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Aplenca
Zares
nepozaben novoletni koncert
z dobrotnikom UPPG

Poltretja ura je minila, kot da bi se ura ustavila. Naenkrat. Ja, bil je zares
nepozaben novoletni koncert, ki ga je pred polno dvorano kulturnega
doma (tudi na balkonu jih je bilo nekaj) v soboto, 25. Januarja, v že 14.
organizaciji Ustanove Petra Pavla Glavarja in pod pokroviteljstvom
Mecena Občine Komenda z županom Tomažem Drolcem imel tokrat
dobrotnik Vlado Kreslin.
Uvod v večer, ki si ga polna dvorana na začetku najbrž ni znala in
vedela predstavljati, je obeležil nagovor predsednice Ustanove Petra
Pavla Glavarja dr. Marte Ciraj, ki je tudi tokrat poudarila njeno delovanje v izročilu:

Pomoč nadarjenim pri šolanju in pomoč tistim, ki so pomoči potrebni.
»Tako ustanova deluje že 15. leto na izročilu, ki nam ga je zapustil
Peter Pavel Glavar, ki je ustanovil tudi prvo šolo, da bi omogočil šolanje nadarjenim učencem.« Pomoč in nove moči v vodstvu pa danes
potrebuje tudi ustanova, je rekla dr. Marta Ciraj in povabila k pridruženju.
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Ob podelitvi priznanja Mecenu Občini Komenda je župan Tomaž
Drolec posebej poudaril nadaljevanje izročila Petra Pavla Glavarja, ki
ga z izredno zavzetostjo in pomočjo nasploh v danšnjem času izvaja in
s tem tudi pomnaga občini vodstvo Ustanove. Iskrena hvala.
Zahvalili so se in našteli tudi vse dobrotnike in velikega dobrotnika
Družbo Lidl, ki prispeva denar in donira živila, sodelovala pa tudi pri
organizaciji novoletnega koncerta v letu 2013.
Listine o štipendiranju so dobili Vanessa Bera iz Most, Barbara Pavlinič s Klanca in Rok Valenčič iz Žej, popotne listine pa Anja Bolarič iz
Most in Teja Koželj z Gore.
Dogajanje in večer po uradni
že 14. slovesnosti podeljevanja
pa je nato vzel v roke-prste z
govornimi vložki tokrat dobrotnik Ustanove Petra Pavla
Glavarja in ime novoletnega
koncerta Vlado Kreslin. Bolj
ko je igral in govoril, bolj mu
je polna dvorana sledila in se
odzivala na odru njegovi vlogi,
delu, humornim dogajanjem.
Nazadnje, kot rečeno v uvodu,
je navdušil, ko je s harmoniko,
z aplavzi in podaljševanji
končal večer. Da je bilo navdušenje popolno, koncert pa
bo ostal še dolgo v spominu, je »potrdila« tudi predsednica dr. Marta
Ciraj, ko prevzeta ob zahvaljevanju kar ni našla besed za izraz nepozabnega navdušenja. Ja, res je bil nepozaben letos na novoletnem koncertu
tokrat veliki dobrotnik UPPG Vlado Kreslin. Še enkrat hvala zanj,
hvala Ustanovi in vodstvu s sodelavci in hvala tudi občinstvu.
Andrej Žalar

Aplenca
Župan
pri najstarejših
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Približno pol odstotka občanov Občine Komenda je starih blizu 90 let
ali več. Polovica vseh, ki jih ob koncu leta vsako leto obišče župan Tomaž Drolec, se z njimi pogovori in jim ob pozornostnem darilu zaželi
predvsem zdravje, je v domovih v Kamniku, Mengšu in Gornjem Gradu.
Od skupno 30 občank in občanov (med njimi so samo štirje moški) jih
polovica živi doma v občini Komenda in nad nekaterimi bdita tudi
Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost in Zavod medgeneracijsko središče Komenda. Druga polovica pa je v domovih izven občine v
tako imenovanem institucionalnem varstvu.
Tudi ob koncu minulega leta je župan vse obiskal, z njimi pokramljal,
jim zaželel zdravja in srečno v letu 2014.

Pozdrav ob odhodu starega leta
Spet, in tudi tokrat ob koncu leta (22. decembra), so pripravila slovesen
in zares lep pozdrav v polni športni dvorani v Komendi dekleta Twirling
mažoretnega kluba Komenda. Sto (100) jih je bilo; in nekatere so nastopile prvič, nekatere med njimi pa že peto leto. Lani so bile uspešne na
svetovnem, evropskem in državnem prvenstvu. Za vse uspehe pa je

»kriva »trenerka in kreatorka Anita Omerzu. Hvala Anita.
Z nastopom in z zahvalo Mirjam Kepic, povezovalko programa, pa se
je poslovilo od klubskega leta 2013 tudi vodstvo s predsednikom Andrejem Ulčarjem in s tajnico Majdo Ravnikar. Zahvalili so se prvi predsednici Bernardi Zgonec in pobudnici ustanovitve kluba leta 2007 Aleksandri Majcen. Z željo za uspešno pot naprej pa sta začela vodenje
predsednica Marija Štricelj in tajnica kluba Urška Uranič.
In mažoretke? Skrbite skupaj z Anito za to, da se bo ime Komenda
slišalo in videlo tudi letos še naprej po svetu in doma; če ne prej, na
odprtju letošnjega Spomladanskega sejma 10. aprila v Komendi. In
hvala, seveda, vsem staršem deklet!
A. Žalar

December z jaslicami
Poleg obiskov Miklavža v začetku decembra po vaseh Suhadole, Moste,
Križ in Komenda so bile jaslice ob koncu leta povsod prvi prireditveni
dogodek.
Prvič so jih na prostem postavili v Žejah na Pavčkovem travniku (na
sliki) ob državni cesti Moste - Vodice. Pobudo lastnika Staneta Kavčiča
za postavitev jaslic na njegovem travniku ob cesti je podprl Vaški odbor
Žeje s podjetnikom Igorjem Štebetom. Posebnost predstavitve pa je, da
je še nedolgo tega nazaj na tem prostoru ob cesti bila neugledna, napol
podrta stara hiša. Na praznični večer ko so se pri jaslicah zbrali vaščani,
so zaigrali tudi Gašperji.
- A. Ž.

Največje jaslice doslej v cerkvi sv. Petra v Komendi pa so postavili
Marko Grilc, Sebastijan Strnad in Andrej Gašperlin (vsi Moste) ter Janez
Pogačar z Gore.
- J. P.

Vokalno instrumentalna skupina Stopinje
in Društvo umetnih kulturnikov Kaj ti mar
Komenda

vabita na prireditev
ob slovenskem kulturnem prazniku.
Prireditev bo v petek, 7. februarja
2014, ob 20. uri
v Kulturnem domu v Komendi.
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ŽUPAN TOMAŽ DROLEC

Zanimivo.
Smo celo prvi v Sloveniji.
Če bi vsi, ki smo bili vključeni v izgradnjo centra v Komendi, delali pošteno, do zapletov nikoli ne bi prišlo. - Lani smo bili 2., letos
smo celo prvi. - Če pa si sam prvi, si umazan, ker drugih nisi počakal. - Pri nas se spreminjajo tudi prednosti. - Mladi, že čez nekaj let
se boste sramovali…
Stopili smo v novo leto in zadnjo četrtino
četrtega mandata vašega županovanja, ki
ste ga začeli hkrati takrat v novi, samostojni
Občini Komenda. Po prvih treh nadvse
uspešnih in izredno razvojnih mandatih je
sedanji nekako, recimo turbolenten; tako
kot je tudi nasploh kup turbolentnih dogajanj v Sloveniji. Bili ste nepravnomočno
obsojeni pred nekaj meseci lani na sodišču v
Kamniku, pred dnevi je sodišče v Kranju v
zvezi z Gorenjsko banko še ne pravnomočno
odločilo Komendi v prid, Inštitut za razvoj
Slovenije pa je Komendo uvrstil med 211
občinami v Sloveniji na 1. mesto kot najbolj
perspektivno gospodarsko razvojno naravnano občino. Komenda je torej, če sem malo
hudomušen, nenehno v prvem planu v državi Sloveniji.
»Ja, prejšnji teden smo izvedeli, da je
Okrožno sodišče v Kranju odločilo nam v
prid glede spora med našo občino in Gorenjsko banko. Šlo je za ničnost poroštva občine
Komenda pri dodelitvi kredita Gorenjske
banke podjetju, ki je pričelo z izgradnjo poslovno stanovanjskega objekta v centru Komende. Rekel bi, če bi vsi, ki smo bili vključeni v izgradnjo centra v Komendi, delali
pošteno, do zapletov nikoli ne bi prišlo. Žal
pa so se, tako kot smo bili in smo priča v
mnogih primerih v Sloveniji, tudi k nam vrinili poslovneži, ki so zame, da rečem brez
dlake na jeziku, lopovi oziroma tajkuni. Kako
naj si sicer drugače razlagam delovanje gradbinca, v našem primeru Tehnika iz Škofje
Loke, ki je po nekih podatkih zaračunal za
prek 600.000 (šesto tisoč) evrov več za dela,
ki jih ni nikdar opravil. Osebno sem prepričan, da sem jaz zadnji, ki bi moral odgovarjati za to. Pred sodniki bi se morali znajti pravi
krivci, ki so v nadzoru in v gradbincu.
Pravzaprav pa sem vesel, da je tako mislilo
in odločilo tudi sodišče v Kranju. Upam pa, da
se bodo zato pred roko pravice znašli čim prej
tudi tisti, ki so z nečednimi posli pripeljali
gradbišče sredi Komende v sedanjo nevzdržno
razvalino. Nadaljevanje in rešitev te neuglednosti bosta v veliki meri odvisna od banke in
novega lastnika podjetja, ki sedaj gradi center.
Pogovori potekajo že nekaj časa in želim si, da
bo tudi banka z novimi ljudmi našla skupni
jezik.«
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Če vas prav razumnem, ste torej s trenutnim
dogajanjem zadovoljni?
»Upam in pričakujem, da bo na sodbo sodišča v Kamniku sodišče na drugi stopnji v Ljubljani pritožbo odločilo meni v prid. Preseneča
pa me in kar ne morem verjeti, kako nekateri
novinarji hočejo na vsak način delati senzacijo
tudi tam, kjer je ni. Saj me dobesedno blatijo in
kažejo v negativni luči. Tako kot pred leti, ko
sem doživel pravi medijski linč za nekaj, kar
nikdar nisem počel, in sem postal medijsko
umazan župan. Danes, ko se koruptivna podkupovanja masovno razkrivajo v naši državi,
pa kot da sem še vedno jaz kriv za vse to in
zato ostajam še naprej umazan. Pred dnevi mi
je nekdo rekel: Veš, če si prvi, si umazan, ker
drugih nisi počakal. Namreč, če si sam pred
vsemi, si problem.
Ob zadnji sodbi v Kranju so mediji v glavnem poročali korektno. Ena od novinark pa se
očitno ni mogla otresti okoljskih ambicij in je
v prispevek vpletla še Poslovno cono in Medgeneracijsko središče. Kako »čudno« se je lotila tega, kaže tudi njen uvod, da je Kamniško
sodišče presodilo nekaj, česar sploh ni obravnavalo. Sicer pa o njenih virih raje ne izgubljam
besed. Naj kar sami čim prej pometejo pred
svojim pragom...«
Kako pa si razlagate 1. mesto Komende kot
najbolj perspektivne in gospodarsko razvojno naravnane med 211 občinami?
»Ob vsem tem zanimivo, mar ne?! Mislim
pa, da smo s tem lahko še kako zadovoljni, da
tako rečem, zadovoljni večina oziroma vsi občani. Naj še dodam, da smo na 6. mestu po
merilih o kvaliteti bivanja, ravnanja za naravnimi možnostmi, po gospodarski in nasploh
razvojni usmeritvi itd.
Z delom oziroma stanjem v tem mojem
mandatu pa moram poudariti, da nisem zadovoljen. Lahko bi bilo drugače, saj smo občina
z največjim naravnim prirastom in socialno
razvita. V lepem okolju živimo in ker je to
življenje odvisno od slehernega med nami, bi
vsakdo in vsi skupaj morali težiti k temu; k
boljšemu, h kvalitetnejšemu življenju za vse
nas v občini. Veliko je takšnih med nami, ki
so si za to doslej prizadevali. Zato njim moja
iskrena zahvala v imenu vseh tistih, ki brez
njih takšnega življenja, kot ga živimo, ne bi
imeli.
Bilo pa je zadnja leta tudi preveč nasprotovanj, podtikanj; in tako tudi skupnega cilja ni

bilo. Zato mi je hudo, da so zadnja štiri leta
minila v medsebojnem obračunavanju, namesto, da bi nadaljevali pot v smeri takšnega razvoja, kot smo ga bili vajeni. Nekateri pogojujejo ta naš prejšnji razvoj v občini nasploh v
Sloveniji z leti debelih krav. No, pa naj potem
še povedo, zakaj niso tisti, ki so bili ob ustanovitvi naše občine krepko pred nami, to prednost
ohranjevali in jo nadaljevali.
Upam, da bo v novem mandatu novoizvoljenim bolje uspe(va)lo.«
Na zadnji seji občinskega sveta pred tednom
dni je bil sprejet letošnji občinski proračun.
(O njem več v prihodnji Aplenci). Prosim pa
vas, da razložite na seji sprejeto peticijo
glede ceste Žeje-Vodice.
»Po informacijah župana Občine Vodice civilna iniciativa v občini poudarja, da je pri njih
potrpljenja z odlašanjem izgradnje obvoznice
v Vodicah konec. Zahtevajo pa tudi zmanjšanje
osnega pritiska pri tovornjakih, ki sedaj vozijo
skozi Vodice. Naš občinski svet je tako prejšnji
četrtek zato sprejel kot peticijo tri sklepe in sicer:
● da se takoj nadaljujejo aktivnosti na odseku ceste Žeje-Vodice in Mengeš-Žeje;
● da se do dokončanja povezovalne ceste
brez omejitev dovoli tovorni promet, prepove pa se tranzitni promet med Žejami in
Vodicami in
● da se brez vseh omejitev dovoli lokalni
promet do Poslovne cone in podjetij v Žejah in Vodicah.
V vsem drugem pa tudi v Komendi podpiramo Kamnik in Vodice, saj smo že pred meseci
skupaj pisali na državne ustanove in službe,
kako nujna je cesta Želodnik-Vodice; še posebej tudi za občino Komenda. Prav smešno pa
je na primer, da smo v Komendi pred leti slovesno podpisali namero z Ministrstvom za
promet, DARS-om in DRSC-jem, da se bomo
po obvoznici mimo Most peljali že leta 2008(!).
Ja, ko se pri nas menjajo vlade, se spremenijo
tudi podpisane prednosti.
Pa še tole bi za konec rekel mladim občanom:
Cestno ogledalo, prometni znak, ograja ob
potoku, lesena klop,… nimajo nič s tem, če
niso zadovoljni. Zato naj ne delajo škode občini, saj se bodo že čez nekaj let lahko samo
sramovali tega.«
A. Žalar

Aplenca
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Največji sejem na Gorenjskem

Konjeniški klub Komenda bo prihodnje leto spomladi proslavil 60-letnico delovanja kluba in 20-letnico sejmov v Komendi.
Prireditelji in obiskovalci sejmov vedo, da
je bil nekdaj največji sejem na Gorenjskem,
v času skupne države Jugoslavije pa celo v
Sloveniji, Mednarodni gorenjski sejem v
Kranju. Njegovi začetki so namreč segali
daleč tja v leto 1500.
Poltisočletno tradicijo sejmov na Gorenjskem pa s prenehanjem (propadom) sejmov v
Kranju Gorenjska ni izgubila. Že 18 let jo namreč nadaljuje in hkrati potrjuje Komenda.
Začetki sejma v Komendi pa so bili v Konjeniškem klubu, ki mu je že takrat predsedoval
Alojz Lah, poznan tudi po Kmetijskem centru
Lah na Klancu v Komendi. Takrat, pred več
kot 18 leti, letos bo namreč 19 let Kmetijsko
obrtniškega sejmai v Komendi, je Lojze Lah s
še štirimi poslovnimi sodelavci, ki so bili do
takrat tudi razstavljavci na sejmu v Kranju,
pripravil razstavo na 200 kvadratnih metrih v

Komendi. To je bil tudi začetek sejmov (ne
semnov) v Komendi, ki je danes poznana po
dveh, Spomladanskem in Jesenskem sejmu, v
Sloveniji in tudi prek meja. Na 32.000 kvadratnih metrih razstavnih površin, s prek 500 razstavljavci in prek 70.000 obiskovalci v treh
dneh, je sejem danes vsebinsko povsem primerljiv in enakovreden radgonskemu sejmu in
nekaterim drugim v sosedstvu tudi prek meja.
Letos bo torej še vedno pod predsednikovanjem Lojzeta Laha Konjeniškemu klubu Komenda že devetnajsto leto sejmov v Komendi.
Konjeniški klub s sejmi pa je tudi velika opora
delovanju tako konjeništva kot tudi drugim
društvom v občini.
Za razliko od dosedanjih spomladanskih
sejmov bo letošnji Spomladanski sejem trajal
štiri dni, jesenski pa bo še naprej vabil obiskovalce tri dni v Komendo. Poleg dveh sejmov

Sodelovanje med policijo in občino

bo imel Konjeniški klub Komenda v programu
tudi tri tradicionalne kasaške prireditve na hipodromu v Komendi.
Prihodnje leto bo konjeniški klub komenda
obeležil in proslavil 60-letnico delovanja in
20-letnico sejmarstva v Komendi. Slednjega je
začel prav Lojze Lah, ki predseduje Konjeniškemu klubu že 36 let in je prava legenda slovenskega klubskega konjeništva in sejmarstva.
Na seji upravnega odbora Konjeniškega
kluba minuli teden so sklenili, da bo praznovanje jubilejev kluba in sejmov prihodnje leto
spomladi. Pospešeno pa že potekajo tudi priprave na letošnji spomladanski sejem v Komendi, ki bo od četrtka, 10., do nedelje, 13.
aprila. Tudi med razstavljavci je že precejšnje
zanimanje.
A. Žalar
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – uradno prečiščeno besedilo, 25/2008, 36/2010 in na podlagi
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Mehurčki pri OŠ Komenda Moste (GOK, št.
1/2011, z dne 25. 2. 2011)

OŠ KOMENDA MOSTE
OBJAVLJA

Na podlagi protokola, ki ureja medsebojno sodelovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Komenda, Lukovica,
Mengeš, Moravče, Vodice s Policijsko postajo
Kamnik za območje Občine Komenda je bil v
začetku leta podpisan tudi protokol urejanju
medsebojnega sodelovanja Občine Komenda

in Policijske postaje Kamnik. Protokol v ponedeljek, sta ob navzočnosti predstavnika Policijske postaje Igorja Ručigaja in Občine Slavka
Poglajna podpisala komandir Policijske postaje
Sebastjan Juhant in župan Občine Komenda
Tomaž Drolec.
- A. Ž.

Vrtec in šola samostojna zavoda
Od ustanovitve samostojne Občine Komenda
se je v občini povečalo število oddelkov v šoli
za 7 oddelkov, v vrtcu pa za 16 oddelkov. Že
pred petimi leti, ko je bilo v vrtcu 15 oddelkov
so na občinskem svetu sklenili, da bo, ko se bo
v vrtcu število oddelkov povečalo na 15 ali
več, potrebna razdružitev zavoda OŠ Komenda
Moste v dva zavoda. To so sklenili na seji občinskega prejšnji četrtek, 23. januarja.
V šolskem letu 2013-2014 je namreč v šoli

26 rednih oddelkov z 72 zaposlenimi in 603
učenci. V Vrtcu Mehurčki pa deluje 21 oddelkov, vanje je vključenih 368 otrok, zaposlenih
pa je 62. Zavod je tako doslej sestavljalo 47
oddelkov šole in vrtca, v katerem je bilo skupaj
771 otrok in134 zaposlenih.
Od 1. septembra 2014 pa bosta na podlagi
četrtkovega sklepa občinskega sveta občine
Komenda dva zavoda in sicer OŠ Komenda
Moste in Vrtec Mehurčki.
A. Žalar

JAVNI
VPIS
NOVINCEV
v oddelke vrtca
Mehurčki (dnevni
program) za šolsko leto
2014/2015
s sprejemom na dan
1. 9. 2014.
Vlogo za vpis dobite na spletni strani OŠ
Komenda Moste ali v tajništvu šole in jo
izpolnjeno oddate v tajništvo šole ali pošljete priporočeno po pošti na naslov OŠ
Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218
Komenda, najkasneje do 31. 3. 2014.
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Obveznosti učencev
Delavnice za starše in učitelje
Lansko pomlad je v organizaciji Aktiva svetov staršev osnovnih šol pod
Krvavcem potekala skupina delavnic, ki so bile povezane s številnimi
izzivi sodobne šole. Na podlagi pozitivnih izkušenj smo se v Svetu
staršev OŠ Komenda Moste odločili, da ponovimo delavnice tudi v naši
šoli. Na osnovi ankete smo ocenili, da je najbolj primerno, če pripravimo
delavnico na temo obveznosti učencev v šoli in doma. Ta tematika
vključuje širok spekter aktivnosti od domačih nalog, domačega branja
do prinašanja šolskih potrebščin. Tako je bila 26. novembra 2013 organizirana delavnica, ki smo se je udeležili starši otrok, ki obiskujejo
Osnovno šolo Komenda (6-9 razred), in učitelji. Razdeljena je bila na tri
sklope; v prvem smo pregledali stanje na področju domačih obveznosti,
nato smo opredelili cilj in v zadnji tretjini skušali izrisati pot, ki naj nas
popelje proti zastavljenemu cilju.
Pogovor po prvi tretjini lahko strnemo v naslednje misli:
- Ugotovili smo, da je opazna razlika med razredno in predmetno stopnjo
(mlajši vestneje opravljajo svoje obveznosti, v zadnji triadi pa je že
precej izogibanja pri opravljanju vseh obveznosti).
- Opravljanje nalog v okviru podaljšanega bivanja ima zelo pozitiven
vpliv na učne navade učencev. Žal pri nekaterih kasneje izzveni.
- Otroci so razdeljeni v dve skupini. Prva vestno opravlja svoje obveznosti, drugi pa zanje ni mar.
- V največji meri k odnosu do nalog prispevamo starši, predvsem s
svojim zgledom in odnosom do učiteljev.
- Del staršev je bilo mnenja, da je v določenih obdobjih nalog preveč
oziroma da so za marsikaterega učenca prezahtevne.
- Pri nekaterih starših je bilo zaznati nezadovoljstvo, ker niso seznanjeni
z vsemi obveznostmi, ki jih morajo učenci postoriti.
- Nejasno stanje pri definiranju obveznosti dela domačih nalog oziroma
težka sledljivost obveznosti in pričakovanega znanja za starše.
- Preveč nalog je odvisnih od dela in pomoči staršev (tudi v višjih razredih).
- Sprotna obveščenost staršev o opravljanju domačih nalog.
V drugem delu pogovora smo bili prisotni veliko bolj enotni. Menimo, da so najpomembnejši cilji povezani z nalogami naslednji:
- Otroka razviti v zdravo, samostojno, odgovorno osebnost.
- Nič ni narobe, če učenec prinese v šolo nepopolno nalogo, le da je to
plod njegovega znanja in prizadevanja.
- Pridobiti delovne navade. Motiviran učenec za učenje bo tudi motivirana odrasla oseba za delo.
- Privzgojiti čut odgovornosti.
- Naučiti oziroma utrditi znanje.
- Obvladovanje osnov bontona.
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Ključno vprašanje delavnice pa je, kako doseči zastavljeni cilj.
Strinjali smo se, da je poti več. V pogovoru smo prišli do sklepov, da
je potrebna prava mera korenčka in palice. Del poti morajo učence
bolj spremljati starši, del pa učitelji. V pogovoru smo prišli do naslednjih predlogov:
- Delavnica za vse starše v okviru rednih roditeljskih sestankov.
- Pomemben je tudi odnos staršev do opravljanja nalog, če je ta odklonilen, učenec hitro prevzame to miselnost. Naloge naj bodo prilagojene
sposobnostim in interesu učencev. Učenec naj jih v zadnji triadi opravlja
sam, da se nauči gristi in pregristi do rezultatov, zato je tudi smiselno, da
so naloge razvrščene od lažjih do težjih. Starši naj priskočijo na pomoč,
če jih otrok zanjo prosi.
- Nagradni izlet za najbolj pridne učence (najbolj vestne posameznike
ali razred).
- Učenci, ki naloge ne opravijo doma, jo morajo opraviti popoldne v šoli.
- Pogovor strokovnih delavcev s starši otrok, ki ne opravljajo svojih
obveznosti.
- Spodbujanje učenčeve odgovornosti in delovnih navad (doslednost,
dejanska obremenitev otrok, samostojno delo učencev).
- ″Učenje učenja″ (učenje načrtovanja in pristopa k določenem problemu, določanje ciljev, časovno načrtovanje).
- Konstruktivno sodelovanje med učitelji, starši in učenci (spodbuda,
pohvala za pozitivno samopodobo).
Proti koncu delavnice so se že kar močno razvnela mnenja in poldruga
ura je prehitro minila. Vsi prisotni smo se strinjali, da je bila delavnica
zelo koristna, saj smo skupaj za isto mizo sedeli tako starši kot učitelji.
Eden od ciljev delavnice je bil tudi slišati drug drugega, in skupaj najti
pravo pot, ki bo naše otroke pripeljala do znanja.
Na koncu bi svoje vtise strnili v naslednjo misel:
Ni pomembno kaj piše v zakonu, ali so naloge obvezne ali ne. Vsak
starš, ki svojemu otroku želi, da bi imel delovne navade, se bo strinjal,
da z delom domačih nalog otrok pridobiva tako znanje kot delovne
navade in se ob tem razvija v zdravo odraslo osebo.
V imenu sveta staršev se zahvaljujemo vsem sodelujočim, ki so si
vzeli čas in so bili pripravljeni svoje mnenje deliti z drugimi.
Organizacijski odbor delavnic za starše in učitelje

Ustavimo bančne gangsterje

Bančna luknja je znana. Velika je več kot 5 milijard evrov. Za sanacijo bančnega sistema bomo
morali slovenski davkoplačevalci prispevati
najmanj 3 milijarde evrov. Državljani, ki so lastniki delnic bank, bodo ostali brez vsega. Država jih je razlastila. Državljani, ki so svoje prihranke nalagali v podrejene finančne
inštrumente (bančne obveznice) bodo prav tako
razlaščeni, izgubili bodo več kot 400 milijonov
evrov. To so bremena, ki se jih nalaga prihodnjim
Matej Tonin
generacijam. Zaradi teh bremen bo manj denarja
za šolstvo, za zdravstvo in za gradnjo nove infrastrukture. Pomeni tudi
manj sredstev za raziskave in razvoj. Posledice bančne luknje bodo
Slovenijo bremenile več desetletij. Kljub jasnemu oškodovanju prihodnjih generacij zaslišanja pomembnih bančnikov kažejo, da odgovornosti za škodo ne želijo prevzeti in vse prelagajo na krizo. Slovenskih bank
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- Da otrok vzljubi knjigo.
- Pozitivna samopodoba, da otrok zaupa vase.
- Obojestransko spoštovanje ne le učenca do učitelja, ampak tudi učitelja
do učenca.

ni potopila kriza, niti ne kapitalizem, ampak bančni gangsterji.
Zadnja zaslišanja vplivnih bančnikov na parlamentarni preiskovalni
komisiji kažejo, kako si želijo Pilatovsko umiti roke. Sprenevedajo se in
zatrjujejo, da niso odgovorni za bančno luknjo, saj naj domnevno ne bi
mogli predvideti kreditne evforije v času konjunkture. Trdijo tudi, da
posameznikom in podjetjem niso mogli preprečiti najemanja kreditov,
saj je konjunktura dajala lažen občutek, da bo gospodarska rast večna in
da z odplačevanjem kreditov ne bo nobenih težav. Takšne trditve so
plehka obramba. Tovrstno izgovarjanje vplivnih bančnikov ovrže že
preprost pregled rezultatov poslovanja bank. Če primerjate poslovanje
tujih in domačih (državnih) bank, potem ugotovite naslednje: domače
banke so v zadnjih letih ustvarjale globoke bančne luknje (izgube),
medtem ko so na drugi strani tuje banke poslovale bolj stabilno, z dobičkom in brez velikih dokapitalizacij. Vprašanje, ki se zastavlja je, ali ni
bila konjunktura za vse bančnike enaka in ali ni bila tudi kriza za vse
bančnike enaka? Kje potem nastajajo razlike? V načinu poslovanja.
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Politika
Politika živi od volitev do volitev, toda državljani živimo od rojstva do smrti in si od začetka do konca želimo dobro
državo, modre politike in pravično družbo, je zapisala sodelavka Karitas
Jožica Ličen. Ni ga, ki bi temu lahko nasprotoval.
Aktualna dogajanja pa kažejo na nekaj čisto drugega. Na seji parlamentarne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu
je sodeloval poslanec N.Si Jože Horvat, ki je nekdanjega predsednika
uprave NLB med drugim vprašal, če je tudi on ena izmed sivih eminenc
slovenskega bančnega sistema. Odgovor je bil, da pač nima te sreče (?!)
in, da je iskanje odgovornosti pri posameznikih napaka. Bivši predsednik KPK, tudi prisoten na tej seji, je dal članom komisije vedeti le, da
je bilo veliko kreditov odobrenih »na nekih rednih tedenskih srečanjih
fantov, ki se poznajo«. Pa naj razume, kdor more.
Predsednica N.Si Ljudmila Novak se kot nestrokovnjakinja za arhivsko področje sprašuje o smiselnosti predloga, da se zaprtost arhivov
podaljša za 10 let in napovedala podporo amandmaju SDS, da se do

IZ POSLANSKE PISARNE

omenjenega arhivskega gradiva, ki obravnava funkcionarje, dostopa
brez omejitev.
Poslanka Iva Dimic, ki v N.Si pokriva področje družbenih dejavnosti
in kmetijstva, zagovarja, da je nehigienično bankam dajati milijarde, pri
družinski politiki pa sredstva še zmanjševati.
Če se še tako ironično sliši, pravi veleposlanik Mussomeli, »Slovenci
so tako zelo pošteni, težava pa je v povezavah ljudi na pomembnih višjih
položajih, kjer ugotoviš, da je prisotna visoka stopnja korupcije, ki pa ni
očitna ravno zato, ker je pri malem človeku ni.«
Lokalno se trudimo v spremenjenih razmerah ohranjati že pridobljeno
v korist vseh. V N.Si se zavedamo, kaj pomeni »služiti«. Ni prostora za
medsebojna obračunavanja, principe, vemo, kaj nalaga izvolitev na občinski ali državni ravni. Izgovorov nepoštenih lobijev ne sprejemamo.
Še vedno veljajo temeljne zgodovinske krščanske vrednote, na katerih
se da graditi pravično družbo, modre politike in dobro državo.
Danica Zmrzlikar, N.Si Komenda

Poleg gospodarskega zagona
tudi očiščenje!

V Sloveniji imamo trenutno vsaj dva aktualna
primera, ki jima je potrebno priti do dna. Gre za
bančno luknjo in projekt TEŠ 6, zaradi katerih
bomo vsi čutili posledice.
V obeh primerih je bilo že večkrat izpostavljeno, da ukrepanje vseh pristojnih institucij
preprosto ni dovolj. Policija, NPU, tožilstvo,
Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko
sodišče, Davčna inšpekcija in še kdo namreč v
Brane Golubović
takšnih primerih ne morejo temeljito pregledati
situacije, saj vsak izmed njih opravi ločeno
preiskavo, v okvirih svojih pristojnosti. Nekatere institucije pregleda
pravnih oseb niti ne morejo opraviti. Zato sem Vladi predlagal, da se
omogoči ustanovitev posebne skupine, v kateri bodo skupaj sodelovale
zgoraj naštete institucije, ki se jim priključijo še zunanji strokovnjaki iz
različnih področij. Cilj: temeljito preiskati celotno zadevo, poslovanje
in morebitne nezakonitosti ter sistemske vzroke, ki so te nepravilnosti in
negospodarno ravnanje omogočili.
Na koncu preiskave se mora pripraviti javno poročilo, v katerem bo
jasno zapisno, zakaj se je to zgodilo in kdo je kdaj, s kom in kako
oškodoval davkoplačevalce in ogrozil ustavno načelo, da smo socialna
država. Le na takšen način bo namreč možno vsem nam povrniti zau-

panje v pravno državo in njeno bistveno načelo, da smo pred zakonom
vsi enaki ter preprečiti, da bi se kaj podobnega v prihodnosti ponovili.
Seveda obvezno brez sodelovanja politike v skupini. Dolžnost politike je samo ustvariti pogoje za delovanje takšne skupine.
Takšna skupina bi lahko bila ustanovljena za vsak primer posebej in
tudi njena sestava bi bila prilagojena posameznemu primeru, ustanovljena pa bi bila za določen čas. Podobne skupine, ki se lahko ustanavljajo že sedaj, namreč očitno, predvsem zaradi kadrovskega manjka in
slabše povezanosti ne morejo vsega svojega časa posveti le enemu takemu primeru naenkrat. Čeprav verjamem, da so vsi organi, ki so pri že
opravljenih preiskavah storili vse kar je bilo v njihovi moči, je včasih
potrebno v posebnih primerih tudi posebno postopanje. In takšen zakon
bi lahko takšno posebno postopanje tudi omogočil.
Če je zaradi tega potrebno spremeniti kakšen zakon ali celo sprejeti
poseben zakon, ki bo v takšnih in vseh drugih podobnih primerih predstavljal pravno podlago za ustanovitev takšne posebne skupine, potem
javno podpiram, da se takšen zakon pripravi in sprejme.
Brane GOLUBOVIĆ, poslanec

Bančniki v tujih (privatnih) bankah so projekte prosilcev za kredit natančno proučili in kredite podeljevali šele, če so se projekti izkazali za
rentabilne in če je bilo odplačevanje kredita za prosilce dolgoročno
vzdržno. Na drugi strani so politično nastavljeni bančniki v domačih
(državnih) bank poslovali na podlagi navodil »sivih eminenc« slovenskega bančnega sistema. Na zaslišanjih pred parlamentarno preiskovalno komisijo so priče povedale, da so se »sive eminence« slovenskega
bančnega sistema tedensko dobivale na vampih (kosilu) nekje na Tržaški
v Ljubljani ter dirigirale, katerim posameznikom in podjetjem bodo državne banke kredit odobrile in katerim ne. V ozadju teh odločitev ni
bila nobena resna ekonomska analiza, ampak je šlo za navadno gangstersko delitev denarja. Bančna mafija je imela lovke tako globoko, da
na kreditnih odborih, kjer se je odločalo o gangstersko dodeljenem
kreditu ni bilo niti minute razprave, čeprav je šlo za več milijonov evrov,
medtem ko so bile pri kreditih za nekaj tisoč evrov razprave dolge več
ur. Kaj želim povedati? Da za nastalo bančno luknjo, ki jo bodo plačevale prihodnje generacije, nikakor ni kriva gospodarska kriza, ampak

slabo vodenje državnih bank. Tržnih načel se ni upoštevalo, ampak se je
pristajalo na dogovorno ekonomijo »sivih eminenc« slovenskega bančništva oziroma stricev iz ozadja.
Kot poslanec se ne morem sprijazniti z dejstvom, da bomo zaradi
kriminalnega vodenja državnih bank plačevali vsi. In to več let. Ne
morem se sprijazniti, da bodo prihodnje generacije obsojene na stagnacijo. Ne morem se sprijazniti, da bodo nekateri ostali brez svojih večletnih prihrankov, ker so slepo verjeli bančnikom in v dobri veri kupovali
bančne obveznice. Zato upam, da bo Ustavno sodišče razveljavilo razlastitev lastnikov podrejenih finančnih instrumentov, ki so svoj denar v
dobri veri vlagali v banke, danes pa ostali brez vsega. Prizadeval si bom,
da bo sprejet popravek zakona o bančništvu, da bomo končno lahko videli, kdo je dajal in kdo je dobil kredite, ki ne bodo nikoli poplačani in
zaradi katerih bomo v prihodnosti vsi prikrajšani. Če v prihodnjih letih
ne želimo ponovitev zgodbe, potem moramo nujno razkrinkati omrežje
bančnih gangsterjev.
MATEJ TONIN, poslanec

Vabim vse, da mi svoje pobude in vprašanja posredujete po e-naslovu:
brane-golubovic@dz-rs.si ali me pokličete na 031 735 563
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Dvajseto srečanje članov Glavarjevega kluba
V letih od 1991(ustanovljena je bila 11. februarja, registrirana pa 4.
marca) do leta 2000, ko je bila izbrisana iz registra družb, je v Komendi
delovala Glavarjeva družba d.o.o. Komenda. Njen sedež je bil pri zakoncih Jožefu in dr. Marti Ciraj na Gmajnici 93. Ravnatelj družbe je bil
univ. dipl. politolog Jožef Ciraj, člani pa dr. Marko Žerovnik iz Komende, univ. dipl. inž. lesarstva France Stele z Gore, univ. dipl. inž. agronomije Anton Jagodic z Brega ter univ. dipl. teologa Matija Remše z
Gmajnice in Jožef Pavlič iz Suhadol. Družba je odigrala pomembno
vlogo pri pripravi, urejanju in natisu zbornika Komenda, prevoda knjige
Podeželje – vrt prihodnosti iz nemščine in programa CRPOV za območja krajevnih skupnosti Komende, Križa in Most ter pri drugih dejavnostih v Komendi.
Pri zakoncih Ciraj se še vedno na prijateljskih intelektualno-družabnih srečanjih srečujejo člani Glavarjevega kluba Komenda. Srečanja
organizira gostitelj Jožef Ciraj, člani kluba pa so isti kot člani Glavarjeve družbe d.o.o. Komenda. Pred kratkim, 28. decembra 2013, so se na
»klubskem večeru« zbrali že dvajsetič. Tako kot vedno, jih je pisno povabil gostitelj Jožef Ciraj, ki je pred tem zakuril v peči s 113 let starimi
pečnicami iz Štrcinove peči. Tokrat je bilo še posebej slovesno, saj sta
bila kar dva gostitelja: nekdanji ravnatelj Glavarjeve družbe d. o. o.
Komenda Jožef Ciraj in Anton Jagodic, ki je lani praznoval 50. rojstni
dan. Pogostitev sta pripravili Jožefova soproga Marta in Antonova žena

Bernarda. Gostitelja sta
poskrbela tudi za dobro
kapljico, da so udeleženci srečanja laže peli,
kar tudi spada k njihovemu
vsakoletnemu
druženju. Nazadnje, ob
slovesu, stare božične
in Marijine pesmi. Pri
petju se jim je s svojim
lepim sopranom pridružila tudi Jožefova
soproga Marta, članica
nekdanjega Mešanega
cerkvenega pevskega
zbora Peter Pavel Glavar Komenda. Člani kluba so vedno veseli tudi njene pozornosti do njih,
intelektualne poglobljenosti in razgledanosti.
Pogovor se je do ranih jutranjih ur sukal okrog različnih tem, v glavnem duhovne narave in vsebine. Najbolj iskriv sogovornik je bil poleg
gostitelja Jožefa Ciraja tudi tokrat France Stele.
E. Č., foto: dr. Marta Ciraj

Čas počasi briše
Društvo Demos na Kamniškem je s finančno pomočjo občin Kamnik in Komenda izdalo novo knjigo
z naslovom Čas počasi briše.
Študijski center za narodno spravo, ki ga je leta 2008 ustanovila Vlada
Republike Slovenije, vsako leto pripravi v počastitev 23. avgusta, dneva
spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, prireditev,
posvečeno določeni skupini ljudi ali dogodku iz slovenske zgodovine.
Društvo Demos na Kamniškem je bilo leta 2012 soorganizator osrednje
slovenske prireditve, ki je potekala v Uršulinskem samostanu v Mekinjah in je bila posvečena mobilizirancem v nemško vojsko. Prireditve
so se udeležili tudi nekdanji mobiliziranci iz kamniške in komendske
občine in njihovi sorodniki. Nekateri od njih so želeli, da bi jim pomagali pri zapisu njihovih spominov. Dr. Marjeta Humar nam je povedala,
da so se takrat odločili, da se začnejo zbirati pričevanja še živečih kamniških in komendskih mobilizirancev, pisma, dnevniki, fotografsko
gradivo, spomini sorodnikov in znancev na padle ali izginule mobilizirance. Humarjeva je prepričana, da brez vedenja, kaj se je dogajalo,
poprave krivic in ozdravljenja ran iz preteklosti, ni mogoče graditi
uspešne in mirne prihodnosti, mobiliziranci v nemško vojsko pa predstavljajo značilen primer, kako sta najprej nacistična in v nadaljevanju
komunistična totalitarna oblast zaznamovali njihovo življenjsko usodo.
Zbrano gradivo, osebne izpovedi samih mobilizirancev
ali njihovih sorodnikov (sester,
bratov, otrok, vnukov), avtobiografije dveh mobilizirancev,
pisma mobilizirancev in celo
dnevnik mobiliziranca Stanka
Zarnika, ki jih hranijo njihove
družine, je bilo 30. novembra
2012 predstavljeno v dvorani
Frančiškanskega samostana v
Kamniku, spomladi pa je društvo na razpisu Občine Kamnik
za izvedbo kulturnih projektov
v letu 2013 pridobilo sredstva
za knjižno izdajo zbranega
gradiva, svojo finančno podporo pa je zagotovila tudi Občina Komenda.
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Dr. Humarjeva, ki je Knjiga bo predstavljena v Knjižnici
knjigo skupaj z mag. v Komendi na predvečer slovenPodbrežnikom uredila, skega kulturnega praznika, 7. fenam je predstavila vse- bruarja 2014, ob 19. uri
bino knjige, ki ima dva
dela: uvodni in osrednji. V uvodnem delu so objavljeni članki, ki z
zgodovinskega in etičnega stališča opisujejo čas, nasilno mobilizacijo
in našo odgovornost za popravo krivic, storjenih mobilizirancem (dr.
Janez Juhant: Ali smo pripravljeni omogočiti žrtvam človeško sočutje in
moralno zadoščenje?; ddr. Verena Perko: Pravica do groba – sit tibi
terra levis, naj ti bo zemljica lahka; mag. Igor Podbrežnik: Kako smo
bili srečni, potem pa je prišla vojna). Tem razpravam sledi Prispevek k
bibliografiji del o prisilnih mobilizirancih v nemško vojsko med drugo
svetovno vojno, ki ga je pripravil zgodovinar Andrej Kotnik. Na obsežnost mobilizacije kaže prispevek zgodovinarja Mateja Steleta Tanka
črta med življenjem in smrtjo – mobiliziranci z območja Tunjic. Mladi
zgodovinar je opisal in s preglednico prikazal, kako veliko fantov je
bilo mobiliziranih v manjši vasi, kot so Tunjice pri Kamniku.
V osrednjem delu pa je objavljenih 23 pričevanj mobilizirancev oziroma zapisov njihovih usod po spominih, pismih, dnevnikih in bogato
slikovno gradivo (fotografije oseb in ohranjenih dokumentov, zlasti pisem). Večina prispevkov je objavljenih prvič. Samo posamezni so bili
že v taki ali drugačni obliki objavljeni.
Dr. Humarjeva poudarja, da je bilo vse delo, ki je potekalo več kot
leto dni (iskanje, zapisovanje, urejanje arhivskega gradiva), opravljeno
brezplačno. Dodana vrednost tega obsežnega projekta pa je, da so pri
delu sodelovali tudi mladi kamniški diplomanti zgodovine, ki so jih s
tem spodbudili k obravnavi še ne dovolj raziskanih tem polpretekle
zgodovine.
V Društvu Demos na Kamniškem se zavedajo, da v knjigi zagotovo
niso objavili vseh spominov mobilizirancev na Kamniškem in Komendskem, ker niso našli vseh tistih, ki o tej tematiki še kaj vedo. Objava
zbornika bo verjetno spodbudila še koga, mobiliziranca, njegovega sorodnika ali prijatelja, ki bi želel, da se njegovo doživljanje mobilizacije
in vojne zapiše. To bodo tudi storili. Kar so do sedaj zbrali, objavljajo v
tej knjigi, vsa objavljena besedila bodo kasneje tudi na spletu, kjer bodo
dodajali nova pričevanja in dokumente.
Igor Podbrežnik

Aplenca

DOGAJANJA
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Ogled Selanovih
mojstrovin
Na štefanovo si je skupina mladih ogledala muzejsko zbirko kartografa Ivana Selana v prostorih nekdanje Glavarjeve bolnišnice v Komendi. Obiskovalcem jo je vešče približal in razložil, posebej tehniko izdelovanja zemljevidov, največji poznavalec Selanovega dela in
zapuščine dr. Marko Žerovnik iz Komende. O Selanu je omenjeni
strokovnjak, ki tudi sicer vodi po razstavi Selanovih del, dokumentarnega gradiva in kartografskih pripomočkov, napisal vrsto strokovnih
prispevkov tudi v sedanje komendsko občinsko glasilo Aplenco.
Aplenco je dr. Marko Žerovnik pred 24. leti (prva številka je izšla
10. januarja 1992) ustanovil z že rajnim Baldomirjem Kremžarjem iz
Komende; lani je izpod
njegovega
peresa izšla
tudi knjiga o
velikem rojaku iz Suhadol
pri Komendi
– kartografu
Ivanu Selanu.
E. Č.

Biografski leksikon Komende
V začetku decembra je Matična knjižnica Kamnik v Knjižnici v Komendi pripravila predstavitev novih elektronskih virov, ki so pomembni tudi za občino Komenda. Prvi je bil
digitalizirani zbornik Po poteh kulturne dediščine v občini Komenda v digitalni knjižnici
Sloveni je. Drugi pa je Kamniško-komendski
biografski leksikon.
Ob predstavitvi slednjega in spletne strani v
Knjižnici v Komendi 4. decembra 2013 je bilo
tudi rečeno, da bi bilo prav, da bi bila Komenda
v razmerju med obema občinama (Kamnik :
Komenda) bolje zastopana na sedanji spletni
strani. Zato je župan Tomaž Drolec pred koncem
minulega leta povabil na delovno-informativni
sestanek nekatere dosedanje oblikovalce oziroma ustvarjalce pri izidu Kamniško-komendskega biografskega leksikona. Na tem prvem srečanju je bilo dogovorjeno, da se v občini ustanovi
Odbor za Kamniško-komendski spletni biografski leksikon za območje občine Komenda.
Na sestanku januarja 2014 (13. 1. 2014), sklical
ga je župan, je bilo med udeleženci dogovorjeno,
naj bo koordinator za delo odbora Jože Pavlič,
njegov namestnik Andrej Žalar - odg. urednik
Aplence, člani pa še Rudi Ocepek, dr. Angelca
Žerovnik in dr. Marko Žerovnik. Po oceni v razpravi pa se Odbor lahko tudi še razširi.
Odbor bo na podlagi sprejetega programa
zbiral gradivo o pomembnih osebnostih v občini
Komenda oziroma z območja sedanje občine.
Delo bo začel pri že pokojnih pomembnih osebnostih, hkrati pa sledil in spremljal tudi dogajanja
oziroma delo še živih, aktivnih pomembnih posameznikov. Podatke bodo člani zbirali nepreki-

njeno in z njimi dopolnjevali (po potrebi) tudi že
poznane in jih uvrščali v leksikon.
Vsebinsko delo odbora bo spremljano tudi v
občinskem glasilu Aplenca, ki že od ustanovitve
izhajanja naprej kronološko sorazmerno bogato
spremlja in opisuje dogajanja in osebnosti. Odbor pa z objavo v Aplenci vabi tudi vse občane k
sodelovanju s pobudami, mnenji, vedenji, posameznimi zanimivostmi, razkritji… Praviloma pa
bodo v Aplenci objavljeni tudi tako imenovani
VSEBINSKI PORTRETI o delu in življenju
posameznih, že pokojnih, in glede na aktualna
vsakodnevna dogajanja tudi še živih, osebnosti v
občini Komenda oziroma na Komendskem.
A. Žalar
Odbor za Kamniško-komendski spletni
biografski leksikon za območje občine
Komenda
VABI
vse občane, da s pobudami, mnenji, vedenji,
posameznimi zanimivostmi, razkritji…
sodelujejo pri zbiranju gradiva o pomembnih osebnostih v občini Komenda oziroma
na Komendskem. Delo pa bomo spremljali
še naprej in pisali o dogodkih in ljudeh, ki
so z njimi povezani, tudi v Aplenci. Pobude
bomo sprejemali v Uredništvu Aplence,
Zajčeva 23, 1218 Komenda ali na urednistvo.gok@komenda.si
Le tako bosta po mnenju Odbora in
Uredništva Aplence tudi zagotovljena redno
in neprekinjeno delovanje ter delo Obora
tudi v prihodnosti.
- odbor

OBMOČNO ZDRUŽENJE
RDEČEGA KRIŽA KAMNIK
in
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO
MEDICINO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vas vabita na

KRVODAJALSKO
AKCIJO
V DOMU KULTURE KAMNIK
Fužine 10

10 in 11. februar 2014
med 7:00 in 13:00 uro

VABLJENI!
S seboj prinesite veljaven oseben
dokument s fotografijo!
TUDI VAŠA KRI
LAHKO REŠUJE LJUDI
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Aplenca
POMEMBNI KOMENDČANI
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Peter Pavel Glavar
Ob 230. obletnici njegove smrti

Peter Pavel Glavar (Ljubljana, 2. 5. 1721,
vpis v krstno knjigo ljubljanske stolne župnije – Lanšprež pri Trebnjem, 24. 1. 1784).
Nezakonski sin komendatorja barona Petra
Jakoba de Testaferrate (1673-1763) z Malte
in njegove strežnice Marije. Duhovnik, dobrotnik, prosvetitelj, čebelarski strokovnjak
in strokovni pisec.
V soboto, 24. januarja, je minilo 230 let, odkar je v od grofa Alojza Auersperga kupljeni
graščini na Lanšprežu pri Trebnjem (tja se je
preselil leta 1766, ker mu je malteški viteški
red leto prej prekinil zakupno pogodbo za svojo
posest – komendo – pri Sv. Petru na Kranjskem;
od tod krajevno ime Komenda) izdihnil največji
Komendčan – Peter Pavel Glavar. Le tri dni
prej je v oporoki svoje premoženje namenil za
izgradnjo bolnišnice v Komendi, v kateri naj bi
dobili posteljo, hrano in zdravstveno oskrbo
revni bolniki iz komendske župnije in lanšpreški podložniki. Glavarja so pokopali v grajski
kapeli na Lanšprežu, vsi poskusi Komendčanov, tudi še pred leti, da bi v Komendo prenesli
njegove posmrtne ostanke in jih pokopali v
zanj pripravljeno grobnico v kapeli Matere
Božje poleg župnijske cerkve (to kapelo je tudi
s tem namenom zidal rajni komendski župnik
in dekan Nikolaj Pavlič) doslej niso obrodili
uspeha. Zato pa je v Komendi tem močnejši
Glavarjev duh, izročilo in posnemanje.
Peter Pavel Glavar je dobroto do preprostega
slovenskega človeka izkazoval v besedi, zgledu in predvsem dejanju. K temu ga je že sam
po sebi nagovarjal duhovniški poklic, za katerega je moral kot nezakonski sin malteškega
viteškega duhovnika in privlačnega dekleta
veliko prestati, je moral dobiti papežev spregled (Benedikta XIV. 31. 7. 1743). Najprej pa
srečno življenjsko naključje in dobri ljudje
okrog njega (komendski kaplan in pozneje župnik Andrej Rogelj, družina Basaj v Vopovljah,
kjer je bil kot otrok v reji, končno tudi oče baron Peter Jakob, čeprav ga nikoli ni uradno
priznal kot sina, ga je pa podpiral). Podprt z
znanjem (z odliko končana jezuitska gimnazija
v Ljubljani, prav tako z odličnim uspehom in
naslovom magistra filozofije in dokončanim
študijem teologije leta 1742 sklenjen študij v
Gradcu) ter mašniškem posvečenju 13. 9. 1744
po rokah senjskega škofa Janeza Antona de
Benzonija v cerkvi sv. Lovrenca pri Trsatu je v
Komendi in na Lanšprežu opravil za tiste čase
in razmere izjemna dela. V Komendi je najprej,
ko je s Testaferratovim pooblastilom za malomarnim oskrbnikom malteške viteške posesti
kaplanom Jernejem Bitencem to leta 1744
prevzel kot oskrbnik, naslednje leto pa kot zakupnik, spravil v red posest. Nato je začel
kmete učiti sodobnega kmetovanja. Znanje je
zajemal iz knjig v lastni bogato založeni knjižnici v beneficiatski hiši, ki jo je leta 1752 dal
zgraditi za tretjega duhovnika (beneficiata) v
Komendi. Posebej veščega čebelarjenja. Leta
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1760 je v Komendi ustanovil zasebno šolo z
internatom, da bi revnim nadarjenim učencem,
zlasti tistim, ki so kot on v sebi čutili duhovniški poklic, omogočil nadaljnje šolanje. Glasbo
je poučeval Jakob Zupan, skladatelj prve slovenske opere Belin.
Župljane je Glavar začel temeljito poučevati
v krščanski veri. Najprej s tem, da jim je v
cerkvi razlagal krščanski nauk, da je v svetem
letu 1751 zanje pripravil duhovne vaje ter da je
30. 11. 1751 preskrbel križev pot za cerkev in
ga z verniki tudi molil. Leta 1752 jih je začel
versko poučevati in nato izpraševati krščanski
nauk tudi po domovih. Za otroke in odrasle je
pripravil vprašanja. Izprašal je vse župljane, ki
so bili dolžni opraviti velikonočno spoved.

Kdor ni znal, ni smel k spovedi. Te svoje obiske, zapažanja in izpraševanja je sproti zapisoval, zapisano pa dal vezati v dve knjigi (prva
od leta 1754 do 1760, druga od leta 1761 do
1766). Ti knjigi, ti. »Status animarum«, sta
prava psihološko-sociološka zakladnica in
študija tedanjega rodu Komendčanov. Glavar
ni zapisoval le ocen iz znanja krščanskega
nauka, marveč tudi starost izprašanega, kraj, iz

kakšne družine je, pod katero gospoščino spada, tudi inteligenco.
Peter Pavel Glavar je vzorno skrbel tudi za
komendsko župnijsko cerkev. Slikarja Franca
Jelovška je pridobil, da je zanjo zasnoval nov
leseni baročni glavni oltar (eden najlepših v
Sloveniji) in prižnico ter portal za beneficiatsko
hišo, na katero je naslikal tri freske.
Leta 1753 je iz katakomb sv. Priscile v Rimu
s Testaferratovo pomočjo dobil relikvije mučenca vojaka sv. Urbana (počiva v relikviariju
pod glavnim oltarjem).
Leta 1762 je začel v Tunjicah, ki so tedaj
spadale v komendsko župnijo, po vzoru cerkve
sv. Neže v Rimu zidati romarsko cerkev sv.
Ane (dogradili so jo leta 1766); zanjo je daroval 2789 forintov.
Svoje poučevanje kmetov v naprednem gospodarjenju, predvsem čebelarjenju, je Glavar
nadaljeval na Lanšprežu. Zgradil je novo cesto
od Nemške vasi mimo Lanšpreža do mirenske
ceste. Ko je bila leta 1767 ustanovljena Kmetijska družba za Kranjsko, je začel sodelovati z
njo, ji poročati o svojih poljedelskih poskusih.
Opozarjal jo je tudi na težave in stiske dolenjskega kmeta. Sam jim je posojal denar brez
obresti, ob slabih letinah preskrbel semensko
žito.
Veliko se je posvečal pisanju, predvsem o
čebelah in čebelarjenju, s tem zaslovel tudi
zunaj Kranjske. Iz nemščine je prevedel in
dopolnil s svojimi spoznanji in izkušnjami
Janševo razpravo o rojenju čebel (leta 1771), v
slovenščini (najverjetneje v letih od 1776 do
1778) je napisal Pogovor o čebelnih rojih. 27.
7. 1779 ga je poslal kmetijski družbi v Ljubljano, tam je obležal v predalu. To bi bilo, če bi
bilo objavljeno, prvo strokovno delo v slovenskem jeziku! 17. 12. 1781 je omenjeni družbi
poročal O potrebnih ukrepih za povzdigo čebelarstva na Kranjskem, o ustanovitvi čebelarske
šole in čebelarskih zadrug. Zaradi tega in drugega je Glavar za slovensko čebelarstvo pomembnejši kot na Dunaju delujoči in v nemščini pišoči Anton Janša!
Peter Pavel Glavar je bil tudi odličen in odločen pridigar, ki ni maral svetohlinstva (leta
1774 je v spomenici cesarici Mariji Tereziji
obsodil pobožnjakarstvo v šentruperški župniji), vesten pisec pisem, človek izjemne volje,
reda in zelo delaven, velik ljubitelj knjig (to
potrjujejo ohranjene knjige v Glavarjevi knjižnici v Komendi).
Kako velikega rojaka imamo Komendčani
in da smo nanj lahko upravičeno ponosni, je
potrdil Glavarjev simpozij od 8. do 11. septembra 1998 v Papeškem slovenskem zavodu v
Rimu ter pri celjski Mohorjevi družbi leta 1999
objavljen zbornik predavanj z njega. Sicer pa,
kamorkoli stopiš v Komendi, je povsod kaj
Glavarjevega, to dobro poznamo, živimo iz
Glavarjeve duhovne dediščine.
Jožef Pavlič

Aplenca
To
leto se ne bo več vrnilo
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(nadaljevanje iz decembrske številke)

Maja je TD Komenda predstavilo film o Komendi avtorja Janka Žagarja, dogodek je bil
spremljan z bogatim kulturnim sporedom.
UPPG je pripravila predstavitev Skupnosti
Cenacolo iz Škocjana. O pomenu in delovanju
te skupnosti je pisal Jožef Pavlič. »Čebelice«
so pripravile klekljarski dan; zapela nam je tudi
Manca Izmajlova ob violinski spremljavi Benjamina Izmajlova; dan odprtih
vrat je bil v Mravljišču; MePZ DU
pa je uspešno sodeloval na Reviji
pevskih zborov Gorenjske. Društveno življenje je poživilo prvo
srečanje lastnikov kasačev, tudi
društvo Stari traktor iz Most je bilo
živahno; mladi karateisti so bili na
državnem turnirju v Cerkljah na
zmagovalnih stopničkah, geološki
krožek Kamenkost pa se je udeležil
mednarodne razstave v Tržiču;
Društvo upokojencev pa je organiziralo družabno srečanje z udeležbo članov iz
sosednjih društev. O gasilcih je tekla beseda,
pa o novem igrišču pri novem vrtcu. Jožef Pavlič je v članku o delu Medgeneracijskega
središča ugotovil, da so zares blizu ljudem,
svoje pa so dodali tudi voditelji programov.
Več o uspešno organiziranem Maratonu Komenda preberite še enkrat na 18. strani. Bogato
športno udejstvovanje beleži: 7. Veliko nagrado Občine Komenda, kasaške dirke, spomladanski kros v Suhadolah in »Šport in špas najmlajših«. Zanimiv za občane je tudi članek o
optičnem kabelskem omrežju v občini. TD je
pripravilo tridnevni izlet po Bosni in poskrbelo
za promocijo občine v Arboretumu, za september pa zopet obljubljajo živahne tržne dneve.
Športnemu udejstvovanju sta posvečeni dve
strani – nedvomno dokaz, da v Komendi nismo
športno nedejavni. Franc Poglajen v svojem
zapisu predstavlja dosežke šahistov, SPV je ob
pomoči policistov PP Kamnik pripravil pregled
koles in spretnostno vožnjo za 67 učencev.
Twirling in mažoretni klub si je priboril udeležbo na svetovnem pokalu, na svetovnem
šolskem prvenstvu v orientacijskem teku na
Portugalskem pa se je odlično odrezala ekipa
Osnovne šole Komenda- Moste.
Junija praznuje naša država, z njo pa tudi
vsi, ki jim ta država nekaj pomeni. Na predvečer praznika je Društvo umetnih kulturnikov
Kaj ti mar pripravilo proslavo, ki jo bomo pomnili po kvaliteti, pestrosti in sproščenosti. V

veliki športni dvorani so
»devetletkarji«
naše
osnovne šole pripravili
prisrčno slovo od šole,
župan je podelil občinska
priznanja najboljšim in
razdelil knjižne nagrade
ter šolska priznanja.
Članice Twirling in mažoretnega kluba so si z
nastopi v državnem prvenstvu »kupile« vstopnico na evropsko prvenstvo na Češkem in na
svetovno prvenstvo, ki bo na Nizozemskem.
Na domači prireditvi pa so se zahvalile vsem,
ki so jih podpirali in delili z njimi upanje na
zmage in ponos ob dosežkih. Župan v intervjuju ta mesec razmišlja o infrastrukturnih investicijah v tem letu in ugotavlja dvojna merila
državnih organov pri trasi novega plinovoda.

V tej trditvi mu pritrjuje tudi Marjan Potočnik
s pristojne občinske strokovne službe. Dobrodelni koncert »za Gajine korake« v športni
dvorani je podprla tudi naša občina z brezplačno uporabo dvorane in
odkupom vstopnic . O
zaščiti javnega interesa
pri zaščiti pitne vode je
prispeval članek poslanec Brane Golubovič,
poslanec Matej Tonin pa
je retorično zastavil
vprašanje in mnenje –
privatizacija da ali ne?
Vtise z letošnje razstave
mineralov in fosilov je
strnil Edo Grmšek; na
tekmi »Dolomiti extreme trail« je uspešno nastopil tudi Jure Grmšek, ki je med 316. tekmovalci prišel na cilj 40.
Ime spomina pa je zapis Jožefa Pavliča o
zasluženem priznanju župniku Nikolaju Pavli-

ču; tradicijo kasaških dirk zadnje majske nedelje je nadaljeval KK Komenda; Škrjančki so jo
kar bosih nog mahnili na Šenturško goro. Že 6.
Dobrodelna šolska veselica je odlično uspela,
pomisleki pa so bili okrog vstopnine za starše.
Treba bo o tem premisliti! Na Občinskem gasilskem tekmovanju je bila najboljša Komenda,
Križ je bil drugi. Šahisti ŠK Komenda uspešni
povsod, kjer se prikažejo. Tudi šahisti šahovske
sekcije DU so bili zelo uspešni na ekipnem in
posamičnem prvenstvu Gorenjske regije; TD
Komenda je v sodelovanju z RD Kamnik je
gostilo že 5. Ribiški piknik. Praznovali in tekmovali so balinarji DU, Matic Voldrih iz Komende se strmo vzpenja po stopnicah za svetovno prvenstvo v speedwaju, Teja Koželj pa
se je z državnega prvenstva vrnila s sedmimi
medaljami, v disciplini 50 m prsno pa je osvojila naslov državne prvakinje v absolutni kategoriji. Srečali so se kolesarji – upokojenci
Gorenjske, pa tudi kolesarji štirih
občin; obakrat v organizaciji kolesarske sekcije našega DU.
Julij – prvi mesec dopustov in
brezskrbne mladosti, pa tudi mesec,
ko so nekatera dogajanja postavila v
ospredje in zaznamovala vroč poletni
čas. Če začnem s poletno kroniko,
moramo na prvo mesto postaviti veselo novico, da je naš, še ne devetnajstletnik iz Suhadol, Luka Pibernik,
postal državni prvak med najboljšimi,
tudi poklicnimi kolesarji. Iskrene čestitke in vse najboljše v njegovi poklicni kolesarski karieri. Gasilska mladina je letovala v Savudriji, pričele so se priprave na jesenski sejem v
Komendi, šest kolesarjev iz Komende je preko-

lesarilo Provanso; župan je svoji strani posvetil
prostorskemu načrtu, zadrževal-nikom in ostalim
komunalnim problemom. Da prostorske rešitve
novega prostorskega plana občine niso idealne,
je povedal v intervjuju Marjan Potočnik, pristojen za urejanje prostora v
občini; z Janezom Novakom, lastnikom in direktorjem podjetja RLS merilna tehnika, ki je eno od
uspešnih podjetij v PC
Komenda, se je pogovarjal Matic Romšak; članek
»Kam plujemo po prvih
100 dnevih nove vlade
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»pa
je napisal poslanec Matej Tonin, odmev nanj
Aplenca
je prispevala Danica Zmrzlikar iz stranke N.Si.
Folkloristi DU Komenda so, kot edini iz Slovenije, dostojno zastopali državo na 2. Mednarodnem festivalu veteranskih folklornih skupin na
Ohridu v Makedoniji. Poslanec Brane Golubovič
pa je razmišljal o kmetijskih zemljiščih kot o
nacionalnem bogastvu. Prvič po več desetletjih
so se na pobudo Lojzeta Laha in Ivana Kosca
zbrali nekdanji kasači in lastniki konj KK Komenda in obujali spomine. KK Komenda je pripravil dirko pobratenih občin; o pripravah na
udeležbo Twirlig in mažoretnega kluba na nastope na svetovne pokalu v twirling športu v Amsterdamu in na mažoretnem evropskem prvenstvu na Češkem sta o delu v klubu spregovorili
tajnica kluba Majda Ravnikar in trenerka in koreografinja vseh nastopov Anita Omerzu. Zabavne in ustvarjalne so bile počitnice v organizaciji Mravljišča, PGD Moste pa so pripravile
celostranski članek o Firecombatu v novi sezoni.
Nogometaši so zaključili sezono z obiskom pri
prijateljih na Hrvaškem; z vajami in treningi je
začel 8. teniški tečaj. Društvo Stari traktor iz
Most je ob 70-letnici obiskalo stolnega prošta
ljubljanske stolnice rojaka Jožefa Lapa, na prisrčnem srečanju so mu izročili skromno darilo.
Pevski zbori mest z usnjarsko tradicijo so zopet
zapeli – tokrat v Celju, kjer ni manjkal tudi MePZ DU Komenda; dejavni so bili tudi mladi šahisti; že desetič so smučarji na Ledinah tekmovali za memorial Milana Šinkovca; balinarji DU
Komenda pa so v goste povabili kolege iz Cerkelj in organizirali 12-urni balinarski maraton.
Septembra je izšla dvojna številka zaradi
počitnic in časa tako imenovanih dni »kislih
kumaric«. Dogajanje pa je bilo kljub temu živahno in gradiva ni zmanjkalo. Teniški klub
Komenda je v sodelovanju s Športnim društvom Policist iz Kamnika na igrišču v Podborštu organiziral turnir – 25 ur tenisa; SPV pa
je ob pomoči sodelavcev in Policije poskrbel,
da bo pot v šolo varna; 22. septembra je bil na
konjeniški prireditvi zopet praznik zmagovalcev, dolgoletnemu članu KK Petru Peterlinu pa
so na prireditvi čestitali ob okroglem jubileju.
Župan je svojo stran posvetil zgodam in očitkom delno poučenih ali celo nepoučenih o delu
v svojih mandatih. Če ni nalito čisto vino doseglo pravih grl, pa velja njegovo opravičilo
vsem občanom. Vredno ponovnega branja in
trezne razsoje. Društvo za ohranjanje vrednot
NOB je obiskalo Koroško; neurje 9. avgusta je
oplazilo tudi našo občino, pa so se zopet izkazali gasilci. Prvič po dolgem času sem bil skoraj navdušen nad Vaškim odborom Gora, ki se
z novim vodstvom podaja v vode razvoja. Na
voljo je 48 kadrovskih štipendij. Da spada Lidl
Slovenija v PC Komenda med zelo uspešna
podjetja, je znano, še več je povedal Maticu
Romšaku direktor Gregor Kosi. Pisma bralcev
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so to pot kritična, predvsem zaradi slabih odnosov in anonimke, ki zaradi anonimnosti ne
zasluži besede. Poslanec Matej Tonin je zapisal: »Kdor molči, prevzema odgovornost.«
Ima prav! V Mostah je postavljena nova kapelica, kriška cerkev pa je žegnansko nedeljo
dočakala z obnovljenim oltarjem. O kasaštvu
je prispeval zapis Darko Hacin; s kolesom čez
Alpe sta jo mahnila Franci Groznik in Peter
Pibernik – 950 km in 14.500 višinskih metrov
– ni mačji kašelj! Članice Twirling in mažoretnega kluba so se udeležile dveh velikih tekmovanj – Svetovnega pokala in Evropskega
prvenstva. Bile so solidne,predvsem pa so si
pridobivale dragocene izkušnje. Orientacijski
klub Komenda se je udeležil tekmovanja za
Pokal Madžarske; šahovski turnirji redko končajo brez vidnih ali celo prvih mest našega
kluba. Balinarski klub Komenda je organiziral
žensko tekmovanje širšega območja Gorenjske. Čestitamo za 1. In 2. mesto! Slovenski
policisti so se v tenisu pomerili na igriščih
TK Komenda, članice A PGD Komenda
so na Pokalnem tekmovanju GZS osvojile
3. mesto. O vseh dejavnostih Mravljišča
pa je bralce seznanila Suzana Zgonec.
Oktober vsako leto zaznamuje največji
dogodek v občini, ko vse poti vodijo v
Komendo. Že 18. Jesenski sejem kmetijske, gozdarske, gradbene in komunalne
opreme ter vrtnarske in ogrevalne opreme
je letos presegel tudi najbolj drzna pričakovanja. Zapolnjenih je bilo 32.000 m2
površin, razstavljalo je več kot 500 prodajalcev, sejem si je ogledalo več kot 70.000 obiskovalcev. Sami presežniki in veliko pohval
organizatorjem ter spremljajoči dejavnostim!
Župan na svoji strani o komunalnih problemih
in vrednotah, ki marsikomu niso več vrednote
(skrunjenje Križa ob Šolski poti) in povabi
občane na odprtje spominskega obeležja v
spomin na osamosvojitveno vojno. O priključevanju na kanalizacijsko omrežje so vse izvedeli vsi, ki jih to zanima. Pravljice so zaživele
na Lončarjevi domačiji, kjer je gospodar praznoval svoj 70. rojstni dan. Podjetje Publikus
je prispevalo obvezujoč članek o ločevanju
odpadkov na pokopališču in o zbiranju nevarnih odpadkov; med
uspešna podjetja v PC
Komenda spada tudi
Dilex d.o.o. Poslanec
Brane Golubovič je
pisal o zadrugah, pa

KOZAh,kot smo jih poznali takoj
po drugi svetovni voljni. Preberite
še enkrat – pobude niso slabe. O
davkih na nepremičnine je pisal
poslanec Matej Tonin, ki je nanizal
nekaj pobud svoje stranke, ki so
vredne razmisleka predvsem na
Državnem zboru. (Če poslanci niso
pozabili, da imata besedi davek in
daviti isti koren). Jožef Pavlič je
pisal o predavanju prof.dr. Mira
Cerarja, ki je v organizaciji UPPG
govoril na temo:
Etično ravnanje za boljši jutri. O delovanju
in družbeni koristnosti Radia Komenda in TV
Komenda, ki sta sedaj »pod rušo«, nas je seznanil Jure Debeljak. Vsak komentar je odveč!
Davki »žulijo« tudi N.Si, to je zapisala Danica Zmrzlikar, ki pa zapis končuje nekoliko
dvoumno! Tri pisma bralcev so uglašena na
isto temo – skrunitev križa na Šolski poti –
obsodba je enoglasna! Obč. svetnik Pavel
Šmid pa je prispeval repliko na županovo pismo.
Bolj prijazen in poučen pa je članek o Makedoniji – zakladnici starih kultur, ki ga je prispevala Katja Tabernik. Karate klub ni šola
ruvanja in pretepanja, je veliko več – je šport,
ki sprošča, in daje smisel gibanju in spreminjanju odvečne energije v pozitivno doživljanje
samega sebe in okolice. Oktober je tudi mesec
kostanjevih piknikov. Največji in najbolj obi-

skan je gotovo kostanjev piknik DU pri mlinčkih. Razne aktivnosti potekajo pri gasilskih
društvih prav v mesecu oktobru, ki je posvečen
požarni varnosti in tudi ostalim dejavnikom
varnosti ljudi in premoženja. Vadba Čigong in
pilates – nekaj novega v Komendi – morda
velja poskusiti! Komendski kolesarji so vozili
po Provansi in bodo v naslednji številki zaokrožili to dogodivščino. Društvo Stari traktor
Moste je priredilo dva izleta – na Veliko planino in v Belo krajino, balinarska sekcija DU je
odigrala memorialni turnir ob sodelovanju
ekip iz sosednjih društev. Nosilec zlate kolajne
na meddržavnem turnirju v balinanju, Gregor
Lah s Klanca je član ekipe DU, ki ga je, čeprav
fanta z drugačnimi potrebami, sprejela medse.
Bi bili tega dejanja sposobni vsi? Javni sklad
za kulturne dejavnosti iz Kamnika je že drugič
v Komendi organiziral regijsko pregledno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev Gorenjske. Prijeten večer ob skromni udeležbi poslušalcev. Imamo svetovnega podprvaka v

natančnem
Aplencapristajanju z jadralnimi padali za
letošnje leto, Jaka Gorenca, ki mu je do prestižnega rezultata zmanjkalo le par cm, tudi
ostali tekmovalci so dosegli dobre rezultate.
Novembra gre leto h koncu, pa je bilo kljub
temu dogajanje v občini živahno. Krajevna
organizacija RK Moste je praznovala 60 let
plodnega dela s proslavo. Bogat je bil kulturni
program s podelitvijo priznanj ob navzočnosti
številnih članov in gostov. Obeležje osamosvojitveni vojni ob navzočnosti vidnih članov
in udeležencev je odkrilo Območno združenje
veteranov vojne za Slovenijo. Slavnostni govornik je bil general major Ladislav Lipič,
primeren kulturni program so pripravila domača društva. Kritična vsebina zadnjega odstavka
pa daje slutiti, da v združenje niso včlanjeni vsi
takrat sodelujoči domačini. Na slovesnosti niso
bili omenjeni. Ob mesecu požarne varnosti je
PGD Križ pripravilo gasilsko vajo – zagorelo
je na kriškem gradu. Gasila so vsa tri domača
gasilska društva. Župan na svoji strani pomenljivo vprašuje: »Pa kdo je tu nor? Vprašanje se
nanaša na državo in zakonodajo! Občinski svet
je na zadnji seji izpostavil tri poglavja: rebalans, grobovi, zima. Dobili smo prenovljeno
pošto, pesnice DU so nastopile na letnem srečanju Gorenjske, na dveh nastopih pa so si
sredstva za delovanje služili člani folklorne
skupine DU. Politika je samozadovoljna – poslanec Matej Tonin meni, da imajo v N.Si odgovore na izzive prihodnosti, o isti temi tudi
zapis Danice Zmrzlikar. Da poromamo v

Kompostelo tudi skozi Komendo, je obeležil
Jožef Pavlič, prof.dr. Jože Ramovš pa je na
povabilo UPPG predaval o temi: »Za bolj
etično življenje«, v ciklusu 6. Šole za življenje
pri UPPG pa je predaval o Gibanju za svetovni
etos. Ob 60-letnici delovanja Menine, proizvodnje pogrebne opreme d.o.o – Šmarca, je v intervjuju spregovoril direktor Jože Homar; o
petih letih pomoči na domu, ki ga izvaja Medgeneracijsko središče Komenda, o uspehih in
delu v bodoče je prispevala članek Viktorija
Drolec. O dopoldnevu na tržnici je bilo zapisano, pa o novostih in programu TD za božične
in novoletne praznike. Matic Zupan, aktivni
udeleženec svetovnega prvenstva Firefighter
Combat Challenge – Las Vegas 2013, je strnil

dogajanja in doživetja na tem tekmovanju, ki
je Sloveniji in tekmovalcem prineslo dobre
rezultate. Tudi pot po Provansi je končana v
teh številki. Zelo uspešna je bila dobrodelna
prireditev Podpora Aljaževi pomladi – veliko
obiskovalcev, pa tudi donatorjev ni manjkalo.
Med zanimivosti pa sodijo kratki prispevki o
izletu članov PD, o kostanjevem pikniku, ki so
ga pripravili Aktivni Klančani; pod Krvavcem
pa imajo celo svoje – vino; najtežjo čebulo je
pridelala Nada Cerar z Brega – tehtala kar 1,48
kg. Na koncu še šahovski utrinki – članska
ekipa ŠD Komenda je osvojila 1. mesto v 1.
Članski ligi –zahod; rodila se je zimska liga v
malem nogometu. Da bi le dolgo živela!
December je bil, kot vsako leto doslej, poln
predprazničnega razpoloženja in vsakovrstnih
dogodkov, ki s obeleževali čas okoli božiča in
novega leta. Prvi dve strani našega glasila sta
zato posvečeni zgoščenim zapisom o dejavnostih mladih za mlade in manj mlade in sta uvod
v pestro vsebino društvenih in družbenih dogajanj v občini. O nekaterih aktualnih vprašanjih
razmišlja župan na svoji strani in sklene svoje
misli z željo po pozitivni energiji in odkritem
sodelovanju, kar ocenjuje kot zagotovilo za
razvoj in rešitev težav.
V vzgojno delovnem centru v Mostah je bil
dan odprtih vrat, ki je obiskovalcem ponudil
pogled v bogato vsebino delovanja te ustanove.
Bo Biografski leksikon Komenda zapolnil dosedanjo praznino vedenja o ljudeh, ki so v
preteklosti krojili in bogatili ljudi in občino?
Bo – s pričakovanim sodelovanjem vseh,
ki bi lahko obogatili dosedanje podatke
ali prispevali nova dejstva. Prednovoletni
županov sprejem za predstavnike društev
in klubov je pokazal izredno živahnost
delovanja in izpostavil predvsem kvaliteto
dela in dosežke posameznikov kot društev
in klubov, ki tudi izven občine in v mednarodnem merilu izstopajo s svojimi
uspehi. Predstavljeno je podjetje Tehrol iz
Poslovne cone Komenda. S predstavitvami uspešnih podjetij bomo nadaljevali, če bo
obstajalo zanimanje. Zadnje predavanje prof.
dr. Jožeta Ramovša o etičnosti, duhovnosti in
verovanju je zaključilo že šesto Šolo za vrednote življenja, ki jo pripravlja UPPG. O temi
predavanja in pozitivnih učinkih na slušatelje
predavanj je pisal Jožef Pavlič. Društvo Zdrava
celica je predstavilo svoje cilje in delovanje –
obiskale so tudi Parlament. Objavljen je razpis
štipendij UPPG. O jogi smeha – smejalni terapiji sta pisali Ana Zarnik Horvat in Zvezdana
Bošeska. Ideja je posnemanja vredna, posebno
še če bi nam tudi vsakodnevno življenje nudilo
več tem za iskreni smeh. Politična razmišljanja
sta prispevala naša poslanca Brane Golubović
in Matej Tonin. Svoje zapise sta prispevali tudi
stranki N.Si in SDS. Predstavljena je bila
knjiga Etnološko konservatorstvo in varstvo
dediščine na Slovenskem, ki je bila nato prestavljena na predbožični prireditvi na Koželjevi
domačiji. Svojo pot slovenskega fanta – jugoslovanskega vojaka je opisal Klemen Pibernik
v prispevku Od Ravne gore do Kopišč in nazaj,
kjer oživlja tudi življenjsko zgodbo Stanka
Vučinića. Znanje o kruhu bogati prispevek
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Kruh – nekdaj redko beli na mizi. So ga pa
gotovo imeli na mizah izletniki DU, ki so trgali grozdje v Benediktu, vinski krst pa doživeli
v Kozjem, medtem ko so konjeniki obiskali
Korante na Ptuju. Uspešno je nastopila na kasaških dirkah v Nemčiji kobila Jolly GJ in prvič
zmagala. Štirideset sedemdesetletnikov je
svečano srečanje začelo z mašo v domači cerkvi, končalo pa pri Gorjanu. Medgeneracijsko
društvo za kakovostno starost in Zavod Medgeneracijsko središče sta objavila povabilo k
svojim programom in nekaj utrinkov iz svoje
živahne dejavnosti. Stran z nasveti – dobro jih
je prebrati, kot je vredno preučiti zapis o praznični družinski večerji, ki ga je prispevala
Katja Tabernik. Poln vedrine in optimizma je
članek o iskricah iz življenja smučarskega zanesenjaka Franca Strehovca z Gore, ki jih je
zapisal Janez Volkar. O uspehih Nogometnega
kluba Komenda je bilo pisano, prispevki iz
šolskih klopi in o delu skavtov so zapisi o pe-

strem življenju mladih. O delu geološkega
krožka slišimo bolj poredko, pa bilo prav, da o
svojem delu spregovorijo večkrat. Gorski kolesarji so se borili za naslove. Matic Voldrih s
Križa nadaljuje uspešno pot speedwajista doma
in v tujini in je uvrščen v ekipo reprezentance.
Avtocross Grgič team zaradi objektivnih težav
ni izpolnil vseh zastavljenih ciljev, pa je kljub
temu dosegel nekatere vidne rezultate. Šahovski klub Komenda dosega še vedno odlične
rezultate, pa tudi šahisti šahovske sekcije DU
Komenda so zasedli 5. mesto v 1. Osrednji šahovski ligi.

Sprehod po 22. letniku našega glasila je
končan. Čeprav nastaja zapis o mesecu decembru že v novem letu, je januarja še vedno čas,
da vsem bralcem zaželim veliko osebne sreče,
zadovoljstva in zdravja v letu, ki je še skoraj v
celoti pred nami.
Tone Ogorevc
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Živahen
konec in začetek leta
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Koline po starem

Na Koželjevi domačiji je bil konec leta prvi božično-novoletni sejem.
December je bil v občini Komenda živahen in pester tako zaradi praznikov kot zaradi številnih prireditev. Čeprav so k temu prispevala predvsem številna društva in klubi, ki jih je v občini prek petdeset, so izstopali med društvi turistično, Twirling in mažoretni klub, Konjeniški klub
in poznana blagoslovitev konj na Križu, pa člani v sekcijah društva
upokojencev in še bi lahko naštevali.

Turistično društvo pa je prireditveni program na Koželjevi
domačiji nadaljevalo tudi v začetku leta, ko je 10. januarja, že
petič zapored prikazalo Koline
po starem. Nekdaj so bile koline
hišni praznik, ki je potekal po
natančnem vrstnem redu potrebnih opravil, da je imela družina
meso, klobase, da so vedeli za to
tudi sosedje, da je bil zadovoljen
mesar… Največkrat pa je bil to
tudi pravi praznik za najmlajše
na domačiji, saj takrat ni manjkalo priboljškov, ki jih med letom
skorajda ni bilo na mizi. Takšen
prikaz pa so si letos ogledali tudi
učenci štirih razredov osnovne
šole Komenda Moste.
Skratka, tudi letošnje koline po starem so bile zanimiva in za kar
številčne obiskovalce tudi poučna, ali pa spominska etnoprireditev, ki je
tokrat vzbudila tudi precejšnjo medijsko pozornost.

Božično-novoletni sejem
Posebna novost med številnimi prireditvami je bil ob koncu minulega
leta vsekakor Božično-novoletni sejem, ki ga je prvič organiziralo Turistično društvo Komenda na Koželjevi domačiji na Gori pri Komendi.
Dva dni trajajoča prireditev je prvi dan, 20. decembra, za otroke
prinesla pravljični večer in ustvarjalne delavnice, na ogled je bilo postavljenih 19 jaslic 12 ustvarjalcev, poleg domačinov še iz 9 krajev bližnje
okolice. Vsake jaslice so bile vredne pozornosti, morda pa so bile najbolj
zanimive jaslice, stare 100 let, ki jih je na razstavo prinesel Ciril Globočnik iz Pšate. Otroci so izdelovali božične in novoletne aranžmaje in
okraske, pozneje pa uživali v družbi avtorice pravljice Sabine Romšak

Učenci so se seznanili, kakšne so bile nekdaj Koline na vasi.

Občni zbor potrdil program za letos
Da pa bodo s programom različnih prireditev v turističnem društvu
nadaljevali tudi letos, so se člani dogovorili ob sprejetju letošnjega prireditvenega programa na rednem letnem občnem zboru 17. januarja. Ob
ugotovitvi predsednika društva Vida Koritnika, da so uresničili celotni
prireditveni program minulega leta, bodo letos med pomembnejšimi
prireditvami prihodnji mesec otroška delavnica ptičjih hišic, marca pustno rajanje in Gregorjevo, aprila, predstavitev v arboretum u, maja ribiški piknik, junija pa veselica in potem živahno tudi v drugi polovici
leta. Sodelovali pa bodo člani turističnega društva tudi na obeh sejmih v
občini; na spomladanskem in jesenskem.
T. Ogorevc, A. Žalar

Zanimiva je bila razstava jaslic.
»Najdeno pismo«, ki jim je pravljico ob topli peči tudi prebrala. Poslušalo jo je 19 malčkov. Na temo pravljice so nato nastajale risbe, ki jih je
ustvarila otroška domišljija. Tudi Božiček si je vzel čas za obiska
otrok.
V soboto, 21. decembra, je bil običajen sejemski dan, s poudarkom
na predstavitvi knjige Etnološko konservatorstvo in varstvo kulturne
dediščine na Slovenskem. Knjigo sta predstavili predsednica Slovenskega etnološkega društva Anja Serec Hodžar in urednica dr. Mojca
Terčelj Otorepec, ki sta poslušalcem predstavili vsebinsko bogato in
zanimivo čtivo te knjižne izdaje.
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Na občnem zboru TD so sprejeli tudi letošnji program.
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Aplenca

Pesmi Marije Koželj
JESENSKA DOŽIVETJA

Marija Koželj - Pehta
Marija Koželj je v poznih zrelih letih odkrila v sebi talent, da lahko v pesmih izrazi svoja
občutenja, ko opazuje naravo in ljudi okrog
sebe in poglede na življenje. Leta 2009 je izdala že eno pesniško zbirko Skozi življenje, ki jo
je poklonila svojim otrokom, vnukom, sorodnikom in prijateljem. Rada pa tudi pove, da je
veliko novih pesmi že pripravljenih za drugo
zbirko. Kot članica Medgeneracijskega društva
za kakovostno starost in Društva upokojencev
članice in člane obeh društev, pa seveda tudi
druge, razveseljuje ob raznih priložnostih ne
samo s pesmimi, ampak tudi s svojim pozitivnim pogledom na svet in z dobro voljo. Takšno
jo največkrat doživljamo, ko se predstavi kot
Pehta iz Kekčeve dežele.

Ko po gozdu se sprehajam
pod nogami odpadlo listje mi šumi,
glas, ki ga moj sluh pogreša,
petja ptic več slišat' ni.

Vse je okroglo, se vse premika,
kot zlato se sveti vse,
nam oznanja, da Velika roka,
vse za svet storila je.

Nebo je jasno, skozi gole veje
večerno sonce sveti mi v obraz;
v telo pa se mi zajeda mraztoplota sonca več ne greje nas.

Tvoje veličanstvo večni,
trume zvezd nam pravijo,
takrat da bomo srečni,
ko mi se s tabo srečamo.

Na velik kamen se usedem,
virček zaspano izpod kamenja drsi.
Ne boš se pustil v trdi led vkovati,
te mati zemlja greje in krepi.

Skozi vse svetove, svet bo pela,
moja duša stvarnika.
Kje naj bi obsedela,
da sliši petje angela?

V življenju vse pojema in umira,
cvetlica vendar, glej še tam stoji,
čebela zadnja trudno jo obira,
brenčeče otožno odleti.

MOJE SANJE

Čebel'ca, ki tako se trudiš,
pomlad bo topla spet prišla,
težko, da ti bi jo še doživela,
zazrta v cvetoče jablane!

Ko noč ujame svet v mogočne mreže,
zvezda kot žerjavica na nebu žari,
kot se bolečina v mrzlo posteljo uleže
iz trnja sončni sen kali.

SVET NAD NAMI

Kakor svila mehka je pomlad,
kako so nežne pomladanske trate,
kako srebrn glas ima strnad,
ki poje z vej v pisane širjave.

Nad nami po nebesni obli,
svetovi veliki krožijo,
s svetlobo lune so obdani,
po poti okrog potujejo.

Vsi rojeni smo le za ljubezen!
O, v svet bi šla in si gledala v oči!
Moj duh je od želja netrezen
kot seme v zemlji, v tebi se gubi.

Zvezda zvezdi je soseda,
njih za nas števila ni,
ena drugo prijazno gleda,
vsaka v našo čast žari.

Ni lepšega kot vera je v človeka
in tiha lučka upanja, ki gre pred njim,
kjer je pragozd, kjer je poseka,
dokler na cilje svoje ne prispem.

Rimska cesta je razpeta,
čez neskončni nebesni svod,
tam se vozi čast Očeta,
ustvaril jo je sam Gospod.

Oh, moje sanje! Jutro se prižiga,
zavese v oknih vame se reže
in sivi svet usode spet se dviga
iz morja sanj, ki za nočjo beže!

Nekaj o samospoštovanju
Pravimo, da se človek uči celo življenje, najprej začne s spoznavanjem
sveta, ki ga obdaja, formalno si pridobiva znanje o družboslovju, naravoslovju, tehniki, umetnosti, maternem in tujih jezikih, kasneje se specializira za neko področje. Skozi odraslo življenje se uči od življenja
samega, kar pa mnogokrat zanemarja, pa je učenje o samem sebi, ki je
ključno za naš samorazvoj in rast.
V januarju smo v OŠ Komenda Moste začeli s Šolo kvalitetnega
starševstva, ki ga organizira Medgeneracijsko društvo Komenda. Prvo
srečanje je bilo namenjeno spoznavanju lastnega samospoštovanja,
vendar je zaradi premajhnega števila udeležencev odpadlo. Zato smo se
organizatorji odločili, da o omenjeni temi napišem članek v Aplenco in
bralcem posredujem védenje ter jih spodbudim k razmišljanju o njih
samih.
Danes so pojmi, kot so samospoštovanje, samozavest in samopodoba
široko razširjeni, domači, ljudje imamo o njih neke svoje definicije,
predstave in mnenje njihovega nastanja in razvoja. Poznan je že osnovnošolcem in ko ljudi vprašam, kako si jih razlagajo, povečini povedo
eno in isto: da se v svoji koži dobro počutimo. Res je, ampak kaj to pomeni in kako do tega pridemo. Postati samozavesten in spoštovati samega sebe, kar sta naši notranji kreposti, iz katerih črpamo notranjo moč,
da se spoprijemamo z izzivi življenja, je najprej ODLOČITEV, ki je
zavestna in vodi v proces samouresničevanja. S spoštovanjem do sebe
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se ne rodimo, prav tako nam ga ne dajo starši, vzgojitelji, učitelji, ti nam
samo pomagajo, da ga v varnem okolju razvijamo. To pomeni, da so
naši pomembni drugi varen pristan, ki malčke in otroke primerno in realno ovrednoti, otroku da prostor, da pride v stik z lastnimi osebnimi,
srčnimi željami v nasprotju s pokroviteljskimi željami staršev, ki menijo,
kaj vse je dobro in koristno za njihovega otroka. Kadar bodo starši
otroku izpolnili vse želje, ta ne bo prišel v stik s svojimi srčnimi željami,
ki se oglašajo v njem, kar pomeni, da ne bo v stiku s seboj (ne bo točno
vedel, kaj si želi postati, kaj so njegovi talenti, česa ne mara, v čem
uživa) in svojim samospoštovanjem. Razvije podobo o sebi, ki temelji
na željah, mnenjih in priporočilih drugih, kaj je dobro zanj. To se kasneje odraža v ne-stiku s samim seboj, ko mladostniki ne vedo, kaj v življenju jih veseli, kaj bi radi študirali, kakšen poklic opravljali in kdo pravzaprav so.
Naša družba ne podpira globljih, posebnih in osebnih želja, ampak
oglaševanje, ki spodbuja tržno pomembne želje, ki jih lahko kupimo.
Samozavestna športna ženska za svoj zunanji videz poskrbi z drago
športno opremo, kozmetiko, osebnim trenerjem in maratoni v New
Yorku in Londonu. V družbi je samospoštovanje povezano s kupno
močjo. Oglaševanje ženske, moškega usmerja v poudarjanje lastne
edinstvenosti preko kozmetike, mode, opremljanja doma, avta, hiše,
kariere. Brezpogojno samospoštovanje pa je nekaj drugega. Gre za no-
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Držimo korak z otroki in vnuki
V decembrski Aplenci smo vas, drage občanke in občani, povabili na tri nove sklope
programov Medgeneracijskega društva za
kakovostno starost in Zavoda Medgeneracijsko središče zaradi boljšega in lažjega
spoprijemanja z izzivi v vsakodnevnem življenju.
V Šoli kvalitetnega starševstva je tako možno pridobiti in osvojiti marsikatero orodje za
samovzgojo in vzgojo otrok. Zato vam posredujemo povzetek predavanja, oziroma delavnice Starševo samospoštovanje kot pomemben
model za razvoj otrokovega samospoštovanja.
V februarju pa se boste lahko udeležili še
dveh delavnic:
- 3. februar 2014, ob 18.00, v Osnovni šli v
Komendi, glavni vhod: Spoznavanje lastne
samopodobe: Ana Zarnik Horvat in Janja Frelih Gorjanc, psihologinji in specialistki zakonske in družinske terapije.
- 10. februar 2014, ob 18.00, v Osnovni
šoli v Komendi, glavni vhod: Vzgoja – izziv

sodobnega sveta: Janja Frelih Gorjanc.
Tečaj računalništva za starejše z druženjem z
mladimi »učitelji« je v polnem teku. Petnajst
tečajnikov, od katerih je nekaj takih, ki so se
udeležili že tečajev v lani in predlani, nekaj pa
je novih, z velikim
navdušenjem
sprejemajo nova
znanja. Eden od
rednih tečajnikov
je Stane Jenko, ki
že dobro obvlada
tako imenovano
srfanje po internetu; tako že za prijatelje išče določene informacije. Za
letošnjo sezono pa
se je namenil
osvojiti še elektronsko
pošto.

tranje razpoloženje, ki je razbremenjeno stalnega dokazovanja sebi in
drugim, stremljenja k popolnosti, doseganje nedosegljivih ciljev, ampak
je naša notranja moč, da smo ne glede na zunanje okoliščine kos življenju oziroma se to z zavestnim procesom samorazvoja učimo in se ob
tem krepimo. Stremljenje k popolnosti je demon žensk sodobnega časa.
Vsak dan se primerjamo s tem, kar še nismo. Tako deklice že pri materi
opažajo, da si ni nikoli zares všeč, nikoli ni v redu: sem predebela, moj
vrt ni tako lep kot sosedin, stanovanje nikoli dovolj pospravljeno, ko
pridejo obiski. Deklice se od mame naučijo, da je življenje doseganje
nekih ciljev, ki se vedno izmuznejo ali so nekje daleč. Vzgojene so v
opažanju vsega, kar še ni dovolj dobro.
Oseba, ki sama sebe spoštuje, ima pristen stik z realnostjo, loči dejstva
od iluzij, se je sposobna osredotočati na tukaj in sedaj in ne živi v objokovanju preteklosti in nenehnem načrtovanju prihodnosti. Pozna, upošteva in brani svojo edinstvenost. Prevzema odgovornost za svoj blagor
in ne išče krivcev za svojo nesrečo v okolici, ne čaka na rešitelja in ni v
vlogi žrtve. Ima cilje, sicer obtiči na mestu, je zvesta svojim načelom in
ne dopušča, da se drugi vedejo do nje nesprejemljivo, ima svojo, neodvisno vest, in svojo edinstvenost dojema kot pravico, ki jih je ne more
nihče vzeti.
Ana Zarnik Horvat, psihologinja in spec.
zakonske in družinske terapije

Verjamem, da mu bo uspelo. Seveda ne smemo
pozabiti še na drugo razsežnost tečaja in sicer
na medgeneracijsko druženje, kot enega od
pomembnih pogojev za kvalitetno bivanje tako
tretje, kot mlade generacije.
Naj še povem, da smo tečaj prestavili v
Glavarjevo bolnico v Komendi, ker imajo,
letos prvič, vsi tečajniki svoje prenosne računalnike. To vsekakor kaže na zanimanje
za uporabo informacijske tehnologije tudi
med starejšimi. Pohvalno, saj tako starejši
lažje »držijo« časovni korak z otroki in
vnuki.
Drage občanke in občani, vabimo vas tudi,
da si na internetni strani Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda www.zmsk.si, ogledate dva filma:
● Programi Medgeneracijskega društva za
kakovostno starost Komenda
v letu
2013(MDZKSK)
● Pomoč na domu
Viktorija Drolec, Predsednica MDZKSK

Povabilo na februarska srečanja Šole kvalitetnega starševstva:
3. februar: Spoznavanje lastne samopodobe
10. februar: Vzgoja - izziv sodobnega sveta.
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Mlaji za slavljence
Največkrat pa potem takšni

Jubileje, posebne dogodke, veselice, slovesna sporočila… smo na Gorenjskem vedno sporočali ali poudarjali in opozarjali nanje (še pred časopisi, lepaki, elektronskimi mediji…) tudi na najrazličnejše drugačne
načine. Iz dolgoletne novinarske poti po gorenjskih krajih se jih spominjam kar nekaj. Na Komendskem pa so od nekdaj in danes sploh vse bolj
značilni tako imenovani praznični mlaji. Pa ne toliko za različna društva
in podobna praznovanja; za slednja morda še najbolj ob različnih krščanskih in drugih praznikih ali pa recimo gasilskih in podobnih jubilejih.
Zadnje čase, že kar nekaj let, opažam, da mlaji z okroglimi oznakami
s številkami, z različnimi predstavitvami na njih, ponazarjajo in »sporočajo« tudi osebne, poklicne in druge okrogle obletnice ali praznike.
Praviloma številke v okroglih znakih na mlajih pred hišami sporočajo,
da nekdo praznuje, da je dočakal na življenjski poti pomemben, slovesen
postanek, trenutek.

praznični trenutki, postanki,…
obeležujejo tudi najrazličnejša
druženja in tudi priložnostne
potegavščine. Spominjam se,
da je jubilant moral zjutraj na
vse zgodaj, preden je odšel z
doma na delo, dobro premisliti, kako bo z vrha strehe spravil
na tla nov kavč, ki ga je kupil,
ali pa je moral najprej prelopatati s poti dva kubična metra peska.
Ta mesec, na začetku leta 2014, sta dva občana praznovala okrogel
jubilej. Obakrat so jima prijatelji, znanci, sosedje, domači… pripravili
presenečenje. Postavili so jima mlaj s številko v okroglem znaku. Številka seveda pomeni »prehojeno življenjsko pot«, hkrati pa tudi koliko
dni bo mlaj po postavitvi stal in »oznanjal« praznik slavljenca.
11. januarja so tako postavili pri stari domačiji, blizu nove hiše na Klancu, mlaj s številko 80 (let) v okroglem znaku Jožetu Kernu-Nemcu. Seveda
je postavljanje nekaj časa trajalo in tudi brez »nujnih zapletov« ni šlo. Pa
tudi čisto ta pravi Gašperji so mu prišli voščit vse najboljše za naprej.
16. januarja pa so se zbrali postavljavci mlaja pred hišo Sreča
Korbarja na Bregu. Srečo je srečal Abrahama, njegov sin pa je zabeležil dve desetletji. Srečo, poznan, kot organizator različnih in še
posebej dveh poznanih prireditev - Gašperjev Miklavž in Šopek za mami, je namreč slavil
ob glasbenikih, med katerimi
so bili seveda tudi godbeniki
Godbe Komenda (saj je njihov
predsednik) in tudi Ognjeni
muzikanti, pa Franc PestotnikPodokničar, Martin Vodlan-Viharniki, Tomaž Hribar-Gašperji
in…
Ja veselo je bilo obakrat; čas
za poglobljen pogled na njuno prehojeno pot pa takrat ob slavju seveda
»ni bil primeren«. Pa bo tudi to prišlo na vrsto. Za zdaj pa, Jožetu s
Klanca in Sreču na Bregu, želja, da bi jima še naprej beležili življenjske
postanke »visoki mlaji«.
A. Žalar

Aplenca se smeje
Tri tatinske
»Janez, nekdo ti je ukradel avto z dvorišča!«
»Uf, pa si morda opazil, kdo je bil?«
»To ravno ne, sem si pa zapisal registrsko številko!«
»Tone, ženi so bile ukradene vse plačilne kartice!«
»Pa si prijavil policiji?«
»Ne, sem v bistvu kar zadovoljen. Kdorkoli jih je že ukradel, zapravi
bistveno manj od žene.«
»Ko sem bil mlajši, so vse ženske tekale za mano!«
»Sedaj se ti to nič več ne dogaja?«
»Ne. Sedaj ne kradem več ženskih torbic.«
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Osebna služnost
Zaradi nižje
davčne stopnje
bi želel s sinom,
ki živi v hiši, ki
je sicer moja
last,
skleniti
pogodbo
o
osebni služnosti.
Zanima
me, za koliko
časa se takšna
pogodba lahko
sklene in ka-

Irena Hacin Kölner

kšne so njene posledice?
Osebna služnost je pravica njenega imetnika,
da uporablja tujo stvar ali izkorišča pravico.
Traja najdlje do imetnikove smrti, lahko pa
je v pogodbi določen tudi krajši čas trajanja.
Poznamo različne vrste osebnih služnosti: uži-

POD DROBNOGLEDOM

tek, rabo in služnost stanovanja. Vsebina in
obseg osebnih služnosti se določata glede na
individualne potrebe in osebne okoliščine služnostnega upravičenca. Osebne služnosti so
strogo osebne pravice in so vezane na konkretno osebo. To pomeni, da te pravice niso podedljive in jih tudi ni moč prenesti v korist tretjih
oseb, lahko pa se v korist tretjih oseb pri nekaterih izmed njih prenese njihovo izvrševanje
(pri užitku). V kolikor se osebna služnost ustanavlja na nepremičnini, zakon za njen veljaven
nastanek poleg sklenjene pogodbe zahteva tudi
vpis v zemljiško knjigo, ki se izvrši na podlagi
ustreznega zemljiškoknjižnega dovolila.
Med osebnimi služnostmi se najpogosteje
ustanavlja užitek. Užitek daje pravico uporabljati in uživati tujo stvar (npr. hišo, stanovanje) tako, da se ohrani njena substanca. Med
vsemi osebnimi služnostmi užitek tudi najbolj

Pijmo vodo

Glasilo občine Komenda 1/2014
posega v lastninsko pravico lastnika nepremičnine, saj vse koristi preidejo z lastnika na užitkarja
(ta, ki po ustanovitvi užitka uživa stvar – npr.
nepremičnino). Nepremičnino, ki je obremenjena z užitkom lastnik sicer lahko proda, a skupaj
z užitkom. Prodaja ali kakšna druga vrsta odsvojitve nepremičnine namreč nista razlog za prenehanje užitka. Užitkar mora med trajanjem užitka
kot dober gospodar vzdrževati stvar (hišo, stanovanje) v skladu z njenim gospodarskim namenom. Užitkarja bremenijo tudi vsi stroški rabe
(npr. elektrika, voda, vzdrževanje hiše itd.)
kot tudi stvarna bremena in javne dajatve
(npr. novi davek na nepremičnine, če je užitek
ustanovljen na celotni nepremičnini).
Odvetniška pisarna
HACIN KÖLNER, d.o.o.
Poslovna cona, Žeje pri Komendi,
Pod Javorji 6, SI-1218 Komenda
T +386 (0)590 82 030; +386 (0)31 347
989; F +386 (0)590 82 033
irena.hacin.kolner@moj-odvetnik.si
www.moj-odvetnik.si

Potrebna količina vode je pomembna za naše zdravje.
Voda prekriva
približno 70%
našega planeta
in je življenjskega pomena
za vsa živa bitja.
V telesu imamo
med 45 in 75%
vode. Ima številne funkcije,
kot je denimo
Blaž Filipič
sodelovanje pri
prebavi in izločanju odpadnih snovi iz organizma. Omogoča
tudi komunikacijo med celicami, ki so osnovne
funkcionalne enote oziroma gradniki našega
telesa. Zaradi njenih unikatnih fizikalno-kemijskih lastnosti je nezamenljiva. Slednje je
glavni razlog, da je vodo potrebno piti redno in
v dovoljšnji meri. S tem svojemu organizmu
omogočamo nemoteno delovanje.
Vse pogostje med branjem zasledimo, da besedo »voda« čestokrat nadomešča beseda »te-

OLGIN KOTIČEK

kočina«. Tako lahko zmotno sklepamo, da pitje
katerekoli tekočine (sokov, brezalkoholnih napitkov, alkoholnih pijač, kave...) zadovolji naše
dnevne potrebe po vodi. Ne le da s prej naštetimi
pijačami zaužijemo manjšo količino vode kot bi
jo sicer, nekatere od teh pijač razpoložljivo vodo
v naše telesu celo zmanjšajo. Alkohol denimo
pospeši odvajanje vode iz telesa, kar dobro poznajo vsi, ki uživajo alkoholne pijače.
Zadostna preskrbljenost z vodo veliko prispeva k trdnemu zdravju, dobrim umskim
sposobnostim in obenem blagodejno vpliva na
naše počutje. Redno pitje zadostne količine
vode nam zviša telesno odpornost, poveča
zbranost ter izboljša psiho-fizično kondicijo.
V medijih in strokovni literaturi lahko zasledimo različna priporočila o tem koliko vode naj
dnevno popijemo. Potreba po vodi se razlikuje
glede na spol, starost in fizično aktivnost. Priporočena količina vnosa vode se giblje nekje med
1,5 in 3,5 litra dnevno. Vsak pri sebi lahko kaj
hitro oceni ali je njegovo uživanje vode znotraj
priporočenih vrednosti. Zdravstvene in druge

Okrepimo izčrpano telo

Letošnja zima je
mila. Ni pretiranega mraza, malo
dežja, megle. Toda kljub mili zimi
smo ljudje izčrpani in telesu že primanjkuje vitaminov, ki smo jih
dali na zalogo jeseni. Upam, da ste
izkoristili sončne
Olga Hace
dneve in nabrali
dovolj vitamina D za trdnejše kosti. Saj veste,
da petnajst minut sonca na dan telesu bolj koristi, kot katerikoli umetni dodatek za kosti.
Ker v tem obdobju nimamo na voljo vitami-

nov v izobilju, izkoristimo tiste, ki so nam dosegljivi. Kislo zelje in repa sta prava vitaminska
bomba. Lahko ju jemo surovi, s kapljico bučnega olja in s strokom česna, poleg pa kos črnega kruha. Kadar ju kuhamo, pazimo, da čas
kuhe ni predolg, saj se po petnajstih minutah
kuhe pričnejo izgubljati vitamini. Oboje pa
lahko pripravimo na sto in en način, kakor je
vam ljubo. Moj predlog je namaz iz kislega
zelja in repin zavitek.
Namaz iz kislega zelja: surovo kislo zelje,
strt česen, mlete kumina, bučno olje.
Vse sestavine zmešamo v mešalniku, da
dobimo gosto zmes kot pašteta. Namažemo
ga na kruh, potresemo lahko z granatnim jabolkom, bučnimi ali sončničnimi semeni in
postrežemo kot drugačen zajtrk, predjed ali

težave, ki so povezane z njenim nezadostnim
vnosom, se pogosto ne pojavijo takoj. Zaradi
slabše preskrbe z vodo se v našem telesu škodljivi presnovki in druge moteče snovi ne odstranjujejo dovolj temeljito. Sledenje pa se lahko
odrazi s prebavnimi in z drugimi motnjami.
Za dobro preskrbljenost z vodo je tako najboljša izbira pitje čiste vode in zeliščnih čajev.
Elegantno izbiro v restavracijah in lokalih
predstavlja tudi limonada. Glede na ostale pozitivne učinke pa so primerni tudi naravni sadni
sokovi. Za izboljšanje svojih pitnih navad pa v
resnici ne potrebujemo storiti veliko. Dolgoročno lahko veliko storimo že s tem, da zjutraj
na tešče spijemo kozarec ali dva vode.
Inštrukcije Prem
• Inštrukcije, tutorstvo in skupinsko učenje
• Matematika, fizika in kemija
• OŠ, SŠ, GIM in UNI*
• 25% popust za dvojice
-------------------------------------Blaž Filipič, 031 361 305, www.prem.si

grižljaje ob prijateljskem klepetu.
Repin zavitek: vlečeno testo, kilogram kisle
repe, strok česna, lovorov list in ščep kumine,
za namaz testa ena kisla smetana.
Kislo repo kuhamo z začimbami petnajst
minut. Odcedimo in ohladimo. Na žlici olja
počasi prepražimo eno čebulo in dodamo repi.
Vlečeno testo premažemo s kislo smetano in
potresemo z repo. Zavijemo kot jabolčni zavitek. Položimo v pekač obložen s peki papirjem,
površino premažemo z oljem, lahko tudi potresamo s papriko, karijem ali ingverjem in spečemo v ogreti pečici 180°C do zlate barve, približno pol ure. Pečen zavitek takoj pokrijemo z
mokro krpo in še toplega postrežemo poleg
pečenice, krvavice ali morda za spremembo s
sojinimi polpeti.
NAJ VAM TEKNE!
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Sploh ni pomembno
Leto 2014 je tukaj. Kako ste se ga lotili? Z
optimizmom? Z grenkobo in malodušjem?
Previdno in nezaupljivo? Brezglavo in entuziastično? Z načrtom o spremembi?
Sploh ni pomembno, kako ste se ga, ker je
vsak dan, vsaka ura, minuta posebej pomembna. Vsakič znova. To pa seveda ni lahko delo.
Ampak nikar ne odnehajte.
Skupnost voditeljev (SKVO) se je v tem
drugem vikendu odpravila v Sostro k našemu
duhovnemu asistentu Alešu. Zakaj? Na duhovno obnovo seveda, ker smo že globoko v
skavtskem letu in je prav, da poskrbiš zase, saj
le tako lahko kvalitetno daješ in vzgajaš zaupane ti skavte.

Vikend smo začeli z rednim srečanjem voditeljev (SKVO srečanje), kjer smo ovrednotili
pretekle projekte, pretresli sedanje stanje in
blagoglasno debatirali o obetajočih se akcijah.
In nekako se premikamo naprej, tudi v odnosih
med nami, sovoditelji in v odnosu z Bogom.
Razburkana čustva in valjanje od smeha, prepete urice ob ubiranju strun in realne ter odbite
ideje pa seveda duhovna puščava in molitev.
Vse to, da bomo lahko še naprej kar najbolje in
s pripravljenostjo delali in dajali dobro.
Naslednjič vam zaupam, kako smo uživali
na zimovanjih, do takrat pa, ne skrbite, zaupajte in se prepustite.
Mi smo pripravljeni!
Andreja Grkman, Optimistična orka

Otroci in delavci Centra za izobraževanje,
rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik

Vabimo na dobrodelni koncert:

SKUPAJ DO NOVEGA CILJA
13. februarja 2014 ob 18.00 v Športni dvorani Kamnik
Častna pokroviteljica in gostja: varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer
Nastopajoči: Eva Černe, Neisha, Alya, Nuša Derenda, Klapa Mali grad, Orkester
CIRIUS in Dost dobr gang
Povezovalec programa: Jure Ivanušič
Zbrana sredstva bodo namenjena opremi senzorne sobe - varne igralnice s prilagojenimi igrali, v kateri se otrok sprošča in uči primerno odzivati na dražljaje iz okolja, s
tem pa krepi razvoj na gibalnem, miselnem, socialnem, vedenjskem in čustvenem
področju.
Cena vstopnic: 10 €, rezervacija in nakup:
osebno: recepcija Centra od 1. 2. 2014 (7.30 – 18.30 in 1 uro pred začetkom)
po telefonu 01 830 13 00 ali 031 326 997
e-pošta: alenka.pavlinic@cirius-kamnik.si
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ŠOLA

NOVOLETNA PRIREDITEV

sproščenosti, pa tudi njihovim staršem, babicam, dedkom ...
V sredini decembra smo za vse pripravili
delavnice, kjer so lahko pustili domišljiji prosto pot in za trenutek tudi odrasli poiskali
otroka v sebi. Skupaj s svojimi nadobudneži so
lahko izdelali prikupne okraske za domačo
smrečico: sovico, zvonček in zgubali smrečico.
Otroci so ponosno odnašali domov tudi okvir
za sliko z rdečenosim jelenčkom Rudolfom in
škratke na smučeh, saj so jih naredili sami (no,
mogoče z majčkeno pomočjo odraslih otrok).
Na sejmu so lahko izbrali tudi voščilnice in
drobna darilca za sebe ali za svoje najbližje.
Na sejmu so letos prvič sodelovali tudi
učenci 7. a. Z zbranimi prispevki so pomagali
družini v stiski.
Hvala staršem in učencem, da ste se v velikem
številu udeležili delavnic. Učiteljem je največje
zadovoljstvo in plačilo za vložen trud pohvala
staršev in iskriv nasmeh na obrazu otrok.
Učitelji podaljšanega bivanja

24. decembra smo imeli novoletno prireditev.
Tam sem nastopala tudi jaz.
Tik pred pričetkom smo ugotovili, da glasba
ne dela. Vsi smo bili zbegani. Zapele smo brez
glasbe. Sledila je igrica Sneženi mož je zbolel.
Jaz sem igrala otroka. Igrica je potekala tako:
sonce je zelo močno sijalo, sneženi mož se je
skril za drevo. Otroci smo se zelo ustrašili, ker
sneženega moža ni bilo več. Razmišljali smo,
kaj bo zdaj, saj bo naslednjega dne prišel Dedek Mraz. Vprašali smo učence, če so ga kje
videli. Rekli so, da so ga. Skupaj smo ga našli.
Ugotovili smo, da je zbolel. Takoj smo morali
poklicati zdravnika. Zdravnik je rekel, da ima
povišano telesno temperaturo, pospešeno bitje
srca in vodenico. Na koncu smo mu morali
dajati snežene tablete. Igre je bilo konec.
Za nami so nastopili učenci še z neko drugo
igrico. Čisto za konec pa je sledil ples The fox.
Maja Lah, 5. b

NOVO LETO
Novo leto super je,
vedno vsi smejimo se.
Zakaj bi žalostni bili,
če sreče lonec poln se nam smeji.
Ta lonec, sreče poln, naj živi,
tako kot živimo mi vsi.
Sreče, radosti naj prinaša nam,
pod mavrico on stoji tam.
Radost, sreča k nam prihajata,
z veseljem nas navdajata.
Dobre volje vsi,
le zakaj ne bi bili?
Ko polnoč prihiti,
vso nebo se razsvetli.
Teja Furlan, Tina Kern, 5. b

ZAHVALA
Mentorici lutkovnega krožka bi se radi zahvalili vsem nastopajočim lutkarjem za prisrčno in
lepo odigrano igrico na zaključni novoletni
prireditvi. Gledalci so bili navdušeni, nastopajoči pa ponosni na svoje preteklo delo - za vse
nas pa lepa spodbuda za delo naprej.
Mentorici Marija in Tanja

PRAZNIČNE DELAVNICE
IN SEJMARJENJE
December je prazničen, čaroben mesec. Še
posebej težko ga pričakujejo in se ga veselijo
otroci. Vsako leto jim želimo tudi učitelji podaljšanega bivanja pričarati nekaj te čarobne

NEPOZABNI
DECEMBRSKI DNEVI
Predstavila vam bom, kako je potekal eden izmed kulturnih dni. Zjutraj sem se s kolesom in
torbico pripeljala v šolo. Hitro sem se preobula
in odšla do učilnice za likovno umetnost. In
začelo se je.
Izdelovali smo velike božične slike in voščilnice. Končni izdelki so mi bili zelo všeč,
razstavili smo jih po hodniku. Slike so bile raznolike na vse načine. Ko smo končali, smo
odšli v glasbeno učilnico. Tam je čisto vsak
lahko poskusil igrati na vsa glasbila. Igrali smo
pesem Tisoč iskric in zraven tudi peli. Bilo je
zelo zabavno. Nato smo se vrnili v likovno
učilnico. Slike smo popestrili še z bleščicami,
da so postale zares božične. Ko smo z delom
končali, smo veseli odšli domov.
Ta dan mi je bil zelo všeč, saj smo doživeli
in izdelali veliko lepih stvari. Uživala in zabavala sem se, spomini na to pa so me spremljali
še ves naslednji dan.
Izabela Seršen, 6. b
Zadnji dve sredini uri v decembru smo šestošolci preživeli v računalniški učilnici. Z računalnikom smo resno delali, a se obenem tudi
zabavali.
Z računalniškim programom Slikar smo najprej risali voščilnice. Na zaslonih so nastajale
čudovite slike. Z voščilnicami nas je učiteljica
zaposlila za eno šolsko uro, drugo pa smo posvetili računalniškemu opismenjevanju. S pomočjo programa Microsoft Power Point smo
morali izdelati svojo predstavitev. Seveda nam
je pomagala učiteljica. Naša tema je bila »zi-
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ma«. Najprej smo oblikovali uvodno stran, na
naslednjo pa smo zapisali vse podnaslove. Pri
prvem podnaslovu smo morali opisati pojem
zima. Pri drugem smo napisali, kaj delamo pozimi, pri tretji prosojnici pa smo našteli zimske
športe. Naslednjemu diapozitivu smo dali naslov Prazniki pred vrati in nanj smo morali prilepiti voščilnico, ki smo jo izdelali v prvi uri.
Všeč mi je bilo, da smo lahko sami izdelovali voščilnice, pa tudi to, da sem bolje spoznala
program Slikar.
Maja Brišnik, 6. b

DELOVNA PRAKSA
Na naši šoli je za učence osmih in devetih razredov vsako šolsko leto dvakrat organizirana
delovna praksa. Poteka v različnih podjetjih in
ustanovah, z namenom, da bi si učenci pridobili kar največ znanja o poklicih, ki jih zanimajo.
In tudi letos ni bilo nič drugače.
Sama sem kar nekaj časa razmišljala, kje bi
lahko potekala moja delovna praksa, saj me zanimajo zelo različna področja. Nato sem se
končno le odločila, da na svoji prvi delovni praksi spoznam poklic zobozdravnika. Zelo sem se
že veselila in komaj sem že čakala, da bo napočil
težko pričakovani dan. Pred odhodom sem imela
kar veliko tremo, ki pa se je popolnoma razblinila, ko sva z mami, ki me je peljala v Zdravstveni
dom Kamnik, spoznali prijazno zobozdravnico
Carmen Milek in njeno asistentko Sonjo Bernot.
Povedali sta mi, da na ta dan nimata naročenih
preveč pacientov in da si bosta poskusili vzeti
tudi čas, da bosta odgovorili na moja vprašanja.
V ordinaciji sem spremljala sprejemanje
malih pacientov – otrok z različnimi zobozdravstvenimi težavami. Bil je kar pester in zanimiv
dan. Nekateri pacienti so prišli na pregled, spet
drugi pa so prišli z bolečinami. Dvema smo izpulili mlečni zob, ena pacientka pa je zaradi
strahu pred bolečinami dobila injekcijo, da ji je
zobozdravnica lahko naredila zalivko. Pri izdelavi zalivk je zobozdravnici z mešanjem in
strjevanjem materiala pomagala zobna asistentka. Bilo je zelo poučno in imela sem srečo, da
sem videla veliko tega, kar zobozdravnik dela v
ordinaciji. Med delom sta mi obe natančno
razlagali, kaj delata in katere instrumente ter
naprave uporabljata pri svojem delu. Popoldan
v ordinaciji mi je zelo hitro minil. Izvedela sem
tudi vse o študiju in sposobnostih, ki jih mora
imeti človek, da lahko postane zobozdravnik.
Ko sem odhajala, me je zobozdravnica presenetila še z darilnim reklamnim materialom.
Nad delovno prakso sem bila navdušena in
menim, da je to odlična izkušnja, ki nam, mladim,
pomaga pri izbiri poklica. Pomaga nam, da se
bomo lažje odločili in resnično iz prve roke izvedeli, kaj nas v poklicu, ki nas veseli, čaka. Za
enkrat še nisem čisto prepričana, kateri poklic si
bom izbrala, rada bi si ogledala še druge. Velika
pohvala in zahvala velja naši socialni delavki,
gospe Danici Kuhar, ki ureja in koordinira delovne prakse. Takšnih oblik spoznavanja poklicev
na drugih šolah ne poznajo in zdi se mi, da je to
velika prednost za učence OŠ Komenda Moste.
Sara Verhovnik, 8. a
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Spet najboljši v Sloveniji

V letu 2013 je Šahovski klub Komenda uspel ubraniti prvo mesto iz leta 2012. Po kriteriji Šahovske
zveze Slovenije je klub spet najboljši najboljši v Sloveniji. Prvo mesto je osvojil z 1,6 točkami prednosti pred ŠD Radensko Pomgrad Murska Sobota.
SVETOVNO MLADINSKO PRVENSTVO v
Al Airu (Združeni Arabski Emirati) od 17. do
29.12.2013. V skupini deklet do 14 let ja Laura
Unuk osvojila 29. mesto. V skupini deklet do 16
let je Teja Vidic osvojila 27. mesto, v skupini deklet
do 18 let je Caterina Leonardi osvojila 34. mesto.
POSAMIČNO OSNOVNOŠOLSKO DRŽAVNO PRVENSTVO v Šempetru pri Gorici

let je zmagala Laura UNUK (oš Nove Jarše). V
skupini dečkov do 15 let smo osvojili: 5. mesto
Maj Markošek (oš Nove Jarše), 16. mesto Mark
Šketa (oš Sostro), 33. mesto Staš Ahtik (oš Trzin).
V skupini delčkov do 12 let smo osvojili: 12.

Posamezno osnovnošolsko DP 2014 - dekleta
do 15 let

Posamezno osnovnošolsko DP 2014 - dečki
do 12 let

12. 1. 2014. V organizaciji ŠK Komenda sta nastopila Jan Šubelj in Ana Pibernik. V skupini
dečkov do 12 let je Jan Šubelj osvojil 3. mesto, v
skupini deklet do 12 let je Ana Pibernik osvojila
17. mesto. Na tem tekmovanju so za šole nastopili še nekateri naši člani: V skupini deklet do 15

SANKUKAI KARATE KLUB KOMENDA

Zimski izpitni roki in VPIS novih članov

Letos so imeli naši člani možnost pokazati svoje znanje in
napredovati na višjo
stopnjo v soboto, 18. januarja, v Domžalah, kjer je bilo tudi
nekaj otrok iz Komende (zapisani v razpredelnici). Zbralo se je karateistov,
pa tudi gledalcev, ki so spodbujali otroke, brate, sestre, prijatelje… Po začetnem ogrevanju

je bil karatejski pozdrav in nagovor predsednika Sankukai karate kluba Domžale, Darka
Kotarja.
Z izpiti so začeli predšolski otroci, ki so imeli
nastop in prikazali, kaj so se naučili na treningih
karateja. Sledile so še druge skupine belih pasov,
razglasitev njihovih rezultatov. Po odmoru so
svoje znanje pokazali tudi barvasti pasovi. Z
vsakim pasom se je povečalo število tehnik, ki
so jih morali prikazati, pa tudi njihova
kvaliteta, tako da so
bili udarci in blokade vse močnejši in
hitrejši. Po prikazih
znanja je bil spet
razglasitev rezultatov, nakar so bili za
člane še pogovori in
vprašanja o izvajanju posameznih tehnik.

Posamezno osnovnošolsko DP 2014 -Jan
Šubelj

Izpite za višji pas so položili:
8.kyu Kaja Zupančič
7.kyu Kaja Zupančič, Luka Kočar, Ambrož
Jenko
5.kyu Val Stankovič Pangerc, Domen Žgalin
Vse, ki si želijo spoznati Sankukai karate veščino in se naučiti marsikaj novega, narediti nekaj
za svoje telo in duha, vabimo, da se nam pridružite na treningih in vas vabimo k VPISU!
Treningi potekajo v OŠ Moste (Moste 40)
po naslednjem razporedu:
Mala šola karateja (5-7 let)
• četrtek: 17.00–17.45
Dečki in deklice: začetniki in beli pasovi
• torek: 16.30–17.15 in četrtek: 17.00–17.45
Dečki in deklice: barvasti pasovi
• torek: 17.15–18.00 in četrtek: 17.45–
18.45
Vpis novih članov: torek in četrtek
od 17.00 – 18.00 ure
Dodatne informacije lahko dobite na telefonu 031/231-440 od 12.00 od 14.00.

Športniki DU za konec leta
Običaj je, da športniki-upokojenci za konec
vsakega leta organizirajo zaključne turnirje in
izberejo najboljše športnike v svoji panogi.
Članice in člani balinarske sekcije so se 18.
decembra zbrali na božičnem turnirju. Kljub
mrzlemu vremenu je pri 5 stopinjah pod ničlo
tekmovalo 16 udeležencev. Grelo jih je tekmovanje, ogenj, ki je gorel ob balinišču, in pa seveda – »kuhančki«. Trajalo je kar 8 ur, da so
lahko razglasili naslednje rezultate: 1. mesto:
Ciril Rogelj in Peter Jakomin, druga sta bila
Ivanka Žulič in Darko Domadenik, 3. mesto pa
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je pripadlo Mari Smolnikar in Avgustu Sodniku. Po podelitvi pokalov pa so se igralci zadržali pri veselem druženju ob hrani in »tekočih
zadevah«.
Na zaključnem turnirju so se 19. decembra
zbrali tudi igralci pikada. Puščice so 12 igralcem letele tja, kjer je treba in tudi tja, kjer so
bile povsem nepotrebne. Statistika je povedala,
da je 1. mesto zasedel Jože Žerovnik, 2. mesto
je osvojil Drago Žinič, 3. mesto pa je pripadlo
Mariji Brulc. Po razglasitvi rezultatov so
igralci ostali skupaj še kar nekaj časa in kovali

načrte za prihodnje leto.
Svoje male sive celice je 19. decembra postavilo na preizkušnjo 8 igralcev šahovske sekcije,
ki so se pomerili na novoletnem zaključnem
turnirju. Sodnica na turnirju je bila Pavla Košir,
ki je na koncu izračunala dobljene točke in tudi
razglasila rezultate. Prvo mesto je zasedla Pavla
Košir, drugi je bil Jože Zidarič, na 3. mesto pa je
stopil Marjan Kern. Ob navzočnosti predsednika
DU Janeza Čebulja je pogovor tekel predvsem
okoli pomanjkanja prostorov in o načrtih za delo
v prihodnjem letu.
Tone Ogorevc
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Turnir najmlajših - zmagovalci
mesto Jan Unuk (oš Nove Jarše), 29. mesto jan
Marn (oš Nove Jarše). V skupini deklet do 12
let smo osvojili: 6. mesto Klara Vidmar (oš Sostro), 25. mesto Katarina Mazzini (oš Vič).
LIGA MLADIH SLOVENIJE 2. TURNIR v Ljubljani 6.12.2013. Osvojili smo: 2.
mesto Mark Šketa, 3. mesto Maj Markošek, 9.
mesto Klara Vidmar, 12. mesto Katarina Maz-

zini, 23. mesto Maj Koderman.
ZAKLJUČNI TURNIR OSREDNJE
SLOVENSKE LIGE v Ljubljani 12. 12.
2013. Prepričljivo je zmagala ekipa ŠK Komenda Popotnik v postavi: Bojan Hribar, Jan
Gantar, Blaž Debevec, Igor Juhant.
4. turnir CIKLUSA TURNIRJEV MLADIH v Ljubljani 13. 12. 2013. Osvojili smo: 2.
mesto Maj Markošek, 6. mesto Jan Šubelj, 11.
mesto Mark Šketa, 12. mesto Gregor Žunič, 21.
mesto Jan Marn, 23. mesto Katarina Mazzini, 25.
mesto Gal Založnik, 26. mesto Matej Mlakar.
ZAKLJUČNI TURNIR NAJMLAJŠIH v
Ljubljani 17. 12. 2013. Osvojili smo: 1. mesto
Jan Šubelj, 2. mesto Jan Marn, 6. mesto Ana
Pibernik, 11. mesto Katarina Mazzini, 25. mesto Matej Mlakar, 28. Gal Založnik.
V skupnem seštevku je zmagal Jan Šubelj;
4. mesto Jan Marn, 9. mesto Katarina Mazzini,
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12. mesto Matej Mlakar, 14. mesto Gal založnik, 15. mesto Ana Pibernik, itd. Med šolami
je bila najboljša osnovna šola Škofljica, med
klubi pa ŠK Komenda.
LIGA MLADIH SLOVENIJE 3. TURNIR v Ljubljani 20.12.2013. Osvojili smo: 2.
mesto Maj Markošek, 6. mesto Mark Šketa,
11. mesto Katarina Mazzini, 16. mesto Klara
Vidmar, 17. mesto Maj Koderman.
BOŽIČNO NOVOLETNI TURNIR NAJMLJAŠIH v Komendi 28. 12. 2013. Osvojili
smo: 1. mesto Jan Marn, 2. mesto Jan Šubelj,
8. mesto Matej Mlakar, 11. mesto Gal Založnik,
14. mesto Nik Šubelj.
BOŽIČNO
NOVOLETNI
TURNIR
MLADIH v Komendi 30. 12. 2013. Osvojili
smo: 5. mesto Jan Šubelj, 11. mesto Staš Ahtik,
12. mesto Filip Trplan, 13. mesto Klara Vidmar,
14. mesto Ambrož Jenko.
Franc Poglajen

Zimski turnir šahistov DU
Običaj je, da šahovska sekcija DU organizira prvi
turnir v letu pozimi. Pa jo je letos načrtovalcem
zagodlo čisto pravo pomladansko vreme tako, da
je bil turnir 13. januarja »zimski« samo po imenu.
Vseeno se je zbralo 8 igralcev, ki so odigrali
»prvo dejanje« letošnje celoletne sezone.
Zmagovalec tega turnirja je bil Marjan Karnar,
drugi Tone Trebušak, tretji pa Marjan Kern. Pokale je podelil podpredsednik DU Ivan Hlade.
Ob vsakokratnem obisku turnirjev srečujem

skoraj vedno iste obraze. Zato člani sekcije za
urjenje malih sivih celic vabijo upokojence
–šahiste, da se jim pridružijo. Dobrodošli tudi
»pripravniki« za članstvo v DU; vsakega bodo
prijateljsko sprejeli v svoje vrste in bodo tako
to kraljevsko igro ponovno približali tistim, ki
so na šah morda pozabili, pa si vseeno želijo
dobre igre in dobre volje med sebi enakimi.
Igralni dnevi so vsak ponedeljek v društvenih
prostorih, za informacije pa pokličite vodjo

sekcije Antona Trebušaka (tel.: 01-8342-154).
Tone Ogorevc

Delavni Dobri možje
Decembru obiskujejo naše kraje kar trije dobri
možje, ki prinašajo veselje in radost mladim in
manj mladim; zaželijo nam srečo in če je imamo le za kanček, dobijo otroci tudi darila. Je pa
nesreča, da se »dela« in obiskov lotijo tudi
možje, ki nimajo dobrih namenov, imajo pa
veliko slabih želja. Uresničujejo jih na način,
ki povzroča škodo ljudem, ki so tarča njihovim
napadom.
Ni potrebno, da bi se ozirali daleč naokoli,
saj imamo nekaj »dobrih« mož kar v naši
okolici. Znani so (vsaj policiji) in ne računajo
na stari ljudski rek, da za vsako r.. raste palica.
Pa kaj, ko je morala skoraj umrla, etika je
pozabljena in greha skoraj več ne poznamo;
imajo pa zaradi tega več dela policisti.

Vlomi in tatvine
Decembra se je zgodilo 5 vlomov. Že prvi
dan meseca – 1.12. je bilo vlomljeno v dve
stanovanjski hiši; vlom v stanovanjsko hišo se
je zgodil tudi 8.12.; tarča vloma je bil 28.12.
osebni avto v Komendski Dobravi. Dvakrat so
nepridipravi poskusili vlomiti: 15.1. v stanovanjsko hišo in 17.12. v podjetje na Potoku.
Zgodili sta se tudi dve tatvini; 5.12. je tat
ukradel električni agregat v IC v Žejah. Kdo ve
– morda mu je doma zmanjkalo elektrike! Pa
ni pomislil na to, da je tudi gorivo za agregat
drago in so policisti in kriminalisti budno na
delu. Za konec leta so meteorologi napovedovali sneg in bolj mrzlo vreme. V takem vreme-

nu pa radi »crkajo« akumulatorji. Zaradi tega
si nepridiprav omisli poceni akumulatorje kar
v IC na Potoku – tako - na zalogo.
Javni red in mir je bil nekaterim deveta
briga.
Dva občana sta pregloboko pogledala v kozarec in z razgrajanjem motila javni red in
mir.
Eden je 9.12. razgrajal po Žejah, drugi pa
24.12. doma v Komendi; pa še na dan pred
največjim krščanskim praznikom. Pred gostinskim lokalom pa so se gostje stepli 13.12. Koliko jih je bilo, ni poročil, niti o poškodbah ni
nič znanega.
Ne boste verjeli. To je vse za ta mesec. Kako
zajeziti vlome in tatvine, je bilo pisano že

prejšnji mesec, zato ne bom ponavljal. Želim
pa še enkrat opozoriti sprehajalce, tekače in
kolesarje na odsevna telesa (predvsem v temnih
oblačilih) – je res tako težko opozarjati nase
ostale udeležence v prometu?
K temu še osebna dogodivščina: okoli 20.
ure –trda tema, parček, ki teče, me prehiti v
popolnoma temnih oblačilih. Pa ju povprašam,
kako to, da sta »nevidna«.
Pa njun odgovor: »Kaj te pa briga, osel stari«! No, kaj pa se vtikam v druge ljudi. Res
sem star, mi je pa mar za varnost mladih!
Lep pozdrav vsem, tudi tistima dvema neznancema, ki sta mi tako prijazno odgovorila
na moje vprašanje!
Tone Ogorevc

POLICIJSKA POSTAJA KAMNIK

Poškodovanje znamenja
Na Šolski poti v Komendi je bilo med 27. in
28. septembrom 2013 poškodovano Košarjevo znamenje, ki je povzročilo med prebivalci precejšnje razburjenje. Na vprašanje
Uredništva o dosedanjih ugotovitvah preiskave o dogodku smo 14. januarja dobili
odgovor iz Policijske postaje Kamnik, da so
policisti po prejeti prijavi in ogledu kraja z
zbiranjem obvestil in opravljanjem razgovorov poizkušali ugotoviti storilca oskrunitve

razpela in tega zavrženega, barbarskega dejanja.
»Vendar le tega do sedaj še nismo odkrili.
Policijska uprava Kamnik nadaljuje z zbiranjem obvestil v smislu izsleditve storilca kaznivega dejanja. O kaznivem dejanju je bilo
obveščeno Okrožno državno tožilstvo,« so v
poslanem odgovoru zapisali v kamniški Policijski postaji.
Andrej Žalar, odg. urednik
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Leto dni že v grobu spiš,
v naših srcih še živiš.
Ni ure, dneva in noči,
povsod si v srcu z nami ti.
Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
ostala je praznina,
ki močno boli.

Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel,
misel nate bo ostala,
spomin za vedno bo živel.

ZAHVALA
V SPOMIN
V 72. letu starosti nas je zapustila naša
draga žena, mami, babi, tašča, sestra in
teta

26. januarja je minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustila draga žena, mami, sestra in teta.

ANGELCA PETERLIN
s Križa 41a

VERONIKA VIDMAR
iz Most pri Komendi

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, krajanom, prijateljem, znancem in vsem ostalim za izražena sožalja, darovane sveče,
svete maše in cvetje.
Zahvala župniku Zdravku Žagarju za opravljen pogrebni obred, pogrebni službi Jerič in pevcem.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam v najtežjih trenutkih pomagali, nam
stali ob strani in ki ste jo v tako velikem številu pospremili k večnemu
počitku.
Januar 2014 Vsi njeni
Ko je vse dokončano,
se začenja mirna in neskončna svoboda,
ko lahko za vedno odideš.
(Neža Maurer)

Zahvaljujemo se vsem, ki se je spomnite, postojite ob njenem grobu
in ji prižgete svečo.
Vsi njeni
Odšel si tja, kjer ni bolečin,
a nate ostal bo večni spomin.

ZAHVALA

V 52. letu starosti nas je zapustil naš
dragi mož, ati, stari ata in sin

ZAHVALA

V 89. letu nas je zapustila draga mama,
stara mama, prababica, tašča, teta

IGOR GROS

IVANKA HACIN
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom
za izrečeno sožalje, cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo pospremili
na njeni zadnji zemeljski poti. Hvala tudi g. župniku Zdravku Žagarju za lepo opravljen pogrebni obred, pogrebni službi Jerič, pevcem in
trobentaču.
Posebno se zahvaljujemo zdravnici, ge. Poloni Rudolf ter Aniti Kristini Podlesnik Prevc za požrtvovalno pomoč v zadnjih dneh pokojničinega življenja.
Vsi njeni

Iskreno se zahvaljujemo vsem našim prijateljem, sosedom, sorodnikom in znancem za pomoč in podporo v času njegove bolezni in
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvala tudi gasilcem in ansamblu, za sodelovanje pri pogrebu.
Vsi njegovi

Odšli so…
Igor Gros, Moste 56, star 51 let
Ivana Hacin, Mlaka 39, stara 88 let
Angela Peterlin, Križ 41a, stara 71 let

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Marjan Žnidar (VEM), Boštjan Peršin(SD), Anton Pogačar (N.Si), Marija Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Bojan Škof (SDS) in Vesna Živadinov Štebe
(LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tanja Sušnik, dr. Marko Žerovnik, Katja Tabernik... Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada:
2050 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si
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Aplenca-Glasilo občine Komenda, leto 23, številka 2, bo izšla 28. februarja 2014. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 13. februarja 2014. Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.si
Informacije tudi na GSM 031 638 699
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Občni
zbor PGD Komenda
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Novice iz PGD Komenda

Prvi, ki so na občnem zboru v soboto, 25. januarja (tako kot vsako leto
tudi tokrat zadnjo soboto v januarju) ocenjevali delo z največ člani med
gasilskimi društvi v občini, so bili gasilci PGD Komenda. Letos praznujejo 120-letnico. Slovesna seja s podelitvijo priznanj bo v petek, 28. februarja, gasilska parada s slovesnim odprtjem prizidka pa bo 10. maja.
Na sobotnem občnem zboru pa so ocenili lansko delo. Predsednik
PGD Anton Smrekar je poudaril, da so dokončali prizidek in obnovo
gasilskega doma za kar je bilo potrebnih veliko prostovoljnih delovni
ur. »Uredili smo okolico doma, položili robnike in plošče, asfaltirali
dvorišče in dokončali stopnišče. V garažah smo pridobili kar nekaj
rabljenih garderobnih omaric, katere so naši člani obnovili in že
služijo svojemu namenu. Kar nekaj stvari se je še popravilo, zamenjalo ali obnovilo, saj se v našem domu vedno kaj najde.«
Za delu in uspehe jim je čestital tudi župan Tomaž Drolec, ki je posebej poudaril, da so v občini prav praviloma zaradi gasilcev ob naraslih
vodah in drugih nepredvidenih dogodkih brez skrbi.
Na zboru so dobili priznanja za 10 – letno delo v društvu prejmejo
Rok Repenšek, Matic Smrekar in Aljaž Štebe; za 20 – letno delo Marko
Fajdiga; za 30 – letno delo Boštjan Korbar in Anton Smrekar; za 40 –
letno delo Katarina Fajdiga, Frančiška Sodnik, Ernestina Sršen in Roman Hudmal; za 60 – letno delo Avgust Sodnik in priznanje za kar 70
– letno delo v društvu v Komendi pa Henrik Maren.
Priznanja so podeljevali predsednik Gasilske zveze Komenda Jožef
Sušnik, poveljnik Gasilske zveze Komenda Janez Hlade in predsednik
PGD Komenda Anton Smrekar. Janez Grkman pa je napredoval v čin
Gasilski častnik II. stopnje.
A. Žalar

Priprave na skoke 2014
Bila je zadnja sobota v letu 2013 in na gorjanski velikanki je bilo veselo. Pa
ne zaradi veselega decembra, ampak zaradi delovne akcije članov Društva
skakalni komite gora (DSKG) na skakalnici. Potrebno je bilo popraviti
streho, ki nam jo je jeseni zaradi vetra podrlo drevo. Pograbili smo okolico
in pripravljali teren za največji dogodek našega društva; Skoki 2014.
Na strehi se je slišalo kladivo, vrtalka, žaga in še kaj, kar je uporabljal
Jure - Tesarstvo Štebe, Jure Štebe s.p. Ker nam je neurje poškodovalo
celotno verando, so naši pridni člani že prej podrli celotno konstrukcijo.
Jure nam je moral doma pripraviti ves potrebni material, ki smo ga
znosili do brunarice, saj cesta do nje ni omogočala prevoz z avtomobilom. S pomočjo Davida Štirna je delo na strehi zelo hitro napredovalo.
Hiteli smo zaradi nepredvidljivega vremena. Po končanem delu pa smo
veselo poklepetali, nakar se nam je že mudilo naprej na novoletno zabavo DSKG. Na njej smo tudi ocenili, da je bilo leto 2013 uspešno.
Seveda pa smo že delali ambiciozne načrte za leto 2014, ko bomo
najprej priredili skoke; če bo vreme naklonjeno.
V začetku januarja smo speljali delovno akcijo, ko smo naredili servis
na snežnem topu, preverili potrebščine za tekmo, urejali okolico in gledali na internetu, kdaj bo pritisnil mraz, da bomo lahko začeli zasneževati
skakalnico. Tekma bo v začetku februarja. Več informacij lahko dobite na
http://www.goraskoki.com/ ali pa vprašajte kakšnega člana DSKG. Vzporedno s pripravami na tekmo poteka tudi Zimska liga Komenda v nogometu, ki jo vodi naš član Klemen Slapar; o njej pa več naslednji mesec.
Jože Šimenc,Skakalni pozdrav

December je čas za obračune tudi pri gasilcih. Za nami je uspešno in delovno leto. Uredili smo okolico gasilskega doma, opremili kuhinjo v dvorani
prizidka in izdelali stopnice v prizidku. Vse leto skrbimo, da je naša oprema
vedno pripravljena za intervencije. Tudi izobraževanje poteka po programu.
Imamo 5 mladih gasilskih pripravnikov in tri gasilske častnike.
Decembra smo našim krajanom raznosili gasilski koledar. Vsem, ki so nas
sprejeli, se iskreno zahvaljujemo, saj nam s prispevki in lepo besedo dajete
spodbudo za naprej. Smo pa decembra tudi praznovali. Našim veterankam
in veteranom smo pripravili novoletno srečanje in obiskali tiste, ki se ga ne
morejo udeležiti. Pod okriljem Gasilske zveze Komenda smo imele srečanje
tudi članice celotne Gasilske zveze, pogostili pa smo tudi naše najmlajše.
Veseli december pa ni zmotil treninge naših članic A in članov A, ki
se pripravljajo na zimsko ligo »hitro spajanje sesalnega voda«. Članice
A bodo branile lansko tretje mesto; želimo jim napredek. Nova ekipa
članov A pa se bo v tem tekmovanju preizkusila prvič.
Letos naše društvo praznuje 120-letnico obstoja in delovanja. Imeli
bomo slavnostno sejo in gasilsko parado z uradnim odprtjem prizidka
gasilskega doma.
Mihaela Poglajen

ČEBELA IN OSAT
Januar 2014

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2014 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude (na GSM 031 638 699 ali
urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net) dajejo lahko
vsi občani, naslove na željo ne objavimo.

ČEBELA – Poznamo jo in pogosto jo na
srečanjih doživljamo z njenimi pesmimi
kot članico Medgeneracijskega društva za
kakovostno starost in Društva upokojencev. Pred petimi leti je izšla njena pesniška
zbirka, ima pa še veliko novih pesmi za
drugo zbirko. Ob bližajočem se kulturnem
prazniku zato z najlepšimi željami za njeno
nadaljnje ustvarjanje podeljujemo Čebelo
Mariji Koželj - Pehti iz Kekčeve dežele.
ČEBELA Januar 2014
OSAT – Šolska pot, za
številne mlade mamice
in druge sprehajalna pot
iz Komende tja proti
Gori. Pred leti so ob njej
turisti posadili drevje,
lani je bila postavljena
Galerija. A od treh razstav doslej nobena ni
»preživela«. Že po nekaj dneh je postala torzo OSAT – Januar 2014
predstavljene ideje. Tistim, ki ne prenesejo razstave in ki skrbijo za
(ne)urejeno okolje ob njej, gre tokratni Osat.

ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor.
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NAPOVEDNIK
dogajanj v februarju, marcu

Prostovoljna gasilska društva GZ Komenda OBČNI ZBORI GASILCEV - Po letošnjem prvem občnem zboru gasilcev v PGD Komenda, ki letos praznujejo120-letnico obstoja in delovanja (slavnostna seja
društva bo v petek, 28. februarja, v gasilskem domu v Komendi) je
bil občni zbor komendskih gasilcev v soboto, 25. januarja, ob 18. uri.
V soboto, 1. februarja, ob 18. uri bodo imeli občni zbor gasilci PGD
Moste (po zboru bo tudi tradicionalna Klobasna tombola), v soboto,
8. februarja, ob 18. uri pa gasilci PGD Križ, ki bodo letos proslavili
tudi 60-letnico delovanja društva. Gasilska zveza Komenda
pa bo imela občni zbor (predvidoma) v soboto, 15. marca.
Društvo umetnih kulturnikov
Kaj ti mar PRIREDITEV OB
KULTURNEM PRAZNIKU Vokalno instrumentalna skupina
Stopinje in Društvo umetnih
kulturnikov Kaj ti mar Komenda
vabita na prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. Prireditev bo v petek, 7. februarja 2014, ob
20. uri v Kulturnem domu v Komendi.
Društvo Demos na Kamniškem ČAS BRIŠE SPOMINE - Knjigo s
tem naslovom bo Društvo Demos na Kamniškem predstavilo v Knjižnici v Komendi na predvečer slovenskega kulturnega praznika v petek,7. februarja 2014, ob 19. uri. Društvo je knjigo izdalo s finančno
pomočjo občin Kamnik in Komenda.
DU Bukovica, Cerklje, Vodice in Komenda SKUPAJ SE IMAMO
FLETNO - Poznana in priljubljena tradicionalna prireditev Društev
upokojencev Bukovica, Cerklje, Vodice in Komenda Skupaj se imamo
fletno bo v Kulturnem domu v Komendi tudi letos. Pripravili jo bodo v
soboto, 15. februarja, ob 19. uri

Glasilo
občine–Komenda
Turistično društvo Komenda
TRŽNICA
TD Komenda 1/2014
organizira
tržnico z domačimi pridelki in izdelki na Koželjevi domačiji na Gori v
soboto, 1. in 15. februarja 2014, od 8.00 do 12.00. Povabljeni prodajalci s pridelki in z izdelki: kmetijski pridelki, zelenjava, jajca, eko pridelki, mleko in
mlečni izdelki,
mesni
izdelki,
med in izdelki iz
medu, kruh, potica in peciva, rezanci, čaji, marmelade,
kis,
jabolka,
mošt,
ščetarski izdelki… Informacije
Vid Koritnik, tel.:
051 688 705.
DU Komenda-Pohodniška sekcija NA MENGEŠKO KOČO - Iz
Suhadol 1. februarja na Mengeško kočo. Odhod ob 8.30 izpred cerkve
v Suhadolah
V RADOMLJE IN NA KOLOVEC - 22. februarja se bodo pohodniki odpravili na pohod v Radomlje in na Kolovec. Odhod ob 8.30 izpred
prodajalne sadja v Mostah.
DU Komenda -Izletniška sekcija: V ORMOŽ IN GORNJO DOBRAVO - 1. marca avtobusni izlet s pustovanjem v Ormož in Gornjo
Dubravo. Odhod iz Komende ob 7.00. Maske zaželene! Prijave sprejemajo vaški poverjeniki in Marija Špehonja na tel.:031-405-303
Društvo skakalni komite Gora SKOKI NA GORI - V Društvu skakalni komite Gora se že nekaj časa pripravljajo na tradicionalno prireditev Skoki na gori. Letošnja že 19. prireditev bo v nedeljo, 16. februarja 2014. Tekmovanje se bo ob 13.30. Informacije tudi na http://www.
goraskoki.com
Konjeniški klub Komenda OBČNI ZBOR KK KOMENDA – Člani
Konjeniškega kluba Komenda se bodo sestali na rednem občnem zboru
v soboto, 1. marca 2014, ob 19. uri v Gostilni Zajc v Lahovčah.
DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
VALENTINOV PLES – Zabava za mlade 12+ v Mravljišču v soboto,
15. 2. 2014, od 19.00 do 22.00: glasba in srčkov ples, srečelov, valentinovi srčki in ljubezenski napoj. Vstop prost.
»HURA, POČITNICE!« - Zimsko počitniško druženje za osnovnošolce od 6 do 15 let v Mravljišču, od ponedeljka do petka, od 17. 2. do 21.
3. 2014, od 10.00 do 13.00. Vsak dan bomo ustvarjalni v delavnici in
kuhinji, prevetrili zaspane možgane z raznimi kvizi in ugankami in se
zabavali z drugimi super mega dogodivščinami. Predhodne prijave na
mravljisce@gmail.com.
PUSTNA MAŠKARIJADA za otroke – Sobota, 1. 3. 2014, od 10.00
do 13.00, v Mravljišču: ustvarjalna delavnica, poslikava obrazov, plesno
rajanje in družabne igre. Vstop prost.
PLESNO PUSTOVANJE za mlade - Sobota, 1. 3. 2014, od 19.00 do
22.00, v Mravljišču: glasba in ples, zabavne igre poslikava obrazov,
izbor naj maškare, vroče miške ). Vstop prost.
ČIRE ČARE za najmlajše – Vsako soboto, od 10.00 do 12.00, v
Mravljišču potekajo raznovrstne ustvarjalne delavnice za otroke od 4 do
7 let.
PETKOVE KUHARIJE za osnovnošolce – Vsak petek, od 18.00 do
20.00, otroci od 8 do 12 let ustvarjajo v kuharski delavnici, ki poteka v
Mravljišču.
HIP HOP za mlade – Plesne vaje potekajo v plesalnici kulturnega doma
vsak torek, od 18.00 do 19.00.
LIKOVNA USTVARJALNICA – Vsako sredo, od 20.00 do 22.00,
mladina in odrasli v Mravljišču likovno ustvarjamo in izdelujemo
okrasne in uporabne izdelke iz raznovrstnega materiala.
ZUMBA – Vsako nedeljo, od 19.45 do 20.45, izvajamo plesno (telo)
vadbo za mladino in odrasle, ki poteka v dvorani Gasilskega doma Komenda.
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Tehrol d.o.o., Pod javorji 3,
1218 Komenda
Tel: +386 (0)5 90 90 993;
Fax: +386 (0)1 72 30 501
Email: karmen.kosec@tehrol.com; www.tehrol.com
V Poslovni coni Komenda, ob glavni cesti Vodice-Moste, v bližini avtoceste, deset kilometrov iz Ljubljane, v bližini letališča, je zrasla Hiša
senčil, podjetja TEHROL. Podjetje TEHROL d.o.o. je družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo. Lastnika sta Karmen in Andrej Kosec. S svojo
ponudbo za različne sisteme senčil pravita, da so dovolj veliki, da
ustrežejo še tako zahtevnemu naročniku in hkrati tako majhni, da je
vsak majhen naročnik zanje velik naročnik. »Znanje in izkušnje ter lastne in partnerske rešitve v TEHROLU združujemo in prilagajamo potrebam kupcev in poslovnih partnerjev.«
Nagrade
1. nagrada - plise senčilo
(1,5m2)
2. nagrada - fiksni komarnik (1,5m2)
3. nagrada - notranja žaluzija 25mm (1,5m2)
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV
GESLA) pošljite na naslov:
Uredništvo Aplence, Zajčeva

23, 1218 Komenda DO VKLJUČNO 13. februarja 2014. Na kuverto
napišite ime, priimek, naslov in Nagradna križanka.
NAGRAJENCI Nagradne križanke Login - kvaliteta odloča, Login BV
d.o.o., Suhadole 21, 1218. Komenda.Telefon: 01 8341-399 v Aplenci
Glasilu občine Komenda, številka 12/2014:
1. nagrada - Bon v vrednosti 30,00 € – HREN BOŽO, TLAKA 11,
3342 GORNJI GRAD
2. nagrada - Bon v vrednosti 20,00 € – KLADNIK TINA, ČEBULJEVA ULICA 6, 1218 KOMENDA
3. nagrada - Bon v vrednosti 10,00 € – CVIREN MARICA, KRIŽ 45
A, 1218 KOMENDA
Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi poslanega potrdila
in osebnega dokumenta prevzamejo v Login BV d.o.o., Suhadole 21,
1218 Komenda, Telefon: 01-8341-399.

RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO
MIBOS d.o.o.

e-mail: mibos@volja.net
tel: 01/83 14 515, GSM: 031 305 451
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Bi se odločili, da sami
pridelujete na
EKO vrtičku?

Urejeno zemljišče
na Klancu vam odda
Kmetija Ovijač,
Klanec – Komenda

Ob vrtičku:
- tekoča voda za zalivanje
- skladišče za orodje
- sanitarije

KONJENIŠKI KLUB KOMENDA

LETOŠNJE PRIREDITVE

Spomladanski in Jesenski kmetijsko obrtniški sejem ter tri kasaške prireditve na hipodromu v Komendi
SPOMLADANSKI KMETIJSKO OBRTNIŠKI SEJEM
od četrtka, 10. 4. 2014, do nedelje, 13. 4. 2014.
KASAŠKA DIRKA v okviru Občinskega praznika
Komenda v nedeljo, 18. 5. 2014, ob 14.30 uri
KASAŠKA DIRKA v nedeljo, 29. 6. 2014, ob 15.00 uri
KASAŠKA DIRKA v nedeljo,14. 9. 2014, ob 14.30 uri
JESENSKI KMETIJSKO OBRTNIŠKI SEJEM od petka,
3. 10. 2014, do nedelje, 5. 10. 2014

