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LEDENA UJMA

Med 1. in 5. februarjem je tudi nekatera 
območja v občini prizadel žledolom. Tudi 
tokrat pa je veljala ugotovitev: Še dobro, 
da imamo gasilce!

Sobota, 1. februarja 
Že ko so se pripravljali na vrnitev s tek-

movanja v Spajanju sesalnega voda v Ko-
tredežu, so zaslutili, da jih doma čakajo 
težave. Vozila so namreč morali kar precej 
časa ogrevati, da se je led na njih toliko 
raztopil, da so se lahko odpeljali. Slavko 
Poglajen je že uvodu poročila zapisal: 

»Po prihodu domov sem se odpravil na 
ogled in ugotovil, da se z vozilom zaradi po-

drtih dreves ne more več priti na Komendsko Dobravo. Zato sem ob 22:19 
prek Regijskega centra za obveščanje (ReCO) aktiviral pozivnike našega 
društva. Nemudoma se nas je 19 gasilcev odpravilo na teren. Začeli smo 
odstranjevati že številna podrta drevesa (do enih ponoči naslednjega dne).

- ena ekipa na lokalni cesti Podboršt – Komendska Dobrava
- druga ekipa na lokalni cesti Mlaka – Tunjice. 

Nedelja, 2. februarja 
- ob 9.15 obvestilo, da je drevo padlo na Lovsko kočo na Križu: 
- 5 gasilcev se nemudoma odpravi na pomoč k članom Lovske druži-

ne, kjer so vrh drevesa, ki je padel na objekt, že sami odstranili. Delo so 
nadaljevali tudi 
gasilci iz PGD 
Križ 

- na Podborštu 
pri Planinskem 
domu drevo je 
padlo na cesto, 
nato nadaljevanje 
pregleda lokalne 
ceste proti Ko-
mendski Dobravi 
in odstranitev 
vsaj 10 dreves 

Po nedeljskem kosilu
- ob 13.00 ponovno zbor 16 gasilcev v gasilskem domu zaradi tele-

fonskih klicev in pregled najbolj kritičnih delov.
Nadaljevali so tam, kjer so pred dobro uro končali, na lokalni cesti 

Podboršt – Komendska Dobrava in Mlaka – Tunjice. Odstranjevali so 
podrta drevesa, a narava je bila tudi tokrat močnejša. 

»Okoli nas je nenehno pokalo in lomilo veje. Vedno več je bilo dreves 
na cestišču. Komaj smo enega odstranili, že je padlo drugo, včasih tik za 
nami ali pred nami.«

Sredi odstranjevanja podrtih dreves obvestilo ReCO 
- ob 13.37, da je padlo drevo na državno cesto Lahovče – Komenda. 

Glede na pomembnost lokacije se 7 gasilcev odpravi na odstranjevanje 
tega drevesa. Po odstranitvi so se spet vrnili na prejšnjo lokacijo. 

- ob 15.53 obvestilo ReCO, da je 500 metrov od semaforja padlo 
drevo na državno cesto Moste – Komenda; v akcijo 9 operativcev 

- ob 17.01 se pridružijo še 4 gasilci pri odstranjevanju vejevja s cesti-
šča pri cerkvi v Komendi 

- hkrati sprejem obvestila, da je smreka padla na stanovanjski objekt 
na Mlaki 26 B. 12 gasilcev začne sanirati poškodovani objekt in opra-
vljati zaščito, ker lastnika ni bilo doma.

Zapora cest 
Slavko Poglajen ob 18.00: 
 »Obvestil sem vse pristojne (ReCO, občinskega poveljnika Civil-

Narava v boju s prostovoljnimi gasilci
Izvleček iz Poročila poveljnika PGD Slavka Poglajna za 12. redno sejo Upravnega odbora PGD 
Komenda o dogajanjih in reševalnih akcijah od 1. do 5. februarja.

ne zaščite, sosednjo občino Kamnik in Cerklje, vzdrževalca občin-
skih cest, ...), da ponoči zapremo za ves promet obe lokalni cesti in 
sicer Podboršt – Komendska Dobrava in Mlaka –Tunjice.

- ob 19.05 se 5 gasilcev odpravi na odstranjevanje podrtega drevja na 
cesti pri objektu Mlaka 35.

Sestanek poveljnikov
- ob 19.30 - »Sestanek vseh poveljnikov gasilskih društev v občini 

(vsi so tudi člani štaba Civilne zaščite) in po izmenjavi poročil o nedelj-
skem dogajanju dogovor, da naše društvo naslednji da nadaljuje odstra-
njevanje podrtih dreves in vpokliče (za pomoč) tudi delovne stroje (av-
todvigalo, traktor z vitlom), če bo treba pa se pokličemo, da si tako 
zagotovimo dovolj ljudi za akcije.« 

A žal ni bilo tako
- ob 22.27 so se spet sprožili pozivniki z obvestilom, da je drevo padlo 

na državno cesto Lahovče – Komenda. 
»Izvozili smo z 8 gasilci in dvema voziloma, si ogledali traso državne 

ceste od Komende do Lahovč, a podrtega drevesa, ki bi zapiral promet, 
nismo zasledili. Tudi iz ReCO, ki so nas aktivirali, nismo izvedeli bolj 
natančnih podatkov. Še bolj podrobno smo pregledali območje državne 
ceste, a nič. Kaže, da je kakšen mimo vožeči voznik že sam odstranil 
manjše drevo s ceste«

Ponedeljek, 3. februarja
Zbor 13 gasilcev in odhod proti Komendski Dobravi, da sprostijo 

cesto in vaščanom omogočijo prevoz. Poleg gasilskih vozil in gasilcev 
opremljenih z motornimi žagami, so na pomoč zaradi dostopnejšega 
dela poklicali tudi avtodvigalo in traktorista z gozdarskim vitlom. 

- do 13.00 so se uspeli prebiti do najbolj oddaljenega objekta na Ko-
mendski Dobravi. Po netočnih podatkih je bilo odstranjenih blizu 1000 
(tisoč) dreves.

»Poleg že podrtih dreves smo odstranjevali tudi drevesa in vejevje, ki 
so ogrožali telefonsko omrežje na odseku Podboršt – Komendska Do-
brava. Obveščen je bil Telekom Slovenije. 

Pogled na cesto proti naj bolj oddaljenemu objektu na Komendski 
Dobravi (Vrtače) je bil grozljiv. Drevesa so ležala vsepovprek in grozi-
la…

 Naselje Komendska Dobrava 
je zaradi okvar na elektro 
omrežju bilo tudi brez električne 
energije vse do torka zvečer. 

Proti Tunjicam
Popoldne smo se začeli prebi-

jati iz Mlake proti Tunjicam. Slika 
je bila podobna, pravzaprav še 
celo slabša, kot na cesti proti 
Komendski Dobravi. Ker se do 
konca naše občine kljub našemu 
intenzivnemu delu in volji do 
18.00 ure nismo uspeli prebiti, je 
bila cesta še en dan zaprta. Delo 
bomo nadaljevali naslednji dan. 

Slavko Poglajen, poveljnik 
PGD Komenda
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Vsem junakom iskrena hvala
Razmere niso bile rožnate. Od sobote 
zvečer pa do torka zvečer je bilo na delu 
prek 60 operativnih gasilcev; od zore 
do mraka v akciji. Čez noč so bile akci-
je prekinjene zaradi prevelike nevarno-
sti; tam, kjer so bila ogrožena človeška 
življenja pa se je delo nadaljevalo do 
poznih nočnih ur. Uvedeno je bilo 
24-urno dežurstvo. Ves čas so bile na 
obhodih patrulje, a niso mogle sproti 
odstranjevati podrtih dreves. 

V nedeljo se je sestal štab CZ in GZ 
Komenda, kjer smo se dogovorili o 
najnujnejšem. Zaprta je bila cesta na 
Komendsko Dobravo, Šolska pot, Se-
verna obvoznica – Moste, cesta proti 
Tunjicam... Opravljenih je bilo preko 

46 intervencij, mobiteli so dobesedno pregrevali. Zaprosili smo ReCO 
za posebno frekvenco, saj so bile tudi UKW postaje preobremenjene.

Ob otoplitvi konec tedna so se pojavili še narasli vodotoki; odstranje-
vanje dreves in vejevja iz strug, mostov, brežin... 

Danes si težko predstavljamo dan brez spleta in telefona. Zadovoljitev 
potreb po svetlobi, toploti, vodi je že davno postala samoumevna. 
Elektrika nam je močno olajšala življenje, a nas je tudi polenila. Od nje 
smo odvisni, kako in koliko pa se zavemo prepozno; ko je nimamo. Če 
bi vsakdo za teden dni odklopil elektriko za en teden, da bi ugotovil, kaj 
pogreša, bi se tako vsi veliko »naučili«. 

Odzivnost intervencijskih služb – GASILCEV je bila tudi tokrat spet 
edini svetel žarek za premnoge, ki so se znašli v stiski in jim je nad hi-
šami visela drevesna gmota in grozila z uničenjem premoženja. Marsik-
do ni zatisnil očesa, saj je bilo »lomastenje« žleda okoli hiš in ob gozdo-
vih zares zastrašujoče.

Tudi tokrat smo bili kos nalogi; čeprav na trenutke z nadčloveškimi 
močmi smo uspeli zagotoviti varnost in brezskrbnost naših občanov. 

Na srečo smo jo »odnesli« samo s poškodovano opremo in preutruje-
nostjo posameznikov, ki so se razdajali v dobro družbe. Tako kot na 
vsaki večji in zahtevnejši intervenciji se je pokazalo, da nimamo dovolj 
in tudi ne ustrezne opreme. Ampak! Koliko časa se bomo lahko še 
»skrivali« za požrtvovalnostjo posameznih organizacij – GASILCEV, 
ki opravljajo delo profesionalnih služb? Koliko časa bodo posamezniki 
še pripravljeni prevzemati odgovornost za blagostanje večine? Koliko? 
Vprašanj ne zmanjka in ne zmanjka…! 

Zato VSEM JUNAKOM, ki so v izredno težkih, nevarnih razmerah 
in vsak trenutek podnevi in ponoči pomagali (in pri tem celo tvegali 
svoja življenja) za požrtvovalno in nesebično pomoč iskrena in velika 
HVALA!

Roman Koncilija, poveljnik CZ in PGD Moste

Torek, 4. februarja 
Nadaljuje se akcija odpiranja ceste proti Tunjicam in dokončanje del 

prejšnjega dne. Uspeli smo in končali ob 17.00. Vse ceste so bile (vsaj 
približno) usposobljene za promet. Na koncu dneva pa smo ob 19.45 s 
7 gasilci ponovno odšli na teren, odstranjevat drevo v križišču cest 
Gmajnica – Podboršt, ki se je močno nagnilo nad cesto in grozilo, da bo 
vsak čas padlo na cesto. 

Sreda, 5. februarja
Bili smo obveščeni po telefonu, da se je v Nasovčah nevarno nagnilo 

drevo na državno cesto. Po ogledu 5 gasilcev smo poklicali Policijo in 
vzdrževalca državnih cest. 
Če bi se namreč odločili 
za podiranje drevesa, bi 
morali zapreti državno 
cesto. Po skupnem posve-
tu je bilo ocenjeno, da bi 
bilo podiranje preveč tve-
gano, nevarnosti, da bi 
drevo samo padlo, pa ni 
bilo.

In še druga plat medalje?
… Ne razumem pa tudi posame-

znih občanov, ki so se kljub pozi-
vom in opozorilom po medijih, naj 
se ne gibljejo po gozdovih zaradi 
nevarnosti, neodgovorno sprehaja-
li in rekreirali po nevarnih poteh...

Sprašujem se, kakšen vik in 
krik bi bil, če bi kakšno drevo pa-
dlo na te neodgovorne sprehajalce 
in ljubitelje narave, ki jim tisti 
trenutek ni bilo mar za svoje 
zdravje in življenje« je v poročilu 
na koncu še zapisal poveljnik 
PGD Komenda Slavko Pogla-
jen. 

Po poročilu Slavka Poglajna 
pripravil Andrej Žalar, 
slike Slavko Poglajen

Med večdnevno akcijo so po oceni poveljnika imeli gasilci Ko-
mende (in tudi drugi - op.p.) poleg materialnih stroškov (gorivo 
za vozila, bencin za motorne žage, olje za motorne žage) tudi 
blizu 1000 EUR škode na opremi (meč motorne žage, dve pretr-
gani verigi motorne žage, uničena-strgana ena intervencijska 
obleka). 
»Upamo in želimo, da bo lokalna skupnost ali država vsaj delno po-
vrnila dejanske stroške uničene oziroma poškodovane opreme…

Roman Koncilija, poveljnik CZ 
in PGD Moste

Ceste, strehe…
Tudi gasilci PGD Križ so imeli več akcij med 2. in 4. februarjem. Pri 
Lovskem domu in v gozdu so odstranjevali podrta drevesa in popra-
vili streho na domu. Pregledovali so objekte na Križu in v Podgorju, 
Spodnje Palovče pa so posodili tudi agregat, je v poročilo zapisal 
poveljnik PGD Križ Uroš Sušnik. 
- A. Ž.
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ŽUPAN TOMAŽ DROLEC

ŽUPANOVA BESEDA

Spoštovani gospod župan. Dogodek pred le-
tošnjim kulturnim praznikom bo v 15-letni 
zgodovini Občine Komenda posebej zapisan. 
Župan Občine Tomaž Drolec in predsednik 
Konjeniškega kluba Komenda Alojz Lah sta 
podpisala ugotovitev, ki bo za vselej onemo-
gočala dvome kaj kdo - Občina in Konjeniški 
klub posedujeta. Bi temu lahko rekli, da je 
bila to pika na I usklajenemu sodelovanju 
Konjeniškega kluba z Občino.

»V notarsko overjeni ugotovitvi je določeno, 
da se konjeništvo z delom svojih dejavnosti 
preseli še na prostor v neposredni bližini izven 
centra oziroma hipodroma, kar naj bi bila reši-
tev za prihodnost čeprav smo pred časom upali, 
da bi bilo zemljišče med Mostami, Žejami in 
Komendo namenjeno konjeniško sejemski de-
javnosti Konjeniškega kluba Komenda. Vendar 
ta zamisel in opredelitev takrat na državni 
ravni ni dobila podpore. 

Je pa podpis pri notarju vseeno dokaz in potr-
ditev dobrega sodelovanja med občino in Ko-
njeniškim klubom Komenda v zadnjih desetih 
letih. Mislim, da je zgled tudi vsem drugim 
društvom v okviru začrtanih skupnih programov 
v občini. To velja tako za sodelovanj e med 
društvi, ali klubi in društvi, še posebno pa orga-
nizacijsko med občino in klubom ali društvom, 
ko gre za uresničevanje opredeljenih prostorskih 
vsebin in uresničevanja le-teh. Prepričan sem, 
če bi se recimo tudi programa Športnega parka 
Komenda z vsebinsko in prostorsko opredelje-
nim nogometnih igriščem tako skupaj lotevali 
in bi bilo v zadnjih letih več usklajenega sodelo-
vanja in konkretnega delovanja na tem področju, 
bi danes nogometno igrišče že imeli na novem 
prostoru; in tudi že zastavljene zasnove uresni-
čitve celotnega programa. Potrebna bi bila le 
manjša sprememba lokacijskega načrta. A žal 
takšne volje k nogometni oziroma športni uredi-
tvi ni bilo; ali pa premalo. Saj vemo. V življenju 
je vedno tako; če je skupni interes in tudi volja, 
potem je tudi pot, ki pa pač lahko bolj ali manj 
hitro vodi k uresničitvi do cilja.«

To je lepa in pomembna zgodba v razvoju 
samostojne občine Komenda. Bilo jih seveda 
še več, prav tako pomembnih. Poznana pa 
je tudi tista o že slišani, ko je minister za 
promet podpisal, da bo že čez leto dni zgra-
jena obvoznica mimo Most in naprej proti 
Vodicam. Ni je še, čeprav je tega že sedem 
let. Še bolj nerazumljiva pa je tista, ki kaže 
na neodgovornost države in o njenem dolgu 
občini, ki je iz leta v leto večji.

Volja je pot do cilja
Dan, ko je bil s podpisom dosežen cilj dolgoletnega sodelovanja. 
- »Naj bo to zgled za uresničevanje skupnih programov.« - Kako je 
mogoče, da država ne spoštuje odločitve sodišč in svoje občine?! 
Zaradi dolgoletnega zavlačevanja plačila glavnice in skoraj tudi 
tolikšnih zamudnih obresti nihče ne odgovarja. 

»Ja, temu bi lahko tudi rekli - Država, da te 
kap. Kako je namreč mogoče, da država ne 
spoštuje svojih sodišč, svoje občine. Država, 
ki bo poleg glavnice plačala še skoraj toliko 
zamudnih obresti, pa za to nihče ne odgovarja. 
Kronološko dogajanje pa je vseeno zelo zgo-
vorno in tudi obremenjuje.
Oktobra 2005: z Agencijo RS za regionalni 
razvoj podpisana  pogodba za nepovratnih ta-
kratnih 363 milijonov SIT (dobrih 1,5 milijona 
€), v kateri je Agencija nedvoumno zapisala, 
da je bil po pregledu vse dokumentacije izvaja-
lec infrastrukture v 1. fazi cone izbran v skladu 
z Zakonom o javnih naročilih.
Junija 2006 naslednica Agencije RS za regio-
nalni razvoj (po novem Služba vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko – v 
nadaljevanju »država«, ker se ta imena vsesko-
zi menjajo,) zahteva, da jim vrnemo medtem 
že izplačanih 262 mio SIT (skoraj 1,1 mio €). 
Razlog: domnevno nepravilen postopek izbora 
izvajalca del, za katerega so v pogodbi sami 
ugotovili, da je bil pravilen.
Ne glede na prejšnjo ugotovitev nam ista vla-
dna služba na istem projektu septembra 2006 
dodeli še dobre 4 mio SIT (17.000 €) nepovra-
tnega denarja.  
Maja 2007 tožimo državo za izplačilo preostalih 

zahtevkov (gre skupaj za skoraj 440.000 €, za-
mudne obresti pa so po naših izračunih do danes 
nanesle že skoraj 350.000 €), hkrati po sodni 
poti zavrnemo vrnitev že izplačanega denarja – 
istočasno državi ponudimo poravnavo v sporu. 
Okrožno sodišče Ljubljana septembra 2009 
po temelju ugodi naši tožbi in v celoti zavrne 
zahtevek države – o višini našega zahtevka naj 
bi odločilo z ločeno odločbo.  
Država se na odločitev sodišča pritoži, mi 
spet predlagamo poravnavo,
Višje sodišče Ljubljana junija 2011 potrdi 
sodbo.
Država pa je potem zahtevala revizijo celo-
tnega sodnega postopka in kljub več našim 
ponudbam še vedno ni pristala na poravnavo. 
Vrhovno sodišče RS januarja 2014 zavrne dr-
žavno zahtevo po reviziji, tako da višje sodišče 
sedaj lahko odloča tudi o višini našega zahtevka.
V izogib ponovni kalvariji na sodiščih, ki po 
dosedanjih izkušnjah lahko traja dodatnih se-
dem let (več kot toliko let je namreč preteklo 
od naše tožbe do končne zavrnitve zahtevka 
države za revizijo) imamo zato namen še ta 
mesec državi spet ponuditi poravnavo.«
In rezultat?
»Iz njihovih dosedanjih odgovorov (da bodo o 
poravnavi razmišljali po odločitvi o reviziji) 
lahko končno pričakujemo pozitiven pristop 
tudi z nasprotne strani.« 

Te dni je naval predvsem na izpostave 
Geodetske uprave RS (GURS) in na Uprav-
ne enote (UE), precej obiska pa imamo tudi 
na občinah. Skoraj vsi lastniki nepremičnin 
smo v informativnem izračunu davka na 
nepremičnine našli nedoslednosti, ki jih 
moramo odpraviti (če ne bo rok podaljšan) 
do konca marca.  

»Največ vprašanj je na oceno vrednosti, pri 
tem pa občina nima pristojnosti - cenitve je pri-
pravil GURS. Precej vprašanj je tudi okrog prija-
ve stalnega bivališča (predvsem v večstanovanj-
skih objektih ali v nadomestnih gradnjah), kar se 
ureja na UE. Pristojnost občine je v določevanju 
kmetijskih in stavbnih zemljišč. Stavbna se delijo 
še na pozidana stavbna zemljišča (PZS, načeloma 
0, 15 - odstotna obdavčitev od davčne osnove) in 
zemljišča za gradnjo stavb  (ZGS, načeloma 0,50 
- odstotna obdavčitev). Za vse ZGS, ki nimajo 
osnovnih pogojev za gradnjo (običajno gre za 
premajhno površino, lahko pa so tudi druge 
omejitve) bomo GURSU do konca marca sporo-
čili potrebne podatke, da bodo tudi te parcele 
obdavčene po nižji stopnji.«                   A. Žalar

Na cilju - Ob podpisu notarsko overjene ugoto-
vitve po desetletnem sodelovanju med Občino 
in Konjeniškim klubom Komenda sta si župan 
Občine Komenda Tomaž Drolec in predsednik 
Konjeniškega kluba Komenda Lojze Lah še 
simbolično segla v roke in tako dodala piko na I 
usklajenemu sodelovanju. Lojze Lah je ob tej 
priliki poudaril: »Ob skoraj 60- letnici delovanja 
kluba in 20-letnici Sejma v Komendi (oba jubile-
ja bodo proslavili prihodnje leto - op. p.) je po 
izgradnji enega najlepših hlevov v srednji Evropi 
v lasti Konjeniškega kluba Komenda, sedanji 
podpis še ena zelo pomembna potrditev, da je 
bila dosedanja pot prava tudi za kvalitetno pre-
poznavnost občine in hkrati zagotovilo za razvoj 
kluba v prihodnje.«
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AKTUALNO

OBVESTILO
Občina Komenda obvešča, da bodo od 
01.03.2014 na spletni strani Občine Komenda 
www.komenda.si objavljeni naslednji javni 
razpisi s pripadajočo razpisno dokumentacijo:

Javni razpis za sofi nanciranje humanitarnih 
programov za leto 2014

GLASILO OB^INE KOMENDA

URADNE  OBJAVE
{t. 06/2008, 31. julij 2008št. 2/2014, 28. februar 2014

KAZALO Stran
1. OBVESTILO

Javni razpis za sofi nanciranje programov na 
področju kulture v občini Komenda za leto 
2014

Javni razpis za sofi nanciranje programov 
športa v občini Komenda za leto 2014

Občina Komenda

V Aplenci ima-
mo v vsaki šte-
vilki (tudi to-
krat) oglas fi rme 
Geopol, ki 
opravlja kar ne-
kaj geodetskih 
zadev tako ime-
novanega ne-
premičninskega 
porekla. Zato 
smo zaprosili za 
odgovore na ne-
kaj aktualnih 
vprašanj s po-

dročja zakona, ki razburja, domačina in direk-
torja podjetja Geopol Miha Rudla.

Kaj svetujete lastnikom nepremičnin, ko 
prejmejo informativni izračun davka na 
nepremičnine?

»Naj najprej preverijo celoten izpisek. Ali so 
na njem vse nepremičnine, ali je morda katera 
odveč. Nato pa naj se lotijo pregleda posame-
zne nepremičnine.

Na kaj naj bodo pri tem pozorni?
»Še posebej naj bodo pozorni na lastništvo 

oziroma lastniške deleže, če so se podatki v 
zemljiški knjigi zadnja leta spreminjali in če 
ali navedeni podatki na obrazcu ustrezajo de-
janskim podatkom nepremičnin.« 

Katere so najpogostejše »nepravilnosti«, 
ki se pojavljajo na izpisih informativnih iz-
računov davka na nepremičnine:

- Lastnik, lastništvo oziroma delež lastništva 
ni pravilen. Če imate nepremičnine vpisane v 
zemljiško knjigo in so te pravilno zavedene, po-
tem z ustreznim dokazilom (izpisek iz zemljiške 
knjige) spremenite lastnika, lastništvo oziroma 
delež lastništva v pristojni geodetski pisarni. 

- Dejanska raba stavbe oziroma dela stavbe 
ni pravilna. Če je del stavbe vpisan v kataster 
stavb, naročite spremembo pri geodetskem 
podjetju ali projektantu, ali sami predlagajte 
spremembo na geodetski upravi. Če del stavbe 
ni vpisan v kataster stavb, sami predlagate 
spremembo z vprašalnikom REN. Vprašalnik 
REN je dostopen na spletni strani: http://
www.e-prostor.gov.si/zbirke_prostorskih_po-
datkov/nepremicnine/register_nepremicnin

Dejansko rabo stavbe določi oziroma iz 
drugih podatkov izvede geodetska uprava. 

- Raba prostorov v stanovanju oziroma po-
vršina prostorov stavbe ali delov stavbe ne 
ustreza dejanski površini. Če je del stavbe 
vpisan v kataster stavb, naročite spremembo 
pri geodetskem podjetju ali projektantu, ali 
sami predlagate spremembo na geodetski 
upravi. Če del stavbe ni vpisan v kataster stavb, 
sami predlagate spremembo z vprašalnikom 
REN ali s spletno aplikacijo, ki je na voljo na 
naslednji povezavi: http://www.e-prostor.gov.
si/zbirke_prostorskih_podatkov/nepremicni-

Zakon, ki razburja, jezi…
Po olimpijadi, ki se je (na žalost nepremičninske in še katere, tudi politične, stroke), končala, smo 
spet na realnih, vse bolj jeznih tleh.

ne/register_nepremicnin
- Izračun vrednosti nepremičnine ni pravi-

len - Določi oziroma iz ustreznih podatkov iz-
vede geodetska uprava. 

Ostali podatki, ki jih lahko spremenimo z 
vprašalnikom REN ali s spletno aplikacijo: 
industrijski tok, izložbeno okno, izolacija, ka-
belske TV, kanalizacija, klima, komprimiran 
zrak, kopalnica, kuhinja, lega dela stavbe v 
stavbi, leto izgradnje stavbe, leto obnove fasa-
de, instalacij, oken in strehe, material nosilne 
konstrukcije, način temeljenja, opravljanje de-
javnosti, parkirni prostori, plin, počitniški na-
men stanovanja, posebna kanalizacija ali čistil-
na naprava, površina za opravljanje dejavnosti, 
prostornina, stenske obloge, stranišče, številka 
nadstropja, število parkirnih mest, število sob 
in sob za opravljanje dejavnosti, talne obloge, 
tehnološki plin, tip stavbe, upravnik, vhod z 
ulice, višina etaže, vodovod, vrsta najema, vr-
sta ogrevanja, število etaž in dvigalo. 

Podatki, ki jih ne moremo spremeniti preko 
spleten aplikacije, lahko pa jih spremenimo z 
vprašalnikom REN: dejanska raba dela stavbe; 
površina dela stavbe, če del stavbe ni vpisan v 
kataster stavb; parcela na kateri stoji stavba, če 
v zemljiškem katastru ni določeno zemljišče 

pod stavbo; površino zemljišča pod stavbo, če 
ta ni določena v zemljiškem katastru.

Stopnje obdavčitve so različne glede na 
vrsto nepremičnin in rangirajo od 0,07% do 
0,75%. Davčne stopnje za stavbe ali dele 
stavb skupaj z zemljišči, na katerih stojijo: 

0,15 % za rezidenčne stanovanjske nepre-  ●
mičnine (oziroma 0,40 % za tiste, ki prese-
gajo vrednost 500.000 €),
0,50 % za nerezidenčne stanovanjske ne-  ●

premičnine (oziroma 0,75 % za tiste, ki 
presegajo vrednost 500.000 €),
0,75 % za poslovne in industrijske nepre-  ●

mičnine (razen za energetske nepremičnine),
0,40 % za energetske nepremičnine,  ●
0,30 % za kmetijske stavbe in  ●
0,50 % za druge stavbe.  ●

Davčne stopnje za zemljišča brez stavb: 
0,15 % za kmetijska zemljišča,  ●
0,07 % za gozdna zemljišča,  ●
0,75 % za zemljišča za poslovno in indu-  ●

strijsko rabo,
0,40 % za zemljišča za namene energetike,  ●
0,50 % za zemljišča za gradnjo stavb,  ●
0,50 % za ostala zemljišča in  ●
0,15 % za zemljišča za stanovanjsko rabo   ●

(funkcionalna zemljišča).              A. Žalar

Miha Rudl, direktor Geopol

Pred dvema letoma so člani Lovske družine 
Komenda imeli že 90 let obstoja in delovanja. 
Takrat so tudi sklenili, da bodo pri lovskem 
domu na Križu zgradili  hladilnico. To so do 
letos, ko so imeli sredi februarja občni zbor, s 
sodelovanjem občine tudi naredili. Tokrat pa 
so na volilnem občnem zboru, ko so ocenjeva-
li delo, sklenili, da bodo še posebno skrb na-
menili v prihodnje okolju. Tako so opozorili na 
neurejeno in neugledno okolico lovskega do-
ma, pospraviti pa bo potrebo tudi zaradi žleda 
polomljena drevesa. V prihodnje bodo skušali 
obnoviti strelska tekmovanja in poskrbeti za 
temeljito vzdrževanje doma. Na zboru so 

Lovci o okolju
sprejeli nove člane, 7-članskem  upravnem 
odboru pa so za starešino 28-članske družine 
ponovno izvolili Gorana Peršina.           - A. Ž.
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GOSPODARSTVO

Matic Romšak

USPEŠNA PODJETJA V POSLOVNI CONI KOMENDA

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

Naslov tokratnega pogovora 
bi bil lahko tudi »Uspešna 
domača podjetja v PCK,« 
saj Marjan Bobnar uspešno 
vodi domače gradbeno pod-
jetje kar v današnjih časih ni 
ravno običajno, saj vse pre-
pogosto beremo in posluša-
mo o gradbenih podjetjih, ki 

so jih vodilni in lastniki poslali »pod rušo.« 
»Žal res, vendar je v našem primeru slika 

drugačna, saj gre za družinsko podjetje, v kate-
rem se vsi zavedamo, koliko ustvarimo in koli-
ko lahko razdelimo, med zaposlene in lastnike. 
Primere, ki ste jih omenili vi, pa je vodila neiz-
merna želja po dobičku, tudi tistem, ki ga ni 
bilo. Pa še milo sem povedal.«

Pojem »splošno gradbeništvo« je zelo ši-
rok, zato ga razčleniva, da bodo naši bralci 
vedeli, s čim vse se ukvarjate. 

»Prednost našega podjetja je zagotovo v 
tem, da potencialnim strankam lahko ponudi-
mo popolne storitve v gradbeništvu, takorekoč 
od A do Ž. Od svetovanja, ideje, projektne do-
kumentacije, gradbenega dovoljenja, nadzora 
gradnje, ureditev terena za gradnjo (utrditev 
terena, gradnja temeljev), vsa gradbena dela, 
zidarska dela, pa do ureditve okolice hiše ter 
dvorišča.

Gradimo samostojne hiše, večstanovanjske 
hiše in poslovne objekte, kot so skladišča, 
montažne hale ipd. Objekt lahko zgradimo tudi 
po že obstoječi projektni dokumentaciji, do 
želene gradbene faze ali na ključ.«

Že v uvodu sva omenila »težke čase.« 
Kako lahko danes gradbeno podjetje uspe-
šno deluje, kje pridobiva stranke, kako se 
bori s plačilno nedisciplino…?

»Spet bom omenil našo prednost, ki je 
majhno število redno zaposlenih in sodelova-
nje s številnimi kooperanti. Posla je danes ve-
liko, zaradi zloma številnih gradbenikov celo 
več, kot včasih. Tudi s problemi neplačevanja 
se ne srečujem ravno pogosto, saj imamo naj-
več znanih investitorjev iz lokalnega okolja, s 
katerimi se tudi drugače poznamo.«

Zakaj pa so propadla večja slovenska 
gradbena podjetja?

»Odgovor bo kratek. Zaradi barabije sloven-
ske politike in vodilnih kadrov.«

In kaj vas je napeljalo k prihodu v PC 
Komenda, kjer gradite poslovni objekt, ki 
bo lahko tudi vaša referenca?

»Predvsem želja po iskanju nove poslovne 
priložnosti, pa tudi dejstvo, da smo s svojim 
delom nekaj ustvarili in da bomo to vložili v 
domače okolje. Predvsem me je vodila želja, 
da po izselitvi lokala iz Komende spet pridem 
do svoje »gostilne.« V poslovnem objektu bo 
gostinski lokal, dnevno nočni bar, precej pro-
stora, predvsem na zunanjih površinah, pa bo-
mo namenili tudi športno rekreacijski dejavno-
sti. Naj omenim le parkovne površine in igrišče 

Gradbeništvo Bobnar, Moste
Pogovor z direktorjem podjetja Marjanom Bobnarjem

za odbojko na mivki. Prepričan sem, da je za 
to, kar želim, lokacija prava, saj cona leži sredi 
polj, s prekrasnim razgledom na domačo obči-
no in kamniške planine.« 

Objekt, ki ga gradite in je že v zaključni 
fazi, pa bo zagotovo imel tudi namembnost, 
povezano z dejavnostjo vašega podjetja?

»Zagotovo, saj smo del stavbe namenili tudi 
za potrebe skladiščenja naše gradbene mehani-
zacije in delavnico, vendar bo ta del strogo lo-
čen, s svojo dostopno potjo in svojimi vhodi.« 

In kdaj ter predvsem zakaj ste se odločili 
za nakup zemlje znotraj poslovne cone?

»Bil sem med prvimi kupci, leta 2007, 
predvsem zaradi tega ker sem imel takrat v 
najemu dnevno nočni lokal v Komendi, kar pa 
ni bilo po godu najbližjim sosedom. Zato sem 
se odločil za preselitev izven, reciva, urbanega 
okolja, a še vedno blizu domačega kraja.«

Ko sem sam, leta 2010, prišel službovat v 
poslovno cono, je prodaja zemljišč kar ne-
kako potekala, v naslednjih letih pa so »časi 
debelih krav« dokončno minili. Zelo speci-
fi čno je tudi današnje povpraševanje, saj 
potencialnih domačih investitorjev skoraj 
ni. Zakaj?

»Ocenjujem, da je velik del krivde za krizo 
v slabi državni politiki in skoraj nikakršni 
podpori podjetnikom. Danes se redko kdo od-
loča za širitev svoje dejavnosti, ampak vsi bolj 
razmišljamo, kako preživeti in kako ohraniti 
število zaposlenih.«

Kje pa vidite prednosti in kje slabosti po-
slovne cone? 

»Prednosti so zagotovo v popolni komunalni 
ureditvi, legi v prijaznem, zelenem, domačem 
okolju in osrednji centralni legi, ki omogoča 
hiter dostop do praktično vseh slovenskih 
mest. Največja slabost pa je slaba cesta in ozko 
grlo skozi Vodice.«

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

»Zagotovo vpliva. Meni se zdi nelogično, da 
tisti, ki širimo dejavnost in z zasluženim de-
narjem, od katerega smo že plačali davke, 
gradimo nove objekte in zaposlujemo nove 
ljudi, država pa nas, po domače povedano, z 
novimi davki vse bolj obira. Tudi pridobiti 
ugoden fi nančen vir na banki je danes težko in 
drago, zato smo se mi odločili za počasnejšo 
gradnjo, saj večino gradbenih del naredimo 
sami in s svojim denarjem.« 

Bi poslovno cono priporočili investitor-
jem?

»Zagotovo in sem jo tudi že, saj gre za poča-
si razvijajoče poslovno središče, v katerem 
prav vsak poslovnež lahko razvija svojo po-
slovno idejo, zaradi raznolikih dejavnosti, pa v 
njej lahko tudi opravi del svojega posla.«

Kako pa lahko v Slovenijo spet povabimo 
tuje investitorje?

»Na način, da se madžarski investitor umika 
iz Ljubljane, zagotovo ne. Ponuditi jim mora-

mo predvsem bolj prijazne in hitrejše birokrat-
ske postopke. V tem trenutku smo namreč 
lahko težko konkurenčni Avstrijcem, Madža-
rom in še komu. Po moje bi moralo biti moč-
nejše zavedanje, da vsak nov tuj projekt odpira 
tudi nova delovna mesta in prinaša denar v dr-
žavno in lokalno blagajno.« 

Kako pa ste, kot domače podjetje, vpeti v 
lokalno okolje?

»Zaposlujemo domače ljudi, domačim inve-
stitorjem damo določene komercialne popuste, 
več kot enkrat pa smo s svojimi uslugami tudi 
pomagali domačim ustanovam in društvom. Pa 
še bomo.«

Kako vidite vaše podjetje v prihodnosti in 
kakšna bo prihodnost cone?

»Višanje davkov in stalne nove obremenitve 
državljanov gospodarske situacije ne bodo 
oživeli, tako kot tudi vam, v coni, razna biro-
kratska nagajanja ne bodo pomagala.«

???
»Če spregovoriva samo o izvzetih sedmih 

hektarih. Dejstvo, da imate, razen okoljskega, 
pridobljena vsa soglasja in zgrajen večji del 
infrastrukture, graditi pa ne morete zaradi nekaj 
»žabic in polžkov,« je skregano z zdravo pame-
tjo. Da zaradi »žabic in polžkov« ne moreš 
graditi poslovne cone??? Od njih ne bomo pre-
živeli, razen če jih ne bomo pojedli. Od poslov-
ne cone pa lahko živi cela občina in še država 
ima nekaj od tega. In dokler ozkega razmišlja-
nja ne bomo presegli, se nam ne piše dobro.« 

Pa še dolžni odgovor na zadnje zastavlje-
no vprašanje?

»Gradbeništvo zagotovo ostaja moja glavna 
dejavnost, danes in v prihodnje. Lokal pa bodo 
vodili moja partnerica in otroci, meni pa ostaja 
veselje, da smo ustvarili nekaj novega in da 
bomo v objektu zaposlili tudi nekaj ljudi iz 
domačega okraja.«

Pogovarjal se je Matic Romšak

Marjan Bobnar, direktor
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KMETIJA JAMŠEK

AKTUALNO

Konec januarja se je naši kmetiji pripetil nelju-
bi dogodek. Analize so pokazale prisotnost 
afl atoksina v mleku. Iz odgovornosti do naših 
kupcev našega mleka, smo nemudoma, še pred 
uradnim obvestilom blokirali izdajanje mleka 
na mlekomatu pred trgovino TUŠ. Ker smo 
sami zahtevali od inšpektorjev, da se pospeše-
no poišče vzrok, smo z analiziranjem vse krme 
že naslednji dan našli vzrok v oporečni koruzi, 
ki pa je bila na pogled videti brezhibna. Sporno 
krmo smo začeli krmiti v petek, že po petih 
dneh, to je v sredo, 29. januarja, pa je bila do-
voljena vrednost afl atoksina v mleku preseže-
na. Že dan po umiku in uničenju koruze, so 
uradne analize pokazale, da je mleko neopo-
rečno. V celotni Sloveniji je bilo preko 200 
umikov mleka in krme, žal smo bili med njimi. 
Ker določeni lobiji še vedno ne prenesejo, da 
kmet lahko mleko prodaja preko mlekomatov, 
je bil medijski linč prav za našo kmetijo neiz-
bežen.

Opravičilo kupcem našega mleka
Opravičujemo se vsem kupcem našega 

mleka. Še posebej se opravičujemo mladim 
staršem z majhnimi otroki. Naj pojasnimo, 
da naš odkupovalec mleka dnevno vzorči, 
da je bilo oporečno mleko v mlekomatu sa-
mo nekaj ur, sporno krmo pa so krave uži-
vale pet dni. Res, da gre za strupeno snov, 
vendar so bile koncentracije tako nizke in 
kratkotrajne, da to zanesljivo ni vplivalo na 
zdravje tudi najbolj občutljivih skupin.

Z vso odgovornostjo trdimo, da je mleko iz 
mlekomatov najbolj kontrolirano živilo na tr-
gu. Poleg vseh analiz, ki se opravljajo na 
kmetijah, ki oddajajo mleko v mlekarno, se tu 
izvaja še mnogo dodatnih kontrol na številne 
toksine, patogene bakterije, … Na kmetijah, 
kjer mleko oddajamo v Italijo, se že deset let 
dnevno vzorči tudi prisotnost afl atoksinov, 
medtem ko so slovenske mlekarne s temi ana-
lizami pričele pred kratkim.

Zaradi katastrofalne suše, ki je v lani priza-

dela našo kmetijo, nismo pridelali niti kilogra-
ma koruze v zrnju in smo jo morali prvič po 
desetih letih kupiti. Nakup smo opravili pri 
preverjenem in zaupanja vrednem dobavitelju, 
kjer je bil računu dodan certifi kat z rezultati 
analiz, ki so izkazovale odlično kakovost koru-
ze. Sledljivost sporne koruze iz različnih delov 
Slovenije vodi do istega veletrgovca, ki je ko-
ruzo pripeljal s Hrvaške; kot kaže s ponarejeni-
mi dokumenti. Glede na številne kontrole, ki 
jih je deležno naše mleko, smo ogorčeni, da je 
na drugi strani kontrola tako pomanjkljiva, da 
taka krma sploh lahko pride na trg.

Zahvaljujemo se Stanetu Štebe in Matiji 
Zadrgalu za pomoč pri reševanju problema. 
Kljub povrnjeni materialni škodi in dokazilom, 
da krivda ni naša, pa se zavedamo, da škoda, ki 
je bila narejena na zaupanju v naše mleko še 
lep čas ne bo popravljena.

Še naprej in še bolj se bomo trudili za kvali-
teto domačega mleka. Martin in Nada Jamšek

STROJNI KROŽEK PŠATA-BISTRICA

Jeseni bo 20 let, ko je bil na območju sedanjih 
občin Kamnik, Komenda, Mengeš, Cerklje, 
Šenčur in Vodice ustanovljen Strojni krožek 
Pšata-Bistrica, da z izobraževanjem in stro-
kovnim delom organizirano spodbuja in 
usmerja kmetijstvo in delo posameznih kmeto-
valcev. 20-letnico krožka bodo praznovali čla-
ni, okrog 120 jih je na območju naštetih občin, 
prihodnje leto. Na nedavnem občnem zboru pa 
so za strokovno izobraževanje pred pregledom 
lanskega delovanja, na tradicionalnem zboru 
pri Planinskem orlu v Stahovici pripravili kar 
tri zanimiva strokovna predavanja: podjetje 
Syngenta (Mitja Brežnik) je pripravilo pred-
stavitev iz svojega poslovnega programa glede 
oskrbe s koruzo, pšenico in škropivi. Seznanili 

Že 20 let strokovnosti
so se z novostmi za kmetijska vozila v cestnem 
prometu (Marjan Dolenšek) in določili iz 
davčne zakonodaje ter o težavah zaradi afl ato-
ksina (Stane Knez), ki so jih imeli pred nedav-
nim nekateri proizvajali mleka med drugim 
tudi iz občine Komenda.

Predsednik Strojnega krožka Uroš Štebe, ki 
je vodenje prevzel pred dvema letoma, je po-
vedal, da so lani v krožku poleg strokovnega 
izleta pripravili tudi zelo zanimivo predstavitev 
dosejevanja trav v travno rušo. 

»Leto 2013 je bilo namreč za travinje prav 
zaradi suše zelo kritično in s štirimi stroji smo 
uspeli predstaviti zanimivo strokovno reševa-
nje in blaženje posledic. Letos posebnih pred-
stavitev sicer ne načrtujemo, v programu pa 

imamo strokovni izlet; in seveda sodelovanje 
ter predstavitev na obeh sejmih v Komendi,« 
je poudaril predsednik Strojnega krožka Pšata-
Bistrica Uroš Štebe. 

- A. Ž.

Spomladanski 
sejem v Komendi 
bo letos začel že 
19. sejemsko leto 
K o n j e n i š k e g a 
kluba Komenda. 
Kako ocenjujete 
dosedanja se-
jemska dogaja-
nja v Komendi?

»Verjetno niti 
največji optimisti 
niso pričakovali, 
da bodo sejemska 
dogajanja v Ko-
mendi dosegla ta-

ko visoko raven. Danes ta sejem upravičeno 
uvršamo med največje sejme v Sloveniji. Iz 
leta v leto se število obiskovalcev povečuje, 

Spomladanski sejem 2014 v Komendi
O varnosti in prometu med  letošnjim spomladanskim sejmom v Komendi smo se pogovarjali z 
vodjo te službe Jelenkom Miličem. 

izjemno je tudi zanimanje razstavljavcev. V 
kolikor se bo ta trend v prihodnosti še nadalje-
val, bo v relativno kratkem času sejem v Ko-
mendi tudi največji sejem v Sloveniji.«

Od prvih razstavnih začetkov na 200 
kvadratnih metrih je danes sejem v Komen-
di na 32.000 kvadratnih  metrih primerljiv z 
drugimi sejmi (n. pr. Gornja Radgona) in 
hkrati pomeni nadaljevanje 500-letne tradi-
cije  nekdanjega Gorenjskega sejma v Kra-
nju. Kako komentirate promet oziroma 
obisk razstavljavcev in obiskovalcev na sej-
mu v Komendi.

»Začetek je bil skromen. Na dvesto kvadra-
tnih metrih je bilo razstavljenih le nekaj kme-
tijsko-gozdarskih strojev. Vendar je predsednik 
Konjeniškega kluba Komenda Lojze Lah že 
takrat verjel, da bi z vztrajnostjo in prizadev-
nostjo članov lahko dosegli širitev in večjo 

prepoznavnost sejma. Verjetno pa ob tem ni 
pričakoval, da bo sejem v Komendi dostojno 
nadaljevanje Gorenjskega sejma v Kranju ter 
tako po velikosti, kot po številu razstavljavcev 
in obiskovalcev, primerljiv z največjimi sejmi 
pri nas. Seveda velja poudariti, da je vse to re-
zultat prizadevnosti trdega dela članov organi-
zacijskega odbora v Konjeniškem klubu Ko-
menda. Razstavljavci so kmalu ugotovili, da se 
sejem v Komendi razvija v pravo smer in prišli 
smo do točke, kjer tudi z 32.000 m2 težko 
ugodimo vsem razstavljavcem, ki bi želeli 
razstavljati na našem sejmu. Veseli pa smo tudi, 
da dobra organizacija, večja dostopnost in 
možnost parkiranja vsako leto pritegne več 
obiskovalcev.«  

Jelenko Milič

(Podrobneje o prometu, sejmu in dogajanju na 
njem v Aplenci marca.)

A. Žalar
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V dneh, ko je bila naša dežela ovita v ledeno obleko, ko ji tudi deževje 
ni prizaneslo, smo lahko zasledili take in podobne naslove. POŠTENO, 
ZASLUŽNO! Na sestanku našega OO se nismo mogli, niti hoteli ogniti 
tej temi. Enotno je mnenje, da se je ponovno izkazala solidarnost in 
velika požrtvovalnost. To je to, na kar smo v naši deželi še lahko pono-
sni. To je svetlejša plat slovenske zgodbe. Druga, temnejša, pa gre neka-
ko takole.  »Da, res je, tudi sam sem prepričan, da smo pridni in delovni 
ljudje kot malokateri drugi, le tiste, ki bi želeli na veliko živeti od tujega 
dela, bo treba pozapreti in jim tam nuditi dostojno delo, tako da bodo 
vsaj vedeli, kako si ljudje vsak dan posebej prizadevajo za preživetje 
svojih družin«(splet). 

Na parlamentarnem odboru za obrambo je poslanec Matej Tonin od-
govorne seznanil s problemi zaposlenih, ko naj bi kot prostovoljni gasil-
ci za odsotnost z dela, za svojo požrtvovalnost morali dati letni dopust. 
Podal je pobudo v zvezi z oblikovanjem posebne reševalne enote v 
slovenski vojski, ki bi bila namenjena prav odpravi posledic naravnih 
nesreč.

Svet Nove Slovenije je za nosilca liste za volitve v Evropski parla-
ment, ki bodo 25. maja letos, imenoval Lojzeta Peterleta. Razpravljali 
so tudi o noveli zakona o arhivih. Strokovno seznanjeni z vsemi dejstvi 
so prepričani, da zakonska ureditev delovanja arhivov povečuje dosto-
pnost do le-teh. Do nedavna je tako obliko zagovarjala tudi največja 
opozicijska stranka, ki pa je tik pred glasovanjem spremenila mnenje. 
»Vroča« tema za medije, nekateri so predsednici N.Si Ljudmili Novak 
dali možnost, da je o tem spregovorila in verodostojno pojasnila stališče 
stranke. Prav tako je jasno poudarila, da jo bolj kot politične kalkulacije, 
zanimajo problemi in stiska ljudi, ki jih občutijo ob načrtovanih varče-
valnih ukrepih vlade. 

Danica Zmrzlikar, OO N.Si Komenda

»Gasilci ste junaki 
Slovenije!«

Nedavno nam je narava pokazala zobe. Žled je 
ohromil Slovenijo. Več kot 250.000 državljanov 
je bilo brez električne energije, med njimi tudi 
veliko v naši občini. Naša Tuhinjska dolina je 
bila brez električne energije več dni. Življenje se 
je upočasnilo. Ukvarjati smo se morali z zagota-
vljanjem osnovnih življenjskih potrebščin (luč, 
ogrevanje, ...). Morda so nekateri v prvih urah 
izpada električne energije na vse skupaj gledali 
s pozitivne strani, da nam tako ostane več časa 
za negovanje medčloveških odnosov, vendar pa 

je vrag odnesel šalo, ko se je razkrila ogromna materialna škoda na 
gozdovih, električnem omrežju in drugih infrastrukturnih objektih. Kot 
da gospodarstvo ne bi imelo že dovolj drugih težav, nam je narava nalo-
žila še dodatno breme.

V začetku tega tedna sem se na Banki Slovenije udeležil predstavitve 
o stanju slovenskega gospodarstva. Guvernerjeva ekipa je predstavila 
ključen problem slovenskega gospodarstva, to je prezadolženost slo-
venskih podjetij. Prezadolženost podjetji je glavna ovira, da bi se gospo-
darsko kolesje zavrtelo. Najbolj zaskrbljujoča situacija je ravno med 
majhnimi in srednje velikimi podjetji, ki so hrbtenica slovenskega go-
spodarstva. Z njimi slovensko gospodarstvo pade ali zraste. Velika za-
dolženost podjetjem onemogoča, da bi svoj denarni tok vlagala v dejav-
nosti, ki bi pripomogle k razvoju in širjenju podjetja. Marsikdo se bo 
najbrž vprašal, zakaj so se podjetja znašla v takšni situaciji. Odgovor se 
skriva v kreditni histeriji, ki je vladala pred leti, ko je bil dostop do de-
narja zelo poceni. Posledice te histerije pa danes plačujemo vsi v obliki 
sanacije bančne luknje. Zaskrbljujoče pri vsem tem je, da so lahko pred 
meseci vložene milijarde evrov v sanacijo bančnega sistema zgolj slabo 

Matej Tonin

IZ POSLANSKE PISARNE Kako se izviti iz težav?
zapravljen denar, če se slovensko gospodarstvo ne bo premaknilo iz 
mrtvega teka. V Banki Sloveniji ocenjujejo, da bi morala podjetja pri 
svojem delovanju uporabljati več lastniškega kapitala in manj dolžni-
škega. Po domače povedano to pomeni, naj se podjetja manj zadolžuje-
jo in pri svojem delovanju uporabljajo več lastnega denarja, denarja la-
stnikov. Lažje rečeno kot pa storjeno, kaj pa če podjetja oziroma njihovi 
lastniki nimajo denarja? Potem imamo samo dve možnosti. Prva je 
znižanje davčnih obremenitev, da bo podjetjem ostalo več denarja. 
Druga možnost pa je, vstop tujega kapitala v podjetja. 

Naravna nesreča in sedanja kriza gospodarstva nas postavljata na re-
alna tla. Če se želimo izviti iz sedanjih težav, potem moramo začeti 
stvari delati popolnoma drugače. Zmanjševati je potrebno davčni pri-
mež. Zdi se kontradiktorno, vendar manjša davčna obremenitev pomeni 
tudi več proračunskih prilivov, saj višji kot so davki, bolj se ljudje izo-
gibajo plačevanju davkov in več podjetij propada dnevno. Dopustiti 
bomo morali tudi vstop tujega kapitala. Če domači lastniki nimajo de-
narja za razvoj podjetja, morajo poiskati tiste, ki so v to podjetje pripra-
vljeni vložiti. Zagotavljanje denarja z zadolževanjem nam je namreč 
izkopalo globoko bančno luknjo, ki jo bodo plačevale še prihodnje ge-
neracije.

MATEJ TONIN, poslanec

Vabilo
Vabimo Vas na proslavo, v priznanje in 
zahvalo materam, ženam in dekletom.

Prijetno prireditev nam bodo pokloni-
li naši otroci v petek, 14. marca 2014, ob 17. uri v 
OŠ Moste.

Pričakujemo Vas in hvala za udeležbo!
Krajevni odbor RK Moste
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V začetku meseca je v Ljubljani potekal 3. 
kongres Kulturnega foruma, na katerem sta 

zbrane nagovorila tudi predsednik SDS Janez Janša in nekdanji minister 
za kulturo dr. Vasko Simoniti. Predsednik SDS Janez Janša je med dru-
gim dejal, da je Nacionalni program za kulturo, ki je nastal pod vodstvom 
takratnega ministra za kulturo Rudija Šeliga bil vseobsežen, saj je dajal 
odgovor na to, kaj je slovenska kultura v času, ko imamo Slovenci svojo 
lastno državo. Ob tem je dal tudi odgovore na nekatera druga temeljna 
vprašanja v povezavi s kulturo. Defi niral je pravico do kulture in se za-
vzel za ohranjanje obstoječe kulture in ustvarjanje nove. Žal pa je ta 
program trčil ob kruto slovensko stvarnost. Nekdanji minister za kulturo 
dr. Vasko Simoniti je med drugim opomnil, da nekdanji zapriseženi ne-

Kongres kulturnega foruma SDS in arhivska 
zakonodaja

Brane Golubović 

IZ POSLANSKE PISARNE 

Ledena ujma, ki je pustošila po Sloveniji, je 
pustila hude posledice. Brez elektrike smo bili 
tudi v Tuhinjski dolini.  Po do zdaj znanih po-
datkih škoda v gozdovih znaša 194 milijonov 
evrov, na železnicah 42 milijonov evrov, držav-
nih cestah 9 milijonov in na elektroenergetski 
infrastrukturi 74 milijonov evrov škode.

Škoda je tako ali drugače enormna in bo pu-
stila sledi še zelo dolgo časa. Ob takšnih izre-
dnih situacijah mora država delovati naprej in z 
različnimi ukrepi, solidarnostjo ter mednarodno 

pomočjo zagotoviti fi nančna sredstva za obnovo.
Vlada Alenke Bratušek je na zadnji seji sprejela interventni zakon in 

niz drugih ukrepov, ki bodo omogočili odpravo posledic ledene ujme. Iz 
državnega proračuna bo v prvi fazi tako za sanacijo zagotovljenih 13 
milijonov evrov, iz solidarnostnih skladov EU-ja pa se pričakuje še od 
15 do 20 milijonov evrov, preostanek bo država fi nancirala s prerazpo-
reditvijo med proračunskimi postavkami. Za sanacijo v zasebnem sek-
torju pa se bodo zagotovila ugodna posojila Evropske razvojne banke in 
Evropske investicijske banke.

Ukrepi za odpravo posledic 
naravne nesreče

Ukrepi za odpravo posledic žleda med drugim določajo, da lastniki za 
obnovo gospodarske infrastrukture in drugih objektov ne bodo potrebo-
vali gradbenega dovoljenja, omogočene bodo oprostitve pod določenimi 
pogoji pri plačilu katastrskega dohodka in plačilu nepremičninskega 
davka, povečan bo obseg javnih del za odpravo posledic naravne nesre-
če, v katera se bodo lahko vključevale vse brezposelne osebe prijavljene 
v evidenci brezposelnih ter za daljši čas od sedaj predvidenega, ipd.

Poleg tega se ukrepi dotikajo tudi čiščenja gozdov, saj je po nekaterih 
ocenah potrebno iz gozdov odstraniti do sedem milijonov kubičnih 
metrov podrtega ali poškodovanega drevja. Tako se bo takoj začelo z 
obnovo in čiščenjem gozdnih cest, možna bo enostavna gradnja gozdnih 
vlak, določila se bo služnost v javno korist pri preventivni sečnji, za vsaj 
leto dni se ukinja prevoznica, ipd.

Pot do okrevanja bo sicer še dolga, vendar bodo odločitve države in 
tudi občin zagotovo pripomogle k lažjemu in hitrejšemu odpravljanju 
posledic naravne nesreče. 

Brane GOLUBOVIĆ, 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

LJUBITELJSKO GLEDALIŠČE TE-
HARJE CELJE 
je pričelo delovati leta 1993 po razpustitvi 
Amaterskega gledališča Železar Štore-Celje. 
Od takrat pripravlja recitale in predstavlja 
domače in tuje pesnike ter uprizarja dramska 
besedila. Nastopa po raznih krajih Slovenije 
in pri Slovencih v zamejstvu v Italiji in Av-
striji ter na Hrvaškem. V času svojega delo-
vanja je imelo društvo več kot šeststo nasto-
pov. Sodeluje s Svetovnim slovenskim 

Ustanova Petra Pavla Glavarja v sodelovanju z Občino Komenda in Kulturnim 
društvom Komenda 

prireja

PREDSTAVO POD KOŠATIM OČESOM
avtorice Alme Karlin

V SOBOTO 15. MARCA 2014 OB 19. 30 URI V DVORANI 
KULTURNEGA DOMA KOMENDA

Vstopnine ni, prostovoljni prispevki.
kongresom, z Osrednjo knjižnico Celje,  z 
Glasbeno šolo Celje in drugimi. Z različnimi 
celjskimi pevskimi zbori in zbori iz zamejstva 
bogati vsebino in uspešnost svojega delovanja. 
Umetniški vodja LGTC je Peter Simoniti, ki 
je za svoje delo prejel več priznanj, med ostali-
mi tudi srebrni celjski grb.

Kratka vsebina Pod Košatim očesom
V neki samostanski pristavi na tibetanski pla-
noti iščeta življenjske nauke in tolažbo dve 

ženski, starejša Ko in mlajša Ta, dekle iz 
čajnice. Sprejme ju mlada redovnica Me Ho 
in prisluhne njuni izpovedi. Daleč po kraju, 
času in oblikah so nam te ženske, a v njihovih 
besedah so spoznanja in resnice, ki segajo 
tudi v naš čas. Ta spoznanja in resnice so na-
menjene tudi nam.

Novelo Pod Košatim očesom je po prevodu 
Zdenke Serajnik dramatiziral Peter Simo-
niti. 

demokrati še danes menijo, da je bilo njihovo početje izraz poštenosti, 
njihova poštenost pa vrednota. Tako razumevanje stvarnosti preveva 
našo sedanjo kulturno in oblastno politiko, kar se nenazadnje kaže tudi v 
sprejetem zakonu o varstvu dokumentarnega gradiva in arhivih. Pri tem 
gre za to, da se poleg obrambe povsem konkretnih posameznikov in po-
leg zakrivanja narave nekdanjega sistema, čim bolj skuša zabrisati ločni-
co med nedemokratičnim in demokratičnim sistemom. Zato je potrebno 
tudi na referendumu, če bo do njega prišlo, zakon odločno zavrniti. Ne-
sprejemljivo je namreč tihotapljenje starih vrednot v čas, ko bi morali 
demokratične vrednote ponotranjiti, preteklosti pred zgodovinskim pre-
lomom pa omogočiti, da postane naša skupna zgodovina.

OO SDS, Bojan Škof
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Na predlog občanov, da bi bilo dobro bral-
cem Aplence pojasniti, od kod ime Aplenca 
našega občinskega glasila ter kaj več pove-
dati o istoimenskem nekdanjem zaselku pod 
historično Komendo, sem iz virov in litera-
ture zbral sledeče podatke.

Podatki v Glavarjevi družinski knjigi 
Sama Komenda je po podatkih v Glavarjevi 

družinski knjigi (»Status animarum«), povze-
tih v Demšarjevi knjigi Slovenske pridige Petra 
Pavla Glavarja, leta 1754, ko je bil tukaj župnik 
Peter Pavel Glavar, štela le 19 prebivalcev, ob-
segala pa je graščino, župnijsko cerkev, duhov-
niško hišo poleg cerkve in hišo za uslužbenstvo 
ter razna gospodarska poslopja. V Aplenci na 
podnožju komendskega hriba je živelo 49 žu-
pljanov, njenem podaljšku Kapla vas pa 143. 
Danes vsa tri naselja sestavljajo Komendo. 

Aplenca je imela enega hlapca, starega 23 
let, in sicer »pri Kramarju«. V Aplenci (tu piše 
Aplenici) so živeli župljani s priimki čisto slo-
venskega izvora, ki jih danes ni več: Babič, 
Knapič, Stamicar. Kot hišarji so omenjeni: 
Bališ, Glavarjev benefi cij, Kramar, Kurjek, 
Mlin pod cerkvijo, Peklenski Jaka, Petek, Po-
drekar (Kočijaš), Stremel, Vampek, Zetek.

 
Za časa malteškega gospostva 

Matevž Košir v prispevku Posest malteške 
komende sv. Petra v času Glavarjevega 
upravljanja v zborniku Glavarjev simpozij v 
Rimu pri Aplenci leta 1750 omenja pet celih 
kajž, enako leta 1753 in 1755. Te kajže so imele 
leta 1753 štiri njive velikosti posevka 25/64 
mernika žita, 12 vrtov velikosti posevka 1/2 
mernika žita in en travnik, na katerem so poko-
sili dva centa sena. Določene pravice so imeli v 
enem gozdu. Letno so posejali 1 3/4 mernika 
različnih žit. Na teh kajžah je živelo 31 oseb. 

V Aplenci so komendski podložniki posejali 3/8 
pšenice, 3/8 ječmena, 1/2 lanu, 1/2 strniščne ajde. 

Pri pšenici sta imeli največji donos vasi Po-
tok in Aplenca 3 1/ 2 zrna, najmanjši pa vas 
Dobrava 2 1/ 4 zrna. 

Pri strniščni ajdi je bil največji donos v 

Med strokovnjaki, ki preučujejo življenje in 
delo Petra Pavla Glavarja, je tudi zaslužni 
profesor dr. Andrej Šalehar. Ob 230. obletnici 
Glavarjeve smrti je napisal prispevek z naslo-
vom Peter Pavel Glavar, kranjski čebelar 
(poslal ga je v objavo uredništvu revije Slo-
venski čebelar), leta 2013 pa je Regijska čebe-
larska zveza Petra Pavla Glavarja Novo mesto 
založila Pravila Petra Pavla Glavarja za če-
belarsko vrtnarsko šolo na Lanšprežu iz leta 
1781. Uredil jih je dr. Šalehar. 

V prvem prispevku avtor, kot že naslov pove, 
predstavlja Glavarja kot čebelarja. Ugotavlja, 
da je bil »nedvomno vodilni« na čebelarskem 
področju v drugi polovici 18. stoletja na Kranj-
skem. Pravila Petra Pavla Glavarja za čebe-

Novo o Glavarju 
larsko vrtnarsko šolo na Lanšprežu iz leta 
1781 je Glavar objavil kot prilogo k razpravi 
»Predlog za dvig čebelarstva na Kranjskem«, ki 
jo je 17. decembra 1781 predložil kranjski kme-
tijski družbi. Pravila vključujejo: Osnutek uredi-

tve državnega učitelja čebelarstva, osnutek za 
vajence, načrt za splošnokoristno čebelarsko vr-
tnarsko šolo pod gospostvom Lanšprež in pouk 
za skrbnika. 

Jožef Pavlič

Aplenca v času Petra Pavla Glavarja in pozneje
Aplenci 3 3/4, najmanjši na Križu, Jaršah, 
Dobravi in Lužah z 2 1/ 2 zrna.

Komendski podložniki so skupaj pridelali 
1313 1/ 2 mernika pšenice, od teh tri v Aplenci. 

Podložniki iz vasi Aplenca so imeli dve 
kravi in enega pitanca, pasli so na slabem 
travniku v komendski gmajni. 

V Aplenci je bil tako leta 1750 kot tudi leta 
1753 en mlin s petimi mlinskimi kolesi.

Pri obrteh so v Aplenci omenjeni: lončar, 
žganjar, mesar in gostilničar. 

Kajžarji in mlinar
V Aplenci so živeli kajžarji in mlinar. Jernej 

Korbar je imel kajžo, ki jo je dobil v zakup 
28. novembra 1734 na podlagi pogodbe, izdane 
od Jerneja Bitenca. Imel je dva vrtova velikosti 
posevka 3/64 mernika ozimne rži. Bil je lončar. 
Na kajži je živelo šest oseb.

Jakob Štamcar je imel kajžo na komendski 
zemlji. Imela je dvoje vrtov velikosti posevka 
1/4 mernika ozimne rži. Bil je žganjar in je le-
tno prodal 10 bokalov (bokal je v 18. stol. meril 
1,4 litra) žganja. Na kajži so živele tri osebe.

Miha Hudobivnik je imel eno kajžo, ki jo je 
dobil 8. junija 1746 na podlagi pogodbe, izdane 
od Petra Pavla Glavarja. Imel je dvoje vrtov 
velikosti posevka 1/32 mernika ozimne rži. Na 
kajži so živele tri osebe.

Miha Lah je imel mlin s petimi kolesi, ki ga 
je dobil v zakup 10. decembra 1730 na podlagi 
pogodbe, izdane od Petra Jakoba pl. Testafer-
rate. Poleg mlina je imel vrt v velikosti posevka 
1/32 mernika ozimne rži in travnik, na katerem 
je pokosil dva centa sena. V mlinu je živelo 
sedem oseb.

Miha Zorman je imel kajžo, ki jo je dobil v 
zakup 18. novembra 1743 na podlagi pogodbe, 
izdane od Jerneja Bitenca. Imel je njivo veli-
kosti posevka 3/32 mernika ozimne rži, tri vr-
tove velikosti posevka 1/16 mernika ozimne 
rži. Poleg tega je imel še eno majhno njivo 
velikosti posevka 3/63 ozimne rži. Na njej je 
letno posejal 1/8 mernika različnih žit. Imel je 
še gozd Kosia glava. Miha je bil mesar in go-
stilničar. Letno je prodal sto bokalov vina. Ta 

količina nam potrjuje, da je šlo za majhno va-
ško gostilno. Na kajži je živelo šest oseb.

Luka Knapič je imel kajžo, ki jo je dobil v 
zakup 26. junija 1717 na podlagi pogodbe, iz-
dane od Petra Jakoba pl. Testaferrate. Kajža je 
obsegala njivo velikosti posevka 3/32 mernika 
ozimne rži. Letno je na tej posesti posejal 5/8 
mernika različnih žit. Poleg tega je imel še 
majhno njivo velikosti posevka 3/32 mernika 
ozimne rži in en vrt velikosti posevka 3/64 
mernika ozimne rži. Letno je posejal na tej 
njivi in vrtu 2/8 mernika različnih žit. Na kajži 
je živelo šest oseb.  

Komendski podložniki iz Aplence so leta 1753 
dajali davka 13 goldinarjev, 34 krajcarjev, 1 de-
narič, 2 kopuna, opravljali so 30 dni ročne tlake.

Omemba krajevnega kronista Andreja 
Mejača 

Tudi zbiratelj ljudskega blaga in poročevalec 
o pomembnih dogodkih v naših krajih Andrej 
Mejač (1866-1941) omenja nekdanjo Aplenco, 
imenuje pa jo »Apnenca«. In sicer kot naselje, 
v katero so spadale na južni strani cerkvenega 
griča stoječe hiše in hiše pod tem gričem. Med 
njimi v celoti leseno Zetkovo bajto, ki je stala 
na gričku nad cesto nasproti nekdanjega Gla-
varjevega zavoda. Na njegovem mestu sta bili 
prej dve bajti, pri eni se je reklo »pri Smrtni-
ku«. V »Apnenco« je spadal še mlin pod cer-
kvijo, hiša »pri Štremlju«, stara gostilna »pri 
Vampku«, gostilna, prodaja soli in tobaka »pri 
Kramarju«, »pri Baližu (Jernejček), »pri Kur-
jeku« (farovška bajta), » pri Trnavšeku«, »pri 
Umaharju« in »Zidanska bajta«. 

Iz teh in drugih neomenjenih podatkih sledi, 
da sta ustanovitelja Aplence dr. Marko Žerov-
nik in Baldomir Kremžar iz Komende dobro 
zadela z imenom občinskega glasila, saj 
Aplenca govori o starem, ki je prešlo in se na-
daljuje v novem, občinska stavba pa tudi stoji 
na kraju, v katerem danes domuje izdajatelj 
omenjenega glasila – Občina Komenda. Seda-
nji rod v prispevku omenjenih nekdanjih pre-
bivalcev Aplence bo gotovo vesel, ko bo bral 
podatke o svojih prednikih.           Jožef Pavlič

Aplenca se smeje

»Kam pa tako hitiš«? vpraša Marjan prija-

telja Andreja.

»Domov moram, da ženi skuham kosilo!«

»Je bolna? Je kaj hujšega?«

»Ne. Lačna je!« 

»Jure, kako je bilo danes na izpitu iz mate-matike?« oče vpraša sina.
»No, tako, tako - bolj pobožno.«»Pobožno? Kako misliš?«
»Ko sem dobil vprašanje, sem se jaz križal. Ko pa sem odgovarjal, se je križal profesor.«
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Toda, ali to govorimo s fi go v žepu? Kaj pa si 
pravzaprav predstavljamo pod pojmom zdrav-
je, seveda razen tega, da se dobro počutimo, da 
nimamo bolečin? Kdo je odgovoren za naše 
zdravje? Vse prevečkrat menimo, da zdravniki 
in na našo vlogo pri tem včasih kar pozabimo. 
Premalo se zavedamo, da je v veliki meri naše 
zdravje odvisno predvsem od nas samih. Pa če 
damo na stran naše genske nagnjenosti k bole-
znim, na katere pač ne moremo vplivati, pa še 
kako lahko v precejšnji meri pripomoremo k 
naši boljši zdravstveni sliki s pravo (ne nujno, 
drago) prehrano, veliko gibanja predvsem na 
svežem zraku, z opuščanjem slabih navad, kot 
so kajenje in prekomerna raba alkohola, preti-
rano gledanje televizije in še bi se kaj našlo.

Pa ne samo posamezniki, tudi, oziroma 
predvsem politika, je pri nas v Sloveniji preveč 
osredotočena na vlaganje v zdravje za danes in 
ne za jutri, na zdravljenje bolnikov. Vse pre-
malo je usmerjena v sistem, ki širše ohranja in 
krepi zdravje vseh prebivalcev. Tovrstna raz-
mišljanja imajo še toliko večjo težo prav v tem 
času, ko se državna politika z novo ministrico 
za zdravje opredeljuje in se mora odločiti; 
upam, da tudi o politiki, ki bo bolj naklonjena 
javnemu zdravstvu. 

In kaj nam preprečuje, da sami ne naredimo 
več zato, da bi bili čim bolj zdravi? Na eni 
strani verjetno pomanjkanje časa in denarja, na 
drugi pa premajhna stopnja zavedanja, da se je 
vredno malo potruditi in odgovornost za svoje 
zdravje vzeti v svoje roke.

V Medgeneracijskem društvu za kakovostno 
starost je izvajanje preventivnih programov za 
dvig kvalitete življenja in posledično tudi kva-
litetnega staranja (starati se pričnemo že tam 
nekje od 25. leta starosti dalje), ena od osnovnih 
dejavnosti. Že v prejšnji Aplenci smo vas pova-
bili kar na tri programe, s katerimi si, drage 
občanke in občani, še kako lahko na organizi-
ran, strukturiran način olajšate pot do tega, da 
vam zdrav življenjski slog preide v navado in 
da ugotovite, da to pravzaprav ni tako težko, 
tudi v starosti ne, ko se organizem stara bolj 
pospešeno, od kože, organov, živčevja in kosti. 
Refl eksi se upočasnijo, pozornost se zoži, po-
trebno je več časa, da se misel izostri in ubesedi, 

Bolje preprečiti kot zdraviti
Zdravje je vrednota, ki ga ljudje na lestvico vrednot uvrščamo zelo visoko, prav na sam vrh. 

hoja in drža se spremenita. Zato je na stara leta, 
ko imamo veliko več časa zase, še toliko bolj 
potrebno, da se vključimo v skupine, kjer bo 
lažje pridobiti nove, boljše navade.

Naj vam programe podrobneje predstavim. 
Vse vodita po dve usposobljeni voditeljici, 

srečanja trajajo od ene ure in pol pa do dve uri 
in sicer v manjših skupinah od 10 do 15 udele-
žencev, tako da se sliši glas in mnenje vseh 
članov skupin in na vsakem dobite v last knji-
žico, v katerih so opisana spoznanja za določe-
na programska področja.

Preprečevanje padcev v starosti ima na-
slednja poglavja: 

(1) V starosti naj bo padcev manj; (2) Naj nas 
strah pred padci ne hromi; (3) Od domačega 
praga do dnevnega prostora; (4) Od domače 
kleti do podstrešja; (5) V bližnji okolici doma; 
(6) Naj bolezni in zdravila ne bodo vzrok padcev; 
(7) Redna in zdrava prehrana. Na vseh srečanjih 
se delajo tudi deset minutne vaje za ravnotežje

Obvladovanje krvnega tlaka proučujemo 
skozi naslednje vasebine: 

(1) Varujmo srce in ožilje; (2) Spoznavajmo 
svoj krvni tlak; (3) Urejen krvni tlak ohranja 
naše ožilje zdravo; (4) Svoje kronične bolezni 
obvladujem in z njimi kakovostno živim; (5) Kri 
naj ne bo sladek sirup; (6) Holesterol naj gre dol, 
če ga je preveč; (7) Kajenje nikomur ne koristi; 
(8) Alkohol človeka v majhnih količinah sprosti, 
v velikih potopi: (9) Hrana naj bo zdravilo za 
telo; (10) Telesna aktivnost ohranja naše ožilje 
prožno; (11) Smeh je pol zdravja); (12) Zdravila 
naj bodo koristni pomočniki pri zdravljenju; (13) 
Kar navdušuje, me pomlajuje; (14) Zlata zrna v 
moji skrinji življenja; (15) Dobre navade poeno-
stavljajo življenje; (16) Vztrajnost in medsebojna 
opora, da bolezen ne bo nikoli mora. Na sreča-
njih se naučimo tudi, kako pravilno meriti krvni 
tlak in to večkrat prakticiramo.

Starajmo se trezno pa ima kar 22 srečanj, 
na katerih se pogovarjamo in prebiramo 
naslednja poglavja: 

(1) Dobri zgledi vlečejo in navdušujejo; (2) 
Dejavno ali aktivno staranje; (3) Smiselno delo 
in uspehi pri njem; (4) Lepo sožitje je osnovni 
vir sreče; (5) Komunikacija za lepše sožitje; (6) 
Trdno znanje nam pomaga, da zavzamemo 

pravo stališče do omam in zasvojenosti; (7) 
Tudi starejši ljudje lahko zbolijo za alkoholiz-
mom in drugimi zasvojenostmi; (8) Življenje in 
pogovori z ljudmi, ki so zboleli za alkoholiz-
mom ali drugo zasvojenostjo; (9) Previdno z 
zdravili za pomirjanje in spanje; (10) Zmerno 
in praznično pitje ter kriteriji za zmerno rabo 
alkohola; (11) Igre na srečo plenijo premoženje 
starejšim ljudem; (12) Kajenje in vdihavanje 
cigaretnega dima je škodljivo; (13) Stiska je 
lahko odskočna deska v boljšo kakovost življe-
nja; (14) Poskrbi zase – Pomagaj drugim; (15) 
Krepitev zdravja; (16) Zlata zrna v moji skrinji 
življenja; (17) Zdravo gibanje; (18) Zdrava 
prehrana; (19) Življenjski ritem; (20) Moja ka-
kovostna družba; (21) Dobre navade zdravega 
življenja; (22) Dejavnost, ki dela moje življenje 
še posebej lepo ali vsaj znosnejše.

Naj končam pisanje z izvlečkom iz po-
glavja Dobre navade zdravega življenja. 

Vsakdo od nas ima številne dobre, pa tudi 
slabe navade. Čim več imamo dobrih navad, 
tem lažje živimo. Ko imamo namreč neko na-
vado utirjeno, to delamo z veliko manj energi-
je, kot če to delamo s polno pozornostjo. Človek 
se lahko s polno pozornostjo zavesti posveča 
istočasno samo eni stvari. Če ima veliko do-
brih navad, dela večino vsakdanjih opravil za 
lahkoto in brez velike zavestne pozornosti, ta 
pa mu ostaja za polno ustvarjalnost pri opra-
vilih in doživljanju, ki ga od njega zahteva 
enkratna življenjska situacija. Ko na primer 
človeku peša spomin, mu dobre navade poma-
gajo, da živi bolj sproščeno, varno in kakovo-
stno. Kot na primer, če smo vajeni ključe odla-
gati vedno na eno mesto, jih ne bomo iskali in 
ostalo nam bo več časa za druge, bolj smiselne 
stvari, kot je iskanje ključev.

Pomagajmo si torej utirjati dobre navade 
tudi v starosti, oziroma v zrelih letih s pomočjo 
drugih in predvsem s pomočjo kvalitetnih 
programov, ki so jih za vas pripravili strokov-
njaki iz Inštituta Antona Trstenjaka za geronto-
logijo in kakovostno staranje. Za več informacij 
in za prijavo pokličite na telefon 040 842 776.

Viktorija Drolec, predsednica 
Medgeneracijskega društva 

za kakovostno starost Komenda

Veselo sporočilo za ljubitelje ansambla 
Viharnik; Viharnik ima nov valček Godec 
za pečjo. Slišali jih bomo seveda 8. marca 
na prireditvi Šopek za mami in upamo, da 
tudi nov valček, v katerem je avtor glasbe 
Martin Vodlan, avtorica besedila Urša Vr-
hovec, snemalec in producent pa je Janez 
Repnik. V skladbi je prvič kot solist, od 
lani kot nov član zasedbe, Mare Cerar. 

Pa še nekaj razkrijmo pred letošnjim 
šopkom za mami, ki bo v športni dvora-

ni v Komendi 8. marca: Prostovoljni gasilci društva Komenda, ki letos 

Nov valček Viharnikov
Šopek za mami in bogat srečelov - Miza Aplenca: pokličite čim prej najkasneje do 5. marca na 031 
636 699. Izžrebali bomo 4 krat po dve vstopnici. 

Ansambel Viharnik

praznujejo 120-letnico delovanja kot najstarejše gasilsko društvo v ga-
silski zvezi Komenda, pripravljajo tudi bogat srečelov. 

Seveda pa tudi tokrat na prireditvi ne bo manjkala Miza Aplenca za prijate-
lje Šopka za mami. Pokličite do 5. marca na 031 638 699, če vas čaka sreča, 
boste izžrebani za dve brezplačni vstopnici na večeru Šopka za mami.

MIZA APLENCA: 4 krat 2 vstopnici
pokličite do 5. marca - 031 638 699



Aplenca Glasilo občine Komenda 2/2014

1212

Zvečer, 8. februarja, je v Domu kulture v Ka-
mniku izzvenela že 35. Območna revija pev-
skih zborov  iz Občin Kamnik in Komenda. 
Tokrat se je revije udeležilo 10 zborov; 9 iz 
Občine Kamnik in en zbor iz Občine Komenda. 
Ne morem mimo vprašanja, če v naši občini 
res ni kvalitetnih pevcev, ki bi prispevali svoje 
glasove še kakemu pevskem zboru.

Iz Kamnika so se Revije udeležili MePZ 
Cantemus, Ženski pevski zbor DKD Solidar-
nost, MePZ Odmev, MePZ DU Kamnik, Ko-
morni pevski zbor Šutna, MPZ Solidarnost, 
MPZ Lira, Ženska vokalna skupina Vox  Annae 
iz Tunjic in MePZ Mavrica iz Srednje vasi. 

Našo Občino je zastopal MePZ DU iz Ko-

Pevska počastitev Prešernovega dne
mende. Strokovni ocenjeva-
lec in selektor za medobčin-
sko revijo odraslih pevskih 
zborov je bil Damijan Moč-
nik, vezni tekst je prispevala 
povezovalka Barbara Božič. 
MePZ  Cantemus  je počastil 
letošnjega Prešernovega 
nagrajenca Pavla Merkuja z 
njegovo priredbo ljudske 
pesmi iz Rezije: Jnjen čeua 
jti gna. 

Dvig kvalitete skoraj 
vseh zborov je opazen iz leta v leto, kar je bilo 
čutiti tudi v spontanem ploskanju. Lep, kvali-

Lep predpraznični večer

teten in ubran večer je bil!
Tone Ogorevc

S predstavitve knjige Čas počasi briše v knjižnici v Komendi 7. februarja

V dvorani kulturnega doma v Komendi je bila 7. februarja tudi osrednja proslava Društva umetnih 
kulturnikov Kaj ti mar Komenda in vokalno instrumentalne skupine Stopinje. Bil je lep predpra-
znični večer.

V dvorani kulturnega doma v Komendi je 
bila 7. februarja osrednja proslava Društva 
umetnih kulturnikov Kaj ti mar Komenda 
in vokalno instrumentalne skupine Stopinje. 
- Društvo Demos na Kamniškem, ki je s fi -
nančno pomočjo občin Kamnik in Komenda 
izdalo novo knjigo z naslovom Čas počasi 
briše, pa jo je na predvečer praznika 
predstavilo v Knjižnici v Komendi.

Na večeru pred kulturnim praznikom, 
ko je bila v dvorani kulturnega doma v 
Komendi osrednja proslava Društva 
umetnih kulturnikov Kaj ti mar Komen-
da in vokalno instrumentalne skupine 
Stopinje pred slovenskim kulturnim 
praznikom, uro pred tem pa so v Knji-
žnici Komenda predstavili knjigo o mo-
bilizirancih z naslovom Čas počasi briše, 
so se nekako simbolično porajala vpra-
šanja: Zakaj so morali oditi, odhajati 
mladi slovenski fantje? Čemu? … in 
razmišljanja: Za koga in zakaj pred sto 
leti nazaj tudi Doberdob slovenskih fan-
tov grob. Se nam vse to dogaja, nas 
obeležuje, povezuje, razdvaja… zaradi 
pohlepa, nadvlade... 

Spodbuden in lep je bil predpraznični pro-
gram Društva umetnih kulturnikov Kaj ti mar 
in vokalno instrumentalne skupine Stopinje. Bi 
si pa dvorani zaslužila večji obisk. Saj je to naš 
vendarle naš praznik…

Tudi predstavitev vsebinsko bogate knjige, 
ki je terjala veliko raziskovalnega dela in dela 

na terenu pri zbiranju gradiva spominov še ži-
večih prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko 
nudi obilo gradiva, ki ga je Društvu Demos 
uspelo zbrati že doslej; bi na predstavitvi lahko 
pojasnjevala tiste čase še komu med prišleki. 
No, vendar je za nova pričevanja in iskanja še 
vedno čas, ker bodo na spletu še vedno obja-
vljali nove prispevke, ki bi jih prispevali mobi-
liziranci sami ali pa njihovi sorodniki, prijatelji 
in znanci. 0 edinem prisilnem mobilizirancu iz 
naše občine, komaj 18- letnem Ivanu Juhantu 
iz Žej, je spomine nanj zapisala njegova sestra 
Marija-Ana Mrčela. Dodana je tudi bibliogra-
fi ja do sedaj izdanih spominov prisilnih mobi-
lizirancev v nemško vojsko iz vse Slovenije.

Program je vodila direktorica Matične knji-
žnice Kamnik Breda Podbrežnik, v programu 
pa so sodelovali še dr. Janez Juhant, dr. Jože 
Urbanija, dr. Marjeta Humar, dr. Verena Perko 
in Tunjiški oktet.

Goste in udeležence predstavitve knjige je 
pozdravil tudi župan občine Komenda Tomaž 
Drolec, ki je še posebej pohvalil delo hkrati pa 
menil, da bi veljalo takratni čas vsebinsko in 
raziskovalno zaobjeti z vseh področij dogajanj 
tistega trenutka in časa; tudi partizanstva, belo-
gardizma in drugih dogajanj. Občina Komenda 
je izid knjige tudi fi nančno podprla. 

T. Ogorevc, A. Žalar 
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Ob spodbudi vodstva DU se je sestala prva 
skupina igralcev spomladi 2011 pod vodstvom 
ljubiteljskega igralca in režiserja Franca Marti-
njaka. Zaradi manjšega števila članov smo v 
Aplenci objavili javno vabilo za pridružitev, 
vendar odziva ni bilo, kljub osebnemu povabi-
lu nekaterih znanih nastopajočih iz prejšnjih 
let. Z vztrajnostjo pa so le uspeli najti še nekaj 
fantov in deklet tretjega življenjskega obdobja 
in zastavili so prve korake. Začeli so s pripra-
vami na skupno prireditev štirih DU Skupaj se 
imamo fl etno. Na mnogih sestankih so usklaje-
vali program posameznih društev in ob koncu 
leta so te razvedrilne predstave napolnile dvo-
rane v Komendi, Cerkljah in Vodicah/kasneje 
še v Utiku/. V domači dvorani je sodelovalo 
tudi klekljarsko društvo Čebelica iz Most, z 
razstavo svojih ročnih mojstrovin. 

Oživljena dramska skupina DU
Sredi razgibanega delovanja našega Društva upokojencev se je pokazala potreba po ponovni ustanovitvi 
dramske skupine, ki bi kulturnemu utripu ob pevskem zboru in folklori na prireditvah dala svoj pečat. 

Prva uprizoritev je bil skeč Zdrava 
prehrana, duhovita parodija avtorice 
Ivice Ogorevc. S tem komadom so na-
stopili na prireditvah Fletno, nato pa še v 
Stražišču, nasmejali so udeleženke teča-
ja o sodobni prehrani v Komendi pa na 
veselem večeru v Šmartnu pod Šmarno 
goro, kjer je sodelovala tudi naša ljudska 
pesnica Marija Koželj, znana in prilju-
bljena kot Pehta. V dogovoru so nastopi 
v Koželjevi domačiji na Gori in še kje. 
Za letošnje 4 predstave Fletno pa so 
program obogatili s skečem Čenčarija. Oba ša-
ljiva komada zahtevata manjše število igralcev, 
kar olajša organizacijo in dovoljuje preprosto 
sceno. Po razvojnih korakih od lažjega k težje-
mu zdaj načrtujejo daljše zahtevnejše dramsko 
delo; vaje že tečejo, pridružili so se novi igralci, 

njihov sestavni del so tudi recitatorke. 
Ob spodbudni moralni podpori občanov bo-

do dostojno obeležili 60-letnico DU Komenda. 
Podaljšana zima ponuja objektivne pogoje, 
kulturni zanesenjaki pa še čutijo, da človek ne 
živi samo od kruha.                    Tone Ogorevc

razmislite!
razmislite! Bi se odločili, Bi se odločili, 

da sami da sami 
pridelujete pridelujete 

na na 
EKO vrtičku?EKO vrtičku?

Še je čas, daŠe je čas, da

BISERNI JUBILEJ

Včasih, ko sem se srečeval z zlatoporočenci, 
sem tudi sam čestital obema in jima zaželel še 
veliko zdravja in razumevanja na skupni poti 
še naprej; še posebej ženi, zlatoporočencu pa 
za šalo dodal, da si je že zaslužil dvojna leta. Ja 
zlatoporočenci so postali tudi redna vsakoletna 
zgodba Društva upokojencev Komenda, ko 
jim na vsakoletnem občnem zboru marca po-

Bil je »damenval« in sem šla ponj
Dominik in Ana Žagar s Kranjske poti 1 v Komendi sta 30. januarja  prosla-

vljala 60 let skupne poti. Za biserni jubilej jima je čestital tudi župan Tomaž Drolec s sodelavci.
deli predsednik posebna priznanja za 50 
let skupne poti. Zanimivo pa je, da vsi 
jubilanti dobijo takrat tudi posebne ročno 
izdelane smetišnice, ki pa so delo ta 
pravega mizarja Dominika Žagarja, ki je 
letos z ženo Ančko biserni jubilant za 60 
let skupne poti.

Ja, in prav Domnik in Ančka sta bila 
30. januarja jubilanta in slavljenca ob 
obisku iz občine Komenda. Seveda za 60 
let skupnega življenja prav tako velja 
čestitka in še naprej iskrena želja obema 
za zdravje in srečno pot naprej proti že-
lezni in ne vem zakaj ne tudi k hrastovi 

(75 let) poroki… Kaj pa je z leti za moža, se po 
dvojnih nič več ne štejejo; se pa včasih začenja 
štetje, koliko plenic na dan.

Pa šalo na stran. Velja predvsem zdravje. In 
seveda odgovor na vprašanje, ko sem ju obi-
skal, kako sta se pravzaprav spoznala.

Gorubcev Dominik po domače je bil doma 
iz Jagnjenice pri Radečah. Rad bi bil v otroških 

letih mizar postal in tako ga je pot zanesla na 
Duplico, ker so v Stolu potrebovali mizarje. 
Tam se je izučil. Čez vikend pa so bili takrat v 
Komendi med mladimi poznani plesi. In na 
enem od teh, ko je bil »damenval«, je prišla 
ponj za na ples Ančka Ravnikar, Tovačeva s 
Podboršta. Kako je potem preskočila iskrica 
in se razvila v požar, pustimo… Pomembno je, 
da je Tovačeva Ančka prišla po Gorubcovga 
Dominika in da sta se vzela; do danes že za 60 
let in nekaj čez. Pa še to, da so se jima rodila 3 
dekleta (Marta, Anica in Irena ter sin Dominik), 
da imata danes 8 vnukov in 6 pravnukov.

Pa še, da je bil Dominik 12 let predsednik 
KS Moste, že 10 let pa sedaj dela smetišnice za 
zlatoporočence oziroma jubilante, ki jim jih 
potem podeljujejo na občnih zborih Društva 
upokojencev Komenda. 

Ko sem jima ob odhodu še enkrat zaželel še 
naprej predvsem zdravje na poti k Hrastovi 
poroki, sta mi zaupala, da imata oba najraje - 
govejo župo.                                 Andrej Žalar
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Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Odvetnica Irena Hacin Kölner
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda

tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.moj-odvetnik.si

GURS je infor-
mativni izračun 
za davek na 
nepremičnine 
poslal tudi na 
ime mojega 
očeta, ki je že 
10 let pokojen. 
Gre za gozd, za 
katerega sploh 
nisem vedel, da 
ga ima. Mi lah-
ko svetujete, 

kaj naj naredim, saj sem njegov edini dedič?
Zemljiška knjiga je primarna evidenca za la-

stništvo na nepremičninah. Iz nje je GURS 
prevzel podatke o lastništvu posameznih nepre-
mičnin. Glede na to, da je izračun dobil vaš oče, 
je v zemljiški knjigi kot lastnik še vedno vpisan 

Vsi vemo, da je 
zdravje v hiši v 
veliki meri odvi-
sno tudi od kuha-
rice in gospodinje. 
Kako izbira in 
pripravi hrano. Če 
se odloči za zdrav 
način priprave 
hrane, a še vedno 
pri izbiri vsaj del-
no upošteva želje 
ostalih, se družina 

prilagodi njej in vsi so zadovoljni. Vedno pa 
spremembe v kuhinji uvajamo postopoma. 
Uporabljamo vedno manj sladkorja, bele moke 
in navadnega olja. Namesto sladkorja uporabi-
mo suho sadje; kjer se le da, za okrepitev okusa 

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

Inštrukcije Prem
• matematika, fi zika in kemija

• OŠ, SŠ, GIM, UNI*
• tutorstvo in skupinsko učenje
• 25% popust za učenje v paru

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

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

splet: www.prem.si

Kakovost hrane 
lahko precej iz-
boljšamo s 
p re d h o d n i m 
namakanjem 
živil. Sledenje 
koristi zrnu v 
ovoju, seme-
nom, stročni-
cam in oreškom. 
Namakati je ta-
ko dobro tudi 
živila, ki jih v 
vsakdanji pra-

ksi številni ne namakajo (riž, lečo, semena, 
proseno in ajdovo kašo...). Namočimo pa lahko 
tudi različne vrste suhega sadja.

Ste se kdaj vprašali, v čem je pravzaprav 
smisel namakanja živil? Zrnja v ovoju (oves, 
pšenica...) vsebujejo nekatere organske kisline, 
ki tekom prebave vežejo številne minerale (med 
drugim kalcij, magnezij in železo), s čimer oteži-
jo njihovo vsrkavanje v črevesju. Slednje je tako 
lahko tudi eden od razlogov, da imajo nekateri, 
navkljub raznovrstni ter s hranili in minerali bo-

Namakanje živil
gato hrano, slabo krvno sliko. Obenem imajo 
lahko tudi prebavne težave kot so napenjanje in 
težave s kožo. Namakanje koristi tudi oreškom 
(lešnikom, mandljem, brazilskim in indijskim 
oreškom...), semenom (sončničnim, bučnim, se-
zamovim...) in stročnicam (fi žolu, grahu, leči, 
čičeriki...). V ovoju teh živil so namreč snovi, ki 
jim omogočajo, da s kalitvijo odlašajo dokler se 
zanjo v okolju ne vzpostavijo primerni pogoji. Z 
namakanjem sporočimo, da je v okolici dovolj 
vlage, kar v naravi za bodočo rastlino predstavlja 
ključen pogoj za njeno kalitev in kasnejšo rast. 

Tudi kuhanje nekaterih med njimi bi sicer 
trajalo predolgo.

Ob namakanju tudi sprožimo pričetek neke 
vrste prebave v semenu, zrnju ali orešku, ki 
kasneje olajša delo naši prebavi. Zaradi vsrka-
vanja vode, živila med namakanjem nabrekne-
jo. Prav voda v njih pa je tista, ki kasneje 
skrajša čas njihovega kuhanja. Namakamo 
lahko tudi suho sadje. To nam omogoča, da 
preko noči enostavno pripravimo svojevrstne 
kompote, ki jih lahko zaužijemo samostojno 
ali dodamo drugim jedem. Namakanje je zato 
tudi eden od načinov skrajševanja časa pripra-

ve obrokov, ki dandanes pridejo še kako prav.
Ob tem se nam verjetno spontano pojavi 

vprašanje o času namakanja živil. Za večino živil 
zadostuje namakanje preko noči, kar je precej 
praktično. Zvečer v posodo stresemo, denimo, 
proseno kašo in jo zalijemo z vodo. Zjutraj vodo 
odlijemo, vsebino speremo in jo nato skuhamo. 
Za zajtrk ali malico bomo tako porabili manj časa, 
naš obrok pa bo lažje prebavljiv in bolj hranljiv. 

S tem, ko skrbimo za pravilno pripravo živil 
pred zaužitjem, našemu telesu omogočamo boljši 
izkoristek hrane ter zmanjšujemo možnost ka-
snejših škodljivih vplivov živil na naše zdravje. 
Prebava je kot neke vrste motor našega telesa, 
hrana pa gorivo zanj. Naša pozornost na tem me-
stu tako zato zagotovo ni odveč.       Blaž Filipič

Davek na nepremičnine
on. Svetujem vam, da se v zemljiški knjigi o 
tem še sami prepričate. Zemljiška knjiga je že 
nekaj časa dostopna tudi preko spleta na portalu 
eSodstvo – podportal e-zemljiška knjiga. 
Pred uporabo se morate le registrirati, da prido-
bite status registriranega uporabnika. Vsi po-
datki o lastništvu posamezne nepremičnine so 
javno dostopni in lahko si tudi brezplačno nati-
snete izpisek iz zemljiške knjige. Da bi GURS 
spremenil podatke o lastništvu, morate zato 
prenos urediti v zemljiški knjigi.

Lastništvo vašega pokojnega očeta je naj-
verjetneje še vedno vpisano, ker nepremičnina 
ni bila zajeta v zapuščinskem postopku po 
njem. Iz vašega stališča gre za pozneje najdeno 
premoženje. Da bi se v zemljiški knjigi prenos 
lastništva na vas kot edinega dediča lahko izvr-
šil, morate na pristojno okrajno sodišče podati 
predlog za izdajo dodatnega sklepa o dedova-

Zdrava zamenjava
pa dodamo ščep soli. Tudi beli moki postopoma 
dodajamo vedno več polnozrnate moke. Tudi 
ocvirke počasi zamenjamo z oljem, lahko kar 
po kapljicah. Kisla repa ali kislo zelje z različ-
nimi žganci je okusno z dobrim olivnim oljem. 

Tudi v času pusta, ko naj bi bila na mizi bolj 
mastna hrana, kot na primer suho meso in 
krofi . Mesa naj bi bilo na mizi le za okus, na-
mesto krofov vam predlagam bolj zdravo raz-
ličico – buhteljne.

Potrebujemo: 80 dkg moke, žlico sladkorja 
ali javorjevega sirupa ali medu, žličko limoni-
ne lupine, žličko mletega cimeta, žličko soli, 
tri žlice kokosove masti ali olivnega olja, 42 g 
kvasa in 4 dcl vode.

Iz 1 dcl vode, žlice sladila in kvasa naredimo 
kvasec. Kvasec dodamo v skledo s presejano 
moko in začimbami. Z rokami vgnetemo mehko 

testo. Nazadnje vgnetemo še olje. Pokrito pusti-
mo vzhajati, da se podvoji – približno eno uro. 
Vzhajano testo pregnetemo in oblikujemo v tan-
ko dolgo štruco. Štruco razrežemo na dvajset 
enakih kolutov. Vsak kolut povaljamo v dlaneh 
in nadevamo z marmelado, ki jo z vseh strani 
skrijemo v testo. Buhteljne polagamo v globji 
pekač, obložen s peki papirjem, med njimi pusti-
mo manjšo razdaljo. Z naoljenim čopičem jih 
premažemo z vseh strani. Pokrijemo in pustimo 
ponovno vzhajati, do dvojne velikosti. Pečemo v 
naprej ogreti pečici 180°C na spodnjem vodilu 
pečice dobre pol ure. Pečene pokrijemo s krpo, 
da se ohladijo. Pečeno kvašeno testo jejmo vedno 
ohlajeno, saj nam tako povzroča manj težav. Če 
se vam zdi, da imate buhteljnov preveč, ohlajene 
zavijete v prozorno folijo za živila in zamrznite. 
Otajani bodo ravno tako okusni, kot sveži.

NAJ VAM TEKNE!

nju. Po pravnomočnosti sklepa bo prenos la-
stništva izvršen po uradni dolžnosti.

Obstaja pa tudi možnost, da je vaš oče pred-
metno nepremičnino že za časa življenja prodal 
tretji osebi (lahko tudi podaril ali sklenil kakšen 
drug zavezovalni pravni posel), prenos lastni-
štva v zemljiški knjigi pa ni bil izvršen (kot del 
razpolagalnega pravnega posla). V takem pri-
meru je zaradi prihajajočega davka tudi v va-
šem interesu, da se lastninska pravica prenese 
na takratnega kupca oziroma njegove pravne 
naslednike. Z njim morate skleniti ustrezno 
pogodbo in v zemljiški knjigi predlagati 
vknjižbo lastninske pravice nanj.
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DRUŠTVA, ZANIMIVOSTI

Na 21. skupščini se je 14. februarja zbralo 
okoli 50 ljubiteljev izročila oblačilne dediščine. 
Izdelovanje narodnih noš je veljalo (in še velja) 
za vrh ročne spretnosti, kar danes obvlada le 
malo ljudi. Spoštovanje lastne zgodovine, ki ga 
kažejo Društva narodnih noš po Sloveniji, je 
odraz narodne samobitnosti in trdoživosti. Zato 
bi moralo biti v vseh ljudeh tako globoko zako-
reninjeno, kot je pri članicah in članih našega 
Društva narodnih noš na Komendskem.

Na začetku srečanja so počastili 80- letnico 
Jožice Hodnik in Mirka Štenglerja, ki v društvo 
prihajata z Broda pri Vižmarjah. Iz poročila o 
delu, ki ga je podala predsednica dr. Angelca 
Žerovnik, je bilo slišati, da je bil lanski pro-
gram dela v celoti uresničen in da je delo odbo-
ra zadovoljevalo celotno članstvo. Jurjevali so 
v Ljubljani, obiskali so Vrbo in Ljubno na 
Gorenjskem, kjer jih je v župnišču sprejel g. 
Pavle Juhant; manjša je bila udeležba na 70. 
žegnanju v Beljaku, zato so se jim pridružili 

Ko si je Marko Grilc nase naložil 110 kg, je 
spoznal, da je zdravje največja vrednota in da 
je kvaliteta življenja odvisna predvsem od 
zrelih odločitev, da je treba življenje ljubiti in 
ga spoštovati. Začel je s hojo v hribe, poti so 
postajale vedno daljše. Videl je, da je onkraj 
vsake vzpetine, kamor se je povzpel, še ena 
dolina, še en hrib, gora; za njo zopet nov svet, 
nov pogled in okoliški svet mu je postal pre-
majhen. 

Ne išče rekordov, zadovoljen je, da se vsako 

DRUŠTVO NARODNIH NOŠ NA KOMENDSKEM

Uspešni tudi v prenašanju izročila mladim
člani TD iz Kamnika; kot vsako leto so 
poromali v Lipico, bili so seveda na 
Dnevu narodnih noš v Kamniku; na 
tradicionalnem pikniku, ki je bil v Cer-
kljah, so sklenili letni del programa in 
bili povsod tam, kamor so jih povabili. 
Navzoči so v narodnih nošah povsod 
tam, kjer cenijo lepoto preteklih časov. 
Že sama podoba bogatih oblačil na po-
stavnih ženah in možeh daje vsakemu 
dogodku plemenit duhovni pečat.

Posebna spodbuda za delo jim je pri-
znanje »Čebelica«, ki ga glasilo Aplenca 

podeljuje za posebne uspehe 20-letnega dela 
društva. Društvo pa ne goji samo prikaza in 
ohranjanja narodnih noš, dejavno je tudi pri 
krojenju in nabavi te dragocene dediščine. 
Marsikaj pa izdelajo tudi vešče roke članic, ki 

so s svojimi deli znane tudi širše in prejemajo 
za svoje delo tudi priznanja stroke. Tako je 
članica Sonja Porenta na Dnevu narodnih noš v 
Kamniku pokazala novo avbo, ki je bila progla-
šena za »naj« avbo, z izjemno črno vezenino na 
črni podlagi in umetniško obliko. Z veseljem jo 
je pokazala vsem navzočim, pojasnjevala 
umetnino, pri roki pa je imela tudi novo »zlato« 
avbo, skrbno in natančno izdelano po starih 
motivih. Ponosna je na svoje delo.

Načrti za prihodnje leto ostajajo podobni 
lanskim, le da jih bo letos izlet v svečanih no-
šah vodil h kozjanski hiši, učenju otroške fol-
klorne skupine Avrikelj pa bo tudi letos posve-
čena vsa mentorska skrb za prenašanje 
tradicije žlahtnega izročila narodne kulture na 
mladi rod.

Tone Ogorevc

Dolga potovanja k samemu sebi
leto povzpne na Štefanjo goro, tudi po stokrat, 
da od leta 1996 vsako leto preživi na kolesu 
180 do 200 dni na kratkih nekajurnih vožnjah 
ali dolgih turah, ki ga v družbi somišljenikov 
in prijateljev kolesarskega društva »Beksel« 
vodijo po južni ali zahodni Evropi.

 Že prvo leto je prevozil 3000 km, več ali 
manj po ravninskih cestah, ki jim je ostal zvest 
tudi še drugo leto na turah bližnje in daljne 
okolice.

Že bolj utrjen in nekoliko lažji se je odpra-
vljal na vedno daljše in zahtevnejše preizku-
šnje, še vedno po domovini. Maratona Franja 
se je udeležil 14 krat, prekolesaril je maraton-
ske preizkušnje okoli Pohorja, maraton v Sev-
nici, pa še kak bi se našel na straneh kolesar-
skega dnevnika, kjer si vestno beleži doživetja 
na kolesu in prevožene kilometre.

Leta 2004 je prvič opravil prvo veliko turo v 
tujino. Bili so v Dobrovniku (943 km) in videli 
nepozabne pokrajine. Tako so bili navdušeni, 
da so se naslednje leto odpravili še enkrat v 
iste kraje – po drugi poti. Leta 2006 je bila na 
vrsti Budimpešta. Na 10- dnevno vožnjo do 
Rima in nazaj (1000 km) so se odpravili leta 
2008, naslednjega leta pa v Pariz, odsotni so 

bili 12 dni, videli so Provanso in lepote Franci-
je na 1.200 km poti. Vračali so se z letalom. 
Španija in Kompostela sta bili na vrsti leta 
2011, leta 2012 pa so obiskali Beograd, leta 
2013 Toscano, letos pa so videli Črno goro.

Vse poti ima dokumentirane na fotografi jah 
ali posnete na fi lmsko kamero – razdalje pa  
zabeležene v popotnem dnevniku. Seštevki 
vseh poti od leta 1996 do letos znašajo komaj 
verjetnih 166.203 prevoženih kilometrov. To 
pa je razdalja, kot bi 4 krat obkrožil svet, pa še 
nekaj bi ostalo za naslednji krog.

Poleg velikih tur ima še en neizpolnjen 
osebni načrt: s kolesom 1000 vzponov na Črni-
vec. Sodeč po tem, da je bil tam že 700 krat, bo 
ta načrt kmalu izpolnjen.

Kaj naj zapišem za konec? Markovi spomini 
na poti, pokrajine in ljudi, ki jih je srečeval, kar 
vrejo iz njega. Vedno je poln energije in dobre 
volje, ki je je deležna družina, s prijatelji deli 
spomine in načrte. Teh mu nikoli ne zmanjka.

Prijetno se je pogovarjati s takim človekom; 
če prideš k njemu še tako zamorjen, vedno od 
njega odneseš delček podarjene energije in 
dobre volje. 

Tone Ogorevc    

Osemdesetletnika z Broda s predsednico dr. 
Angelco Žerovnik

Sonja Porenta je poleg lanske Naj avbe tokrat 
pokazala novo Zlato avbo.
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SKAVTI, DRUŠTVA

Škripal nam je pod gojzarji in zapadlo ga je 
obilno. Sneg namreč.

Zadnja sobota v januarju je bila bela in sra-
mežljivo sončna – idealno za srečanje stega.

Bilo je precej zanimivo, saj nas je s svojim 
strogim šarmom počastil ustanovitelj skavtske-
ga gibanja, Robert Baden- Powell ali kot mu 
skavti rečemo – BiPi. Še dobro, kajti zgodila se 
nam je rahla neprijetnost, na bližnjem hribu 
Matoppo se je naselilo ljudstvo Matabelov in 
nam ukradlo zastavo stega. BiPi je zgolj nasršil 
brke, nas postrojil v vode in že se je začelo urje-
nje, kajti Matabeli so bojeviti in dobri izvidniki. 

Dan spomina, rojstni dan skavtskega 
ustanovitelja Lorda Roberta Baden-
Powella in njegove žene Olave, slo-
venski skavti že drugo leto praznujemo 
pod geslom »22.2. bo dober dan«. 

Letošnja misel, ki bo prevevala pričakovanje 
zarje dvaindvajsetega svečana,  je dejstvo, da 
za dobro delo potrebujemo kak zelo enostaven 
izgovor, ki se morda na prvi pogled zdi docela 
nesmiseln, v sebi pa nosi sporočilo, da za 
opravljeno dobro delo ni potrebno veliko in to 
lahko izpeljemo ne da bi se menili za stvari, na 
katere nimamo vpliva. Obišči dobrodobro.si in 
poskrbi, da bo 22.2. dober dan z izgovorom.

22.2. bo dober dan!

Bitka na hribu Matoppo

Občni zbor mladih 
PGD Križ je bil v 
soboto, 1. februar-
ja, v gasilskem do-
mu na Križu. Pre-
gledali so delo v 
minulem letu. Nji-
hovo delo pa sta 
pohvalila tudi, do-
mači predsednik 
društva Gregor Vr-
hovnik in predse-
dnik GZ Komenda 
Jože Sušnik. Zaže-
lela sta jim uspešno 
delo tudi letos.

Občni zbor mladih gasilcev 

»Poskusite zapustiti ta svet za spoznanje 
boljši, kot ste ga prejeli.« - Robert Baden-Po-
well 

Podvrženi smo bili različnim bojnim prijemom, 
kot je na primer lizanje nasprotnikovega komol-
ca, saj ga na ta način res dobro zmedeš. Na 
koncu smo s pomočjo resnično dobre strategije 
in kamufl aže zajurišali na strmo Matoppo in 
sopihajoč porazili nasprotnika. Zastava je pono-
sno plapolala v naših rokah, nagrabljen plen je 
bil sladek, naša grla pa so vpila: Komenda – 
Ognjeviti delfi n! Komenda – Ognjeviti delfi n! 
Komenda – Tih bod' pa plavi!

Andreja Grkman, Optimistična orka
P.S. Šopek slik pa vas seveda čaka na komen-
da1.skavt.net.

UČNA URA V ŠOLSKEM MUZEJU
Ob obisku šolskega muzeja smo se 
med učno uro domislile pesmice. Vas 
zanima?

Oblekli smo se v obleke
zelene kakor smreke.
Sedli smo za mize lesene,
veliko trše, kot so koprene.
Težek je učiteljičin posel, 
postaneš lahko sramotilni osel,
v rokah ji je migljala šiba,
ki se je mimo otroških rok muzala kakor riba.
Na tleh, v kotu, je bila koruza,
pekla je kot meduza.
Veliko smo pisali,
peresa v črnilo pomakali,
učiteljica kakor mučiteljica je zavpila:
Otroci, pokonci!!!
Zazvonil je zvonec
in pouka je bilo konec.
Veliko smo se naučili,
novo znanje pridobili.

Lana Vrhovnik, Maša Bizjak, 
Paulina Lina Tomažič, 4. a

PAZI, PIKA!
V sredo, 12. 2. 2014, smo učenci četrtih razre-
dov odšli na kulturni dan. V Lutkovnem gle-
dališču smo si ogledali dramsko predstavo 
Pazi, Pika! V njej so nastopali Primož, Polona 
in njuna nadvse zaščitniška mama. Teta Betka 
je bila velika ljubiteljica otrok, oni pa nje niso 
marali preveč. Tineta z vzdevkom Kobra so se 
otroci zelo bali, saj jim je bilo njegovo sikanje 
neprijetno. Zvezda te predstave pa je bila Pika. 
Z njo so se otroci zelo zabavali, počeli so 
različne vragolije. Na koncu predstave je Ko-
bra postal čisto simpatičen fant Tine. Glede na 
izjave sošolcev in drugih četrtošolcev predvi-
devam, da je bil Tine najpopularnejši. 

Paulina Lina Tomažič, 4. a 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ASTRO-
NOMIJE
Astronomija je veda, ki v Sloveniji še ni vzbu-
dila velikega zanimanja, a se v zadnjih letih vse 
bolj uveljavlja. To dokazuje tudi dejstvo, da se 
je na letošnje šolsko tekmovanje iz astronomije 
prijavilo bistveno več učencev kot pred tremi 
leti. Učenci se s šolskega neposredno uvrstijo 
na državno tekmovanje. To uspe le redkim in 
naši šoli je to letos uspelo le meni in Davidu 
Peterlinu (sva devetošolca) in osmošolcu Mar-
tinu Rodetu. Ta dosežek je za nas predstavljal 
velik uspeh, a obenem tudi nov izziv, saj smo 
morali takoj začeti s pripravami. Delali smo 
vestno in resno, učili smo se novih izrazov in s 
tem bogatili svoje znanje o vesolju. Učiteljica 
fi zike Damijana Ogrinec nam je vedno z vese-
ljem pomagala in nam razlagala nove pojme. 
Rešili smo nešteto nalog, tako teoretičnih kot 
tudi naloge z vrtljivo zvezdno karto, ob kateri 
se je treba dobro orientirati. 

Tekmovanje za našo regijo je potekalo v 
Šentvidu in pred njim smo bili veselo razpolo-
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ženi. Drug drugemu smo razlagali pojme, ki so 
se nam zdeli težji. Pred tekmovanjem smo si 
zaželeli srečo in veliko iznajdljivosti. Domov 
smo se vračali z dobrimi občutki in nestrpno 
smo čakali na rezultate, ki so bili uradno znani 
šele čez nekaj tednov. In rezultati so bili zares 
odlični, povsem so poplačali naše delo in trud. 
David je osvojil srebrno priznanje, midva z 
Martinom pa sva se veselila zlatih. 

V imenu vseh treh se zahvaljujem vsem, ki so 
nas podpirali v našem raziskovanju, predvsem 
pa naši učiteljici fi zike, Damijani Ogrinec. 

Andraž Jamšek, 9. b

FLL (First Lego League)
Tekmovanje FLL je tekmovanje za mlade. Nje-
gov cilj je spodbujanje inovativnosti in kreativ-
nosti učencev. Sestavljeno je iz dveh delov. Pri 
prvem, robotskem delu, učenci iz lego in NXT-
kock sestavijo robota in ga tako sprogramirajo, 
da opravlja naloge na poligonu, te pa oblikuje 
komisija za tekmovanja po celem svetu. Za 
drugi del komisija vsako leto določi nov pro-
blem, za katerega učenci iščejo kar najbolj ino-
vativno rešitev. Letos smo za rešitev izdelali 
aplikacijo za telefon, ki bo ljudem ob naravnih 
nesrečah posredovala nasvete o prvi pomoči, 
predvsem ob udaru strele. Pod vodstvom men-
toric Damijane Ogrinec in Urške Frantar smo se 
na tekmovanje pripravljali celo leto. Najprej po 
štiri ure tedensko, dva tedna pred tekmovanjem 
pa vsak dan 3–4 ure dnevno. 

Napočil je dan tekmovanja, 25. 1. 2014. 
Vstali smo zelo zgodaj in se odpeljali v Koper. 
Tekmovanje se je začelo ob 7.30. Nato smo se 
sprehodili po šoli in odšli na ocenjevanje vre-
dnot, projekta ter na tehnični intervju. Po oce-
njevanju smo v dvorani tekmovali z robotom. 
Na stojnici smo predstavljali svoj projekt.  

Vseh šest učencev je pri tem projektu sode-
lovalo že lansko leto, in ker tekmovanje poleg 
trdega dela prinaša tudi veliko zabave in vese-
lja, smo se ga z največjim veseljem udeležili 
tudi letos. Uvrstili smo se na drugo mesto in s 
tem dobili vstopnico za fi nale.

Monika Lah in David Peterlin, 9. b

PRED SLOVENSKIM KULTURNIM 
PRAZNIKOM 
V petek, 7. februarja, smo imeli na šoli proslavo 
ob slovenskem kulturnem prazniku. Zbrali smo 
se v jedilnici šole. Sledile so recitacije Bine 
Štampe Žmavc, osrednji del pa je bil posvečen 
našemu največjemu slovenskemu pesniku 
Francetu Prešernu. Učenci dramskega krožka so 
s svojimi recitacijami Železne ceste, Zdravljice, 
Povodnega moža in drugih popestrili petkovo 
dopoldne. Za konec je sledila še harmonika, ki 
jo je pod urnimi prsti ubiral  Mark Bogataj. 

Kulturni danes je dan,
Ujemi njegov čar.
Le pridi vanj navdan,
Tako kot zna le šolar.
Umetnik je razdan,
Radost ti ponuja v dar,
Akrostih ti je podan.

Maja Lah, 5. b
Slovenski kulturni praznik … pravzaprav ne 
vem, kako dobro ljudje poznajo ta praznik oz. 
moža, katerega dan je to. Vem pa, da smo vsi 
navdušeni nad tem, da na ta dan ni šole oz. 
službe. In letos se je praznovalo na soboto. 
Dan pred tem smo bili tudi na naši šoli precej 
praznični. 

Najprej smo si šli v Prešernovo gledališče v 
Kranj ogledat predstavo Županova Micka. 
Zgodba govori o Micki, ki ima težave z ljube-
znijo. Oče želi, da se poroči z Anžetom, ona pa 
ljubi Tulpenheima, ki jo zapeljuje z lepimi be-
sedami in ji da prstan. Prav zaradi tega prstana 
pa njegova 'prava' zaročenka, bogata vdova 
Šternfeldovka, Micki pove za zvijačo. Dogo-
vorili so se, da bodo pretkanega plemiča zvabi-
li v past. Zvečer ga sprejmejo na Mickinem 
domu, kakor je bilo dogovorjeno, a poročno 
pogodbo podpišejo za Micko in Anžeta. Tul-
penheima zapusti tudi Šternfeldovka. 

Meni je bila predstava všeč. Zgodbo sem že, 
vsaj približno, poznala in sem dogajanje na 

odru razumela. Mislim, da so bili igralci zelo 
dobri. Odlično so se vživeli v svoje vloge in 
kljub smejočemu se občinstvu so ostali resni.

Potem smo se vrnili v šolo. Imeli smo še eno 
uro pouka. No, ne vsi. Tisti, ki smo nastopali 
na proslavi, smo imeli še zadnje vaje. Jaz sem 
igrala v igri z naslovom Živi svoje sanje. Go-
vori o najstnici Nini, ki ima težave s šolo, saj ji 
več kot to pomeni glasba. Staršem ne pove za 
svoje sanje, saj misli, da je ne bi razumeli. Za-
radi tega ima več težav. Na koncu ji kljub vse-
mu uspe doseči svoj cilj – nastopi na koncertu. 
Jaz sem igrala njeno mamo. 

Zadnje vaje še nismo končali, ko se je telo-
vadnica že začela polniti. Najprej sploh nisem 
bila živčna. Za sceno smo mirno čakali. V 
proslavo nas je uvedla himna, ki jo je zapel 
pevski zbor naše šole. Proslavo je vodil Mar-
tin, in po dveh deklamacijah smo že bili na 
vrsti …

Prišel je trenutek, ko sem morala stopiti na 
oder. Bilo me je strah, nikoli še nisem tako 
nastopala pred sošolci in ostalimi učenci. Bala 
sem se, kaj bodo rekli. V primerjavi s tistimi 
igralci, ki smo jih gledali pred dvema urama, 
res nisem bila zvezda … Oblečena sem bila v 
krilo in v smešen predpasnik. Ko sem prijela 
za kljuko, se mi je roka grozno tresla. Najbrž 
se mi je pri prvih besedah tresel tudi glas. Po-
tem sem se kar umirila. Ne vem, kako, toda 
pogasil se je tisti ogenj, ki je prej vrel v meni. 
Bila sem čisto sproščena in sem povedala, kar 
sem morala. Nisem se obremenjevala z besedi-
lom, kar govorila sem, sploh nisem razmišljala. 
Uspelo mi je! Vsem nam je uspelo! Kljub vsem 
težavam, ki smo jih imeli, smo odigrali to igro. 
Prav ponosna sem nase.

Ko smo končali, sem se hitro preoblekla v 
svoja oblačila. Počakali smo še, da je ravnate-
ljica zaključila proslavo, nato pa smo odšli v 
razrede. Na poti so mi vsi govorili, da sem do-
bro igrala. Tudi učitelji! Še popoldne in zvečer 
so me klicali mama. To je bila zame nova, za-
nimiva, super izkušnja.

Jana Stele, 9. a
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DRUŠTVA, OBJAVA

RAZPORED OBVEZNEGA CEPLJENJA 
PSOV PROTI STEKLINI ZA LETO 2014
SOBOTA, 08.03.2014
8:00 KRIŽ, pri Čubru
9:00 KOMENDA, pri KK Komenda
10:30 MOSTE, pri zbiralnici mleka
7:00-11:00 Veterina Kamnik d.o.o., Perovo 20
PETEK,21.03.2014 ZAMUDNIKI
8:00 MOTNIK, pri Flegarju
9:00 LAZE, pri pošti
9:30 SREDNJA VAS, pri Ustanku
10:30 KOMENDA, pri KK Komenda
11:30 ŠMARCA, pri Jeranu
12:00 KREGARJEVO, pri Kočarju (nova hiša)

Cepljenje lahko opravite tudi vsak dan, od ponedeljka do petka, med 7. in 
18. uro ter v soboto med 7. in 11. uro, v ambulanti za male živali Veterine 
Kamnik, Perovo 20. Tel. 830 9 577 ali e- pošta: veterina.kamnik@siol.
net. Steklina je smrtno nevarna in neozdravljiva bolezen živali in ljudi, ki 
se prenaša z ugrizom bolne živali. Največjo nevarnost za prenos stekline 
na domače živali in človeka predstavljajo lisice in necepljeni psi.

V LETU 2014 JE CEPLJENJE OBVEZNO ZA VSE PSE STAREJŠE 
OD 12 TEDNOV STAROSTI. 

Novi zakon prinaša strožji nadzor in globe, v primeru necepljenega 
psa od 125 do 499 EUR. Cepljenje, dehelmentizacija in vpis cepljenja v 
Centralni register psov: 31,42 EUR. Na cepljenje prinesite potni list psa 
in svoj osebni dokument.
NOVO! MOŽNO TUDI CEPLJENJE NA DOMU PO PREDHODNEM 
DOGOVORU NA TEL. ŠT. 051 626 941           Veterina Kamnik d.o.o.

Tudi tokrat je bilo fletno
Društva upokojencev Cerklje, Bukovica Šinkov Turn, Vodice in Ko-
menda s svojimi prireditvenimi skupinami so v soboto, 15. februarja, v 
dvorani kulturnega doma v Komendi še enkrat potrdila, da jim sodelo-
vanje na tradicionalni prireditvi Skupaj se imamo fl etno veliko pomeni. 
Številčne skupine iz vseh štirih društev so se predstavile s pevskim, 
dramskim, plesnim in humorističnim programom. Bilo je zanimivo tudi 
po zaslugi številnih nastopajočih v polni komendski dvorani. Za pove-
zovanje je tokrat skrbela Katja Tabernik, za umetniške predstavitve pa 
številni avtorji in mentorji. Pod imenom komendskega društva upoko-
jencev so nastopili plesalci folklorne skupine - umetniška voditeljica 
Mojca Mršol, Dramska skupina Čenčarija pod vodstvom mentorja 
Franca Martinjaka, Otroška folklorna skupina Avrikelj z umetniškim 
vodjo Marjanom Rozmanom in Mešani pevski zbor društva upokojen-
cev s poznanim izrednim umetniškim izrazom pod vodstvom Ignaca 
Gorjanca. Z razumljivo željo po pomembni pestri vlogi čim boljšega 
deleža v celotni predstavi, velja še naprej negovati to fl etno prireditev, 
morda s poudarjenim tenkočutnim vsebinskim, žanrskim posluhom in z 
uravnoteženo prisotnostjo na odru predstavitve.                            - A. Ž.

Najprej smo operativci
Na občnem zboru PGD Moste je bila nedvomno najpomembnejša in 
soglasno podprta odločitev, da bodo v prihodnje zgradili nov gasilski 
dom. Zemljišče že imajo in po pravilu, da so še povsod, kjer so se lotili 
takšnega cilja, in ga tudi dosegli, so odločeni in prepričani, da ga bodo 
tudi v Mostah. Na zboru so pe posebej poudarili največji uspeh, ki so ga 
lani dosegli tekmovalci v Los Angelesu Fire Combat z Maticem (Moste) 
in Domnom (Begunje), nadalje uspešno izvedbo veselice z Modrijani in 
predstavitveno evakuacijo zaposlenih 290 slušateljev iz Lidla. Ob vseh 
tradicionalnih programskih vsebinah iz delovanja prostovoljnih gasil-
skih društev pa so v Mostah tudi lani sledili koraku naprej k približeva-
nju aktivnosti poklicnih izvedb in organiziranosti. To je nedvomno za-
sluga sedanjega poveljnika društva in tudi poveljnika civilne zaščite 
Komenda Romana Koncilije, ki je tudi na zboru napovedal, da bo odlo-
čen na tej poti tudi v prihodnje, ko je poudaril Najprej smo operativci.

K uspehom sta jim čestitala tudi župan Tomaž Drolec in predsednik 
Gasilske zveze Komenda Jože Sušnik z željo, da uresničijo tudi fi nančni 
načrt za letos, ovrednoten na blizu 100 tisoč evrov. So pa na tokratnem 
85. občnem zboru ob pozdravih in spodbudah iz številnih sodelujočih 
društev med letom, podelili tudi priznanja, Romanu Kosirniku za 13-le-
tno predsednikovanje listino častni član društva, za prvo leto uspešnega 
predsednikovanja pa je dobil predsednik Uroš Vidmar.           - A. Žalar

PGD MOSTE

Takrat bo namreč 200 članov prostovoljnega gasilskega društva Križ  
proslavilo 60 let uspešnega delovanja. Lep jubilej za društvo, za katero 
je tudi značilno, da je ni hiše na Križu, kjer ne bi bil najmanj en gasilec. 
Da so delavni, so dokazali lani, ko so naredili kar 3190 prostovoljnih 
delovnih ur, so ugotovili na občnem zboru 8. februarja. Lani pa so bili 
tudi organizatorji velike skupinske vaje, ko so iz ribnika na Križu prečr-
pali, skupaj z ostalimi društvi v Gasilski zvezi Komenda,vodo do vrha 
hriba oriroma kriškega gradu. Sodelovalo je takrat v vaji 148 gasilcev. 
Sicer pa so gasilci na Križu še posebej poznani daleč naokrog po odlični 
organizaciji tradicionalnih gasilskih veselic. Posebno skrb zadnje čase v 
društvu namenjajo vzdrževanju doma in okolice (nabavili so novo peč 
in počistili zunanjost z okolico doma ter tudi notranje prostore Doma 
krajanov), v delo in dejavnosti pa vključujejo tudi mlade, ki jih še po-
sebno privlačijo tekmovanja. Med društvi v regiji Ljubljana III pa so 
poznani tudi starejši člani-veterani gasilskega društva Križ. Zato se bodo 
tudi letos še posebej pripravili na 14. srečanje veteranov, ki bo v Šmar-
tnem pri Litiji. Na občnem zboru so sprejeli  16 novih članov, čestital pa 
jim je za delo in uspehe poleg predsednika Gasilske zveze Jožeta Sušni-
ka in župana Tomaža Drolca tudi Jože Brlec, starejši, častni starosta in 
že kar gasilska legenda iz Kamnika.

Na Križu je doma srčna volja do gasilskega dela in ob izkušnjah radi 
poudarijo, da se gasilec zave svojega velikega poslanstva takrat, ko sam 
potrebuje pomoč. Priznanja in odličja bodo podelili maja na slavnostni 
seji ob 60-letnici.                                                                       -A. Žalar

PGD KRIŽ Maja slavnostna seja
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ŠAH, ŠPORT

V letu 2014 je dejavnost Šahovskega kluba 
Komenda spet zelo pestra. Pričeli smo z Lju-
bljansko ligo, katera poteka tri mesece.

5. TURNIR SREDNJEŠOLCEV v Ljubljani 
7.1. 2014. Caterina Leonardi je osvojila 2. 
mesto.

LIGA MLADIH SLOVENIJE 4. TURIR v 
Ljubljani 17.1. 2014. Osvojili smo: 1. mesto Maj 
Markošek, 5. mesto Mark Šketa, 13. mesto Ka-
tarina Mazzini, 17. Tim Kovačič, 23. mesto Maj 
Koderman, 26. mesto Jošt Paternoster, 31. mesto 
Jani Paternoster, 39. mesto Vesna Mihelič.

POSAMIČNO PRVENSTVO LJUBLJAN-

Šahovski utrinki
SKE REGIJE v Ljubljani 18. 
1. 2014. Osvojili smo: Skupina 
delčki do 8 let: 3. mesto Jani 
Paternoster, 13. mesto Nik Šu-
belj. Skupina dečki do 10 let: 
1. mesto Jan Šubelj, 2. mesto 
Jan Marn, 3. mesto Filip Tr-
plan, 4. mesto Maj Koderman. 
Skupina dečki do 12 let: 1. 
mesto Jan Unuk, 8. mesto Gal 
Založnik, 
10. mesto 
M a t e j 
M l a k a r. 
Skup ina 

dečkov do 14 let: 1. mesto 
Maj Markošek, 2. mesto 
Staš Ahtik, 3. mesto Gre-
gor Žunič, 4. mesto Mark 
Šketa. Skupina deklic do 8 
let: 1. mesto Vesna Mihe-
lič. Skupina deklic do 10 
let: 1. mesto Darja Pater-
noster, 2. mesto Ana Pi-
bernik. Deklice do 12 let: 
1. mesto Katarina Mazzi-
ni, 3. mesto Klara Vidmar. 
Prvenstvo mladincev do 

20 let: 1. mesto Julian Novako-
vič, 2. mesto Laura Unuk.

5. TURNIR CIKLUSA 
TURNIRJEV MLADIH v Lju-
bljani 24.1. 2014. Osvojili smo: 
1. mesto Laura Unuk, 2. mesto 
Maj Markošek, 6. mesto Jan 
Marn, 9. mesto Gregor Žunič, 
10. mesto Mark Šketa, 11. me-
sto Jan Šubelj, 13. mesto Klara 
Vidmar, 18. mesto Katarina 
Mazzini, 20. mesto Matej Mla-
kar, 29. mesto Vesna Mihelič, 
30. mesto Gal Založnik, 31. 
mesto Ambrož Jenko, 34. mesto 

Jošt Paternoster, 35. mesto Jani Paternoster, 
42. mesto Maj Koderman.

1. TURNIR NAJMLAJŠIH v Ljubljani 
28.1.2014. Osvojili smo: 1. mesto Jan Šubelj, 2. 
mesto Jan Marn, 9. mesto Ana Pibernik, 23. 
mesto Jani Paternoster, 26. mesto Darja Paterno-
ster, 33. Vesna Mihelič, 43. mesto Nik Šubelj.

19. HIT OPEN v Novi Gorici od 31.1. 2014 
do 6.2.2014. V skupini A smo osvojili: 30. 
mesto Blaž Debevec, 31. mesto Laura Unuk, 

40. mesto Caterina Leonardi, 66. mesto Jan 
Unuk. V skupini B smo osvojili: 11. mesto Fi-
lip Trplan.

6. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV MLA-
DIH v Ljubljani 7. 2. 2014. Osvojili smo: 3. mesto 
Jan Šubelj, 10. mesto Mark Šketa, 18. mesto 
Klara Vidmar, 27. mesto Matej Mlakar, 34. mesto 
Ana Pibernik, 40. mesto Ambrož Jenko, 44. me-
sto Gal Založnik, 48. mesto Nik Šubelj.

2. TURNIR NAJMLAJŠIH v Ljubljani 
11.2.2014. Osvojili smo: 1. mesto Jan Šubelj, 
3. mesto Jan Marn, 17. mesto Ana Pibernik, 
20. mesto Darja Paternoster, 23. mesto Jani 
Paternoster, 44. mesto Nik Šubelj.

Franc Poglajen

1. turnir najmlajših 2014 -zmagovalci

Regijsko prvenstvo mladih Ljubljanske regije 2014- dečki do 
10 let

Regijsko prvenstvo mladih Ljubljanske regije 2014 - deklice do 10 let

Slovenski reprezentantki v kickboxingu 
Teja Mihelčič iz Komende je v letu 2013 
osvojila 1. mesto na državnem kickboxing pr-
venstvu starejše kadetinje -46 kg disciplina 
point fi ght , 2. mesto na državnem kickboxing 
prvenstvu starejše kadetinje -50 kg disciplina 
point fi ght, 1. mesto na državnem kickboxing 
prvenstvu starejše kadetinje -46 kg disciplina 
light contact, 1. mesto na državnem kickboxing 
prvenstvu starejše kadetinje -50 kg disciplina 
light contact, 2. mesto Pula kickboxing open 
disciplina point fi ght na Hrvaškem starejše 
kadetinje do 46 kg, 2. mesto Pula open 
kickboxing disciplina point fi ght starejše kade-
tinje do 50 kg na Hrvaškem , 3.mesto do 46 kg 
Pula kicboxing open starejše kadetinje disci-
plina light contact , Kickboxing Franjo Lisca 
open na Hrvaškem starejše kadetinje disciplina 
light contact -46 kg 1. mesto, disciplina point 

fi ght do 50 kg 1. mesto, do 46 kg 2. mesto di-
sciplina point fi ght, starejše kadetinje disciplina 
light contact -46 kg 1. mesto, disciplina point 
fi ght do 50 kg 1.mesto, do 46 kg 2.mesto disci-
plina point fi ght, 8-14. mesto na Evropskem  
kickboxing prvenstvu starejše kadetinje -50 kg 
na Poljskem.

Hana Mihelčič iz Komende je v letu 2013 
osvojila 1. mesto na državnem kickboxing pr-
venstvu starejše kadetinje -42 kg disciplina 
point fi ght , 2. mesto na državnem kickboxing 
prvenstvu starejše kadetinje -46 kg disciplina 
point fi ght, 3. mesto na Svetovnem kickboxing 
pokalu Avstrija clasicss sterejše kadetinje je 
-42 kg v Avstriji v Innsbruhu, 1. mesto na 
Hungary kickboxing open starejše kadetinje 
-42 kg na Madžarskem v Budimpešti, 1. mesto 
Hungary kickboxing open starejše kadetinje 

Teja in Hana Mihelčič iz Komende

-46 kg na Madžarskem v Budimpešti, 3. mesto 
na Svetovnem kickboxing pokalu Best fi ghter 
starejše kadetinje do 42 kg disciplina point fi -
ght v Italiji v Riminiju, 8-12. mesto Evropsko 
kickboxing prvenstvo starejše kadetinje do 42 
kg na Poljskem disciplina point fi ght.
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DRUŠTVA, KRONIKA

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

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Aplenca-Glasilo občine Komenda, leto 23, številka 3, bo izšla 28. marca 2014. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 13. marca 
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

V letu 2013 je Tkaški klub Papež organiziral 
Tekaški pokal občine Kamnik s 6 teki na različ-
nih lokacijah; Gorski tek k Sv. Primožu, Me-
kinjski kros, Gorski tek na Grintovec, Češnjiški 
tek, Veronikin tek ter Miklavžev tek. V različ-
nih kategorijah smo imeli kar nekaj predstavni-
kov občine Komenda in vsi so bili uspešni, saj 
vemo, da toliko kilometrov in nadmorskih raz-
lik v metrih ne premagamo kar čez noč. 

V skupnem seštevku v kategoriji veterani 
(1963 in starejši) je Bojan Galin osvojil 3. 

V športni dvorani SŠ Slovenska Bistrica je bilo 
25. januarja 2014 letošnje državno prvenstvo v 
standardnih plesih. Organizator prvenstva je 
bila Plesna zveza Slovenije. Na prvenstvu je 
tekmovalo 45 najboljših slovenskih plesnih 
parov iz 18 slovenskih plesnih klubov v staro-
stnih kategorijah od mlajših pionirjev do seni-
orjev.

V kategoriji mladincev sta se na drugo me-
sto zavihtela Jaka Podgoršek in Katarina 
Matuš, ki sta lani prestopila v PK Urška.  Ker 
je Katarino bolezen konec leta položila v po-
steljo za več kot mesec dni, na treningih nista 
dosti razmišljala o žlahtnosti medalje. A na 

Plesni pari trenirajo za v Kočevje
Slovenska Bistrica je gostila najboljše plesne pare v standardnih plesih

koncu je zmanjkalo res le za las do najvišje 
stopničke, ki pa jo je odnesel par v slovensko 
– hrvaški navezi Jarnec &Ekart.  

Sedaj plesni pari trenirajo naprej za bližajoče 
se DP v latinskoameriških plesih, ki bo 8. 
marca 2014 v Kočevju. Jaka in Katarina ciljata 
na udeležbo na svetovnih in evropskih prven-
stvih, zato je pred njima naporno obdobje tre-
ningov in  tekmovanj v tujini, da zbereta zado-
stno število točk.

Iskrene čestitke pionirskemu plesnemu paru 
Žan Ravnikar in Veronika Kain za osvojeno 1. 
mesto. Vabljeni v Kočevje 8. marca, da navija-
te za naše plesalce.                                     MM

TEKAŠKI POKAL OBČINE KAMNIK Uspešni komendski tekači
mesto. Prav tako je v kategoriji veteranke 
(1963 in starejše) Slavka Slapar osvojila odlič-
no 3. mesto v skupnem seštevku pokala. 
Odlično so tekmovali in tekli tudi v kategoriji 
člani (1993-1964) Roman Hudmal in Rajko 
Kepic in v kategoriji veterani (1963 in starejši) 
Rajko Sršen in Zvone Kemperl.

Posebno pohvalo za udeležbo na vseh tekih 
pokala pa sta prejela Bojan Galin in Rajko Sršen.

Vsem velik aplavz in čestitke za odlične 
dosežke in še veliko pretečenih kilometrov 

v bodoče. Bravo!
Aleš Marinko

Odšli so…

Vprašanje je čisto na mestu, če pregledamo policijsko statistiko za 
mesec januar, ki sicer ne beleži izrazitega povečanja kriminalitete, je 
pa raznovrstnost raznih lopovščin in predrznosti toliko bolj očitna.

VLOMI IN TATVINE
Ti dve kategoriji kaznivih dejanj sta nekako vodilni v vseh mesecih. 

Tudi januarja ni bilo drugače. Prvi vlom letos se je zgodil 3. januarja, ko 
je nekdo poskusil vlomiti v stanovanjsko hišo na Križu. Zalomilo se mu 
je. Ni uspel. Prav tako na Križu je bilo 10. januarja vlomljeno v vozilo. 
Je bila v njem na razstavi galerija privlačnih reči za tatove? Skozi okna 
se lahko veliko vidi; morda je svoj plen tako zagledal tudi nepridiprav, 
ki je 14. januarja vlomil v podjetje v Mostah. 

Januar je bil nadpovprečno topel in kot nalašč primeren za vožnjo 
s kolesi z motorjem (po domače z mopedi). Vsaj tako sta mislila ta-
tova, ki sta si »prisvojila« kar dve vozili te kategorije; 11. januarja je 
bilo ukradeno kolo z motorjem Tomos Avtomatik, bele barve, v Ko-
mendi, 18. januarja pa kolo z motorjem Piaggio Ciao, bele barve na 
Gmajnici. Ja, dobro je, da se taka lastnina zavaruje s primerno klju-
čavnico ali celo z verigo. V Suhadolah sta 21. januarja menjali la-
stnika registrski tablici, 27. januarja pa je bilo ukradenih nekaj pro-
dajnih artiklov v trgovini v Žejah.

OSTALA KAZNIVA DEJANJA
Gotovo je brezvestnežu za novo leto zmanjkalo mesa, pa je sklenil, da 

Le kaj nas lahko še prizadene
si ga bo nadomestil z zalogo iz narave. 3. januarja  je zabeležen nezako-
nit odstrel mladiča srne na Klancu. Med barbarska dejanja prištevamo 
lahko poškodovana stekla na objektu v  Mostah 11. januarja in poškodo-
vanje inventarja na Potoku. Družinsko nasilje, ki se je dogajalo 11. ja-
nuarja v Komendski Dobravi, pa je »poklicalo« intervencijo Policije.

Posebno in nevarno zgodbo je v policijske zabeležitve zapisal odve-
zan, nevaren pes, ki si je privoščil nekoliko svobode (morda tudi z ve-
dnostjo lastnika). 10. januarja se je sprehajal po Mostah, najbrž pa je 
doma pozabil napis »Pozor – priden pes«!

PROMETNE NESREČE
V četrtek, 9. januarja, ob 19.10, je zaradi nepravilnega premika vozila 

zaropotalo na Zajčevi ulici v Komendi. Prav tako v četrtek, 21. januarja, 
ob 22.18, je bilo izsiljevanje prednosti v križišču pri Kralju vzrok pro-
metni nesreči. Nepravilna stran vožnje v četrtek, 31. januarja , ob 10.30, 
pa bo nepazljivemu vozniku prinesla nezaželene posledice.

Pozor – zime še ni konec!
Tone Ogorevc

Franc Virag, Komenda, Sadarjeva ulica 6, star 63 let
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V Aplenci tudi v letu 2014 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljuje-
mo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude (na GSM 031 638 699 ali 
urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net) dajejo lahko 
vsi občani, naslove na željo ne objavimo.

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
Februar 2014

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

NA PREŽI

OSAT – Če je to tisto demokratično, kritično izražanje (ne)zado-
voljstva, potem velja tudi povedati, da je bilo tole »packanje« po 
poslovilni vežici v Komendi ob policijskem ogledu škode ocenjeno 

na 400 evrov. Strošek mora 
biti, dokler se ne najde storil-
ca, pokrit iz občinskega 
dvakoplačevalskega prora-
čuna. Zato naša demokratič-
na odločitev, da storilcu takoj 
velja Osat. Morda pa bomo 
tudi izvedeli, kdo je bil, ali 
kdo so bili…

ČEBELA – Še kako je res, da ena 
sama samcata Čebela od Aplenca 
ne rešuje problema, noče pa tudi 
biti še naprej Potuha Državi, ki se 
že dolgo tako vede do prostovolj-
nega gasilstva, do nalog in del, ki 
jih le-to opravlja. Ali odgovorni 
vsaj za trenutek pomislite, ali kaj 
razmišljate, če bi gasilci rekli: 
»Takole se ne gremo več. Saj nam bo zmanjkalo dopusta pri deloda-
jalcih…!«  Dragi gasilci! Verjemite, da nekateri vemo, kaj pomenite. 
Zato vam hvaležno namenjamo Čebelo. 

ČEBELA Februar 2014

OSAT – Februar  2014

Turistično društvo 
Komenda in Ribiška 
družina Bistrica sta 
se lotila čiščenja 
obale in gozda ob 
bajerju na Križu. V 
akciji je v sredo 19. 
in 20. februarja sode-
lovalo 25 članov Ri-
biške družine in Turi-
stičnega društva s 
strojno opremo sta 
sodelovala tudi fi rmi 
Frimark d.o.o., Do-
linšek Damjan in 
Stane Vodlan s tovor-
njakom. Ribiči in tu-
risti so tako poskrbeli, 
da bo srečanje na 
Gregorjevo 11. marca 
ob 18.30 varno za vse 
obiskovalce, ko bodo 
vrgli luč v vodo.

Čiščenje ob bajerju
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NAPOVEDNIK
dogajanj februarja, marca
Gasilci v GZ Komenda SLAVNOSTNA SEJA PGD KOMENDA 
- Po letošnjem prvem občnem zboru gasilcev v PGD Komenda (25.1.), 
ki letos praznujejo120-letnico obstoja in delovanja, bo drevi (nocoj), 
28. februarja, ob 18. uri v gasilskem domu v Komendi slavnostna 
seja društva.
OBČNI ZBOR GASILSKE ZVEZE KOMENDA - Po občnih zbo-
rih vseh treh gasilskih društev v občini bodo pregledali in ocenili delo 
minulem letu tudi v Gasilski zvezi Komenda. Občni zbor bo v petek, 
14. marca, ob 18. uri v domu krajanov na Križu.  
OO N.Si Komenda POGOVOR o družinski in kmetijski politiki - 
Organizirata ga Regijski odbor Ženske zveze Ljubljana-vzhod in OO 
N.Si Komenda v petek, 28. februarja, ob 19. uri v sejni sobi Občine 
Komenda, Glavarjeva cesta 104. Gostja bo poslanska N.Si Iva Dimic.
Turistično društvo Komenda MAŠKARIJADA - Turistično društvo 
Komenda, Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče in Kulturno 
društvo Kaj ti mar vabijo v soboto, 1. marca, na prireditve ob leto-
šnji Maškarijadi. Od 10. do 13. ure na Koželjevi domačiji na Gori 
Ustvarjalne delavnice, od 14. do 15. ure na parkirišču za športno 
dvorano v Komendi na Zbor vseh maškar, od 19. do 22. ure pa v 
Mladinski center Mravljišče v Komendi na Plesno pustovanje za 
mlade 12+. 
Konjeniški klub Komenda OBČNI ZBOR  – Člani Konjeniškega 
kluba Komenda se bodo sestali na rednem občnem zboru v soboto, 1. 
marca 2014, ob 19. uri v Gostilni Zajc v Lahovčah. 
GREGORČKI - LUČ V VODO - Turistično društvo in Vrtec Me-
hurčki na ribniku na Križu organizirajo v torek, 11. marca, ob 18.30 
prireditev Luč v vodo na Gregorjevo.
TRŽNICA  – TD Komenda organizira tržnico z domačimi pridelki in 
izdelki na Koželjevi domačiji na Gori v soboto, 1. in 15. marca 2014, 
od 8.00 do 12.00. Informacije Vid Koritnik, tel.: 051 688 705. 

Ansambel Viharnik ŠOPEK ZA MAMI - 12. Veliki koncert ansam-
bla Viharnik v soboto, 8. marca, ob 19. uri v Športni dvorani v Ko-
mendi. Vstopnice 031 281 494.
Planinsko društvo Komenda OBČNI ZBOR - Redni letni občni 
zbor društva bo v soboto, 8. marca, ob 19. uri v Planinskem domu na 
Podborštu.
KO RK Moste ZAHVALA MATERAM, ŽENAM IN DEKLETOM 
- Krajevni odbor Rdečega Križa Moste vabi matere, žene in dekleta v 
petek, 14. marca, ob 17.  uri na proslavo v OŠ Moste. Zahvalili se jim 
bodo otroci.
DU Komenda-Pohodniška sekcija NA SV. PRIMOŽA IN JAKO-
BA - Izpred  trgovine s sadjem v Mostah v soboto, 15. marca, ob 8.30 
na Sv. Primoža in v soboto, 29. marca, ob isti uri  izpred trgovine s 
sadjem v Mostah na Jakoba nad Medvodami.
DU Komenda - Izletniška sekcija že sprejema prijave za dvodnevni 
izlet v Mantovo, Parmo in Cinque Terre, ki bo 22. in 23. aprila. 
Prijave: Marija Špehonja, tel.: 031- 405 - 303 in vaški poverjeniki. Več 
v naslednji številki.
Društvo upokojencev Komenda OBČNI ZBOR - Redni letni občni 
zbor DU Komenda s podelitvijo priznanj in čestitkami zakonskim ju-
bilantom v soboto, 15. marca, ob 16. uri v dvorani gasilskega doma 
v Komendi.
Ustanova Petra Pavla Glavarja POD KOŠATIM OČESOM - 
UPPG Komenda s Kulturnim društvom Komenda vabi v soboto, 15. 
marca, ob 19.30 v dvorano kulturnega doma v Komendi. Z igro se bo 
predstavilo Ljubiteljsko gledališče Teharje iz Celja.
Vstopnine ni, prostovoljni prispevki.
Alpinistični odsek PD Kamnik ALPINISTIČNA ŠOLA - Začetek v 
četrtek, 6. marca, ob 18. uri v prostorih PD Kamnik, Šutna 42, v 
Kamniku. Prijave in informacije 041 752  559. 
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 po-
teka 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.

MIZA APLENCA: 4 krat 2 vstopnici
pokličite do 5. marca - 031 638 699



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

Hiša lepših rož
Telefon: 01 834 35 87, 040 760 046, 
059 954 295, Faks: 01 834 14 71 
Delavniki: 8.–19. ure, 
Sobote: 8.–17. ure

Prednosti rastlin Air so pure
AIR SO PURE je oznaka za 6 izbranih rastlin, ki so najboljši naravni 
čistilci zraka. Znanstveno je dokazano, da so te sobne rastline koristne 
za zdravje ljudi. Kvaliteto zraka onesnažujejo sestavine, ki prihajajo od 
pohištva, oblek, elektronskih naprav, materialov, ki so vdelani v stene, 
strop, tla in tudi od nas samih. Rastline odstranjujejo sestavine, kot so 
formaldehid, benzen, aceton, dušikov hidroksid in različne oblike al-
koholov. Rastline s pomočjo svetlobe, absorbirajo CO² in druge pline 
ter jih spremenijo v kisik in sladkor. Pomembno je, da so rastline 
zdrave, da imajo čim več listne mase in da rastejo v optimalnih razme-
rah. Koliko rastlin potrebujemo? Za bolj onesnažen prostor, potrebuje-
mo več rastlin. Za 75 m³ velik prostor potrebujemo približno 3 srednje 
velike rastline, ki imajo do-
bro razvito listno maso.

Nagrade
1. nagrada - Bon v vredno-
sti 30,00 EUR
2. nagrada - Bon v vredno-
sti 25,00 EUR
3. nagrada - Bon v vredno-
sti 20,00 EUR

Rešeno križanko (lahko na-
pišete tudi samo REŠITEV 

GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 
Komenda DO VKLJUČNO 13. marca 2014. Na kuverto napišite ime, 
priimek, naslov in Nagradna križanka. 

NAGRAJENCI Nagradne križanke TEHROL d. o. o Pod javorji 3, 
1218 Komenda, v Aplenci Glasilu občine Komenda, številka 1/2014:

1. nagrada – Plise senčilo (1,5m2) – MITJA KOŽELJ, GMAJNICA 
270, 1218 KOMENDA 
2. nagrada – Fiksni komarnik (1,5m2) – VIKTORIJA MEŽNAR, 
ŠOLSKA ULICA 8, 1230 DOMŽALE 
3. nagrada – Notranja žaluzija 25 mm (1,5m2) – IVANA ŠUBELJ, 
MLAKA 6 A, 1218 KOMENDA 

Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi prejetega potrdila in 
osebnega dokumenta uveljavljajo v TEHROL d.o.o., POD JAVORJI 
3, 1218 KOMENDA. 




