to pomeni, če se nečesa, kar ti onesnažuje prostor, želiš znebiti, vrzi to k
sosedu. Imamo pa še en
domači izrek in sicer, da je
OSAT za November 2015
Navada železna srajca. Slednji se »zelo rad« potrjuje tudi na robu parkirišča za Športno dvorano v
Komendi. Ne boste verjeli, ampak temu prostoru smo odkar imamo
rubriko Osat, le-teh podelili že kar nekaj. Tudi oktobra letos. A glej,
zares trdoživo železen je. Zato naj ima še novembrski OSAT, čeprav ta
prostor z zabojniki menda sploh ni (?!) iz vrste Ekoloških otokov v
občini. Ampak do »železne srajce« zato vseeno nima pravice.

ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih
področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor.
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DESET LET MEDGENERACIJSKEGA DRUŠTVA
Aplenca
ZA KAKOVOSTNO STAROST KOMENDA

Glasilo občine Komenda 11/2015
Starost se začne
ob rojstvu

Že deset let smo prisotni v našem lokalnem okolju in menimo, da smo pustili določene
sledi in nameravamo jih puščati tudi v prihodnosti.
Starati se pričnemo takoj, ko se rodimo. Zato se
zdi, da so prizadevanja za kakovostno staranje
sama po sebi umevna, vendar temu ni tako. Za to
je potrebna osebna odločitev.

Začetek
Še preden smo uradno ustanovili društvo, smo spomladi in skozi poletje leta 2005 izvedli raziskavo na
reprezentativnem vzorcu 300 vprašanih starejših od
60 let, o njihovih socialnih značilnostih in povezanosti
z mlajšima dvema generacijama, kar je kasneje predstavljalo osnovo za pripravo in uvedbo programov
javne skrbi za kakovostno staranje in medgeneracijsko Zahvala Marti Marin, Zori Pibernik, Jani Drešar, Vidi Barle, Mariji Smolej in Mojci Šraj.
sožitje. Obdelano raziskavo smo potem objavili v
manjši publikaciji, katero so vsa gospodinjstva dobila brezplačno.
V začetnih nekaj letih smo veliko pozornost posvečali usposablja- v družini, v današnjih časih, ena najzahtevnejših nalog. Naše društvo je
nju; kar prek 40 prostovoljk je bilo za osebno družabništvo s starim organiziralo tri sklope tečajev po vseh treh krajevnih skupnostih z načlovekom. Od tega jih je skoraj polovica nadaljevala z usposabljanjem menom, da bi stari ljudje in njihovi svojci v družini doživeli čim več
za voditeljice medgeneracijskih skupin. V nadaljevanju so potem delo- lepih trenutkov, svojci, ki zanje skrbijo, pa to svoje zahtevno delo
vale nekaj časa tri medgeneracijske skupine, nato štiri, par let celo pet, opravljali čim lažje. Imeli smo preko 45 udeležencev, ki so se z veliko
zavzetostjo učili, kako bolje spoznati in sprejeti staranje in starost in
sedaj pa trenutno tri.
Vsak teden se srečujejo za dve uri in ob zanimivi, aktualni temi vadi- dobrega osebnega pogovarjanja s starim človekom v lastni družini.
Tudi osnovna šola in vrtec sta se vključila v prizadevanja naše občimo dober oseben pogovor in sprejemanje drugačnih mnenj in stališč.
Dve medgeneracijski skupini neprekinjeno delujeta že osem let in prav ne za kakovostno staranje in solidarno sožitje med generacijami v prihonič ne kaže, da bosta razpadli. Nasprotno, povezanost članic je vedno dnjih letih in desetletjih, saj smo skupaj z Inštitutom Antona Trstenjaka
večja; in poleti, ko imamo počitnice, težko čakajo, da se v začetku sep- organizirali več seminarskih delavnic, pa tudi s samimi osnovnošolci
smo določeno obdobje skupaj obiskovali naše občanke in občane v katembra ponovno srečamo.
mniškem domu za stare ljudi in jim nudili znanja dobre komunikacije s
starimi ljudmi.
Različna srečanja
Kakovostnega življenja brez kolikor toliko dobrega zdravja si težko
Še posebej izpostavljam skupino, ki se je dve sezoni dobivala ob
zdravem kosilu. Trenutno, zaradi zasedenosti voditeljice z delom na predstavljamo. Tudi na tem področju smo v društvu ponudili kar nekaj
področju pomoči na domu, skupina ne deluje, vendar iščemo vse preventivnih programov:
Preprečevanje padcev v starosti, Obvladovanje krvnega tlaka, Živimo
možnosti za nadaljevanje. Kar nekaj posameznikov jo namreč izredno
pogreša in upam, da bomo našli rešitev, saj je ta skupina nekakšen za- trezno so trije programi, ki nas navajajo na zdrav življenjski stil. K le
metek dnevnega varstva, kar je ena od prepotrebnih oblik varstva starej- temu prispevajo tudi vsakoletne delavnice zdrave in uravnotežene prehrane, ki nam na zelo zanimiv način odpirajo svet zdravega in kljub temu
ših in medgeneracijskega sožitja.
Poleg tedenskih srečanj imamo tudi skupna druženja vseh medgene- okusnega prehranjevanja in sladkanja.
Izredno ponosni smo tudi na delavnice Eksperimenti za vsakogar,
racijskih skupin ob decembrskih praznikih, potem v mesecu marcu, ko
praznujemo ženske in matere, tako imenovano šolsko leto pa obvezno kjer so se udeleženci, starejši v družbi svojih otrok ali vnukov, na enostaven in inovativen način spoznavali s skrinvostmi fizikalnih in naravsklenemo z izletom.
Posebno popestritev so v srečanja medgeneracijskih skupin prinesle nih pojavov.
bralne urice. Za njih se moramo zahvaliti Knjižnici Franceta Balantiča,
pravzaprav direktorici Bredi Podbrežnik. Ona je namreč predlagala toV mesecu oktobru smo pričeli s srečanji starejših ob zdravem kosilu.
vrstno dejavnost, mi pa smo jo z velikim veseljem in navdušenjem
Skupina je namenjena vsem, ki si želijo družbe z vrstniki, se v zrelih
sprejeli. Barbara Božič in Danijel Bezek nam na izredno zanimiv in
letih še česa naučiti in v prijetni družbi nekaj malega in zdravega
doživet način vsak prvi teden v mesecu predstavita knjigo in nas s tem
pojesti. Tudi starejši potrebujejo družbo ljudi svoje generacije, saj se
navdušita, da se tudi sami lotimo branja.
o marsikateri stvari težko pogovorijo z otroki ali vnuki. V času najlepših let so se večkrat srečevali med seboj, poklepetali, sedaj pa so
Zavod Medgeneracijsko središče in Razvojni program
leta naredila svoje. Članom skupine smo priskrbeli tudi prevoz, če je
Vsekakor velja opozoriti na vlogo našega društva pri ustanovitvi
pot zanje prenaporna.
Zavoda Medgeneracijsko središče, ki je v letu 2007 kandidiralo za
Skupina se je srečevala vsako sredo ob enajstih. Vedno smo popili
podelitev koncesije za institucionalno varstvo starih v domu za stare
čaj in zraven kaj prigriznili. Čas pred kosilom je bil namenjen proljudi. Kandidatura je bila uspešna in za njo se je bilo potrebno pošteno
gramu. Vsak teden smo obravnavali drugo temo, zanimivo za skupipotruditi. Vendar pa v nadaljevanju s samo realizacijo sodobnega medno. Največji poudarek pa je bilo sožitje med generacijami. Ob pol
generacijskega središča žal nismo bili uspešni. Zavod pa več kot uspešno
enih smo si privoščili kosilo, zdravo in primerno starostnikom. Po
izvaja pomoč na domu, kar pa tudi ni samo po sebi umevno.
kosilu pa seveda sladica in klepet tja do štirinajste ure. Vsakemu
Rezultat prizadevanj našega društva, je bil leta 2006 na Občinskem
članu skupine sem ob rojstnem dnevu pripravila torto, ki smo jo vesvetu sprejet Razvojni program skrbi za kakovostno staranje in
dno skupinsko pojedli. Čas v skupini je vedno prehitro minil in vsi
medgeneracijsko sožitje v Občini Komenda, za obdobje desetih let.
smo se veselili novega srečanja.
Tako nas letos čaka sprejetje novega razvojnega programa.
Trenutno se skupina ne srečuje, v kolikor pa bi imeli željo udeleževati se takšnih srečanj, nas kar pokličite (040 842 776).
Tečaji in programi
Vodja skupine Lipa Olga Hace
Oskrba starega človeka v družini in lepo sožitje med generacijami je

Skupina Lipa
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Računalniško opismenjevanje na način druženja mladih s starejšimi,
Aplenca
je program, ki ga je najprej začel izvajati Inštitut Antona Trstenjaka, čeprav so se v javnosti pojavljale drugačne informacije. Tudi v našem društvu smo ga pred petimi leti začeli redno izvajati in to precej uspešno.
Eden od načinov krepitve sivih celic v zrelih in starejših letih je učenje
tujih jezikov. Že peto sezono tako organiziramo tečaj angleškega jezika,
trenutno le ta poteka v treh skupinah in sicer skoraj celotno šolsko leto,
medtem ko tečaj nemškega jezika poteka tretjo sezono in v eni skupini.
Mladim in ne tako mladim družinam, oziroma staršem, smo pet let
nudili brezplačno Šolo kvalitetnega starševstva. Sklop desetih predavanj ali delavnic, kako opravljati eno najlepših in istočasno najtežjih
nalog, vzgajati otroke, je bil naš prispevek k skupnostnemu prizadevanju
za lepše sobivanje v družinah.

Zahvale
Mislim, da smo lahko upravičeno ponosni na pestro programsko
ponudbo, da pa je temu tako, se moramo zahvaliti tudi Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo (vedo o staranju) in medgeneracijsko
sožitje, ki nas podpira pri izobraževanju voditeljic medgeneracijskih
skupin in organizatorjev mreže medgeneracijskih programov. Zalaga
nas tudi z novimi programi in strokovno literaturo. To je izredno velika pridobitev, za kar smo Inštitutu Antona Trstenjaka, posebej seveda prof. dr. Jožetu Ramovšu, zelo hvaležni.
Seveda se moramo zahvaliti tudi Občini Komenda, ki nam vsako
leto zagotavlja sredstva, sicer skromna, ampak kljub vsemu lahko nemoteno delujemo.
Eno od etičnih načel v programih socialne mreže za kakovostno staranje in sožitje generacij je, da delujemo med seboj složno in da smo
vsem drugim tovariško naklonjeni. Vesela sem, da je temu tako tudi z
druge strani, saj se vsa društva, če jih poprosimo za sodelovanje, le-temu
takoj odzovejo. Še posebej pa bi se zahvaljujemo Društvu upokojencev Komenda.
In nazadnje se zahvaljujem še mojim sodelavkam, prostovoljskim
voditeljicam medgeneracijskih skupin.
Skupaj vidimo vrednost prostovoljskega dela v skupnosti za naše
skupno dobro.
Viktorija Drolec, predsednica društva

Skupina
Odmev
Najina skupina se imenuje Odmev. Druščino, ki se je pričela dobivati
9. 9. 2009 povezujejo drugačni interesi kot v družini ali službi. To je
želja po sproščenem druženju, kjer smo vsi enaki. Pa vendar vsak z
drugačnim življenjem, energijo, znanjem, zanimanjem, izkušnjami.
Enkrat mesečno se srečujemo z Danijelom Bezgom, ki nam s srčnostjo predstavlja knjige in spodbuja k branju.
V teh letih smo ugotovile (v skupini smo same ženske), da nas druži
tudi zelo podoben pogled na življenje. Mnogo dobrih nasvetov in izkušenj smo si podelile. Zajadramo tudi na duhovno področje. Takrat je
čas srečanja vedno prekratek. Če nas pospremi v teden le ena spodbudna misel ali izkušnja, potem je naše druženje vredno in smiselno.
Se zgodi, da nas naše vsakdanje obveznosti preveč obremenjujejo
in težko najdemo čas za tedensko srečanje. Ko pa smo tam in se pogovarjamo o vsem mogočem, si priznamo, da je lepo malo zamenjati okolje. Ob vsakodnevnem delu, skrbeh, odpovedih, je človeku
včasih težko. Ko pa slišiš nekoga, ki ima povsem drugačno življenje,
pa vendar tudi to prežeto z vsakodnevnimi tegobami, odpovedjo... se
zaveš, da je to pač naša usoda. Ni človeka brez problemov in vsak po
svoje se trudi peljati dan po najboljših močeh, s pozitivno energijo.
Nekatere gospe so zelo kreativne in nam včasih prinesejo pokazat,
kaj lepega nastaja v njihovih rokah. Teh mojstrovin se lahko veselimo
tudi me, ko nas katera preseneti s čudovitim darilcem, ki so ga
ustvarile njene pridne roke.
Naša srečanja popestrimo s petjem in telovadbo. Rade se smejimo,
a ker smo čuteče in sproščene, nam tudi solzice niso tuje. Polne smo
radosti in življenja. Rade potujemo tako in drugače.
Bi se nam pridružili? Bi tudi v vas odmeval Odmev? Bilo bi lepo.
Čas hitro mineva. Ne moremo ga ustaviti, lahko pa storimo nekaj
zase, da nam bo življenje lepše.
Marija Smolej in Vida Barle
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PROF. DR. JOŽE RAMOVŠ

V Komendi ne manjka
prostovoljcev

Prof. dr. Jože Ramovš z Inštituta Antona
Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, avtor knjige Kakovostna
starost, strokovni sodelavec Medgeneracijskega društva Komenda in dober poznavalec njegovega dela, je v slavnostnem govoru poudaril pomen prostovoljstva in
zavzetih prostovoljcev pri tkanju vezi, dobrih in ustvarjalnih odnosov med generacijami, spregovoril pa je tudi o naglem staranju prebivalstva Evrope in s tem tudi
Slovenije ter kakovostnem življenju pri
Prof.dr. Jože Ramovš
upokojencih in starejših ljudeh.
Najprej je v številkah (odstotkih) predočil, kako naglo se že in se
bo vedno hitreje staralo prebivalstvo stare celine, za njim tudi Azije,
ter posledice tega dejstva. Omenil je tako pozitivne kot negativne
strani. Pozitivna je ta, da starejši ljudje ne povzročajo vojn, ker si
želijo predvsem miru. S tem, s svojim umirjenim, strpnim in blagodejnim načinom življenja, veliko prispevajo k blaginji človeštva.
Staranje pa prinaša tudi veliko neprijetnosti in težav: od osamljenosti do zagrenjenosti, depresijo, pa tudi pešajoče zdravje. Zato je
treba starejšim ljudem pomagati. Ena od zelo koristnih oblik tovrstne pomoči je včlanjevanje v takšna društva, kot je Medgeneracijsko društvo Komenda, ter zavzeto sodelovanje pri njihovih programih. Medgeneracijsko društvo Komenda je razvilo številne in zelo
uspešno deluje. S tem daje spodbudo in tudi zgled drugim podobnim društvom.
J. P.

Skupina
Sožitnice
Že nekaj let se udeležujem tedenskih srečanj Sožitnic, v katerih po
kratkem klepetu ob veselju, da se spet vidimo, premlevamo različne
teme, ki jih pripravi ena ali druga voditeljica skupine, včasih tudi jaz,
in ki naj bi bile primerne za diskusijo in naša razmišljanja. Ta seveda
temeljijo na različnih izkušnjah posameznic in njihove vpetosti v
določena življenjska okolja. Seveda so različni ali sorodni pogledi na
neko temo pogojeni tudi z različno starostjo nas samih, saj vsaka
doba ali generacija da svojstven pečat človeku in njegovim pogledom
na življenje, kar pravzaprav le obogati naše pogovore, ki se velikokrat razvijejo v smeh ob domislicah posameznic. Humor je vsem
nam zelo dobrodošel in šele ko se glasno in od srca nasmejimo, res
lahko razumemo rek, da je smeh pol zdravja. Tako včasih še prehitro
mineta dve uri našega druženja. V lanskem letu sta se nam pridružili
tudi dve novi »sožitnici«, kar je bistveno poživilo in osvežilo naše
pogovore, saj smo v preteklih letih že dodobra spoznale usode, misli
in izkušnje posameznic v skupini. Ko pa se vključi nova oseba, se
spontano premešajo že znani vzorci pogovorov, kar za vsako od
udeleženk predstavlja novo dodano vrednost druženja.
Se pa kar z malo nostalgije spominjam zagnanosti in razmišljanj
vseh naših skupin v društvu pred leti, ko sem prišla v društvo, ob
prepričanju, da delamo stvari tudi s ciljem ustanovitve medgeneracijskega centra, ki se nam je obetal, potem pa je vse skupaj padlo v
vodo. Koliko načrtov je bilo z velikim entuziazmom že danih na
mizo, koliko različnih usposabljanj in razmišljanj je bilo za nami!
Upam lahko le, da ni bilo vse skupaj čisto zaman in da se bodo z
nekaj leti naše želje po eni obliki doma za starejše ljudi z modernim,
evropskim pristopom oskrbe v Komendi le uresničile in da bo tudi
vse naše dosedanje delovanje v tej smeri dobilo svoj epilog v dobro
vseh ljudi, ki bodo takrat potrebovali takšno storitev.
Alenka Trop
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FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE WORLDS 2015

Vedeli smo, da smo zmagovalci
Ni jim bilo jasno, kako lahko 5 prostovoljcev iz države, ki ima toliko prebivalcev kot njihovo manjše
mesto, lahko dosega čase, ki sodijo v sam svetovni vrh.
Letošnje svetovno prvenstvo je
potekalo v Montomeryju, glavnem mestu zvezne države Alabama. Tekmovanje je bilo od 19.
do 25. oktobra in na njem je bilo
rekordno število tekmovalcev,
saj je smo se med seboj pomerili
tekmovalci iz 14 evropskih držav, 31 ameriških zveznih držav
ter 7 kanadskih provinc. Tekmovalo je več kot 600 posameznikov, 108 dvojic ter 180 ekip.
V Ameriko smo prispeli 5 dni
pred tekmovanjem na povabilo ekipe ATX iz Texasa, katere člane sem
gostil poleti pri meni doma. Malce se nam je zapletlo pri povezovalnem
letu med Atlanto in Texasom, saj so nas na carini predolgo zadržali, zato
smo zamudili let. Naslednji razpoložljiv let je bil drugo jutro, zato smo
morali prenočiti kar na letališču. V Texasu so nas potem lepo sprejeli in
nastanili. Vsako jutro smo trenirali v njihovem ogromnem trening centru,
ki si delijo s policijo ter reševalci.Do dobra pa smo se seznanili tudi z
njihovo tehniko gašenja, notranjih napadov ter posredovanja v prometnih
nesrečah, saj so se v tem centru urili bodoči gasilci. Dan pred tekmovanjem pa smo se odpravili na 14-urno pot do Montgomerya.
S tekmovanjem smo začeli v ponedeljek in se skozi kvalifikacije
prebijali v finale ki je bilo v petek in soboto. V ponedeljek pa je bil tudi
moj prvi solo nastop, kjer sem se kot običajno najprej hotel seznaniti s
progo, zato sem s precej rezerve s progo opravil v 1:33.
V torek je sledil nastop dvojic, kjer sva z Domnom Pavličem opravila
kvalifikacije s časom 1:15. S časom nisva bila zadovoljna, vendar nama
ni bilo potrebno ponovno na kvalifikacije, saj je ta čas zadoščal za nastop
na finalu.
V sredo sem vse svoje moči usmeril v posamični nastop, ki mi je zelo
dobro uspel, saj sem s progo opravil v 1:25.
Četrtek pa je bil dan za počitek, zato smo tekmovali samo ekipno.
Ekipno smo tekmovali čisto vsak dan kvalifikacij, kar smo uporabili
kot najboljši trening za sobotni finale.
V petek je bil veliki finale posameznikov. Letošnji kvalifikacijski čas
je bil rekordno nizek, saj je znašal le 1:33.
Zavleklo se je pozno v večer, saj nas je zadnjih 30 parov tekmovalo
pod žarometi. Moj nastop je sledil okoli pol desete zvečer. Mogoče sem
imel malo smole, saj se je par tekem pred menoj pokvaril polnilec tlačnih posod in so morali pripeljati druge z bližnje brigade, kar se je zavle-

klo za dodatne pol ure preden so nas spustili na progo, čeprav smo bili
že pripravljeni na tekmovanje. Namen je bil še izboljšati svoj čas iz
kvalifikacij, vendar je bil čas 1:26 maksimalno, kar sem lahko iztisnil iz
sebe. To je bilo na koncu dovolj za 23. mesto med 600 posamezniki.
Naslednji dan je bil najprej finale dvojic, kjer sva z Domnom Pavličem končala s časom 1:12. Izboljšala sva svoj lanski rekord in bila na
koncu na 7. mestu. Zmagovalni čas v dvojicah je bil 1:10.
Tekmovanje ekip pa se je spet zavleklo v trdo temo, kjer smo se brez
problema skozi izločanje prebili v finale. V finalu smo se pomerili z domačo ekipo iz Montgomeryja, ki je bila tudi uradni nosilec svetovnega rekorda in lanski svetovni prvak. V tesni borbi do zadnjega centimetra proge
smo ciljno črto prečkali nekaj desetink pred njimi ter se že veselili naslova
svetovnih prvakov ter novega svetovnega rekorda! Vendar je kmalu sledil
hladen tuš, saj so nam sodniki prisodili prehiter štart in nam pribili 5 kazenskih sekund, tako da smo na koncu končali na drugem mestu. Po pregledu
posnetka smo ugotovili, da prehitrega štarta ni bilo, zato smo hoteli posnetek pokazati glavnemu sodniku ter organizatorju, vendar ga nista hotela
niti pogledati; češ, sodniki so strokovno usposobljeni in vredni zaupanja.
Nismo se preveč obremenjevali z njihovo odločitvijo, saj smo vedeli, da
smo zmagovalci. Imeli smo izredno podporo ob progi. Velika večina je
navijala prav za našo ekipo, saj smo bili za njih velik fenomen. Ni jim bilo
jasno, kako lahko 5 prostovoljcev iz države, ki ima toliko prebivalcev kot
njihovo manjše mesto, lahko dosega čase, ki sodijo v sam svetovni vrh. Po
objavi posnetka na socialnem omrežju pa je sledil nov val čestitk in kritik
na organizatorja, saj je bila zgodba kristalno jasna.
Z medaljami okoli vratu
smo se odpravili proti rodni
Sloveniji, kjer so nas naši
najdražji spet lepo sprejeli
in z nami proslavljali naše
dosežke.
Zahvaljujem se vsem, ki
ste mi pomagali hoditi po
trnovi poti do vrhunskih rezultatov. Naj bo finančno ali
mentalno - brez vas to ne bi
bilo mogoče!
Matic Zupan - PGD Moste
P. S.: Čestitke Matic
v imenu bralcev in
Uredništva Aplence

Dejavnosti PGD Komenda
Mladi gasilci so se 7. novembra v okviru GZ Komenda in GZ Kamnik
pomerili v namiznem tenisu. Tekmovanje je organiziralo PGD Šmarca,
vsa tri društva iz naše zveze pa so osvojila po eno srebrno medaljo. Kot
zadnje tekmovanje v letošnjem letu bo pikado v organizaciji PGD Moste, kjer bomo razglasili tudi zmagovalca
celoletnih
tekmovanj.
V soboto, 7. novembra, popoldne pa
je PGD Komenda
gostila srečanje veteranov naše gasilske
zveze. Okoli 40 veterank in veteranov
so se najprej pomerili v gasilskih spre-
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tnostih (štafetno vezanje vozlov, metanje
vrvi v krog, postavljanje hidranta, spenjanje cevi na trojak
in gasilsko ruleto) po
zaključenem tekmovanju so ob malici
nadaljevali druženje.
--Leto bo kmalu naokoli in naši gasilci se
bodo podali do krajanov s koledarji. Vsi, ki raznašajo koledarje, delajo
to v prostem času. Zato razumimo to kot podporo gasilstvu. Kdor pa
dvomi v osebnost gasilca, lahko zahteva njegovo gasilsko izkaznico. Na
pomoč!
Mihaela Poglajen

Aplenca
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Komenda
gostila karateiste iz cele
Slovenije
Otroci iz Sankukai karate klubov, ki so na petih izbornih tekmah dosegli
najvišje rezultate, so z malo treme, a navdušeno pričakovali vrhunec
zimskega semestra – Sankukai državno prvenstvo za otroke. Za odlično
vzdušje je poskrbela Športna dvorana Komenda, ki je 15. novembra
2015 sprejela mlade tekmovalke in tekmovalce iz cele Slovenije. Napolnili pa nismo le telovadnice, ampak tudi tribune, ki so se kar zašibile
pod številnimi navijači.

Dogodek sta s kratkim in spodbudnim nagovorom vsem zbranim
uradno odprla podpredsednik Sankukai karate zveze Dean Levačič in
župan občine Komenda Slavko Poglajen. Zazrli smo se še v slovensko
zastavo ob spremljavi himne, nato pa so telovadnico zavzeli mladi karateisti in karateistke iz domačega kluba, KK Komenda, ki so nam prikazali nekaj karate tehnik. Po predstavitvi udarcev, ki jih otroci v borbah
lahko uporabijo in tistih, ki so prepovedani, smo bili že dodobra pripravljeni na odprtje borišč.

1. KROG ŠOLSKE JUDO LIGE

Otroci so se lahko pomerili v ippon kumiteju, katah in borbah v kategorijah, oblikovanih glede na spol, starost in telesno težo. Na vseh štirih
boriščih so nam borci pokazali, da zmorejo opraviti z začetnim strahom
in se soočiti z nasprotnikom, prav tako so tremo hitro premagala dekleta,
ki so nam pokazala kar nekaj izjemno izvedenih kat. Prvenstva so se
udeležili tudi člani in članice domačega kluba, a so tokrat zaradi močne
konkurence – nosilcev višjih pasov – ostali brez odličij. Ker so kljub
temu pokazali močno voljo in borbeno energijo, ne dvomimo, da jih od
stopničk loči le še kakšna izkušnja več.
Državno prvenstvo smo zaključili z atraktivnimi prikazi karateja naših mlajših in starejših članov. Sledila je svečana podelitev medalj in
pokalov, za katero so poskrbeli župan in trenerji Sankukai karate klubov
ter seveda tisti, ki so se na boriščih najbolje izkazali. Čestitke pa gredo
prav vsem udeležencem in udeleženkam tekmovanja. Želimo jim veliko
uspehov na nadaljnji športni poti.
Karatejski pozdrav!
Saša Voler

Neverjetni dosežki Komendčanov

V soboto, 7. novembra 2015, je bil v Bežigradu 1. krog šolske judo lige,
ki jo t vsako leto organizira ŠD Mala šola juda Ljubljana. Liga je name-

njena začetnikom osnovnošolcem, ki na tekmi zastopajo svojo šolo.
Sestavljajo jo 4 krogi, Komendčani pa so svoj talent in voljo pokazali že
na prvi tekmi.
Naši tekmovalci so se borili za OŠ Komenda Moste.
Kolajno si je priborilo kar 9 Komendčanov iz Društva
borilnih veščin Komenda in sicer: v najmlajši kategoriji 1. razredov: Vitja Rebec in Patrik Vidmar 1. mesto, Patrik Babotov Koncilja in Tilen Šoba Uhelj 2.
mesto ter Karim Veinhandl in Naja Pavli Čamber 3.
mesto. V kategoriji 2. razredov se je izkušenost tekmovalcev že stopnjevala, kljub večji konkurenci si je
odlično 3. mesto priboril Šaan Selan-Maleš. Najboljša
v svoji kategoriji sta bila brata Mark in Luka Lukšič,
(3. in 4. razred). Ela Šanjić je osvojila 3. mesto, v kategoriji 3.razredov. Tekme se je udeležil tudi naš prijateljski klub JK Kamnik. Pohvaliti moramo tudi borbene judoiste iz Kamnika: Leon Adrovič in Vitja Rebec
(1. mesto) in Jantijan Grošelj (2. mesto).
DBV Komenda
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Aleš
Marinko, predsednik NK Komenda
Aplenca

Cilj je dosežen - 5. mesto
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Cilj spomladanskega dela je: Med prvimi tremi.

Zadnje kolo v jesenskem delu med NK KOMENDA in NK KOLPA se
je končalo z rezultatom 1:1. Cilj je dosežen - 5. mesto po jesenskem
delu.
Pred začetkom 3SNL Center smo si namreč zadali cilj, da prezimimo
v zgornjem delu lestvice.
Sedaj sledi počitek. S pripravami na spomladanski del začnemo februarja. Cilj za spomladanski del pa je, da prvenstvo končamo med prvimi tremi, za kar pa bomo potrebovali še kakšno okrepitev.
Tudi z rezultati selekcij od U7 do U19 smo zadovoljni. Novost, ki
smo jo uvedli pa je še Vrtčevski krožek, ki ga vodi usposobljen pedadog,
vzgojitelj s PRO-licenco.
A. M.

Šahovske novice
SVETOVNO PRVENSTVO MLADIH 2015 v Porto Carras, Halkidiki v
Grčiji od 25. 10. 2015 do 5. 11. 2015.
Na prvenstvu so nastopili tri igralke
in igralec iz Šahovskega kluba Komenda.
Laura Unuk v kategoriji deklet do
16 let je osvojila 7 točk in zasedla 19.
mesto v konkurenci 95 igralk iz 61
držav. Žal ji ni uspelo ubraniti lanskega naslova svetovne prvakinje. Jan
Šubelj, ki je v kategoriji dečkov do
12 let osvojil 6,5 točk in zasedel 45.
Udeleženci svetovnega prven- mesto. Konkurenca je bila zelo močna, saj je nastopilo 202 igralcev iz 74
stva 2015
držav. Teja Vidic v kategoriji deklet
do 18 let je osvojila 6 točk in zasedla 27. mesto v konkurenci 80 igralk
iz 54 držav. Vesna Mihelič v kategoriji deklic do 10 let je osvojila 5,5
točk in zasedla 54. mesto v
konkurenci 111 igralk iz 57 držav. Zahvaljujemo se Občini
Komenda za finančno pomoč
pri kritju velikih stroškov nastopa na tem tekmovanju.
8. TURNIR NAJMLAJŠIH
2015 v Ljubljani na osnovni Najboljši fantje 8. turnirja najmlajših
šoli Kašelj v torek, 20. 10. 2015.
Osvojili smo 3. mesto Janez
Paternoster, 4. mesto Vesna
Mihelič, 11. mesto Tinka Ferenc, 14. mesto Jernej Zidar, 16.
mesto Elma Halilovič, 17. mesto Gašper Klemenčič, 18. mesto David Paternoster, 31. mesto
Najboljša dekleta 8. turnirja najmlajših Bine Markošek, 32. mesto Jure
2015
Žličar, itd.
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Zmagovalci 1. turnirja mladih 2015-2016

1. TURNIR MLADIH
2015 na osnovni šoli
Mengeš v petek, 23. 10.
2015. Osvojili smo 1.
mesto Domen Tisaj –
brez poraza, 2. mesto
Filip Trplan, 3. mesto
Klara Vidmar, 4. mesto
Janez Paternoster, 7. mesto Jan Marn, 8. mesto
Matej Mlakar, 12. mesto
Jernej Zidar, 18. mesto

Katarina Mazzini, itd.
MEDNARODNI
MLADINSKI ŠAHOVSKI TURNIR KRŠKO 2015 v Krškem
od 23. do 25. 10. 2015.
V skupini fantov smo
osvojili 3. mesto Domen Tisaj, 8. mesto Jan
Marn, 11. mesto Matej
Mlakar, 12. mesto Jer- Udeleženci Krško open 2015
nej Zidar. V skupini
deklet smo osvojili 4. mesto Katarina Mazzini, 5. mesto Klara Vidmar.
II. ČLANSKA LIGA ZAHOD 2015 v Ilirski Bistrici od 17. do 19.
10. 2015 in na Bledu od 7. do 8. 11. 2015. Letošnja liga je bila zelo
močna, saj so nastopili trije velemojstri in ena velemojstrica. Mlada
ekipa ŠK Komenda je osvojila 8. mesto. Za ekipo so igrali Maj Markošek, Domen Tisaj, Jan Marn, Klara Vidmar, Katarina Mazzini, Matej
Mlakar, Nejc Kralj, Janez Paternoster, Staš Ahtik. Mladi igralci so pridobili lepe izkušnje ter si izboljšali rating.
III. ČLANSKA LIGA ZAHOD 2015 v Kranju od 16. do 18. 10.
2015. Ekipa ŠK Komenda je osvojila 7. mesto. Za ekipo so igrali
Novica Novakovič, Erlend More, Anže Novak, Jan Zajc, Aleksander
Kozarski.
Franc POGLAJEN

Aplenca

KLEMEN GRMŠEK: ŠESTI DEL POTI

Armenija

Armenija je država, ki me je do sedaj najlepše presenetila. Iskreno, od nje nisem pričakoval nič posebnega, dobil pa sem zelo veliko. Čudovita pokrajina,
prijazni in nasmejani ljudje, dobra hrana, še boljši
konjak in mnogo lepih katedral in samostanov. Po
pričevanju domačinov naj bi bilo v Armeniji največ
cerkva na prebivalca, kar pa tudi ni tako presenetljivo, saj je to prva država, ki je leta 301 formalno
prevzela krščansko vero. Njihova vera je popolnoma
enaka tisti, ki jo zapoveduje rimskokatoliška cerkev,
le da Armenci ne priznavajo Vatikana, zato svojo
Klemen Grmšek
cerkev imenujejo armenska apostolska cerkev.
Država je bila dolgo časa mogočen imperij, in sicer vse do leta 1454,
ko sta si jo med seboj razdelila Otomansko cesarstvo in Perzijski imperij. Prebivalci so zelo ponosni na svojo zgodovino in pomembne Armence, kot so Cher, Andre Agassi, Charles Aznavour, Garry Kasparov,
Alain Prost, S.O.A.D. itd. Med druženjem z njimi pa pogovor hitro nanese na armenski genocid, ki se je zgodil točno pred sto leti, ko so Turki
pobili več kot milijon Armencev.
Yerevan je eno najstarejših stalno naseljenih mest na svetu, katerega
začetki segajo v leto 783 pred našim štetjem. Skozi zgodovino je bilo
priljubljena tarča osvajalcev z vseh strani, predvsem so ga oblegali Perzijci, Turki in Rusi. Še v začetku prejšnjega stoletja je štelo le nekaj več kot
53.121 prebivalcev, kmalu za tem pa je številka poskočila na več kot milijon, saj so bila v Sovjetski zvezi mesta z več kot milijonom prebivalcev
deležna posebnih subvencij. Danes ima mesto zares lepo celostno arhitekturo. To, kar Plečnik pomeni za Ljubljano, pomeni Aleksandar Tamanjan
za Yerevan. Poleg čudovitih stavb, trgov, spomenikov in skulptur pa največ doprinesejo parki in drevesa, ki jih je zares veliko. Najbolj znamenite
točke mesta so Trg republike, Muzej armenskega genocida in ogromno
stopnišče v središču mesta, ki je dodelano z elementi domačih in svetovnih umetnikov. Na moj vtis o mestu pa so najbolj vplivali ljudje – ti so
sproščeni in nasmejani, dekleta pa so naravnost čudovita.

Tovarna Ararat je bila ustanovljena leta 1887. Že leta 1900 je njihov
brendi prejel francosko priznanje Grand Prix, s katerim je dobil dovoljenje, da se ga naziva tudi konjak (načeloma je to naziv za brendije, proizvedene v francoski pokrajini Cognac). Ni pa mi čisto jasno, zakaj se
potem še vedno naziva brendi. Morda zato, ker gre za najbolj slaven in
vrhunski produkt Armenije. Praktično vsak ljubitelj konjaka pozna
Ararat Brandy, poleg tega, da je v Rusiji to že dolgo ena najbolj prestižnih žganic, pa je znano tudi to, da so bili veliki ljubitelji brendija Ararat
med drugimi tudi Frank Sinatra, Agatha Christie in Winston Churchill.
Za slednjega nam je vodička povedala, da je potem, ko mu je Stalin
podaril zaboj tega takrat še sovjetskega ponosa, vsako leto naročil 300
steklenic. Anekdota pa pravi, da je, ko so ga pri enaindevetdesetih letih
vprašali, kaj je skrivnost dolgega življenja, Churchill odgovoril: kubanske cigare, armenski konjak in nič športa.
Brendi je pridelan po klasični francoski metodi z dvema destilacijama. Najprej vsak alkohol ločeno počiva v kovinskih sodih 3 leta. Nato
zmešajo različne sorte in letnike, dodajo nekaj vode in ga zorijo v hrastovih sodih vsaj 3 leta. Zanimiv podatek pa je ta, da, medtem ko se
stara v hrastovih sodih, vsako leto iz njih izhlapi od 7 do 9 % brendija,
zaradi česar je skladiščni prostor poln alkoholnih hlapov. Zaposleni v
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tovarni imajo zato posebne kartice, ki dokazujejo mesto njihove zaposlitve, s čimer pred policijsko kontrolo opravičujejo napihane promile.
Super služba za prave pijančke! Posebno zanimiva pa je srednja soba,
kjer hranijo privatne sode, od katerih si večino lastijo predsedniki tujih
držav, ki so obiskali tovarno. Ararat je vsakemu od predsednikov podaril
toliko brendija, kolikor je znašala njegova telesna teža. Bojda pa so to
tradicijo prekinili, ko so stehtali Gorbačova. V tovarni je tudi nekaj sodov že pokojnih predsednikov, ki so sedaj v lasti njihovih družin, te pa
sode pametno hranijo kar tu, saj mu cena le raste, v tovarni pa so ga
dolžni vzdrževati, se pravi dolivati, kar je izhlapelo.
Jezero Sevan danes leži na višini 1900 m in je drugo najvišje ležeče
plovno jezero na svetu. Ogromno jezero pa je bilo pred 82 leti še precej
večje in za 18 m višje. Takrat je Stalin upošteval nasvet svojega »briljantnega« svetovalca Soukiasa Manassiriana, naj znižajo gladino jezera
za 55 m, vodo pa uporabijo za nove hidroelektrarne. Ta isti mož je prav
tako predlagal znižanje Aralskega jezera, kar je vodilo v eno največjih
ekoloških katastrof. Jezero Sevan pa je pred tako katastrofo najbrž rešila Stalinova smrt, ki je prinesla novo, bolj premišljeno vlado, ki je nemudoma ustavila projekt in začela s projektom dvigovanja gladine. Ta
se je leta 2001 stabilizirala na današnjih 79 m. Še ena zanimivost jezera
je ta, da se vanj izteka 28 rek, od vse vode, ki se zliva v jezero, pa je le
10 % izteče po edini iztočni reki, medtem ko je 90 % izhlapi. Jezero
danes služi kot glavna počitniška destinacija Armencev in je pogosto
imenovano tudi Armensko morje. Poleg turistične koristi daje kruh
mnogim ribičem, od katerih nekateri lovijo postrvi, večina pa se jih
ukvarja z rakolovom, ki sem ga imel tudi sam priložnost doživeti.

Katedrala Tatev je ena najbolj znanih in najlepših v Armeniji. Obisk
katedrale pa je poseben iz še enega razloga. Do te znamenitosti namreč
vodi najdaljša gondola na svetu. Za 3.500 dram se kar 13 km peljete v
kabini, iz katere lahko opazujete nekaj antičnih ruševin in čudovito naravo. Sama katedrala pa še zdaleč ni tako navdušujoča, kot pa skriti zaklad
Armenije – čudovit del pod Hudičevim mostom, ki je pravo malo odkritje, in tudi sam se moram zahvaliti bratu, ki mi je povedal zanj, saj dvomim, da bi ga sicer odkril. Od katedrale se je treba spustiti kakšnih 6 km,
tam pa pri mostu zaviti na levo in po stopnicah navzdol. Veliko ljudi se
ustavi tu, vendar pa večina pogleda le blatne kopeli in okusi izjemno
naravno vodo, ki še najbolj spominja na Donat. Nikoli še nisem neposredno iz izvira pil tako okusne vode. Vendar pa se vrhunec Armenije odkrije, ko se na koncu poti po vrvi spustite do reke. Tu se je potrebno znebiti
oblačil in stvari, ki si jih ne želite zmočiti. Že s te točke je čudovit pogled
na pisane skale, vendar pa se raziskovanje šele začne. Skozi nekakšno
luknjo v steni se povzpnete do termalnega bazenčka v mini jami, od tu
naprej se pride do nekih apnenčastih bazenčkov, ki spominjajo na tiste v
turških Pomukalah, scenarij pa se kar ne neha spreminjati – naslednjih 46
m ima nenavadno luskasto strukturo, tu se začnejo prikazovati kapniki,
še malo naprej pa se pride do zadnje jame, ki je spet čisto samosvoja.
Najlepša stvar čofotanja po vodi pa je ta, da se v njej mešata mrzla voda
in termalni izvir, tako ni ne premrzlo in ne pretoplo. Mislim, da je tole
kar moj najljubši del Armenije, in obisk res toplo priporočam.
Tudi v Armeniji štopanje poteka gladko in enostavno, včasih se je le
težko otresti vseh taksistov, ki te na vsak način hočejo spraviti v avto.
Ljudje so zares prijazni in gostoljubni, na žalost le malokdo govori angleško, zato pa se z nekaj znanja ruščine lahko dogovoriš prav vse. Za zaključek lahko rečem le to, da je Armenija več kot vredna obiska. Pa srečno!
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Zastopnik ob smrti samostojnega podjetnika

Moj oče je dejavnost opravljal kot samostojni podjetnik. Pred kratkim je
umrl, zato me zanima, ali lahko kar
jaz nadaljujem njegovo dejavnost? Ali
mora mama, kot edina preostala dedinja, po njem podati kakšno soglasje?
Hvala za odgovor.
V enem izmed prejšnjih pravnih nasvetov smo že izpostavili, da zapuščina
po samem zakonu preide na zapustnikove dediče s trenutkom zapustnikove
smrti (ipso iure pridobitev dediščine).
Irena Hacin Kölner
Med sodediči v tem trenutku glede podedovanega premoženja, tj. dediščine, nastane dediščinska skupnost. Ta
traja vse do delitve dediščine med dediče. V okviru dediščinske skupnosti sodediči upravljajo in razpolagajo z dediščino skupno (1. odst. 145.
člena Zakona o dedovanju). To pomeni, da morajo sodediči vsa dejanja

POD DROBNOGLEDOM

Avokado

Ta neobičajen sadež drevesa Avokadovec
spada v družino lovorovk. Njegovo ime
izvira iz azteške besede, ki v prevodu
pomeni gozdno maslo. Zeleno-rumena
sredica sadeža namreč po teksturi nekoliko spominja na maslo. Izhaja iz Srednje
Amerike in ima dolgo zimzeleno listje
ter najbolje uspeva v toplih in sorazmerno suhih področjih. Drevo, ki zraste tudi
preko petnajst metrov visoko, obrodi šele
po desetih letih. Zanimivo je, da sadež z
drevesa odpade že preden je zrel. V trgoBlaž Filipič
vini ga lahko kupimo preko celega leta,
saj tudi zori ves čas. Obstaja veliko vrst in oblik sadežev od katerih v
naših trgovinah prevladujeta hruškasta in kroglasta oblika. Njihova koža
je lahko zelene ali rjavkasto- vijolične barve, na otip pa bodisi hrapava
ali gladka.
Zaradi številnih pozitivnih učinkov na zdravje ga nekateri imenujejo “kralj sadežev”. Med drugim je znano, da znižuje raven neželenega LDL holesterola in povečuje raven želenega HDL holesterola v
krvi. Vsebuje vitamine A, B C, E in K ter veliko nenasičenih maščob,
ki dobro vplivajo na srce in ožilje. Kalij, ki ga vsebuje, pomaga pri
uravnavanju krvnega tlaka, polifenoli in lavonoidi pa delujejo protivnetno. Vsebuje tudi baker, železo in magnezij ter uravnava raven
krvnega sladkorja, kar je še posebej koristno za diabetike. Zaradi

OLGIN KOTIČEK
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NASVETI

upravljanja izvrševati v soglasju. Le v primerih, ko je treba odvrniti
neposredno grozečo nevarnost uničenja ali poškodbe predmeta dediščine, lahko sodedič deluje sam.
Skupno upravljanje v poslovnem svetu, ki od podjetnika terja hitre
odločitve, je težavno. Poleg tega varnost pravnega prometa terja, da je
navzven jasno razvidno, kdo je pooblaščen za zastopanje. Od uveljavitve novele Zakona o gospodarskih družbah-1I 8. 8. 2015 je položaj (so)
dedičev v primeru podjetnikove smrti moč rešiti s postavitvijo zastopnika, kar se evidentira tudi v poslovnem registru. S tem je zadoščeno tudi
načelu pravne varnosti.
Predlog lahko vloži vsakdo, ki ima pravni interes. O njem sodišče
odloči v nepravdnem postopku. Kadar predlog podajo dediči, morajo
tak predlog podati skuOdvetnica Irena Hacin Kölner za
pno. Za zastopnika je
Odvetniško pisarno Hacin Kölner, d.o.o.
lahko predlagan tudi
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
eden izmed dedičev.
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.moj-odvetnik.si

velike vsebnosti folne kisline pa po njem pogosto posegajo tudi nosečnice. Zaradi svoje sestave je odličen za prebavo, saj “podmaže”
prebavno pot, ob enem pa nam pomaga, da naše telo iz hrane vsrka
v maščobi topne vitamine. Avokado uporabljajo tudi v kozmetiki, saj
njegova vlažilna in hranilna sestava koristi obnavljanju kože ter zavira njeno staranje.
Uživamo ga lahko na številne načine, od katerih je meni osebno
najljubši avokadov namaz. Pripravimo ga tako, da na otip mehak
avokado olupimo, odstranimo peško in ga na deski zmečkamo z vilico. Nato ga z vilico postrgamo in damo v skodelico, v katero stisnemo polovico limone. Zmesi dodamo ščepec ali dva soli ter ščepec
popra. Po želji lahko dodamo tudi na koščke narezane olive (najbolje
črne) ali pa prav tako narezane v olju konzervirane sušene paradižnike. Nato nasekljamo in zmečkamo (oz. stisnemo z ročno stiskalnico) ter zmesi dodamo strok česna in vse skupaj dobro zmešamo.
Namaz je tako gotov. Najbolje ga je pojesti še isti dan, v nasprotnem
primeru posodico, v kateri ga hranimo, prekrijemo s folijo in dobro
zatesnimo ter ga postavimo v hladilnik.
Avokadov namaz lahko namažemo na kruh, na koruzne ali riževe
va lje ali pa vanj pomakamo torilja čips.
INŠTRUKCIJE PREM
matematika, fizika, kemija
V vsakem primeru pa
Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.
bo, tudi na račun svoje
Za vse, ki želijo razumeti in znati več.
barve, popestril marwww.prem.si, 031 361 305
sikateri obrok.

Zdravo staranje

Nikoli ni prepozno, da pričnemo s telovadbo. Lahko so to že zrela leta. Raziskave so
pokazale, da vsakodnevna vadba v katerem
koli starostnem obdobju pomaga pri preventivi srčnih obolenj, sladkorni bolezni,
osteoporozi in zmanjševanju telesne teže.
Nadalje daje energijo, ščiti pred stresom,
omogoča boljši spanec, boljšo gibljivost in
ohranja mišično moč. Vaje povečujejo dotok krvi tudi v možgane, kar vzdržuje umsko kondicijo. V zrelih letih se priporoča
vsaj polurna vsakodnevna telovadba.
Olga Hace
Marsikdo mi reče, zakaj bi le telovadil, če
sem vse življenje garal. Toda delo ni telovadba in večina v poznih srednjih letih ni več telesno aktivna. Zato vsakodnevna telovadba!
Z leti se spremeni prebava in potreba po posamezni hrani. Več moramo uživati hrane za zdravo staranje. S staranjem naše telo izgublja mi-

šično maso, zato potrebujemo manj kalorij, da obdržimo primerno telesno težo. Uživamo hrano z manj kalorijami kot so zelenjava, sadje,
stročnice, žitarice in nemastno meso. Rastlinska olja, kot so olivno in
laneno olje, so dobra izbira, saj vsebujejo malo sestavin, ki izzivajo nastanek holesterola in visokega krvnega tlaka. Pri kuhi uporabljamo čim
manj soli in se izogibamo sladkorju. V zrelih letih je potrebna večja
količina kalcija, da se izognemo osteoporozi. Bogat vir kalcija so sojino
mleko, pomarančni sok, ribe in temno zelena zelenjava. V sončnih dneh
nas naj vsaj petnajst minut boža sonce, zaradi vitamina D. Občasno si
privoščimo orehe, košček čokolade ali borovnice. Za dobro kondicijo
telesa in duha se moramo vsakodnevno truditi.
Jesenska vitaminska bomba: en zreli kaki, kavna žlička ingverja in
cimeta v prahu, en navadni jogurt.
Kaki operemo, olupimo in pretlačimo z vilicami ali paličnim mešalnikom.
Dodamo začimbi in prelijemo z jogurtom. Rahlo pomešamo. Napitek si privoščimo za dopoldansko malico. Vsaj dvotedenska kura nam okrepi imunski
sistem, da nas bo v pozimi branil pred boleznijo.
NAJ VAM TEKNE!
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S ŠOLSKIH KLOPI

KOSTANJEV PIKNIK V PODALJŠANEM
BIVANJU
Jeseni se učenci podaljšanega bivanja skupaj
s starši in učitelji zberemo na šolskem igrišču.
Kostanjev piknik predstavljajo dobra volja,
pripravljenost za delo, predvsem pa otroško
veselje in navdušenost. Tudi letos je bilo tako.
Kaj je bilo otrokom najbolj všeč?
Najbolj mi je bila všeč delavnica. Naredil
sem trak z netopirjem. - Kristjan Grkman, 1. b
Všeč mi je bilo, ker sta prišli babica in moja
sestrica in smo jedle kostanj. - Julija Serko, 1. b
Všeč so mi bili pečeni kostanji in izdelovanje
buč, duhcev in netopirjev. - Vita Burger, 1. č
Najbolj je bilo fino, ker sem se lahko igrala s
prijateljicami. - Eva Zarnik, 1. b
Všeč mi je bilo, ker smo s sošolci naredili
ograjo iz listja in se igrali. - Tim Mencigar, 1. č
Rad imam, kadar se lahko igram tudi skupaj
s starši. - Aljaž Ravnikar, 1. c

ŠPORTNI DAN V TOPOLAH
Učenci 1. in 2. razreda smo se odpravili na
športni dan v Topole. Čeprav nas je zjutraj še
nekoliko zeblo, so nas aktivnosti na topolškem
igrišču zelo ogrele. Učenci 2. a so po prihodu v
šolo povedali:
Najbolj všeč mi je bilo, ko sem bil lahko v
golu in igral nogomet. - Žiga Torkar
Ko sem z Mihom lahko pretekel tekaško
progo, sem bil zelo vesel. - Arne Šraj
Učiteljice so imele s seboj kolebnice. Kar nekajkrat sem jo preskočila. - Jeanin Pavli Kralj
Na športni dan sem vzel košarkarsko žogo.
Tam sem lahko metal na koš.- Jaka Špenko
Najbolj mi je bilo všeč, ko sem lahko pojedel
vse sladkarije iz nahrbtnika. -Matic Wagner

PRVOŠOLCI UČILNICO PRESELILI V
NARAVO
Na lep jesenski dan smo se odpravili v gozd.
Pot do naravne učilnice je zahtevala od nas
veliko znanja o varnosti otrok v cestnem prometu. Hoja ob robu ceste, po pločniku, varno
prečkanje ceste in hoja v lepi neprekinjeni koloni nas je pripeljala do čudovitega, v jesenske
barve ovitega gozda. V učilnici, ki nam je na
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dlani ponujala jesenske radosti, smo se naučili
novo jesensko pesem, primerjali smo liste
dreves in njihove plodove, prisluhnili naravi,
se igrali z odpadlim listjem, opisovali jesen in
se preizkušali v gradnji različnih hišic in skrivališč za živali. Kar prehitro je prišel čas za
odhod nazaj proti šoli. S sošolci smo kovali
načrte, kaj vse lahko še zgradimo v gozdu in
koliko različnih iger bi se še lahko igrali v
gozdu. Narava nam ponuja neskončno možnosti za igro, smeh in razvedrilo. Hkrati pa se na
zanimiv način še kaj novega naučimo.
1.c razred

vljenjem in delom Petra Pavla Glavarja in obdobja, v katerem je živel in deloval. Iz različnih
virov smo naredili miselni vzorec o baroku in
pogledali odlomek iz igranega filma o njem.
Naslednja postaja je bila Glavarjeva knjižnica, v kateri je shranjeno več kot 2000 knjig,
čeprav je prostor manjši kot moja soba. V njej
je celo originalna knjiga Slava vojvodine
Kranjske. Nad vhodom v knjižnico je freska
Franca Jelovška, ki je svojo sled pustil tudi v
cerkvi.
Sprehodili smo se še do trga pred komendsko
cerkvijo, ki je zgrajena v baročnem slogu. Tu
nismo mogli mimo Jožeta Plečnika in njegovega spomenika, na katerem je pisalo: Molimo
za zdravo pamet. Ustavili smo se še pri treh
lipah in vodnjaku pred graščino.
Zadnjo uro smo se vrnili v učilnico. Po skupinah smo svoje delo in spoznanja predstavili
še drug drugemu.
Tea Pogačar, 9. a, in Lucija Tomažič, 9. b

GLASBENI KULTURNI DAN ZA 4. IN 5.
RAZREDE

ASTRONOMSKI TABOR

V torek, 10. novembra, smo se odpravili v
Ljubljano. Obiskali smo opero, kjer smo si
ogledali baletno predstavo Pastir. Pogovor o
kulturnem obnašanju, obisku kulturne ustanove ni bil odveč. Nastopajoči so nastopali s
plesom. Sama zgodba mi je bila všeč, manj pa
mi je bil všeč prostor, kjer smo sedeli. Težko
smo videli na oder.
Matevž Hribar, 4. b

SIMBA IN TILDI
Po jesenskih počitnicah je bil v šoli zelo zanimiv dan. Obiskali sta nas psički Simba in
Tildi. Pripeljali sta ju njuni lastnici Anja in
Marija iz društva Tačke pomagačke.
Najprej sta nam malo povedali o kužkih,
kako ravnamo z njimi, kako in kdaj jih peljemo
na sprehod in kako jih negujemo. Potem pa
smo morali še sami poskusiti, kako bomo ravnali s Tildi in Simbo. Vsak učenec je iz vrečke
potegnil določen predmet, ki ga je uporabil pri
kužkih. Eni so potegnili povodec, da so ju peljali po razredu, drugi so se igrali z njima z
žogicami. Jaz sem izbrala krtačo, da sem Simbo skrtačila.
Preizkusili smo se tudi v pospravljanju pasjih iztrebkov v vrečke. Seveda so bili iztrebki
le glineni.
Najbolj zanimivo je bilo, ko smo videli, kaj
vse Simba in Tildi znata. Skrbnici sta jih vodili in sta naredili osmico okrog nog, pritekli sta,
ko sta ju poklicali.
Ker imam živali zelo rada, mi je bil ta obisk
zelo všeč.
Manca Juvan, 4. c

Prvi vikend v oktobru se za nekatere učence
tretje triade ni končal v petek po peti šolski uri.
Tisti, ki nas zanima vesolje, smo se skupaj z našo
učiteljico fizike, Damjano Ogrinec, odpravili na
astronomski tabor v Medvedje Brdo, družbo pa
so nam delali osnovnošolci iz Domžal.
Dela smo se lotili po skupinah. Vsaka je
dobila svojo temo in manjši projekt, ki naj bi ju
predstavila zadnji dan. Naša je naredila plakat
o kometih, meteorjih, meteoritih in asteroidih
ter izdelala model luninih men.
Slabo vreme nam je malo ponagajalo, a vseeno smo lahko s teleskopi opazovali nočno nebo.
Videli smo zvezdno kopico M13 v ozvezdju
Herkul, planetarno meglico v ozvezdju Lire,
Andromedino galaksijo, Saturn, razsuto zvezdno
kopico in še nekaj drugih. S posebnimi sončnimi
teleskopi smo opazovali tudi Sonce. Videli smo
izbruhe in pege na Sončevem površju.
Astronomski tabor mi bo še dolgo ostal v
spomni, znanje pa bomo koristno uporabili.
Zala Erent, 9. a

KOMENDA – TE POZNAM?
14. oktobra smo imeli kulturni dan. Začeli
smo v likovni učilnici, kjer smo iz bele gline
izdelovali vazo. Na okroglo podlago smo pritrdili »kače« in vmes dodali tudi kakšen vzorček.
Po malici smo se v učilnici spoznavali z ži-

Bralno drevo v šoli v Komendi.
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SKAVTI
kot kitaristi pa Domen Jurkovič, Benjamin Lah
in Martin Rode. Čeprav nismo zmagali, smo se
dobro odrezali. Vse žabce se lepo zahvaljujemo
mentorju Domnu Jurkoviču in vsem, ki ste se
nam pridružili na tekmovanju, saj nam brez
vas ne bi uspelo. :)
Ljubezniva žabca, Vita.

V TISOČ SRCIH

Popotniki v naravi
Mi popotniki v naravi smo, ki žareče zvezde
družno gledamo. Mi po srcih bratje, sestre
smo, ki v vsak naslednji dan zaupamo. Tako so
nas v svoji pesmi opisale žabce. Pesem govori
o skavtih, tistih 89 mladih Komendčanih z
rdeče belimi ruticami, ki najraje čas preživljamo s prijatelji, še posebej v naravi. Žabce so
pesem »V tisoč srcih« spisale in uglasbile same, nato pa še nastopile z njo na slovenskem
skavtskem tekmovanju avtorskih pesmi. Punce, v imenu vseh voditeljev vam čestitam za
vašo ustvarjalnost in zavzetost pri oblikovanju
pesmi ter pogum za nastop!
Na splošno smo skavti sedaj že v polnem
pogonu, se tedensko srečujemo, že vemo kdaj
gremo na tabore, klan celo že ve kam gre in naj
vam izdam, da so si za svoj potovalni tabor
izbrali prečudovito lokacijo. Poleg tega pa se
znamo skavti tudi umiriti in dobro izkoristiti
lepo jesensko vreme, kot na primer nekega
sončnega petkovega popoldneva, ko smo se z
mašo v naravi priporočili Bogu za varno in
uspešno leto. Pa povabim še vse, ki to berete,
da ne spustite lepih jesenskih dni mimo vas in
vsaj kakšnega preživite v naravi in naj vas
zgodnja noč ne jezi, saj lahko opazujete zvezde. Poskusite poiskati veliki voz, kasiopejo,
orion in severnico, pa bo noč zasijala.

Ko nas sonce prebudi,
dober zajtrk okrepi,
se pripravimo na dvig zastave.
Himno pojemo na glas,
skavti so nam v ponos,
rdeče-bele rutice čez glavo.
Skavti dajo nam vse
in ko igra se začne
v tisoč srcih ogenj vžge.
Skavtski duh napolni me
nikdar, nikdar ne umre,
kri v naših žilah vre.
In skavtstvo v nas za vedno je.
Uživajmo ta sončni dan,
ves zagnan in nasmejan,
poln smeha, sreče in zabave.
Sonce spušča se za nas,
čakamo čarobni čas,
ko ob ognju peli bomo naglas.
Mi popotniki v naravi smo,
ki žareče zvezde družno gledamo.
Mi po srcih bratje, sestre smo,
ki v vsak naslednji dan zaupamo.
Žabce, Komenda 1.

Skavtfest
Žabce smo lani na skavtskem potepu napisale pesem in sestavile melodijo zanjo. Naš pobudnik in mentor je bil Domen Jurkovič. Dal
nam je razne nasvete, nam pomagal izboljšati
melodijo in nam rekel, da bi lahko nastopile na
skavtskem tekmovanju avtorskih pesmi- Skavtfestu. Ta ideja se nam je zdela imenitna. 24.
oktobra 2015 je končno prišel dan nastopa. Vsi
smo imeli malo treme, vendar smo tudi komaj
čakali. Nastopile smo Liza Novak, Sara Kokelj,
Zala Erent, Eva Lisec, Erika Golob, Klara
Žlindra, Maja Lah, Anja Smole in Vita Ciraj.
Za vokalno podporo sta se nam pridružili še
bivši žabci Magdalena Rode in Klara Novak,

Korajžnih pet na jesenovanju
Leto je naokoli in spet smo imeli super jesenovanje. Začelo se je 7. novembra, ko smo se
zbrali vodniki, podvodniki in voditelji ter skupaj preživeli en dan, poln iger, smeha in tortilj.
V soboto smo okrasili oltar za Zahvalno nedeljo
in že čez nekaj časa so prišli še ostali in smo
uradno začeli z jesenovanjem. Odšli smo v Trboje v skavtsko hišo blizu jezera. Ko smo razpakirali, smo se odpravili na šolsko igrišče, kjer
smo imeli športne igre. Bile so zelo zanimive,
saj smo tekmovali v premagovanju ovir in najboljši doseženi čas je bil 22 sekund. Po večerji
smo imeli podelitev našitkov za osebno napredovanje, kar na pomolu, tik ob jezeru. Nato pa
smo imeli zabavni večer, ki je bil poln pantomime, govorjenja in nočne igre morilec. Naslednji
dan smo se zbudili naspani in pripravljeni za

nov dan. ob 10.00 smo se odpravili k sveti maši,
pri kateri smo pridno sodelovali. Igrali smo se
veliko zabavnih in zanimivih igric, pri katerih
smo se vsi vživeli in zabavali. Pri hiši je bil tudi
maček, s katerim smo se zabavali in veliko nasmejali. Imeli smo tudi napete fantovske boje.
Po uradnem zaključku smo se vsi z enim skavtskim doživetjem odpravili domov. Če bi te dogodke sešteli skupaj v številke, bi za rezultat
dobili nepozabno jesenovanje.
Navihana gazela, Ana.

Jesenovanje Klana
6. dimenzije
Dan se krajša, temperature se spuščajo in
drevesa so že vsa prav lepo obarvana. Narava
se umirja, skavtsko leto pa je v vedno večjem
zagonu. Tako kot vse ostale veje, smo se tudi
Klan 6. dimenzije odpravili na jesenovanje.
Začeli smo ga v soboto, 7. avgusta , ob sedmih
zjutraj v Komendi, nato pa smo se z avtomobili
odpeljali do Sostrega, kjer nam je prostor za
prenočevanje odstopil naš duhovni asistent
Aleš. Ob prihodu smo se najprej posvetili katehezi o odgovornosti, preostanek jutra pa nam je
minil v znamenju obnavljanja skavtskega znanja preko različnih krajših izzivov. Po kosilu je
na vrsto prišla sladica (banano s čokolado), ki
smo jo spekli vsak na svojem ognju. V prostem
času smo se nato posvetili različnim dejavnostim, zvečer pa smo se vsi spet zbrali ter se
skupaj sprostili in zelo nasmejali ob različnih
igrah. Naslednji dan smo se najprej udeležili
svete maše, ki smo jo popestrili s kitaro in petjem, po njej pa smo se odpravili na igrišče, kjer
smo igrali košarko. Ta del mi je bil posebej
ljub, saj smo se vsi zelo vživeli in se tako imeli
res lepo. Počasi se je že bližala ura odhoda, zato
smo po kosilu le še pospravili prostor, kjer smo
bivali, in z molitvijo zaključili naše jesenovanje. Za konec lahko rečem, da smo se imeli res
lepo in da se zdaj še bolj povezani in bolj zagreti podajamo novim dogodivščinam naproti.
Neustrašni sokol, David.
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MEHURČKI, IZLET

Bilo je zanimivo in jesensko poučno

V Vrtcu Mehurčki je bilo v zadnjem mesecu
zanimivo, jesensko poučno in veselo. Najprej
so se najmlajši občani zbrali k ogledu predstave Piščanček Pik. Kulturno umetniška skupina
Vrtca Mehurčku KU Smeh jo je uprizorila v
dvorani Kulturnega doma v Komendi. Zaupno
smo izvedeli, da je predstava »navdušila zbrano otroško občinstvo«.
Seveda pa oktobra ni bilo kar tako tudi zaradi Meseca požarne varnosti. V vrtcu so se zaradi tega dogajale različne aktivnosti. Za otroke
pa je bilo največje veselje obisk Gasilskega
društva Moste. Seznanili so se z delom gasil-

cev, s preventivnimi ukrepi,
spoznavali so opremo, gasili
požar in seveda sedeli v gasilskem vozilu. Na koncu so gasilci otroke še pogostili s pečenim kostanjem in sladkimi
dobrotami.
Gasilci iz Most! Najlepša
hvala za zanimive predstavitve in - Na pomoč!
Sicer pa pečeni kostanj pri
gasilcih ni spomnil, da tudi
doma, v
vrtcu, vsako leto pripravijo
Kostanjev piknik . Otroci,
starši in zaposleni so se tistega sončnega popoldneva
zbrali na igrišču vrtca.
Imeli so številne zanimive
gibalne in likovne delavnice. Hišnik je poskrbel za
pečen kostanj, zaposleni v
kuhinji pa za pečena jabolka in čaj. Bilo je tako lepo,
da je popoldne kar prehitro
minilo.

Izlet v neznano

Člani PD Komenda smo se v soboto, 7. novembra 2015, odpravili na
Izlet v neznano. Zbralo se nas je kar 59. Letošnji izlet v neznano je organiziral vodnik Milan Šinkovec.
Izpred Planinskega doma na Podborštu smo se odpravili ob 8. uri
zjutraj. Vodnik Milan nam je tokrat že takoj ob štartu povedal, kam
gremo. Odpravili smo se na Koroško, v Avstrijo.
Naš prvi cilj je bil obisk Marije na Otoku (nem.: Maria Wörth) ob
Vrbskem jezeru. Danes je sicer otok zaradi znižanja jezerske gladine
povezan z bregom, vendar se je ime ohranilo še iz časov, ko ga je obkrožala voda. Na Otoku smo si ogledali priljubljeno romarsko gotsko
cerkev Svetih Primoža in Felicijana. Cerkev je bila prvič v pisnih virih
omenjena leta 894 kot Marija Verd oziroma slovensko Marija na Otoku.
V njej se nahajajo relikvije mučencev sv. Primoža in sv. Felicijana,
njeno lepoto pa poudarja baročna oprema ter dragocen Marijin kip.
Ogledali smo si tudi Zimsko cerkev, ki je bila zgrajena kot kapela ob
glavni semeniščni cerkvi. Je manjša, obdana s pokopališčem in zidom
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in zgrajena v stilu zgodnje srednjeveških cerkva.
Naš naslednji cilj je bil vzpon na Piramido (nem.: Pyramidenkogel),
najvišji leseni razgledni stolp na svetu. Najvišja od treh razglednih teras
je na višini 83 metrov. Stolp se ponaša tudi z najvišjim pokritim toboganom v Evropi. Na stolp so se nekateri povzpeli peš, večina pa z dvigalom. Z vrha stolpa je čudovit razgled na Vrbsko jezero in Celovec na eni
strani ter Hodišče in hodiška jezera ter Karavanke na drugi strani. No,
za res čudovit razgled se moramo zahvaliti tudi lepemu vremenu. S
stolpa smo se nekateri,
bolj pogumni, spustili
po toboganu, ostali pa
so se odpravili peš ali z
dvigalom.
Po krajšem postanku
za malico smo se odpravili v Sveče (nem.:
Suetschach), majhno
vas, ki leži ob Dravi
pod Karavankami, med
Celovcem in Beljakom.
V Svečah smo si ogledali kovaški muzej in
delavnico. Tamkajšnji
kovači so nas prijazno
sprejeli in pogostili ter
nam pokazali, kako
nastajajo kovaški izdelki. Nekateri od nas
so se tudi preskusili v
kovanju žebljev. Druga
skupina se je v tem času odpravila še na ogled kulturnega parka, kjer so
postavljeni doprsni kipi znamenitih koroških kulturnih delavcev.
V poznih popoldanskih urah smo se odpravili nazaj proti Sloveniji in
izlet sklenili z večerjo v Planinskem domu, kjer smo strnili vtise z ugotovitvijo, da smo se imeli lepo.
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ZAHVALE

V spomin

Jože
Kern
V 82. letu je minuli mesec nenadoma odšel. Še dan, dva prej je bilo
srečanje - beseda da besedo in običajen pozdrav. Danes je spominski
sprehod o njem kot ogledalo.
Že včasih je imela Komenda kar precej društev, klubov, in tudi kar
precej dogajanj. Že takrat, ko je bil predsednik krajevne skupnosti. Na
trenutke in v pogovoru trd, morda celo s počutjem, da je pretrd; tako v
besedah kot v razmišljanjih. Vendar mu ni bilo vseeno, kaj in kako se
kaže, dogaja, spreminja,…Komenda.
Pred nedavnim je Društvo upokojencev Komenda, ki je danes po tolikih
letih društvo z največ člani, proslavilo 60-letnico. Jože Kern-Nemčev je bil
nekaj časa tudi predsednik tega društva. Tudi Konjeniški klub Komenda je
letos praznoval 60-letnico obstoja in delovanja. In tudi temu klubu je Jože
Božja ljubezen je vedno veliko večja,
kakor more biti velika naša bolečina.
(Frančišek Saleški)

Kern plačeval članarino. Pa Planinskemu društvu Komenda prav tako.
Najbolj pa vedo marsikaj o njem člani turističnega društva Komenda.
Prav so zapisali, da je Jožetu Kernu bilo veliko do urejenosti in lepe prepoznavnosti Komende.
Na moji novinarski službeni poti se pravzaprav nisva veliko videvala
in pogovarjala. Sva se pa srečevala največkrat ob različnih pomembnih
priložnostih in v društvih. Pa takrat, ko je bil občinski svetnik v prvem
mandatu samostojne občine Komenda. Veselo in praznično pa je bilo,
ko so mu doma, na Klancu postavljali mlaj in igrali Gašperji.
Njegov odhod je pustil vrsto spominov in zanimiv, spoštovanja vreden
pečat dogajanjem v Komendi.
A. Žalar
ZAHVALA
V 69. letu se je poslovil
mož, oče, brat, stric

ZAHVALA
V 88. letu se je poslovil dragi
mož, oče, stari ata, pradedek,
tast, brat in stric

MARJAN
KOSIRNIK
upokojeni obrtnik
iz Most pri Komendi

FRANCE STELE, st.
mizarski mojster z Gore
Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, krajanom, upokojencem in
prijateljem za izrečeno sožalje, za cvetje, sveče in darove za maše;
duhovnikoma župniku Zdravku Žagarju in bratrancu Štefanu Steletu,
ministrantom, pevcem in pogrebniku za lep pogrebni obred – vsem,
ki ste ga spremljali na zadnji poti.
Vsi njegovi, Gora, november 2015

Ni res, da je odšel - nikoli ne bo!
Ujet v naša srca,
z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak
spremljal v tišini.

ZAHVALA
V 82. letu nas je zapustil
mož, oče, stari oče in pradedek

Zahvaljujemo se medicinskemu osebju - posebej Tatjani in Špeli,
pogrebni službi Jerič, gospodu župniku Zdravku Žagarju za opravljen
obred, gasilcem PGD Moste in darovalcem za dobrodelni namen.
Žalujoči žena Jelka, sinova Grega in Roman z Jano ter vnuki Marcel,
Margit, Patrik in Bine
Moste, november 2015
Kogar rad imaš,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je.

ZAHVALA
V 74. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, ata, tast,
brat in stric

IVAN CIBAŠEK - INE
iz Most pri Komendi

JOŽE KERN
s KLANCA
Z bolečino v srcu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, Občini Komenda, še posebej pa Društvu upokojencev Komenda, za lep govor in zapeto pesem zahvale. Iskrena hvala za podarjeno cvetje, sveče in lepe besede podpore in sočutja.
Hvala tudi g. župniku Zdravku Žagarju, praporščakom in pogrebni
službi Jerič.
Vsi skupaj ga ohranite v lepem spominu.
Vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in
sveče.
Zahvala gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred,
kvartetu GRM, violinistki, pevki, trobentaču in klarinetistu ter pogrebni službi Jerič.
Hvala tudi zdravstveni ekipi na Abdominalnem oddelku v UKC,
predvsem sestri Veroniki, Domu počitka Mengeš ter vsem, ki ste
našega ata pospremili na zadnji poti.
Žalujoči vsi njegovi.
Moste, novembra 2015
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Radosti vinotoka so lahko prijetne
Kakor za koga. Dober mesec za nepridiprave, ki so zakrivili več lumparij kot v »sušnih« mesecih, slab za oškodovance. Ta mesec v analih
Policijske postaje Kamnik beležijo vse vrste kaznivih dejanj, ki so občanom zagrenila življenje.

VLOMI
Prijavljen je bil poskus vloma v stanovanjsko hišo v Mostah (14.10.).
Istega dne pa je bilo vlomljeno v poslovni objekt v Mostah; 19.10 so
nepridipravi vlomili na gradbišče v IC v Žejah, kjer so si prisvojili električni material.

TATVINE
Obiskovalec sejma v Komendi je 3.10 ostal brez denarnice, 5.10 pa je
bil na sejmišču ukraden trosilnik. Precej predrzno dejanje. Osebni avto
VW Golf variant srebrne barve je 24.10. v Mostah menjal lastnika brez
njegove privolitve.

JAVNI RED IN MIR
Verjetno napis na spomeniku pred cerkvijo, ki priporoča , da molimo
za zdravo pamet, le vpliva na medsebojne odnose doma in izven njega.
Morda tudi zato policijska statistika beleži le en primer verbalnega
spora med izvenzakonskima partnerjema v Mostah, ki je bil slišen tudi
pri sosedih. Posredovanje policije 27.10 je bilo potrebno.

PROMETNE NESREČE
Ta mesec je bil bogat s prometnimi nesrečami. Vzroki so različni, vsi
pa kažejo na pomanjkanje pazljivosti in previdnosti, pa tudi brezobzirnega vedenja v prometu.
V sredo, 7.10., ob 7.48 je povzročitelj nesreče nepravilno premikal
svoje vozilo. V ponedeljek, 19.10., se je zgodila prometna nesreča na
Glavarjevi ulici. Vzrok – neprilagojena hitrost. Zaradi istega vzroka je
bil »kriv« prometne nesreče rondo v Komendi, kjer je počilo v torek,
20.10., ob 9.35. Posledice: zvita pločevina in lahke telesne poškodbe.
Neprilagojena hitrost in morda tudi »lepa« cesta sta bili vzrok za prometno nesrečo v soboto, 24.10., ob 2.30 na cesti Moste-Vodice, v Žejah. V
četrtek, 29.10, ob 13.28 je v križišču pri IC Žeje zaradi izsiljevanja
prednosti nastala materialna škoda, tudi lahke telesne poškodbe niso

Čebelica – zahvala gasilcem.
Bil je lep jesenski vikend, ki pa se je šele po
posredovanju gasilcev iz Most končal srečno.
Po mesecu truda in kar nekaj vloženih prihrankih sem preskusil letenje daljinsko vodenega letala. Kaj hitro sem ugotovil, da upravljanje take igrače ni ravno enostavno, saj mi je
ušla na drevo. Po večurnem trudu, da bi letalo
spravili na tla, smo na pomoč poklicali gasilce.
Ne glede na to, da je konec koncev šlo le za
igračo, so se gasilci dela lotili, kot bi šlo za
reševanje pravega letala – resno, hitro, z uporabo opreme, kot v pravih akcijah, skratka
profesionalno.
Res sem jim hvaležen za njihovo posredovanje. V bodoče pa za moj konjiček raje izberem teren z več prostora in po
možnosti brez dreves ali drugih ovir.
Timotej Peršin, 8c

izostale. Istega dne ob 20.32 je v Mostah zaradi nepravilnega premika z
vozilom nastala materialne škoda.
Dnevi, ko to pišem, so polni sonca, le odpadajoče liste se kopiči na
cestah; zjutraj občasna megla, ki težko čaka, da jo posrka sonce. Pa je to
le prehodno in kmalu bo čas, ko bodo ceste tudi bele in pomrznjene, ko
bodo dnevi še krajši in bodo postali pretnja vsem, ki se ne znajo pravilno
obleči in opremiti za večerne pohode. Potekel je tudi z zakonom predpisani čas, ko moramo letne pnevmatike zamenjati za zimske. Pred nastopom mrzlih dni je dobro peljati avto na pregled k mehaniku, da bo vožnja
pozimi varna in udobna. Pa še to reklo, ki je sicer obrabljeno, pa še vedno aktualno zaradi vedno večjega števila alkoholiziranih voznikov:
Če piješ, ne vozi!
Pa prijetno in varno zimo vam želim!
Tone Ogorevc

Odšli
so…
France Stele, Gora pri Komendi 2, star 87 let
Ivan Cibašek, Moste 56A, star 73 let
Zoro Volk, Komenda, Sadarjeva cesta 19, star 84 let
Stanislav Barle, Nasovče 13, star 86 let
Marjan Kosirnik, Moste 1B, star 68 let
Terezija Zadrgal, Komenda, Glavarjeva cesta 50, stara 77 let
Angela Ocepek, Nasovče 25, stara 93 let
Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina,
ko ostaja v srcu
tiha skrita bolečina.

ZAHVALA
V 78. letu nas je zapustila žena,
mama, babica, prababica, tašča,
svakinja in teta

TEREZIJA ZADRGAL
roj. ŠTEBE
Malnškova mama iz Komende
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
znancem in prijateljem za izrečena ustna in pisna sožalja, darovane
svete maše, cvetje in sveče.
Še posebej se iskreno zahvaljujemo dr. Majdi Ambrož-Mihelčič za
nesebično pomoč in lajšanje bolečin v času njene bolezni.
Gospodu župniku Zdravku Žagarju se zahvaljujemo za lepo opravljen pogrebni obred, gospodu Jožetu Romšaku za besede slovesa,
praporščakom,Čebelarskim društvom Komenda, Kamnik, Mengeš
in Cerklje, Društvu upokojencev Komenda, izbranemu pevskemu
zboru in pogrebni službi Jerič.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni
zadnji poti.
Vsi njeni

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: Katja Tabernik, Bojan Škof, Danica Zmrzlikar, Marija Špehonja, Grega Krmavnar, Andraž Lozinšek, Marko Dobnikar.
Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tanja Sušnik, dr. Marko Žerovnik ... Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 2100 izvodov. Izhaja enkrat
mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si
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Vaš Sveti Miklavž
s spremstvom

Dobri mož Miklavž prihaja spet med vas!
Dragi otroci! Leto 2015 se počasi poslavlja, glas o vaši pridnosti je
segel do mojega ognjišča in zato sem se odločil, da vas zopet obiščem.
Prišel bom v soboto, 5.12.2015, pred
vse cerkve v fari in to po naslednjem
vrstnem redu:
- ob 18.00 pred cerkev sv. Klemena v
Suhadolah,
- ob 18.20 pred cerkev sv. Boštjana v
Mostah,
- ob 18.40 pred cerkev sv. Pavla na
Križu ,
- in nazadnje še ob 19.15 pred cerkev
sv. Petra v Komendi.

Blagoslov konj na Križu
Na god sv. Štefana, 26. decembra 2015, bo na Križu štiriindvajseti
obred blagoslovitve konj. Ob 10. uri bo v podružnični cerkvi Spreobrnjenja sv. Pavla slovesna maša, po njej pa bo pred cerkvijo blagoslovitev konj.
Vabimo vse lastnike konj iz bližnje in daljne okolice ter konjenike
iz Konjeniškega kluba Komenda, da se ob 11. uri zberejo pri bifeju
Megi na Križu, od koder bo krenil sprevod po vasi do cerkve. Konjenike bomo pogostili, prejeli bodo spominska darila lončarskega
mojstra Franca Kremžarja. Tudi za obiskovalce se bo kaj našlo za
prigrizek. Gospodinje bodo napekle in pripravile slaščice, gospodarji pa bodo poskrbeli za tekočino proti mrazu. Ob prazničnem klepetu
nam bo lepo minil drugi dan božičnega praznika.
Pripravljalni odbor

MESTNA KNIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

PRAZNOVANJE 10-LETNICE V KOMENDI
Obletnico delovanja bodo proslavili v petek, 4. decembra
2015, ob 17. uri v prostorih
krajevne knjižnice Komenda.
V kulturnem programu bodo
nastopili otroci iz vrtca Mehurč-

ki, skupina Srnice pod mentorstvom Maše Sitar in mažoretke iz
Twirling in mažoretnega kluba Komenda. Za smeh bo poskrbel Boštjan Gorenc – Pižama s standup nastopom Pehar suhih fig, v katerem
bo predstavil svoj pogled na slovenske pisatelje in njihova dela. Sledilo bo odprtje IGROTEKE. Z igroteko bodo v knjižnici uvedli izposojo igrač in otrokom polepšali pravljični začetek decembra.
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dogajanj novembra in decembra 2015
GASILSKA ZVEZA KOMENDA
ZADNJE LETOŠNJE TEKMOVANJE - Danes, petek, 27. novembra, bo v gasilskem domu v Mostah zadnje letošnje tekmovanje
gasilske mladine gasilskih zvez Komende in Kamnika. Mladi gasilci
se bodo tokrat pomerili v pikadu.
CENTER ZA RAVNANJE Z OPDPADKI SUHADOLE
DAN ODPRTIH VRAT - Publicusov Center za ravnanje z odpadki
v Suhadolah vabi občane Komende v soboto, 5. decembra 2015,
med 9. in 13. uro na predstavitev procesov ravnanja z odpadki v
Suhadolski jami.
VDC INCE MOSTE
OGLED IN NAKUPI - Varstveno delovni center INCE Mengeš - Enota v Mostah vabi v četrtek, 3. decembra, od 9. do 19. ure na obisk in
ogled enote v Mostah, kjer boste lahko kupili številne unikatne izdelke
za obdaritev svojcev in prijateljev ob prihajajočih praznikih.
TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
POSTAVITEV NOVOLETNE JELKE - Novoletno jelko bodo
postavili drevi (petek), 27. novembra, ob 17. uri s kulturnim
programom in izdelovanjem adventnih venčkov na Koželjevi
domačiji na Gori.

Radomelj do kmetije Sovd. Odhod bo ob 8.30 izpred trgovine s sadjem
v Mostah.
Obvestilo pohodnikom. Vsi, ki se boste udeleževali pohodov, svojo
udeležbo javite vodji sekcije Marjanu Marnu na tel.: 041-694-209.
Tako bo zagotovljen lažji pregled udeležencev za naročilo malice.
Udeležbo javite najpozneje v petek pred odhodom.
IZLETNIŠKA SEKCIJA
IZLET V NEZNANO - Izlet bo v četrtek, 10. decembra. Odhod avtobusa iz Komende bo ob 7. uri.
SILVESTROVANJE - Skupno silvestrovanje bo v četrtek, 31.
decembra, v Benediktu v Slovenskih goricah. Odhod avtobusa iz
Komende bo ob 17. uri.

TRŽNICA - V soboto, 5. in 19. decembra, od 8.00 do 12.00 bo na
Koželjevi domačiji na Gori zadnjič letos tradicionalna tržnica v organizaciji Turističnega društva.

ŠAHOVSKA SEKCIJA
HITROPOTEZNI TURNIR - V ponedeljek, 21. decembra, ob 17.
uri se bo začel tradicionalni hitropotezni šahovski turnir v društvenih
prostorih na Glavarjevi cesti 104.

JASLICE NA KOŽELJEVI DOMAČIJI - V petek, 18. decembra, bodo ob 17. uri na Koželjevi domačiji odprli razstavo jaslic.
Prireditev se bo nadaljevala s Pravljičnim večerom za otroke.
Razstava jaslic bo odprta tudi v soboto, 19. decembra, od 8. do
12. ure in 20. ter 26. decembra med 15. in 18. uro. Po dogovoru pa
za skupine tudi v drugih dnevih.

SKUPAJ SE IMAMO FLETNO - Društvo upokojencev Komenda bo v sodelovanju s dvema sosednjima društvoma v soboto, 26.
decembra, ob 16. uri organiziralo skupno tradicionalno prireditev SKUPAJ SE IMAMO FLETNO. Prireditev bo v Kulturnem
domu v Komendi. Lepo povabljeni, bodimo skupaj.
GLASBENA ŠOLA KAMNIK
KONCERT V KOMENDI - Lepo povabljeni na praznični koncert
Glasbene šole Kamnik ob koncu leta. Koncert bo v dvorani Kulturnega doma v Komendi v četrtek, 10. decembra 2015, ob 18. uri.
KULTURNO DRUŠTVO GODBA KOMENDA
BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT - Godba Komenda in Otroški pevski zbor OŠ Komenda Moste vabita v nedeljo, 20. decembra,
ob 18. uri na Božično-novoletni koncert. Koncert bo v dvorani
Kulturnega doma v Komendi. Vstopnine ni.

KONJENIŠKI KLUB KOMENDA
MIKLAVŽEVA TEKMA - Na hipodromu v Komendi se bodo v soboto, 5. decembra, ob 12.30 začela tokrat prvič kasaška tekmovanja,
ki bodo trajala do poznega popoldneva. Obeta se lepo in zanimivo
popoldne pred večernim obiskom Miklavža v Suhadolah, Mostah,
na Križu in v Komendi.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
POHODNIŠKA SEKCIJA
ŠENTJOŠT NAD KRANJEM - Člani sekcije bodo zavzeli znano izletniško točko jutri, v soboto, 28. novembra. Odhod ob 8.30 izpred trgovine s sadjem v Mostah.
H KMETIJI SOVD - Pohod bo v soboto, 12. decembra, mimo
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TWIRLING IN MAŽORETNI KLUB KOMENDA
MAŽORETKE Z GODBO - Tudi letos ob koncu leta bo praznični
nastop članic Twirling in mažoretnega kluba, ki že leta dosegajo
doma in v tujini uspehe pod vodstvom kreatorke Anite Omerzu.
Prireditev skupaj z godbeniki Godbe Komenda bo v nedeljo, 20.
decembra, ob 15. uri v Športni dvorani v Komendi.

škov. Približali so tudi T-2 storitve, saj so pooblaščeni zastopnik. Nahajajo se v Kamniku, Ljubljanska 3c. tel:01/839 47 97 ali 059 055 597.
Delovni čas: 9.00-19.00; Sobota: 8.00-13.00
Nagrade:
1. nagrada - namizni žar GORENJE TG2000C
2. nagrada - likalnik FIRST Austria T-5628-4
3. nagrada - penilec mleka ELECTROLUX EMS 100
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 10. decembra 2015. Na kuverto napišite ime, priimek,
naslov in Nagradna križanka.

Nagrajenci Nagradne križanke Mediteranska kozmetika Adria Spa
Slovenija V. Ribič s. p., Nataša Ribič, Lahovče 91, Cerklje 4207 v
Aplenci Glasilu občine Komenda, številka 10/2015:

Media Dom tehnična trgovina nas z gospodinjskimi aparati in televizorji razvaja že skoraj 16 let. Svojo ponudbo so nadgradili še s kuhinjami na ključ. Torej Leseni del in Aparati. Da bi bila odločitev lažja, se
lahko odločite za plačevanje do 36 obrokov brez obresti in ostalih stro-

1. do 4. nagrada
Paket z gelom za tuširanje, s kremo za roke in maslom za telo
- MAŠA GRKMAN, Potok 5 A, 1218 Komend
- MIRA PODBELŠEK, Podboršt 10 A, 1218 Komenda
- JUSTINA URBANEC, Slamnikarska 14, 1234 Mengeš
- IRENA GOLOB, Klavčičeva 10, 1241 KAMNIK
Čestitamo! Nagrajenci bodo nagrade dobili po pošti.

projekranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
4000 kranj, jezerska cesta 20 •

℡ 04/ 280 6000 • fax: 04/ 204 2330 • www.ggd.si • e-mail: info@ggd.si

Gorenjska gradbena družba d.d. ima več kot pol stoletno tradicijo na področju vzdrževanja in gradnje cest.
Danes je podjetje široko specializirano za gradnjo najzahtevnejših inženirskih
objektov, kot so mostovi, čistilne naprave, zahtevni oporni zidovi, ceste, objekti
komunalne infrastrukture, športni objekti in objekti visoke gradnje. Podjetje je
postalo vodilno na Gorenjskem in tudi širše sodi med večja in uspešnejša gradbena
podjetja v Sloveniji.
● imamo znanje in tehnični kader z referencami in znanjem
● proizvajamo in prodajamo asfaltne mešanice vseh zahtevnosti, najzahtevnejše betonske mešanice, peščene in kamnite agregate. Vsi materiali so visoke kakovosti,
kar dokazujemo z lastnim laboratorijem.
● uvajamo tehnologije in znanja, ki temeljijo na čim večji ponovni uporabi vgrajenih
materialov
● izdelujemo in montiramo kovinske konstrukcije in ostala ključavničarska dela s
področja gradbeništva
● načrtujemo in projektiramo objekte cestne in komunalne infrastrukture
● V zadnjih dveh letih smo zgradili več velikih projektov:
● Rekonstrukcija regionalne ceste Zali Log – Davča v dolžini preko 7 km
● Izgradnja Obvoznice Škofja Loka v skupni dolžini skoraj 4 km skupaj s predorom
Sten v dolžini 712 m
● Rekonstrukcijo čistilne naprave Kranj
● Izgradnja fekalne kanalizacije na območju naselij Bitnje – Žabnica v dolžini 33 km
● Izgradnja vodovoda Bašelj – Kranj
● Izgradnja vodovoda v porečju Sotle, ki obsega dobrih 60 km vodovoda v občinah
Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah
Trenutno izvajamo dela na projektih: Nadgradnja odseka železniške proge Dolga gora
– Poljčane, Prva etapa izgradnje avtoceste Draženci - Gruškovje, Izgradnja kanalizacije v občini Kamnik, Rekonstrukcija Zaloške ceste v Ljubljani, Izvedba gradbenih del za
novo linijo za toplotno obdelavo debele pločevine v podjetju Acroni Jesenice ter vzdržujemo državne ceste na območju Gorenjske in deloma na območju Ljubljane.
Gorenjska gradbena družba d.d. je zanesljiv in stabilen partner,
ki vedno izpolnjuje svoje obljube.

