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Aplenca
Lanskemu
podoben predpraznični
december
Predpraznične prireditve so se letos zadnji mesec v letu recimo le z manjšimi odtenki morda vrstile
malo drugače kot lani decembra.
Večina meseca decembra je pravzaprav obeleževala prva dva decembrska dobra moža - Miklavža in Božička. Tretji, dedek Mraz, pa bo imel
obiske bolj po domovih ta in še malo tudi prihodnji teden.
Vseeno pa letošnji december tudi sicer ni bil nekako podoben lanskemu. Za to so namreč poskrbela domača politična dogajanja. Vendar o
tem ne na tem mestu, saj je politika, ki je bila zadnji mesec v letu v minulih treh letih bolj vpeta v predpraznične dogodke, tokrat imela več
dela v svojih okoljih in sama s seboj.
Tako se je dogajanje, če deloma izpustimo december, nekako praznično začelo že konec novembra z odprto razstavo in kulturnim dogodkom
INCE ZU iz Most v Koželjevi domačiji na Gori. Potem pa se je pred
Miklavževanjem z Dnevom odprtih vrat z bogato bero in dobrodelno
ponudbo oziroma nakupi lepih izdelkov v INCE ZU v Mostah nadaljevalo 4. in 5. decembra.

Se je pa seveda še prej, 28. novembra, praznični december začel s
postavitvijo novoletne jelke in prižigom lučk na njej na Koželjevi domačiji. Za praznični večer je poskrbela Eva Poglajen z igranjem na citre,
potem pa so delali adventne venčke.
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Za to, da je Miklavž tudi letos prišel pred cerkve po ustaljenem urniku
v Suhadole, Moste, na Križ in potem pred glavno cerkev v Komendi, so
poskrbeli spet fantje Skupine aktivnih Klančanov in komendski gasilci.
Bilo je tako kot vsako leto na predvečer Miklavževega godovanja in
obdarovanja. Skupaj z angeli, ko ni manjkalo tudi hudobcev- parkeljnov,
je Miklavž povprašal najmlajše po pridnosti med letom in staršem dal
tako podporo za veselje mladim. Tudi tokrat se Miklavž z darovi ni izneveril, druga, obdarovana stran, pa morda; če bi jih skupaj prešteli v
vseh štirih krajih v občini, jih je bilo najbrž več kot lani.

Praznik prvega decembrskega moža dobrotnika, god sv. Miklavža, pa
je z velikim koncertom v živo 6. decembra, po zaslugi Sreča Korbarja in
ansambla Gašperji, obeležil že 12. tradicionalni koncert Gašperjev Miklavž, v Športni dvorani v Komendi. Bogat program ansamblov s humoristom Vinkom Šimekom, dobra organizacija, nič manj bogat srečelov
komendskih gasilcev, pa se nekako ni razživel v želenem in morda za
marsikoga pričakovanem večeru. So pa bili navdušeni nad njim in srečanjem v dogajanju tega večera zbrani za Mizo Aplenca. Zato še enkrat
hvala Sreču Korbarju, za dobro desetletje povezav s Komendo pa ansamblu Gašperji s Tomažem Hribarjem in Bracom Korenom. Veliko pa
ima pri tem več kot jubilejnem srečevanju zaslug tudi prejšnji župan

Tomaž
Drolec z občinsko upravno ekipo.
Aplenca
Lani je Društvo podeželskih žena Kamnik Komenda pripravilo razstavo kruha v Lončarjevem
muzeju na Podborštu, letos pa so članice na Koželjevi domačiji na Gori pripravile 12. decembra razstavo
jabolk in jedi iz jabolk. Zanimiva razstava je bila
hkrati tudi lepo nadaljevanje lanske in letos zato lepo,
predvsem vsebinsko etno spogledovanje z domačnostjo v današnji globalizirani tržnosti.
Tradicijo običajev s prireditvami pa je potem 19.
decembra spet nadaljevalo Turistično društvo Komenda. Na Koželjevi domačiji so z uvodnim pevskim
programom najmlajših, ki jih je razveselil z obiskom
tudi Božiček, odprli zanimivo in lepo razstavo jaslic.
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Lepo praznovanje in srečno, mirno, zdravo leto
v medsebojnem sodelovanju in razumevanju.

Župan STANISLAV POGLAJEN
s sodelavci Občinske uprave in
svetnicami in svetniki Občinskega sveta Občine Komenda

Odprta bo po predhodnem dogovoru tudi danes in tudi še 26. decembra.
Vsem, ki so to nedeljo, 21. decembra, prišli popoldne v Športno
dvorano v Komendi, pa bo nedvomno ostala v lepem prazničnem spominu božično novoletna prireditev mažoretk Twirling mažoretnega
kluba Komenda s kreacijo Anite Omerzu in prvič s skupnim nastopom s

Občankam in občanom Občine Komenda
Vesel božič in Srečno leto 2015.
Čestitamo ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Uredništvo Aplence

člani Godbe Komenda. Bil je to tudi spodbuden nastop bodoče nove
prepoznavnosti Komende na prihodnjih prireditvah. Skupno nastopanje
pa se je pravzaprav začelo s programskimi zametki ob otvoritvah zadnjih
nekaj sejmov Konjeniškega kluba, ki bo prihodnje leto obeležil 60 let
obstoja in delovanja ter 20 let organizacije sejmov v Komendi.
A. Žalar

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM
ŽELIM LEPE IN DOŽIVETE BOŽIČNE
PRAZNIKE.
NOVO LETO 2015 NAJ BO SREČNO IN
NAJ VAS SPREMLJAJO ZDRAVJE, MIR,
VESELJE, DOBRO MEDSEBOJNO
SODELOVANJE IN RAZUMEVANJE.
OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN
ENOTNOSTI ISKRENO ČESTITAM!
MIHA NOVAK
NAČELNIK UPRAVNE ENOTE
KAMNIK S SODELAVCI
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ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN
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Vreča je toliko velika,
kot pač je
Uspel dogovor in uskladitev želja - Mislim, da se zavedamo, da smo na
skupni ladji. - Na vse dogodke, prireditve, slovesnosti, pridobitve, gradnje… smo in moramo biti ponosni… Velja pa tudi, da za vse uspehe
nikdar ni zaslužen samo eden. - Samo upamo in želimo si lahko, da
nam država ne bi odščipnila še kakšen del sredstev. - Izgradnja povezovalnega kanalizacijskega omrežja od že zgrajenega kanala Komenda
- Nasovče preko naselja Klanec.
Andrej Žalar

Spoštovani gospod župan.
Že kar nekaj časa je po volitvah, ko ste bili izvoljeni za
župana. Nepisano pravilo
je, da za prvih sto dni po
volitvah velja navzven tako
imenovani deklarativen mir
za start oziroma normalni začetek. Kako vi doživljate začetek
mandata, saj je za vas pravzaprav to nekako že začetek 5. mandata.
Pred tem ste bili namreč štiri mandate v občinski upravi?
Od moje letošnje izvolitve za župana do tega pogovora je minilo 42
dni. V tem času smo poleg rednega vsakodnevnega dela v občinski
upravi opravili manjša vzdrževalna dela; na primer pleskanje prostorov,
brušenje parketa…
Sicer pa je bilo zame to dogajanje, odkar smo samostojna občina,
vsako leto nekaj posebnega, drugačnega. Nobeno ni enako prejšnjemu,
vsako ima neke značilnosti, pomembnosti, novosti…, tudi neprijetne.
Zame, kot sedanjega župana, je bila druga polovica odhajajočega leta,
ko sem se odločil, da se potegujem za novo, zahtevno in odgovorno
nalogo, zelo pozitivna. Zato še enkrat hvala vsem, ki so bili oktobra
naklonjeni moji odločitvi.
Novi občinski svet ima tudi že svoje odbore. Je bilo sestavljanje
oziroma oblikovanje teh živahno, morda naporno?
S sestavo stalnih odborov Občinskega sveta sem, oziroma moram biti,
zadovoljen, saj na njihovo sestavo kot župan nisem imel in nimam nobenega vpliva. Vesel sem, da se je predlagateljem - političnim strankam in
neodvisnim skupinam, ki imajo izvoljene svetnike - kljub manjšim »iskricam« uspelo dogovoriti in uskladiti svoje želje. Delovanje posameznih
odborov je bilo na prvih delovnih sestankih uspešno in konstruktivno.
Takšnega sodelovanja si, bi rekel, najbrž lahko želi vsak župan.
Če primerjate minule mandate, je sedanji Občinski svet in sestav
njegovih organov takšen, da se bo lahko nadaljevalo usklajeno delovanje, ki je bilo značilno v preteklih mandatih?
Sestava in delo novo izvoljenih svetnic in svetnikov po do sedaj
opravljenem sodelovanju in delu kažeta, da so (smo) pripravljeni delati
v dobro vseh občanov oziroma občine. Prav gotovo se tu in tam pojavi
kakšna »iskrica«, vendar jo skupaj, vsaj tako upam, uspešno in dogovorno uskladimo in s tem tudi »pogasimo«. Mislim, da se zavedamo, da
smo na skupni ladji, ki pluje po nemirnem morju in da je veriga le toliko
močna, kolikor je močan njen najšibkejši člen.
Hočete reči, da so usklajene, skupne odločitve pot do želenega cilja za vse in s tem seveda za občino.
Tako je. In o takih dogodkih, uspehih in delovanju naše občine je bilo
v Aplenci, Glasilu občine Komenda, doslej kar nekaj napisanega. Na
vse dogodke, prireditve, slovesnosti, pridobitve, gradnje… smo in moramo biti ponosni. Ne bi ob zaključku leta našteval vseh, ker se kaj
lahko zgodi, da bi katero od teh nehote izpustil; sicer pa so oziroma so
bile tako ali drugače zapisane v glasilu. Zato tudi hvala vsem in vsakemu
posebej, ki so k tem uspešnim dogodkom kakorkoli pripomogli.
Velja pa tudi, da za vse uspehe nikdar ni zaslužen samo eden. Zasluge
si deli celotna ekipa sodelavcev. Dobri sodelavci so ključ do možnega in
doseženega uspeha. Zato tudi v sestavi občinske uprave sedaj ni nobenih
sprememb. Zaupam svojim sodelavkam in sodelavcem in s skupnimi
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močmi bomo kos tudi težkim časom, ki se nam obetajo.
Na zadnji, tretji seji Občinskega sveta v novem mandatu, je že
bila razprava o občinskem proračunu (v tako imenovanem prvem
branju) za prihodnje leto. Kako kaže?
Okvirni predlog proračuna smo pripravili v občinski upravi po realnih
možnostih in potrebah, čeprav še vedno niso poznana izhodišča za pripravo proračuna, ki ga pripravlja država. Zato smo za izhodišča upoštevali trenutno znane podatke; tako glede primerne porabe, kot ostalih
izvirnih prihodkov lokalne skupnosti. Za odhodke smo v večini primerov namenili enaka sredstva kot v preteklem letu. Večjih investicijskih
odhodkov si nismo privoščili, čeprav se zavedamo, da so tako potrebe
kot želje najbrž drugačne. A vreča je toliko velika, kot pač je. Samo
upamo in želimo si lahko, da nam država ne bi odščipnila še kakšen del
sredstev, ali nam naložila še kakšna opravila in dolžnosti, za katere pa
ne bo prispevala tudi denarja.
O podrobnostih predlaganega proračuna, ocenjujem, v tem trenutku
še ne velja obširnejše razpravljanje, saj imamo trenutno le predlog, ki se
lahko pred dejanskim sprejetjem še spreminja. Vsakdo pa si lahko o
podrobnostih prebere na naši spletni strani (www.komenda.si). Podrobneje pa ga bomo v občinski upravi predstavili predvidoma v januarski
številki Aplence, ko naj bi bil sprejet.
Pa morda vseeno beseda, dve o ključnih stališčih oziroma izhodiščih?
Zagotovo je to le izgradnja povezovalnega kanalizacijskega omrežja
od že zgrajenega kanala Komenda - Nasovče preko naselja Klanec, ki
ga na podlagi podpisane pogodbe moramo zgraditi; predvsem zaradi
priključitve sosednje občine Cerklje, prav tako pa tudi zaradi obnove
cestišča med Klancem in Potokom. Po izgradnji tega kanala se bo tudi
nekaj objektov na Klancu
lahko priključilo na javno
kanalizacijsko omrežje.
Kje boste preživljali
praznike in novo leto?
Kot že nekaj let bom
tudi med letošnjimi božično-novoletnimi prazniki doma z družino.
In vaše sporočilo gospod župan ob koncu
leta občankam, občanom, društvom…

Vsem želim vesele in
doživete
božične
praznike. Čestitke
ob prazniku samostojnosti in enotnosti. V prihajajočem
letu 2015 pa želim
vsem zdravja, sreče
in uspehov. Naj nam
leto mine v skupnem
sožitju in razumevanju.

Aplenca

AKTUALNO
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Razmišljanje o skrbi in varstvu
Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda in Zavod Medgeneracijsko središče Komenda sta na zaključnem srečanju ob
koncu leta ugotovila, da je v občini vse več
starostnikov, ki potrebujejo poudarjeno in
ustrezno strokovno skrb in nekateri tudi nego.

Na tem področju bo potreben v občini skrben
pristop v prihodnje. Razmišljanja o skrbi in
varstvu, kakršno sta danes izoblikovan evropski trend, bo slej ko prej postal izziv, ki bo
oblikoval merilo socialne in uravnotežene

oblike na ravni ene lokalne ali več skupnosti.
Srečanje so uvodoma s kulturnim programom
in glasbenimi željami za srečno leto na začetku
popestrile tri citrarke s Tomažem Plahutnikom in
saksofonisti iz Glasbene šole Kamnik. - A. Ž.

Društvo z največ člani

Za društvo upokojencev Komenda velja, da je po številu članov
oziroma po statusu največje v občini. Še bolj pomembno pa je,
da imajo njegovi člani tudi največ raznovrstnih življenjskih izkušenj na številnih področjih dejavnosti in dela. Zato tudi ni
čudno, da ima predsednik društva Janez Čebulj najbolj bogato
starostno inteligenco občanov. In ko je nekoč nekdo nekega
predsednika društva upokojencev vprašal, kaj meni o politiki,
mu je ta odgovoril: Mene zanimajo moji člani z izkušnjami, ne
pa politiki.
Komendski člani odbora društva oziroma vodje sekcij so se
na zaključnem srečanju ob koncu leta pogovarjali tudi o letu, ki
se končno poslavlja in s skrbjo o novem, ki je vse bližje.
- A. Ž.

Startala je TV Komenda
Spoštovane občanke in občani. Veseli smo, da nam je uspelo. V četrtek, 18.
decembra 2014, je lokalna TV postaja TV Komenda, po pridobitvi vseh potrebnih soglasij, končno pričela z rednim oddajanjem.
V kabelskem omrežju KKS Komok oddajamo na kanalu S29, v omrežju
T-2 pa bomo po podpisu pogodbe predvidoma oddajali na kanalu 187.
Program TV Komenda bo za zdaj oddajal štiri dni v tednu, od četrtka
do nedelje, med 17. in 22. uro.
Vsebinske usmeritve programa so podajanje informacij lokalnega značaja o
dogodkih in prireditvah v Občini Komenda. Te vključujejo informativne oddaje o aktualnem dogajanju v občini, pogovorne oddaje z gosti iz lokalne skupnosti, reportaže športnih, kulturno-umetniških in zabavnih prireditev v občini
ter neposredni prenosi sej občinskega sveta. Podrobnosti o TV Komenda,
njenem programu, napovedniku in kontaktih najdete na spletni strani www.
tvkomenda.si. Za čim boljši program bomo seveda veseli tudi vašega odziva.
Bojan Škof, direktor KKS Komok

Peti Zdravkov večer v Križah
Tudi v letošnjem novembru so se naše ustvarjalke literarnih drobtinic Marija Koželj, Marija
Kern in Ivica Ogorevc udeležile literarnega
večera pod pokroviteljstvom Pokrajinske zveze
društev upokojencev Gorenjske. Že peti večer
kreativnega pisanja poezije in proze je tokrat
potekal v Križah pri Tržiču in je bil posvečen
obletnici smrti Zdravka Kaltnekerja, pobudnika

in mentorja literarnih srečanj. Po njem imenovani Zdravkov večer, ki bo postal tradicionalen,
je izražal bogat spekter notranjih doživetij različnih avtorjev tretjega življenjskega obdobja, z
geslom Zdravkovega aforizma: Največja skrivnost življenja je, da življenje je. Ta vsestranski
mojster izpovedne in satirične besede je napisal
več knjižic duhovitih miselnih iskric.

Bil je intimen večer harmonije, občutenj in
notranjega miru, ob navdihujoči glasbeni spremljavi dueta »babica in vnukinja«. Vse naše
iskrice so zapisane v priložnostnem Biltenu.
Tudi v družabnem delu večera je imela besedo
Beseda s pesmijo, v pristni pozitivni energiji
slovenskega duha.
Tone Ogorevc
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Bogastvo občine so društva
Občina Komenda je med redkimi v Sloveniji, ki ima statistično na okrog 100 občanov eno društvo.

TD Komenda
Že 16. leto deluje in vsako leto ima vsako leto
15 ali več prireditev. Zadnje čase je poznana
Tržnica. Tudi letos so pripravili razstavo jaslic,
je med drugim poudaril Vid Koritnik.

Še nedavno tega bi rekli, da pomeni takšna
številka svetinjo občine. Odkar pa ugotavljamo, da imamo v Sloveniji preveč občin in da
so stroški javne porabe previsoki, je temu drugače. Recimo, da društva sodijo tudi v tovrstno
porabo. Zato se vse pogosteje sliši, da so društva določeno breme za občinski proračun.
No, v občini Komenda, kjer bi lahko tudi
nekdo razmišljal, da je preveč društev, takšna
ugotovitev najbrž ne drži. Dokler ta društva
delujejo, čeprav s skromnimi sredstvi iz proračuna, in dokler povezujejo starejše in mlajše
oziroma kar občane vseh generacij oziroma
starosti, to najbrž ni sporno.
In takšnih razmišljanj nenazadnje tudi na
nedavnem prednovoletnem srečanju društev,
ki jih je v prostore Mravljišča v Komendi povabil župan Stanislav Poglajen, ni bilo slišati.
Nasprotno, vsi po vrsti so predstavljali delo in
tudi uspehe, ki jih imajo doma in prek meja.
Saj je res, da se nihče ne bi branil kakšnega
evra več, vendar, kot pravi rek, tam, kjer je
volja, je tudi pot. Zato upajmo, da se ne bomo
začeli spraševati: Do kdaj še?
Je pa župan v nagovoru med drugim rekel, da
usklajeno in organizirano nastopanje in načrtovanje dejavnosti društev ni ravno dosedanja
odlika, ki bi jo veljalo nadaljevati. Nasprotno.
Več »reda« naj bo resna skrb v prihodnje.

sti. Obisk lep in tudi priznanje za delo vodstvu
oziroma mentorjem.
Lovska družina Komenda
»Ni nam vseeno, da je okolica našega doma na
Križu takšna,« je omenil starešina Peršin.
Komendski Skavti
Okrog 80 otrok združujejo. Pa niso poznani le
po Betlehemski lučki in pletenju adventnih
vencev. Ne, tudi tabore in številne druge aktivnosti imajo, je povedala Andreja Grkman.

Teniški klub Komenda
Okrog 100 članov ima in veliko delajo z mladimi. Imajo šolo tenisa, trudijo se, da so igrišča

in okolica urejeni in imajo lepa otroška igrala,
je povedal predsednik Igor Štebe.
Društvo narodnih noš Komenda
Eno najstarejših društev so. In imajo tudi podmladek Avrikelj. Poznani so po domala vsej
Sloveniji (tudi prek meja), na Gorenjskem pa
sploh. Bi pa bili veseli kakšne podpore.

Mravljišče - Mladinski center Komenda
Uspešno celo leto deluje z mladimi vseh staroRK Moste
Častitljivih 61 let že delujejo in pomagajo. V
Kamniku so krvodajalci, člani RK iz Most
oziroma iz občine Komenda, za zgled daleč
naokrog. Imajo 37 nad 70 let starih članov, ki
jih obdarujejo. Zgledno je sodelovanje s šolo,
imajo predavanja, želijo pa si podmladka.
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Dramska skupina Križ,
ki deluje štiri leta, si želi na svojih predstavah
čim več obiska.

Kulturno društvo Moste.
Deluje 40 let. Imajo svojo delavnico in z razstavami izdelkov vedno radi popestrijo različne prireditve ali srečanja.

Aplenca

DRUŠTVA

Že na srečanju jih je povabil k sodelovanju
predsednik Čebelarskega društva Milan Starovasnik.
Skakalni komite Gora
Imajo težave zaradi toplih zim, zaradi dostopa
do skakalnice. Imajo pa med letom tudi različne druge aktivnosti. Veseli pa so, da jim na
prireditvi pomagajo komendski gasilci.
Ustanova Petra Pavla Glavarja
Le kdo ne pozna njene pomoči socialno šibkim,
štipendiranja nadarjenih, pa novoletnih koncertov…; 17. januarja bo v Kulturnem domu v
Komendi z Evo Černe, Miranom Juvanom,
Nejcem Avbljem … Tudi za nudenje pomoči
so veseli vsake podpore; zahvala Občini, Lidlu
in številnim drugim.

Orientacijski klub Komenda
Ponosni so na sodelovanje s šolo, na lepe
mednarodne uspehe. In pripravljajo se na veliko mednarodno tekmovanje prihodnje leto.

Twirling mažoretni klub Komenda
Ponos in ime občine Komenda. Nina Majcen,
ob njej je 90 mažoretk, je s 3. mestom postavila Komendo na evropske stopničke. V nedeljo
so s komendskimi godbeniki navdušile s prireditvijo polno športno dvorano.
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tev. Vsako leto imajo po dva sejma in tri kasaške prireditve. Po dosežkih in tekmovalnih rezultatih so drugi najbolj uspešen kasaški klub v
Sloveniji, po sejmih pa vse bolj prepoznavni,
in z njimi tudi Komenda, v Sloveniji in tudi v
tujini, je na srečanju društev z županom poudaril Janez Jerovšek, podpredsednik kluba in
predsednik kasaškega odbora kluba.
Društvo podeželskih žena Kamnik Komenda
Še posebno lepo sodelujejo s Turističnim društvom Komenda in z Občino. Takšnega uspešnega sodelovanja si želijo še naprej.

Košarkarski klub Komenda.
Košarka ima v Komendi tradicijo in ime. Novo
vodstvo si prizadeva za delo z mladimi. Zanimanje so vzbudili z Dnevi košarke in Dnevom
odprtih vrat. Za cilj so si zadali postavitev košarke na nove temelje in vstop v četrto slovensko košarkarsko ligo. »Udeležujemo se mednarodnega turnirja,« je povedal predsednik
Brane Košir.

Nogometni klub Komenda
150 mladih imajo v svojih vrstah. Prijavili so
se na evropski razpis za Zdrav življenjski slog.
Zahvaljujejo se županu za pomoč pri osvetlitvi
pomožnega igrišča. Njihov vstop v 3. Slovensko ligo je velik uspeh in uresničena velika
dolgoletna želja, je bil jedernat in zadovoljen
predsednik kluba Aleš Marinko.

Šahovski klub Komenda
Med najuspešnejšimi v občini in od letos, ko je
članica Laura Unuk postala svetovna prvakinja, tudi v svetu vse bolj poznan.

Kamenkost
Geološki krožek, ki deluje na šoli Komenda
Moste, beleži že dvajsetletno uspešno delovanje. Številne razstave in prepoznavnost v Sloveniji so njegovi največji uspehi, za katere je
ob podpori šole in Občine vsekakor najbolj
zaslužen mentor krožka Rudi Grmšek.

»Hvala. Srečno, uspešno v prihodnjem letu in
NA ZDRAVJE z rujnim belim,« jim je na srečanju ob koncu leta, 17. decembra, zaželel župan Stanislav Poglajen.
A. Žalar

Konjeniški klub Komenda
Prihodnje leto bo proslavil 60 let delovanja
kluba in 20 let organiziranj sejemskih priredi-

Planinsko društvo Komenda
Planinci so letos uredili in odprli v domu 110
kvadratnih metrov veliko plezalno steno. Na
njej tudi mladi oziroma najmlajši vadijo in veselo trenirajo, je povedal predsednik društva
Zoran Sodnik.
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Proračun
Občine
Komenda
Trnovci bomo v sledečem štiriletnem mandatu sledili delu občine in se
seveda trudili, da po svojih najboljših močeh pripomoremo k uspešnemu
delu in predvsem zadovoljstvu naših krajank in krajanov. Le tako bo
upravičena zahvala za glasove na volitvah, da smo najmočneje zastopani v Občinskem svetu.
Tudi naše delo v odborih in komisijah bomo vzeli skrajno resno. Za
prihodnje leto smo večino časa namenili oblikovanju proračuna. Ker je
otroško varstvo in šolstvo vsakega naroda, vsake občine, najbolj pomembna obveza, smo se pri investicijah v otroško varstvo in šolstvo
zadržali najdlje.
Ugotavljali smo primernost povišanih stroškov za pitno vodo, in vseh
pripadajočih dajatev; od kanalščine, primerjava z greznicami, taksami
starih in novih napeljav. Manjši porabniki smo seveda na količino porabljene vode bolj obremenjeni, saj smo deležni enake infrastrukture. Analiza predloga sklepa obvezne občinske javne gospodarske službe oskrbe s
pitno vodo, odvajanja odpadnih vod in čiščenje le-teh kaže, da predlog
prinaša veliko povečanje stroška za male porabnike. Kljub temu pa moramo biti ekološko osveščeni in s pitno vodo ravnati odgovorno do narave.
Tudi nadomestila za stavbna zemljišča bodo nekoliko porastla. Mnenja se bodo usklajevala na odborih in na koncu dobila končno potrditev
na Občinskem svetu.
Podprli smo predlog, da se v proračun umesti strošek asfaltiranja ceste
od nekdanjega Škorpija do vasi Gora. Sedanja makadamska cesta je
zelo uporabna, vendar pa nenehno dosipavanje in krpanje lukenj tudi ni
zastonj.
Veseli smo in vse čestitke za lepo urejeno krožišče pred Kulturnim
domom in za povezavo proti cerkvi in Mlaki.
Vsem občankam in občanom želimo lepe praznike in srečno novo leto
Za listo TRN Katja Tabernik

IZ MINISTRIČINE PISARNE

Aktivno
sodelovanje
Kot novoustanovljena stranka DeSUS Komenda širšemu avditoriju še
nismo dovolj poznani,vendar si bomo prizadevali, da bomo prek naše
občinske svetnice prepričali volivce, da so se prav odločili na volitvah,
ko so nas podprli. V imenu stranke DeSUS se zato zahvaljujem za zaupanje in podporo.
Ne glede nato da smo stranka starejše populacije, smo odprti tudi za
mlajše. Naš moto je v medgeneracijskem sožitju: starejši z izkušnjami in
modrostjo, mlajši z energijo in znanjem. Prepričan sem, da z združitvijo
naštetih lastnosti ni noben problem nerešljiv. Seveda pa morajo ljudje pri
tem tudi medsebojno sodelovati ne glede na politično pripadnost.
Politiko prepustimo državnemu vrhu, v Komendi pa se ukvarjajmo z
našimi, občinskimi zadevami. Upam, da so se razprtije v občinskem
svetu končale z volitvami 2014. Za težave, ki so se nakopičile, potrebujemo kar nekaj konkretnih rešitev, ki pa bodo uresničljive samo z dobrim
sodelovanjem in z dobro voljo v občinskem svetu; pa tudi sicer.
Stranka DeSUS bo podpirala vse konstruktivne predloge in projekte s
trdno gospodarsko in finančno podlago. Eden od problemov v naši občini je tudi varstvo starejših občanov, ki je sicer delno rešeno s pomočjo
na domu, vendar pa bo celovita rešitev šele z izgradnjo doma za starejše.
V stranki DeSUS smo o tem razpravljali in prišli do nekaterih ugotovitev, predlog pa bomo oblikovali v naslednji Aplenci.
Občankam in občanom želimo vesel Božič ter zdravo in uspešno leto
2015.

Za OO DeSUS Filip Železnik

Bogat kulturni mozaik dogajanj

Ta veseli dan kulture, odprtje simpozija Vinka Möderndorferja in predpraznični sprejem najvišjih
predstavnikov verskih skupnosti
Ob obilici dogodkov zadnjih nekaj dni naj v tem članku kot posebej
pomembne, izpostavim tri navedene v podnaslovu članka. Na rojstni
dan našega največjega pesnika Franceta Prešerna je v okviru dneva,
poimenovanega Ta veseli dan kulture, potekalo več kot 350 brezplačnih kulturnih dogodkov v 65 krajih Slovenije in tudi v Slovenskem
predstavništvu EU v Bruslju.
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Ministrstvo za kulturo se je v ta dogodek vključilo s prireditvijo, v
okviru katere sem imela čast slovesno predati faksimile enega redkih
ohranjenih koloriranih izvodov avtobiografskega dela Gratae posteritati
slovitega diplomata Žiga Herbersteina Narodni in univerzitetni knjižnici, Univerzitetni knjižnici Maribor, Zgodovinskemu arhivu Ptuj ter devetim osrednjim območnim splošnim knjižnicam. Faksimile vsebuje
slovenski prevod dela in strokovne študije. Na ogled
je tudi v prostorih Ministrstva za kulturo RS, na
Maistrovi 10 v Ljubljani, kjer si v avli lahko ogledate tudi razstavo »Lirika črte – iz likovnih zbirk muzejev na Gorenjskem«, ki je nastala v sodelovanju 6
gorenjskih muzejev, tudi Medobčinskega muzeja
Kamnik. Vabljeni!
Posebno drag mi je bil simpozij o Vinku Möderndorferju, rojenem pred 120 leti. Simpozij sem
odprla 9. decembra letos. Redkokdaj je strokovni
simpozij rezultat tako vznemirljivega iskanja lastnih
korenin in osebne identitete, kot je bilo to značilno
za ta simpozij. Vinko Möderndorfer je bil učitelj,
revolucionar, narodopisec, znanstvenik, delavski
voditelj in domoljub, ki je pomembno vplival na
spremembe okolij, v katerih je živel in ustvarjal.
Tudi etnološki stroki je zapustil bogato zapuščino z

Aplenca
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Prvi predlogi za
napredek naše
Občine
Spodbudili smo razpravo o premisleku in viziji naše občine. Zahtevamo,
da bo Občina delovala zakonito in pregledno (tudi z objavo vseh sej na
spletu), kar posledično pomeni tudi kakovostno. Na drugi seji Občinskega sveta je Lista VEZ predstavila (pisne) predloge za pripravo treh
projektov, ki jih je mogoče izvesti in se ne sme več izgubljati časa, te
predloge pa je posredovala odgovornim in vsem svetnikom - slednji
projekte odobravajo in zato v kratkem pričakujem aktivnosti Občinske
uprave v tej smeri.
Šolsko pot je potrebno urediti celostno in povezati vse kraje v Občini
ter se tudi povezati s sosednjimi občinami, da bo dobila pot v popoldanskem času rekreativni in turistični značaj. Ob njej se lahko uredi trim
steza, street workout, fitness v naravi, turistična promocija in izobraževalne poti, klopce, pitniki, javne sanitarije ipd. Poveže naj se z državno kolesarsko mrežo, Jakobovo romarsko potjo in projektom Gremo s kolesom.
Jutranjo jezo na cestah, posebej v križiščih, npr. v Mostah pri Kralju,
bi lahko enostavno preprečili z intervencijo prometne policije, ki bi v
prometnih konicah urejala promet. Srednjeročno se je potrebno lotiti
državnih cest, torej krožišča pri Žejah. Ne-ukrepanje gotovo ne bo pospešilo postopkov v državnih ustanovah.
Končno je v vaškem jedru Komende potrebno sprožiti stečaj lastnika propadajoče nedokončane stavbe (namenjene trgovini) in nekaj narediti. Rešitev je potrebno iskati složno in čim prej. Ljudje ne maramo
gledati razvaline sredi svojega kraja.
Pri vsem navedenem je potrebno iskati možnosti financiranja iz EU,
kot je to obljubil župan pred volitvami, in se povezovati med seboj.
Člani Liste VEZ vsem občanom želimo blagoslovljen Božič in
uspešno leto 2015 s posebno željo: da si bo vsak lahko rekel »Komenda, k' men' dá!«
www.ListaVEZ.si Izak Matej Ciraj

zbiranjem in objavami narodnega blaga.
Simpozij je osvetlil življenje tega pomembnega moža, ki so ga zaradi
njegove upornosti izbrisali iz zgodovine, z različnih zornih kotov – z
vidika narodopisja, etnologije, antropologije, ljudske medicine, pravljičarstva ter njegovega političnega delovanja. Ob ponovnem odkritju tega
moža sem se nehote vprašala, koliko podobnih vznemirljivih zgodb še
skrivajo slovenski arhivi.
Z optimizmom me navdaja vedenje o številnih posameznikih, ki se
zavedajo pomena kulture, svojih korenin, identitete in vpliva kulture na
oblikovanje identitete skupnosti. Narod, ki se zaveda svojih korenin,
pomena lastnega jezika in spoštuje svojo kulturo, je lahko odprt do
drugih kultur in zmožen dialoga znotraj večkulturnosti.
Pomemben decembrski dogodek Ministrstva za kulturo RS, v katerega sestavi je tudi Urad za verske skupnosti, je tradicionalni predpraznični sprejem predstavnikov cerkva oziroma verskih skupnosti.
Na ministrstvu si prizadevamo vzpostavljati odprt in trajen dialog oziroma razvijati oblike trajnega sodelovanja s cerkvami oziroma z verskimi
skupnostmi. Vabilu so se odzvali visoki predstavniki vseh cerkva in
verskih skupnosti, varuhinja človekovih pravic in predstavniki humanitarnih organizacij.
Prvič sem imela priložnost pogovoriti se tudi s kamniškim rojakom, z
novim ljubljanskim nadškofom in metropolitom, s frančiškanom Stanetom Zoretom.
Predpraznični dnevi so priložnost, da se srečamo ljudje različnih
prepričanj in drugače misleči ter javnosti in vernikom različnih cerkva
oziroma verskih skupnosti s svojim zgledom pokažemo, da je med nami
možna strpnost, sodelovanje, razumevanje in medsebojni dialog.
mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo RS

»Priložnost
za rast«
Nova Slovenija – krščanski demokrati smo pred nedavnim na kongresu
na Vrhniki izvolili novo vodstvo, na čelu katerega z visoko podporo še
naprej ostaja Ljudmila Novak. Geslo kongresa je bilo »Priložnosti za
rast« z njim pa smo želeli opozoriti, da nam kriza ne sme vzeti optimizma in upanja na boljši jutri. Kriza pred nas res postavlja težke izzive, a
imeti moramo toliko poguma, da se z ovirami soočimo in najdemo prave
odgovore. Krščanski demokrati verjamemo, da lahko s strukturnimi reformami, nizkimi davki in uvedbo socialno-tržnega gospodarstva obrnemo negativne trende in Slovenijo postavimo na bolj zdrave temelje.
V kongresni izjavi smo jasno zapisali tudi, da so sodelovanje, strpnost,
dialog, resnicoljubnost, odpuščanje in delovanje za skupno dobro tista načela, ki jih postavljamo pred ideološke delitve. Tem vrednotam bomo
zvesto sledili in se trudili, da v naši domovini vzpostavimo boljšo politično
kulturo, za katero upamo, da bo vodila tudi do bolj pomirjenega in spravljivega odnosa Slovenk in Slovencev do lastne polpretekle zgodovine.
Nivo politične kulture so bo odrazil tudi pri opredelitvi do predloga
zakona o dostojnem pokopu, ki smo ga pripravili v NSi. Namen zakona
je, da bi vse žrtve vojnega in povojnega revolucionarnega nasilja dostojno
pokopali in se od njih tudi primerno poslovili. Dejstvo je, da je za nov
zagon države nujno potrebno doseči tudi spravo in pomiritev s tistim obdobjem slovenske zgodovine, ki številne ljudi še vedno prežema z veliko
mero bolečine in travmami. Zato upamo, da bo med političnimi strankami
le prevladovalo dovolj modrosti in etike, da bo zakon dobil dovolj široko
podporo in bo temelj, na katerem bomo lahko gradili naprej.
Želimo vam blagoslovljen božič ter čim bolj mirno in zdravo novo leto.
Nova Slovenija – krščanski demokrati
Glavno tajništvo N.Si in OO Komenda
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Pogum za spremembe
Krščanski demokrati smo na našem zadnjem
kongresu na Vrhniki Sloveniji ponudili
ukrepe, ki so nujni, da se iztrgamo iz začaranega kroga stagnacije. Predlagali smo nižjo
obdavčitev dela, ker imamo eno najvišjih
obdavčitev dela na svetu. Predlagali smo
enostavnejše postopke, ker so stvari v Sloveniji tako zbirokratizirane, da nam podjetniki
bežijo iz države. Zavezali smo se za odprto
gospodarstvo, ker ne živimo na izoliranem
otoku. Zaradi naših predlogov so nas nekateMatej Tonin
ri zmerjali z neoliberalci. Zakaj bi se morali
sramovati ukrepov, ki edini lahko ustvarijo nova delovna mesta? Naši
predlogi so tipičen krščanskodemokratski gospodarski program, za
katerega je značilno, da se socialna varnost državljanov zagotavlja z
novimi delovnimi mesti. Kakšne resne pripravljenosti na strani vladne,
da bi sprejeli naše predloge, ni. Bližnjic žal ni. Če bi slovenske težave
lahko rešili z novim zadolževanjem, potem bi se Grčija že davno rešila
krize. Če bi državo lahko rešili z velikimi državnimi investicijami,
potem bi nas moral rešiti TEŠ6, a kot kaže nas bo potegnil še globlje v
krizo.
Naš sedanji ekonomski model je nevzdržen. Dolgoročno ni mogoče
porabiti več kot ustvarimo. Naša generacija mora prevzeti odgovornost,
da nehamo obremenjevati prihodnje generacije. Za krizo ni kriv kapitalizem ali neoliberalizem. Slovenija pravega kapitalizma, še manj pa
neoliberalizma, nikoli ni imela. Krizo ni povzročil neoliberalni prosti
trg, ampak socialistični pajdaški dogovori. Slovenski ekonomski model
zadnjih let je bil dogovorna ekonomija, kjer so se strici iz ozadja na
vampih dogovorili za kredite, brez vsakršnega resnega kritja. Politično
nastavljeni bankirji pa so na lepe oči delili denar menedžerjem, kot so
Šrot, Kordež, Krašovec, Časar in Lovšin, za njihove sporne posle. Denar
očitno ni poznal politične barve, združeval je rdeče in rumene. Vprašajmo se, v čigavem nacionalnem interesu je, da državna podjetja, ki naj bi
bila vredna več kot 10.000 milijonov evrov, v državni proračun preko
dividend vplačajo manj kot 50 milijonov evrov. Donosnost državnega
premoženja je izjemno nizka. V čigavem nacionalnem interesu je, da
preko sponzorskih, svetovalnih, odvetniških in drugih pogodb iz državnih podjetji na privatne račune odtekajo milijoni. Če bomo še naprej
vztrajali na takšnem nacionalnem interesu, bomo ustvarjali zgolj nove
tajkune. To je za krščanske demokrate nesprejemljivo, zato v primeru
državnih podjetji odločno zagovarjamo iskanje odgovornih lastnikov.
Odgovorni lastniki so tisti, ki imajo denar in vizijo, kako bodo ohranili
delovna mesta in vlagali v razvoj podjetij. Ne pozabimo! V naravi ljudi
je, da s svojim premoženjem vedno ravnajo bolj skrbno kot s skupnim
oziroma družbenim.
Krščanski demokrati si želimo drugačne Slovenije. Krščanski demokrati si želimo Slovenijo, kjer bomo imeli vsi enake izhodiščne možnosti, kjer bomo lahko uresničili svoje talente in kjer bomo imeli delo in
dostojno plačilo. Želimo si Slovenijo, kjer nas zaradi političnega ali
verskega prepričanja ne bodo šikanirali. Želimo si več dialoga. Morda je
pot do drugačne Slovenije še dolga, vendar ključno je, da ne izgubimo
upanja.
Ob koncu mi dovolite, da vam zaželim vse dobro v prihajajočem letu,
predvsem pa obilo zdravja in notranjega miru. Hvala tudi za vso vašo
dosedanjo podporo. Srečno!
MATEJ TONIN, poslanec
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Novo vodstvo
OO SDS
Komenda
Člani občinskega odbora SDS Komenda smo koncem preteklega meseca na redni volilni konferenci izvolili novo vodstvo, ki ima mandat do
jeseni 2018. Novi predsednik je postal vodja svetniške skupine SDS v
občinskem svetu, Aleš Marinko.
Dosedanji predsednik OO Bojan Škof je v uvodnem delu konference
na kratko podal pregled dela v štirih letih svojega mandata, v katerem je
izpostavil delo svetnikov SDS v občinskem svetu, medijsko promocijo
delu odbora, predvsem pa povečanje števila glasov na letošnjih lokalnih
volitvah ter se zahvalil članstvu za konstruktivno in plodno sodelovanje
v minulem mandatu. Za novega predsednika občinskega odbora je bil
predlagan vodja svetniške skupine SDS Aleš Marinko, ki je bil s soglasno podporo prisotnih tudi potrjen, na njegov predlog pa sta bila za nova
podpredsednika imenovana Rok Zupančič in Janez Dolinar. Novoizvoljeni predsednik je v programu dela za naslednje leto napovedal izvajanje
zadanega volilnega programa v občinskem svetu, kjer bo stranka predvidoma delovala projektno in aktivnejše delo s članstvom. Poudaril je
tudi, da bo v njegovem mandatu prioriteta približati stranko občanom
Komende, saj delovanje na lokalnem nivoju zahteva drugačen pristop
od državnega. Več o konferenci lahko preberete na naši spletni strani
komenda.sds.si.
Ob prihajajočih praznikih občinski odbor SDS Komenda vsem občankam in občanom želi vesel Božič, ponosno praznovanje Dneva samostojnosti ter srečno 2015!
OO SDS Komenda

Aplenca

Leto je za nami

Za nami je razgibano leto. Trikrat smo šli na volitve, trikrat smo se
morali odločati o nadaljnjem bitju in žitju v domovini in na ravni občine.
Težke odločitve. Upajmo, da smo se odločili za vsaj znosno in dostojno
življenje.
Mnogo besed je bilo izrečeno. Takšnih in drugačnih. Veliko je bilo
besed, ki bodo ostale zapisne vsaj na papirju, če že v spominu in dejanjih
ne. Je pa vredno ohranjati zapisane besede, ker je naš čas pač tak, da
nam to omogoča.
Brez slabe vesti lahko zapišemo, da je naše občinsko glasilo Aplenca
v polni meri zadostila vsem zahtevam obveščanja o dogodkih predvsem
v občini, o življenju in delovanju društev in organizacij pa tudi državnopolitičnim dogodkom je posvetila nujno pozornost. V tem zapisu ne bo

več podrobne vsebine od strani do strani; skušali bomo strniti samo
najaktualnejše dogodke. Spomnili pa bi tudi radi, da je vse o delovanju
društev in organizacij zapisano v posameznih stalnih rubrikah.
Med odmevne in aktualne rubrike sodi predvsem Županova beseda.
Stalne rubrike pa so rubrike: Aktualno, Politika, Dogajanja, Portreti,
Zapisi o psiholoških in vzgojnih problemih, članki o delu Medgeneracijskega društva za kakovostno starost, Nasveti, zapisi in včasih komentarji o delu društev, prijetna rubrika S šolskih klopi, Kronika, Šport in
Napovednik. Posebno dokumentarni zapisi in fotografije
pa so vedno nekak nosilec aktualnost na 2. In 3. strani.
Januarska številka je vedno nekakšen pregled dogajanja v veselem decembru. Tako velja omeniti nepozaben
novoletni koncert, ki ga je UPPG pripravila s svojim
dobrotnikom Vladom Kreslinom. Župan v svoji besedi,
ki je mestoma nekoliko grenka, ugotavlja, da smo med
občinami v državi na 1. Mestu, kot najbolj perspektivna
in gospodarsko naravnana občina. Ob 230- letnici smrti
Petra Pavla Glavarja je portret tega velikega človeka
prispeval Jožef Pavlič. Šahovski klub Komenda je spet
najboljši v Sloveniji.
Februarja ugotavlja župan, da je s predsednikom
Konjeniškega kluba Komenda Alojzom Lahom podpisal
dokument, ki za vselej onemogoča dvom, kaj katera od
podpisanih strank poseduje. Sprašuje se tudi kako je
mogoče, da država ne spoštuje odločitve sodišča.
Da so gasilci v občini skoraj edini, na katere se je
mogoče povsem zanesti ob katastrofah, kot je bila ledena
ujma v začetku meseca. Nesebično so odstranjevali posledice žleda in opravili dela na zavarovanju objektov in

Glasilo občine Komenda 12/2014
prometnic. Ob iskreni zahvali poveljnika CZ in PGD Moste Romana
Koncilje vsem sodelujočim, se postavlja vprašanje, kdo bo nadomestil
škodo, ki so jo utrpela društva na delovnih pripomočkih, opremi in
stroških za goriva in maziva. Občina ali država? Če se kdo vprašuje, od
kod ime našega glasila, naj prebere članek Jožefa Pavliča o Aplenci v
času Petra Pavla Glavarja in pozneje.
Marca je 120 letnico nepretrganega delovanja proslavilo najstarejše
društvo v občini – PGD Komenda; 27 učiteljev in učencev iz Italije,
Francije in Anglije je bilo od 3. do 7. marca v gosteh pri Osnovni šole
Komenda. Župan na svojo strani razmišlja o mačkih v državnem žaklju.
Splača se prebrati še enkrat. Portret je tokrat posvečen Stanku Zarniku.
April bo v analih občine zapisan kot mesec, ko je Komenda v času
spomladanskega sejma postala slovensko središče. Župan na
svoji strani poudarja, da so društva občinsko ogledalo uspešnosti, razočaran pa je, da na predstavitvi občinskega podrobnega
prostorskega načrta na sestanki na Križu ni bilo podanih več
konstruktivnih predlogov. Aplenca bo v bodoče pričela objavljati članke o uspešnih podjetjih v Poslovni coni Komenda.
Prav je, da se slišijo tudi dobre in optimistične pripovedi uspešnih. Avtor pogovora v tej številki in tudi v bodoče je Matic
Romšak. Portretiranka v tej številki je Dr. Angelca Žerovnik, ki
je svoje delo posvetila predvsem mladim in vsemu, kar olajša
delo strokovnim delavcem z mladino. Vredno ponovnega branja
izpod peresa Jožefa Pavliča. Ali si v Komendi še želimo dom za
starejše-preberite ponovno in razmislite! Občina v maju praznuje svoj občinski praznik – več o tem v prihodnji številki.
Maja praznuje naša občina svoj praznik. V zvezi s tem je ta
številka v največji meri posvečena dogodkom prazničnih dni in
prispevkom o tem, koliko ljudi in društev je v prireditvah sodelovalo. Obširen zapis je objavljen na 2. 3. in 4. strani. Župan na
svoji strani analizira delo v preteklih letih, kritično spregovori
poteh in stranpoteh tako države kot občine in se istočasno poslavlja od svojega županovanja. Akcija za pomoč poplavljencem v
Bosni, ki sta jo organizirala KO RK Komenda-Križ in KO RK
Moste, je bila odlično organizirana, tudi dobrodelni koncert za
žrtve poplav v Srbiji. O delovanju Poslovne cone je spregovoril
direktor PKC Matic Romšak. Portretiranec te številke je Nande
Vode, je spregovoril ob izidu knjige o svojem življenju, ki jo je
napisal Jožef Pavlič. Da nesreča in humanitarnost ne poznata meja je
pokazala tudi naša občina in predvsem PGD Moste. Mažoretni in twirling klub je ponos občine, saj s svojimi mednarodnimi uspehi nosijo v
svet njeno prepoznavnost. Mednarodna kolesarska dirka in občinsko
prvenstvo – odlično, kot vedno. Šahovski klub Komenda je najuspešnejši šahovski klub v državi, pa tudi vrsta drugih športov se lahko pohvali s svojimi uspehi.
nadaljevanje v naslednji številki
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2015!
DOSTAVA HRANE

040 602 902
08 205 12 71

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

PIZZE IZ KRUŠNE PEČI
MALICE - KOSILA
POROKE – OBLETNICE
PRAZNOVANJA – PIKNIKI

www.planinskidomkomenda.si
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Društvo psorijatikov Slovenije
Podružnica Ljubljana
Vsem občanom želimo blagoslovljene božične praznike, obilo zdravja in sreče v
Novem letu
Naj bo novo leto obžarjeno z ljubeznijo in prijateljstvom, polno malih
presenečenj in presenetljivih radosti, ganljivih in čudovitih objemov,
zašepetanih zahval in otroških poljubov. Spoznati pravo pot, prave
ljudi, storiti prave reči in v sebi in
drugih najti le dobre stvari ob Novem letu želi Twirling in mažoretni
klub Komenda.

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

V srcih naših se radost razliva,
svetu zavlada dobrote naj moč.
Vsem cenjenim občankam in občanom ob
prihajajočih praznikih želimo miru, sreče,
zdravja, blagostanja in tihega zadovoljstva. Srečno v
letu 2015.
Krajevni odbor RK Moste
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Aplenca
Jernej
Štupar – Vrtačnik
Kmetovalec, konjerejec, pevec, harmonikar, folklorist, lovec …
Jernej Štupar – Vrtačnik s Komendske Dobrave št. 10 se je rodil 14.
avgusta 1936 v Vrtačah očetu kmetu Janezu in materi Johani (Ivani),
rojeni Grkman, iz Tunjic kot sedmi od devetih otrok. Živih je še pet.
Brat Ivan je padel leta 1944 v Varšavi kot mobiliziranec v nemško vojsko. Pri mami doma je bilo enajst otrok, sedem jih je odšlo za kruhom v
Ameriko. Oče (bil je Maistrov borec) in mama sta se poročila leta 1923.
Imeli so polgrunt;17 hektarjev zemlje, od tega tri hektarje njiv. Danes
nimajo niti ene njive, imajo pa travnike in gozd, deset glav goveje živine
in kobilo Rožo, polno starega orodja in strojev, kot spomin na konje pa
enajst starih komatov, od vozov zapravljivček, koleselj, prek voz, gumiradl in lojtrnik. Leta 1969 je Jernej kupil traktor Zetor 25, ki mu še vedno
dobro služi. Drugega na Komendski Dobravi, prvega je imel Prosen.
Po osnovni šoli v Komendi (zaradi
nemške okupacije deloma še nemški)
je Jernej zaradi obilice dela ostal doma
na kmetiji. Vojaški rok je služil od 27.
marca 1956 do 10. marca 1958 v Vukovarju. Bil je pri inženircih. Zaradi madžarske vstaje je bilo zelo nevarno, enkrat so bili vojaki v polni bojni opremi
pripravljeni na odhod na fronto, da bi,
če bi bilo potrebno, branili prvo bojno
linijo proti Rusom, ki so zatrli upor
Madžarov.
Prvo službo je našel v livarni v Titanu. Nato je delal na žagi v Tihi dolini,
kjer se je poškodoval, potem je upravljal tovorno žičnico na Veliki planini.
Leta 1962 je naredil tečaj za traktorista
v Jabljah z naslovom kvalificiran kmetijski strojnik. Tedaj se je v Komendi,
ko je tu gostoval cirkus, »metal z medvedom«, so ju cirkusanti komaj ločili.
Požel je priznanje: »Evo čovjeka, što je
pobedio medveda!«
Kot traktorist se je zaposlil pri Kmetijski zadrugi Kamnik v Komendi, pozneje pri Agrokombinatu Emona. Nazadnje je bil strojnik za nizke gradnje
pri Hidrometalu v Mengšu. Ob tem in
pozneje je doma pridno kmetoval, sezidal novo hišo in hlev, našel pa je tudi
čas za konjičke.
Jernej več kot deset let poje bas pri
mešanem pevskem zboru upokojencev Jernej Štupar s svojo frajtonarco
v Komendi, pri folklorni sekciji Društva narodnih noš na Komendskem (je njegov ustanovni član) igra
lončeni bas, rad pa raztegne tudi meh svoje frajtonarce, ki jo je leta
1987 kupil od Marije Veleberi iz Mengša, izdelala jo je Melodija
Mengeš. Kot posebno dragocenost hrani Lubasovo harmoniko, staro
toliko kot on, kupil pa jo je okrog leta 1965 na oglas v časopisu. Nanjo
je ob mojem obisku zaigral sin Albert, Jernej pa na frajtonarco. Na
harmoniko se je naučil igrati sam. Najprej se je pred odhodom k vojakom poskušal, sam pravi, da »cigal«, na harmoniki od brata Lojzeta,
prvo harmoniko pa je po prihodu od vojakov kupil od Hafnerjevega
Gusteljna (Strškovega) s Podboršta. Rad bi igral na poročnih gostijah,
a mu mama ni pustila, ker se je bala zanj, da se ne bi zapil, pa še kaj
drugega. Ni mu pa branila peti. Ko ga je slišal mizar iz Mengša, mu je
dejal: »Tebe je pa škoda za to!« Mislil je, da bi ostal na kmetiji. Svojo
ljubezen do petja (pesmi se je naučil ob poslušanju narodne glasbe na
radiu) in igranja na glasbila je pozneje združil z nastopanjem na srečanjih harmonikarjev, pri folklorni skupini v Kamniku in v Komendi, kjer
je še posebej rad pel in igral z rajnim Ivanom Kernom iz Lahovč, na
raznih slovesnostih in srečanjih. Ni pa se mu uresničila želja iz mladosti, da bi igral na klarinet. Tega ga je začel učiti nemški oficir, ki se je
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po koncu druge svetovne vojne skrival tudi pri njih, pouk pa je prekinil
Jernejev odhod k vojakom in Nemčeva smrt pod vlakom. Eno leto je
igral činele pri vodiški godbi.
Jernej ima posebej rad konje. Še letos poleti je v lojtrnik vpregel kobilo Rožo in peljal snope pšenice na Rokov sejem v Cerklje. Največ je
imel dvanajst konj slovenske avtohtone pasme Norika. Je član Konjeniškega kluba Komenda, za Konjeniško društvo Veronika iz Kamnika je
dva dneva jezdil na žrebcu Dingu skupaj z drugimi konjeniki po okolici
Kamnika. Pri zadnji telovski procesiji s konji v Komendi leta 2001 je s
kobilama Beto in Miško na koleslju vozil župnika Zdravka Žagarja. Na
kmečki dirki 17. junija 1984 je na komendskem hipodromu dosegel
tretje mesto, na dirki kmečkih dvovpreg pa s kobilo Rožo in žrebcem
Dingom (spominski dirki na Franca
Dimica) 26. maja 2013 pa celo drugo
mesto. Rad se je udeležil tudi telovskih
sprevodov s konji iz Komende v Tunjice in nazaj v Komendo (enkrat s prek
vozom, drugič je jezdil), ki jih po koncu
telovskih procesij s konji organiziral
Janez Lončar s Podboršta.
Jernej je tudi navdušen lovec. Uplenil
je kar sedem divjih prašičev, številne
srnjake in srne ter drugo divjad. Ustrojene kože treh divjih prašičev ter rogove
divjadi hrani doma kot spomin na
uspešen lov. Celo srnine rogove (bila je
dvospolnik).
Stene in police njegovega doma so
polne priznanj, plaket, zahval in drugega
za uspešno udejstvovanje na omenjenih
področjih. Največji uspeh je kot traktorist dosegel 11. septembra 1966, ko je
bil na desetem republiškem tekmovanju
v Komendi celo drugi, leto poprej v
Mengšu tretji, tekmoval pa je tudi na
državnem tekmovanju v Kikindi.
Predsednik KS Komenda Janez
Kimovec mu je 11. junija 1980 podelil priznanje Osvobodilne fronte slovenskega naroda kot svetniku KS
Komenda.
Pri obujanju spominov ob mnogih
starih družinskih in sorodstvenih fotografijah mi je Jernej povedal, da so
imeli Vrtačnikovi med drugo svetovno
vojno med nemško hajko veliko srečo,
da so lonec, v katerem je mama kuhala za partizane, pravočasno skrili v
peč ter da so partizanskega intendanta Pristavškovega Maksa (Kerna) s
Potoka otroci pravočasno opozorili, da so v hiši Nemci. Ti so se nazadnje zadovoljili s svežimi jajci. Pri njih so se hranili tako partizani kot
domobranci, slednji so kar jemali, jih nadzorovali. Eden od domobrancev je v Jerneja in brata Ludvika celo naperil brzostrelko, ko sta šla po
vodo zanje, drugi mu jo je povesil.
Najhuje je bilo leta 1947, ko so jih dvakrat ponoči okradli ravbarji,
jim vzeli denar, obleko, odeje, vse, kar so vrednega dobili. Očetu so, če
jih bo naznanil, zagrozili, da ga bodo ubili, hišo pa požgali. Jerneju niso
ukradli denarnega daru birmanskega botra, ker ga je tako dobro skril,
prav pa je potem prišel očetu za najnujnejše.
Jernej se pri 78 letih s sinom Albertom posveča ekološkemu kmetovanju. Brado, ki jo je nosil 30 let in je bil po njej povsod prepoznaven,
je obril. Rad se ob palici sprehodi po okolici, lepem in mirnem okolju
Vrtač, rad pa se udeležuje tudi raznih slovesnostih in srečanj; nazadnje
odprtja krožišča v Komendi 30. oktobra, ko je pel skupaj s komendskim
upokojenskim pevskim zborom, pozneje tudi v prijateljski družbi.
Jože Pavlič

Aplenca
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Glavarjeva 37

Občankam in občanom Komende, sponzorjem,
donatorjem, želimo miren Božič in
Srečno novo leto 2015.
Hkrati se zahvaljujemo za pomoč klubu.

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
KRAJEVNA ORGANIZACIJA
KOMENDA
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE TER ZDRAVO IN USPEHOV
POLNO V NOVEM LETU 2015
VAM ŽELI
KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA BORCEV ZA
VREDNOTE NOB KOMENDA.

OO DeSUS
Komenda
Spoštovane občanke, spoštovani občani, želimo vam mirne in lepe praznične
decembrske dneve, v letu 2015 pa vse
dobro, predvsem veliko zdravja in sreče.

Vsem občankam in občanom Komende želimo prijetne
božične praznike, v prihajajočem letu 2015 pa zdravja,
sreče in sožitja. Hkrati se zahvaljujemo za izkazano
podporo in zaupanje.
Lokalni odbor Kamnik – Komenda.

Prostovoljno gasilsko društvo Križ
želi vsem krajanom
vesel

božič

ter

srečno, zdravo in
uspešno novo leto
2015. Hkrati se zahvaljujemo za vso
izkazano podporo
v letu, ki se izteka.

SOCIALNI DEMOKRATI
Območna organizacija Kamnik
Želimo Vam vesel Božič
in srečno Novo leto 2015.
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Aplenca
Slovenske
jaslice Marka Grilca
Spominjam se časov izpred 70 let, ko so se izseljenci vrnili na svoje
domove – izropane in opustošene. Ničesar ni bilo več pri hiši, čas božiča pa je ljudem dal neizmerno domišljijo, kako postaviti jaslice – simbol
Jezusovega rojstva. Kupiti ni bilo mogoče ničesar, kar bi bilo uporabno
za postavitev jaslic. Mahu je bilo dovolj, našle pa so se slike ali fotografije živali, težje je bilo liki božje družine. Pa so bile jaslice kljub temu v
vsaki hiši. Iz slik so enostavno izrezali vse potrebno za skromen dom
jaslicam, ki so ljudem, izgnancem, prva leta po vrnitvi pomenile poseben dar in čar. Pri nas pa je teta čez vso vojno skrbno hranila iz debelejšega papirja izrezane vse podobe, ki so bile nalepljene na drobne paličice. Jaslice so bile skromne, a vseeno lepe. V dom so prinesle mir.
Današnje jaslice pa so povsem drugačne, imajo
isti pomen, čeprav je med njimi tudi veliko takih, ki
bi stežka prenesle estetska merila.
So pa med nami ljudje, ki z veliko okusa, znanja
in ročnih spretnosti v moderni obliki ohranjajo jasličarstvo živo in so ročno izdelane v ponos tako
izdelovalcu kot družini, ki ji jaslice prinašajo mir v
adventni čas. Oblikovna postavitev jaslic se vse
bolj prilagaja pokrajini, kjer se jaslice postavljajo.
Eden od »arhitektov« jaslic, ki z veliko mero
okusa izdeluje miniaturne stavbe naših krajev, je
Marko Grilc iz Most. To je človek, ki že več kot 15
let izdeluje miniature cerkva komendske fare, toplarje, arhitekturo pastirskih bajt na Veliki planini,
mline in drugo, vse ohranja v svojih postavitvah.
Njegovo delo se začne dobesedno ob surovi deski.
Izdelava posameznih sestavnih delov pa je spretnost
posebne vrste - posebno pri modelih cerkva, ki so
izdelane v točnem merilu na podlagi merjenja
objektov. Veliko znanja in potrpljenja je potrebno,
da so izdelani vsi sestavni deli, da jih spravi v pravo
obliko in barvne tone posameznega objekta. Že 8 let
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oblikuje in postavlja jaslice v farni cerkvi. Pri tem ima sodelavce Andreja Gašperlina, Sebastjana Strnada in Janeza Pogačarja. Ta ekipa je v
pomoč tudi drugje po fari; še v druge fare jih vabijo, pa žal za vse nimajo časa. Svetlobna telesa je najprej zase »uvozil« iz Italije že okoli leta
1970.
Pa še to, krajinski arhitekti študirajo dolga leta za to, da postavijo
neustrezne objekte na povsem neustrezen prostor, Marko pa črpa ideje
za postavitev jaslic in umeščanje vseh spremljajočih objektov iz vsega,
kar ga obdaja in vsega, kar je vredno postaviti tako, da celota poudarja
osnovni namen jaslic – svetost trenutka in časa.
Tone Ogorevc

Folklora, martinovanje in slovenski zajtrk
V folklorni sekciji našega DU so zbrani prav posebne vrste ljudje. Polni
veselja do plesa in druženja, pa še brezhibna izvedba nastopov – to so
značilnosti ljudi dobre volje, ki so povrh vsega še prijatelji. Tako že
nekaj let zapored pripravljajo svoje martinovanje, vselej združenim tudi
z ogledom kulturnih znamenitosti kraja, ki ga obiščejo. Posebnost( ki je
redek pojav), - celo leto zbirajo prispevke za skupno razvedrilo.
Letos so se odločili za obisk krajev ob Sotli. V Podčetrtku prvi postanek in malica na turistični kmetiji, ki ima tudi urejen muzej kmečkega
orodja. Sledil je ogled samostana v Olimju, kjer je ohranjena druga
najstarejša lekarna na Balkanu. Ker so se menihi že od nekdaj ukvarjali
tudi z naravnim zdravilstvom, jim je brat Jože oboje predstavil kot dejavnost, ki je še danes živa. Posebno je občudovana samostanska cerkev,
kjer je imel novo mašo naš blaženi Anton Martin Slomšek. Obiskali so
tudi znani Jelenov greben, si ogledali čredo jelenov in nakupili domače
dobrote Obsotelja, nato pa jih je pot ponesla do Virštanja, kjer so še
ohranjene vinske kleti Celjskih grofov.
Na turistični kmetiji so imeli rezervirano vse potrebno za veseli zaključek izleta in krst mošta, ki je vino postal. Pa še to – vina na tej
kmetiji ne zmanjkalo – v svoje kleti sprejme 50.000 litrov žlahtnega
virštanjčana.
V soboto, 20.
novembra, je
bila folklorna
skupina že »za
dobro jutro« ob
6.30 na »delovnem mestu« na
železniški postaji v Ljubljani,
kjer je Mercator
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v sodelovanju z železniško postajo pripravil brezplačno delitev zdravega
»slovenskega zajtrka, ki so ga bili deležni vsi potniki, ki so v Ljubljano
prispeli med 7. in 9. uro, pa tudi naključno mimoidoči niso bili izvzeti.
Pripravili in razdelil so 4.500 obrokov kruha, masla, sirčka, mleka in
jabolk. Vmesni nastopi folkloristov so poživili presenečenje, ki bi ga po
mnenju potnikov lahko pripravili še kdaj. Prireditve so se udeležili
predstavniki Slovenskih železnic in Mercatorja. Dobra vzgojna in marketinška poteza organizatorja. So pa vsaj potniki lahko zaplesali z našimi
plesalkami in plesalci ob taki glasbi, ki je ljudem všečna.
Želja »zajtrkovalcev« - Pridite še. Po možnosti čim večkrat! Naši
folkloristi so pripravljeni. Kaj pa organizatorji? Upajmo, da tudi.
Tone Ogorevc

Aplenca
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Lepe praznike, veliko zdravja,
osebnega zadovoljstva ter
obilo uspehov v novem letu
vam želi
Športno društvo Suhadole

Lista za TURIZEM
RAZVOJ
NAPREDEK
želi vsem občankam in občanom Komende
vesele božične praznike, zdravje, uspešno
in srečno leto 2015

Delovni čas:
pon. in sre. od 12. do 19. ure
tor. in čet. od 8. do 15. ure
pet. od 10. do 19. ure
sob. od 7. do 12. ure

Urejena ženska ali moška pričeska
poudarjena lepota in samozavest
Frizerka Jerneja vas pričakuje v salonu v stavbi zdravstvene
ambulante
Lahko se naročite po telefonu.
Praznične luči sredi mrzle zime, ko nam prijateljstvo ogreje
dlani in se želja vzpne iz srca v višine.

Blagoslovljen božič in srečno novo leto 2015

Želi občankam in občanom, vsem dobrotnikom in dobrotnicam veliko Božjega blagoslova ob božiču, jim vošči za dan samostojnosti in enotnosti, ter jim privošči
notranji mir, zaupanje in srečo v letu 2015. Nabirajmo si
zaklade srca.

STREHA SODNIK d.o.o.
Gmajnica 7A, Komenda
Tudi v novem letu naj bo Vaš korak odmeven,
Vaša beseda pogumna, Vaše življenje iskrivo,
ustvarjalno in polno toplih trenutkov.
Obilo zdravja, sreče, veselja in lepih trenutkov
v letu 2015 Vam želi kolektiv
STREHA SODNIK, d.o.o.

Športno društvo Komenda
Vsem občanom želimo blagoslovljene
božične praznike, obilo zdravja in sreče v
Novem letu
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vsem trem generacijam občank in občanov občine Komenda k udeležbi programov Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Komenda in Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda v
zimsko - spomladanskem terminu 2015.

TEČAJ RAČUNALNIŠTVA ZA STAREJŠE NA NAČIN DRUŽENJA
Z MLADIMI »UČITELJI« 2015
Nikoli ni prepozno za učenje računalniških veščin, tudi če si že v res zrelih letih.
Informativni sestanek:
Glavarjeva bolnica, Glavarjeva c.104, Komenda, v petek, 9. januarja 2015, ob 17.30.
Druženje med mlado in starejšo generacijo ob spoznavanju česa
vsega je zmožen računalnik, prispeva na eni strani h krepitivi medgeneracijskega sožitja,medsebojnega prenašanja znanj in življenjskih
izkušenj, na drugi strani pa z učenjem treniramo naše sive celice in s
tem krepimo naš spomin.

Tečaj se bo izvajal v prostorih društva, na Glavarjevi cesti 104,
v Komendi.
Za individualne termine se bomo dogovorili na informativnem
sestanku.
Pridružite se nam lahko tisti, ki ste tečaj računalništva že obiskovali, pa seveda tudi tisti, ki se boste z računalnikom soočili prvič.
Toplo vabljeni,
Viktorija Drolec, vodja programa (tel. 040 842 776)

DELAVNICE ZDRAVE IN URAVNOTEŽENE PREHRANE 2015
Kako jesti zdravo, s čim manj soli, maščob in sladkorja, a kljub temu slastno?
V zadnjem času se veliko govori in piše o preveliki uporabi sladkorja. Raziskave so pokazale, da je naša mladina na prvem mestu v EU
po količini zaužitega sladkorja. Temu sledi prekomerna teža in če se
to začne že v mladosti, potem vemo, da je možnost obolenja za kronično nenalezljivimi boleznimi, kot so sladkorna, hipertenzija in še
kaj, precej velika. Zakaj ne bi naredili nekaj na preventivi in se pustili podučiti, kako pripravljati sladice, ki vsebujejo minimalno količino
sladil (med, javorjev sirup in podobno), pa so kljub temu sladke in
slastne? Sladkor je namreč snov, ki nas tako kot alkohol in druge
droge zasvoji, kar pomeni, da ko se ga navadimo, se mu ne moremo
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upreti, oziroma za to potrebujemo veliko napora in
volje.
Delavnice bodo potekale ob torkih, od 18.00 do 19.30
6., 13. in 27. januarja; 3. in 24. februarja; 3., 10. in 17. marca
V OSNOVNI ŠOLA KOMENDA –MOSTE , v Komendi, Glavarjeva cesta 37 – glavni vhod, 1.nadstropje, učilnica za gospodinjski
pouk
Letošnjo sezono že četrtič, nam bo Olga Hace v uri in pol odkrivala
tisto, kar že vemo, pa smo pozabili in tisto, kar še ne vemo, da je dobro
in predvsem zdravo za prehranjevanje nas samih in naših bližnjih.
Denarni prispevek za vsako delavnico bo 2 €.
Vabljeni!

Aplenca
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Praznična večerja, lahko je tudi » KOČERJA«
Letos boste obe - BOŽIČNA in NOVOLETNA na sredo - Na sredo mize bomo postavili Božični šopek
- Po večerji pa bokal rujnega in: NA ZDRAVJE!
Kaj bomo pripravile za prihajajoče praznike.
Naj bo letos zopet malo drugače:
- Aperitiv iz domačega timijanovega žganja
- Za predjed OREHOV NAMAZ z ajdovim
domačim kruhom.
- Rumena zelenjavna juha
- Zavitek z rižem in porom
- Mlada govedina z špinačno kremo in pirejem
- Za otroke koktail brez alkohola
- Za odrasle pa vino po okusu. Bela vina so
bolj doma na Štajerskem in Primorskem, Dolenjci in Kraševci pa prisegamo na - od rdečega
do črnega.
APERATIV: v žganje namočimo dve pesti
suhega ali svežega timijana. Jaz sem ga nabrala na Krasu, kjer ga je v izobilju. Steklenico
pustimo v senci vsaj 3 tedne. V kozici karameliziramo 10 dkg sladkorja, zalijemo z 2 dcl
vode in prevremo, da se sladkor popolnoma
raztopi. Tekočino dobro ohladimo in prilijemo
k žganju. Precedimo preko krpe in postrežemo
ohlajeno iz hladilnika. Pijača nam zelo uspešno
odganja vneto grlo, še boljše je za preventivo.
PREDJED - Orehov namaz: ¼ l sladke
smetane stepemo. Vanjo umešamo cca 25 dkg
zmletih orehov. Dobro premešamo, da dobimo
primerno mehak namaz. Če smo ljubitelji
sladkorja, lahko malo osladkamo. Z namazom
lahko jemo kakršen koli kruh, seveda se najbolj
prilagaja ajdov domač kruh. Je pa stvar zelo
nasitna.
RUMENA ZELENJAVNA JUHA - Za 4
osebe potrebujemo 2 žlici olja, 2 korenčka,
1 peteršiljevo korenino, 1 kos rumene kolerabe / ali buče kokaidke /, 1 čebulo,
pol gomolja zelene, 2 žlici paradižnikove mezge, ½ žemljice, liter in pol
vode.
Zelenjavo očistimo, korenček in peteršiljevo korenino,
kolerabo in zeleno pustimo
v večjih kosih. Žemljo narežemo na kolobarčke. Na maščobi prepražimo
čebulo in ostalo
zelenjavo, potem
še rezine žemljice
da lepo porumeni. Če
imajo otroci težavo z
raznobarvno zelenjavo, vse skupaj
stlačimo z paličnim mešalnikom.
Juha bo tako še bolj
okusna. Dodamo
še paradižnikovo

mezgo- lahko tudi svež paradižnik, dodamo
vse potrebne jušne dišavnice, posolimo, dolijemo vodo in še malo pokuhamo. Tako imamo
kremno juho, ki jo na krožniku okrasimo le z
žlico kisle smetane in z zelenim peteršiljem.
Če želimo, da je juha bolj redka, dodamo
vodo, juho pa zakuhamo z drobnimi testeninami ali jajčnimi ulivanci.
ZAVITEK z rižem in porom: Potrebujemo
vlečeno testo, 5 stebel svežega pora, 2 dcl
olja, 25 dkg riža, sol, poper, začimbe za
zelenjavo po želji.
Na olju prepražimo na kolesce narezan por

in dodamo malo česna. Riž skuhamo - ne preveč, začinimo, solimo in malo popramo. Odcedimo odvečno vodo in riž še malo podušimo s
porom.
Vlečeno testo si pripravimo v plasti, še malo
naoljimo in na spodnjo polivico zavitka naložimo por. Trdo zvijemo v zavitek in položimo
v namaščen pekač. Pečemo ga 30 minut pri
200 stopinj C. Postrežemo toplega.
GLAVNA JED - Mlada govedina v omaki:
Potrebujemo štiri večje kose mladega mesa, ali
v kosu1 kg bočnika ali od vratu, 3 ali 4 čebule,
žlico sladke paprike, 5 strokov česna, 1 žlica
moke, 1 žlica gorčice, sol, malo kumine v prahu, olje, kozarec belega (bolje kiselkastega vina), paradižnikovo mezgo.
Meso natremo s strtim česnom, soljo in
gorčico. Če ni prav mlado, ga lahko našpikamo
s slanino. Na maščobi (po zadnjih raziskavah
je bolj zdrava svinjska mast kot olje) prepražimo drobno zrezano čebulo samo toliko, da
postekleni in dodamo meso. Potresemo ga s
papriko, prilijemo malo vode in pokrito dušimo. Po potrebi dolivamo pomalo vode. Paziti
moramo, da ostaja meso sočno. Po dobri uri
meso posipljemo z moko, premešamo in meso
prelijemo z vrelo vodo. Dodamo še česen, kumino (lahko tudi karkumo ) in vino ter še kuhamo tako dolgo, da se čebula čisto razkuha.
Omaka mora biti primerno gosta. Dodamo še
paradižnikovo mezgo, malo strte bazilike in
vroče vode. Na krožniku polijemo po kosih
mesa omako, dodamo špinačo in pire krompir.
NAPOJ MLADOSTI za otroke: V elekrtičnem mešalcu zmeljemo po 1 / 6 skupne
količine: ananas, kivi, grozdje, mango in 2
/ 6 pomaranče.
Dobljenemu soku dodamo koščke ledu. Kozarec po robu okrasimo s soljo.
Otroci naj preje poskusijo –
sol namreč.
Odrasli bomo nazdravili ob
domači potici s kozarcem dobrega vina.
Za novo leto pa nazdravimo s penino.
Tudi jaz vam želim
NA ZDRAVJE in
vse dobro v novem
letu 2015 in vseh
naslednjih letih.
Katja
Tabernik.
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Odpoved dediščini
Sem eden od
dedičev po teti,
ki nima potomcev. Oporoke ni naredila, vem pa, da
je želela, da za
njeno kmetijo
po njeni smrti
skrbi moj bratranec. Razmišljam, da bi se
odpovedal dediščini po njej.
Kako naj to

Irena Hacin Kölner

storim? Hvala za odgovor.
Pri nas poznamo sistem ipso iure pridobitve
dediščine. To pomeni, da dediči dediščino pridobijo ob uvedbi dedovanja (tj. ob zapustnikovi

POD DROBNOGLEDOM

stega, ki se je odpovedal, razen če je izrecno
izjavil, da se odpoveduje samo v svojem imenu. Izjave o odpovedi dediščini se ne more
preklicati. Če pride do primera, da je bila izjava
dediča povzročena s silo, grožnjo ali zvijačo
ali če je bila dana v zmoti, lahko dedič s tožbo
zahteva njeno razveljavitev.
V kolikor tudi vi želite, da bi premoženje vaše
tete podedoval vaš bratranec, vam predlagamo, da
svoj dedni delež z izjavo odstopite vašemu bratrancu. Pravno v tem primeru ne bo šlo za odpoved
dediščini, ampak za sprejem in takojšnje razpolaganje (o tem smo v tej rubriki že pisali). Vaš bratranec bo s tem pridobil vaš celotni dedni delež. V
kolikor bi se dediščini odpovedali, pa bi se vaš
dedni delež porazdelil med vse preostale dediče.
Odvetnica Irena Hacin Kölner
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.moj-odvetnik.si

pogojih navadno ne zraste višje od dveh metrov. Poznamo različne prave čaje, med katerimi sta najbolj poznana črni in zeleni čaj. Obstajajo pa tudi rumeni, beli, rdeči in drugi. Na
izbiro pa je še kopico aromatiziranih čajev.
Zeleni čaj, ki ga nekateri uvrščajo med čaje
z najdaljšo tradicijo, izvira iz Kitajske. Ima
številne pozitivne učinke na zdravje in velja
kot odlična preventiva proti civilizacijskim
boleznim (rak, visok krvni tlak, šibka imunost...). Ima veliko vsebnost flavonoidov, ki
učinkujejo kot antioksidanti, saj v telesu sodelujejo pri obrambi pred poškodbami, ki jih
povzročajo prosti radikali. Zeleni čaj pripravljamo tako, da vodo najprej zavremo, nato pa
jo ohladimo na 70 do 80 stopinj celzija. Na
skodelico navadno odmerimo žličko čaja, točna merica pa je odvisna od vrste čaja. Zeleni
čaj ima tudi poživilni učinek, vendar je ta bistveno manjši kot pri črnem čaju.
Črni je v zahodnem svetu precej razširjen,
ima pa v primerjavi z zelenim veliko krajšo tradicijo uporabe. Nima tako močnega antioksida-

tivnega učinka kot zeleni, je pa bolj poživljajoč,
zaradi česar je lahko dobra alternativa kavi.
Pripravljamo ga tako, da zvrhano žličko čaja
prelijemo z vročo vodo, za tem ko se v predhodno zavreti vodi poležejo mehurčki. Dlje kot je
čaj namočen, več polifenolov se v vodo izloči in
bolj trpek okus ima napitek. Navadno črni čaj v
vroči vodi pustimo od 3 do 5 minut, pri čemer se
v prvih 3 minutah izloči že večino teina (kofeina), ki nas tako kot tisti v kavi poživi.
Kakovost tako pakiranih kot tudi nepakiranih čajev je precej različna in je navadno sorazmerna s ceno čaja. V nizkocenovnih filter
vrečkah se tako pogosto nahaja nizkokvaliteten
prah in majhni delci listov, ki ostajajo pri pridelavi čajev. Ima pa čaj v vrečki prednost, da
ga ni potrebno precejati.
Blaž Filipič
INŠTRUKCIJE IN TUTORSTVO
(matematika, fizika, kemija)
Izobraževanje Prem
Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.
Gmajnica 21, 1218 Komenda
031 361 305, www.prem.si

Ta december …

Leto se izteka in
pred nami so
prazniki. Mnoge
med nami je doletela finančna kriza, zato bodo tokratni
recepti
primerni tudi za
plitek žep. Dobrota in okus hrane
ni samo v dragih
sestavinah, ampak v njihovi priOlga Hace
pravi. Tudi iz cenejših kosov mesa in zelenjave lahko pripravimo
okusno pojedino.
Pravilo, da meso pred peko kakšen dan ali
vsaj uro solimo, začinimo in premažemo z
oljem, ne velja. Soljeno meso izloči sokove in
tako postane trdo. Meso vedno tik pred peko
operemo pod mrzlo vodo, obrišemo, solimo in
začinimo. Sama prisegam na pečeno ali dušeno
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smrti) že po samem zakonu in za pridobitev
dediščine ni potrebno nobeno njihovo ravnanje
npr. izjava o sprejemu dediščine. Na ta način
zapuščina ni niti za trenutek brez subjekta.
Vendar ima dedič možnost, da po zapustnikovi
smrti to domnevo izpodbije s tem, da izjavi, da
dediščine ne sprejema, da se ji odpoveduje. Izjemoma se lahko potomec še za časa življenja
prednika v dogovoru z njim, odpove dediščini,
ki bi mu šla po smrti prednika. Za sporazum o
odpovedi dediščini se zahteva strožja obličnost.
Po Zakonu o dedovanju se dedič lahko odpove dediščini z izjavo, ki jo poda sodišču do
konca zapuščinske obravnave (133/1. člen
ZD). Izjava se poda pisno ali ustno na naroku.
Če dedič izjave o odpovedi ne bo podal, bo v
sklepu o dedovanju spoznan kot dedič na podlagi podatkov, s katerimi sodišče razpolaga.
Odpoved dediščini velja tudi za potomce ti-

Topel čaj za hladne dni

November
nam je prinesel
ohladitev, ki se
nadaljuje in stopnjuje v decembru. Slednje je
dober razlog, da
pogosteje posežemo po različnih toplih napitkih,
med
katerimi so čaji
zagotovo dobra
Blaž Filipič
izbira. Besedo
čaj v slovenskem jeziku uporabljamo za poparek delčkov
posušenega sadja ali zelišč. Od tod tudi izraza
sadni in zeliščni čaj. Pravi čaj pa je pijača, ki
vsebuje naravno poživilo tein (kofein). Izraz
čaj izvira iz kitajske besede cha. Napitek pravega čaja se pripravlja kot poparek posušenih listov grma čajevca.
Ta grm je zimzelena rastlina, ki v gojenih

OLGIN KOTIČEK
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meso, zaradi maščobe pa ne odobravam cvrtja.
Začinjeno meso položimo na pekač rahlo
pokapan z oljem in žlico vode. Damo v pečico
in pečemo pri 180°C. Med peko ga večkrat
prelijemo z žlico mrzle vode, tako bo znotraj
sočno, zunaj pa hrustljavo; ne glede na vrsto
mesa. Mesu dodajamo različne vrste začimb.
Čas, ko smo dodajali česen in čebulo, se je že
zdavnaj iztekel. Sedaj dodajamo lovorov list,
brinove jagode, ingver in na piščanca rožmarin
in zeleno, bolj drzni pa tudi pehtran. Da pa
imamo manj dela sprilogo, očiščeno zelenjavo
korenje, krompir, zeleno, kolerabo po približno
pol ure pečenja mesa dodamo v pekač k mesu.
Zelenjava in meso bosta po uri pečenja še bolj
okusna. Pečeno pustimo v pečici še par minut,
da se sokovi umirijo in šele nato postrežemo.
Poleg lahko postrežemo solato iz zelene.
Dobro pomešamo dve žlici navadnega jogurta,
eno žličko gorčice, dve žlici kisle smetane ali
žlico olja, dve žlici limoninega soka ali žlico
kisa in žličko soli. Eno zeleno olupimo in

operemo pod tekočo vodo. S strgalnikom ali
multipraktikom jo naribamo kot jabolka za
zavitek. Dobro premešamo s prelivom. Solata
iz zelene je najboljša, če jo pripravimo uro
pred jedjo. Postrežemo jo poleg glavne jedi ali
kot predjed z rezino opečenega črnega kruha.
Sladica bo tokrat brez pečice, saj je tudi elektrika za marsikaterega predraga. Pripravimo jo v
pekaču ali za vsakega družinskega člana v kozarcu. Za štiri osebe potrebujemo nekaj piškotov,
štiri jabolka in en vaniljev puding. Piškote porazdelimo po pekaču ali kozarcih. Olupimo in
narežemo jabolka na tanke rezine. Prelijemo jih
s pol litra vode in pustimo rahlo vreti. V kompot
zakuhamo vaniljev puding, lahko s sladkorjem
ali brez. Puding porazdelimo po piškotih, rahlo
ohladimo in po vrhu potresemo z nastrgano čokolado, orehi ali pač stistim, kar imamo.
NAJ VAM TEKNE V DOBRI DRUŽBI!
V letu, ki prihaja, Vam želim mir v duši,
zdravja v telesu in ljubezni v srcu!
Olga Hace

Aplenca
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Avtokros se je ponovno prebudil
Iz različnih razlogov se avtokrosisti kar tri sezone niso imeli možnost meriti med seboj na
dirkah za slovensko prvenstvo. Posledično so
nekateri končali oziroma prekinili z aktivnim
dirkanjem, drugi pa so se udeleževali nekaterih
preizkušenj za prvenstva sosednjih držav in
evropsko ter prvenstvo srednjeevropske cone.
Minula sezona pa je ponovno prinesla nekaj
upanja, da bo avtokros pri nas nekoč spet zaživel kot pred leti. Krovna zveza AŠ-2005 je
namreč razpisala Odprto pokalno prvenstvo
Slovenije v avtokrosu 2014 (PP) v divizijah
1A (turistična vozila do 1400 ccm z dvokole-

naslova v obeh tekmovanjih. Slovenski pokalni
prvak je postal Boštjan Selan, prvak avtokrosarene pa zmagovalec zadnje dirke Hrvat Roberto Zdrinšćak. Uvrstitve v tej diviziji pa še
niso uradne, saj se ŠK Tornado ne strinja s
točkovanjem na zadnji dirki, tako da je njihova
pritožba še v postopku reševanja. Divizija 1
(turistična vozila do 4000 ccm), ki zaradi maloštevilnih dirkačev ni našla svojega mesta za
točkovanje pod okriljem AŠ-ja, je pripadla
Hrvatu Ferdinandu Pađenu, 2. mesto je osvojil
še en voznik iz okolice Izlak, Metod Knez, ki
je moral sklepno dejanje sezone zaradi okvare
dirkalnika izpustiti, kot 3. pa je končal še en

tekmovalci, ki so osvajali bistveno boljše uvrstitve od hrvaških konkurentov. Razburljivo
uvodno preizkušnjo je dobil Marcel Grgič
pred Robertom Kociprom in Tomažem Vodiškom. Na drugi dirki smo zaradi nastopa na
dirki za EP v Nemčiji pogrešali Grgiča, njegovo odsotnost pa je z zmago najbolje izkoristil
Kociper. Komendski uspeh je z 2. mestom dopolnil Bojan Osredkar, 3. pa je bil Ivo Bokal.
Zadnja dirka je postregla z nastopi vseh glavnih akterjev, druge zaporedne zmage in naslova
prvaka v obeh tekmovanjih pa se je veselil
Kociper, 2. je bil Grgič, 3. pa Vodišek.

Robert Kociper je bil na koncu
uspešnejši

snim pogonom skupine N in A) in za Komendčane bolj zanimivi diviziji 3 (posebna tekmovalna vozila za avtokros do 4000 ccm (buggy)
dvo- ali štirikolesni pogon). Vzporedno
se vrača tudi Pokal avtokrosarene
(PAA) v organizaciji slovenske informativne strani o avtokrosu www.avtokrosarena.com. Bistvena razlika med
omenjenima prvenstvoma je, da prvo
upošteva le voznike prijavljene v prvenstvo, drugo pa vse, ki štartajo na dirki.
PP izvaja točkovanje po svojem sistemu,
medtem ko PAA točkuje enako kot EP.
Vse 3 dirke so bile zaradi pomanjkanja
prog in organizatorjev izpeljane v sosednji Hrvaški. Prvi dve že junija v od MP
Jelšane le 2 km oddaljeni Rupi, zadnja
pa sredi oktobra v Ribniku, ki je od MP
Metlika oddaljen 7km.

Sezono je bolje odprl Marcel
Grgič
V diviziji 1A sta spomladanski preizkušnji prepričljivo pripadli Izlačanu Žigi
Kraševcu, ki pa je imel v Ribniku obilo
težav z dirkalnikom in je posledično
ostal brez uvrstitve ter s tem tudi brez
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Hrvat, Ivo Čizmić.
Divizija 3 je postregla s tremi slovenskimi

PP Slovenije je osvojil Kociper (68
točk) pred Grgičem (43) in Vodiškom
(42), Osredkar pa je končal na 4. mestu
(36). Nekoliko drugačna je končna razvrstitev za PAA. Tudi tu je suvereno
najboljši Kociper (57 točk) pred Vodiškom (43), Grgič in Osredkar pa sta
zbrala po 37 točk, a je zaradi boljšega
posameznega rezultata 3. mesto osvojil
Grgič.
Tudi letos so se nekateri vozniki udeleževali raznih prireditev v tujini. Svoje
nastope na dirkah za EP je s točko na
uvodu sezone v nemškem Seelowu
spodbudno začel Grgič, a se mu v nadaljevanju ni več uspelo prebiti med najboljših 18 na posamezni dirki. Na dirkah
za CEZ so se preizkušali Knez, Bokal,
Grgič, Zgonec in Kociper, ki je s tremi
četrtimi mesti v diviziji Buggy 1600
osvojil končno 8. mesto.
Sedaj pa nam ostane le čakanje na
odločitev zveze o usodi prvenstva za prihajajočo sezono 2015.
Besedilo in sliki Srečo Zupančič

Aplenca

Blagoslovitev konj
na Križu

Na god sv. Štefana, 26. decembra 2014, bo na Križu triindvajseti
obred blagoslovitve konj. Ob 10. uri bo v podružnični cerkvi
Spreobrnjenja sv. Pavla slovesna maša, po njej pa bo pred cerkvijo
blagoslovitev konj. Vabimo vse lastnike konj iz bližnje in daljne
okolice ter konjenike iz Konjeniškega kluba Komenda, da se ob
11. uri zberejo pri bifeju Megi na Križu, od koder bo krenil sprevod po vasi do cerkve. Konjenike bomo pogostili, prejeli bodo
spominska darila lončarskega mojstra Franca Kremžarja. Tudi za
obiskovalce se bo kaj našlo za prigrizek. Gospodinje bodo napekle
in pripravile slaščice, gospodarji pa bodo poskrbeli za tekočino
proti mrazu. Ob prazničnem klepetu nam bo lepo minil drugi dan
božičnega praznika.
Pripravljalni odbor

Glasilo občine Komenda 12/2014

Voščilo in povabilo

Krajevni odbor Rdečega križa Komenda in
Križ vam, drage občanke in občani, želi
mirne in doživete praznične dni in vse dobro
v novem letu 2015. Še posebej naj bo voščilo
namenjeno tistim, ki so bolni, osamljeni zaradi
starostne obnemoglosti in tistim, ki so v težkih finančnih stiskah.
Zato tiste, ki zaradi pomanjkanja denarja težko shajate skozi mesec, pozivamo, da napišete prošnjo za denarno pomoč na:
Krajevni odbor Rdečega križa Komenda in Križ, Glavarjeva
cesta 104, 1218 Komenda in sicer do 15. januarja 2015.
Pa še telefonska številka za dodatna pojasnila: 040 842 776.
Vsak prvi ponedeljek v mesecu, od 17.00 do 18.00 ali zadnji ponedeljek v mesecu od 9.00 do 10.00 lahko prinesete ali pridete iskati
že rabljena oblačila v Center za zbiranje in oddajo oblačil v Domu
v Komendi - pod občinskim Režijskim obratom, vhod je s parkirišča, na levi strani.

in KUBOTA
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SIMON NOVAK
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Gorski tek še vedno prvi med športi

Simona je gorski tek tako
zasvojil, da je moral v
juniju »leči« pod strokovnega fizioterapevta,
ki mu je otrdelost obhrbteničnega tkiva zmehčal
do popolnosti in ga ponovno vrnil na ekstremne
teke po Evropi in doma.
V drugi polovici leta se
je udeležil tekem in
vzponov, o katerih se večini ljudi niti ne sanja.
Tek za svetovni pokal Vertikal km v Canazei (italijanski Dolomiti) je
med vso svetovno konkurenco končal na spodobnem 14. mestu. V teku
na Grintovec je osvojil 9. mesto.
Nastopil je, kot pravi, na najbolj nori in najtežji tekmi na svetu Red
Bull K3 , kjer so morali tekmovalci 10 km dolgo in ekstremno strmo
goro – preteči so morali 3000 m višinske razlike in končali tekmovanje
na 3.580 m nadmorske višine. Med vso svetovno konkurenco je prispel
na vrh kot 16. V izbirni tekmi za svetovno prvenstvo na Krvavec je
končal na 6. Mestu. Naskočil je tudi Storžič vertikal, kjer je na vrh prispel kot drugi. Pri vzponu na skakalnico v Harrachovu na Češkem je v
zadnjih metrih izgubil zmago in se je moral zadovoljiti z 2. mestom.
»Vojno« je napovedal tudi Triglavu iz doline Krme, kjer je svoj rekord
skušal spraviti na 1,34 ure. 4 sekunde, ki mu jih manjka do obljube sebi
Triglavu, bodo prišle na vrsto naslednjič. Finale v vertikalnem teku pri
Gardskem jezeru je zaključil na 13. mestu.
Zadnjo letošnjo tekmo po stopnicah (Alive step up) na Kristalno palačo (20 nadstropij, 89 m višine – 459 stopnic) v Ljubljani, je tekmoval
v kraljevi disciplini – ekstremni step up – 3 krat tek na vrh, kjer je za
zmagovalcem Matjažem Miklošo zaostal za 4 sekunde in se uvrstil na 2.
mesto.
Tudi kolesarskemu tekmovanju še ni dal slovesa, niti ne rekel zadnje
besede. Letos se je udeležil Maratona »Alpe«, kjer je končal na 10.
mestu, na svetovnem amaterskem prvenstvu pa je zasedel zelo dobro

20. mesto.
Za Simonom je bogata bera uspehov in udeležb na tekmovanjih po
Evropi, so težko merljivi uspehi prvih mest in tudi uvrstitve, ki jih dosega na vseh mednarodnih tekmovanjih. Je pa v njem še veliko energije,
predvsem veselja do tekmovanja, druženja s sotekmovalci in želje po še
boljših rezultatih. Nedvomno še ni rekel zadnje besede temu športu, ki
ga izpolnjuje in navdaja z zadovoljstvom in srečo.
Tone Ogorevc

Martinovanje na Madžarskem
Slovenci bi se izneverili čaščenju sv. Martina, če ne bi enkrat
letno proslavili praznika njegove smrti – 11. novembra. Ker
smo že po tradiciji častilci dobre kapljice, popotništva in dobrodelnosti in spoznavanja vsega, kar osmišlja življenje, za
kar je »pristojen« sv. Martin, so se člani izletniške sekcije
našega DU skupaj s »sotrpini« iz Vodic in Begunj, letos na
martinovanje odpravili na Madžarsko in tako dostojno počastili tega svetnika, ki je bil rojen v Szombothelyju.
Po poti do tega mesta so se ustavili še pri domači oljarni,
kjer so poskusili to dobroto prekmurskih ravnic, primerno
podprto s prigrizkom, ki spada k pokušini bučnega olja.
Pri čebelarju na Goričkem se jim je godilo enako – gostoljuben in prijazen sprejem ob čebelnjaku. Izvedeli so veliko o
čebelah, med pa vsakdo pozna že kot potrošnik. Le malo
razlike je – tu je bil med iz domačega čebelnjaka in nabran od
domačih čebel. Marsikatera frizura bi bila lahko pribežališče
pridne čebelice – zato so za zaščito dobili čebelarska pokrivala.
Pot mimo Dolnjega Senika in Slovenske vesi do Monoštra, kjer so
tudi prenočevali, je hitro minila. Kratek postanek za ogled farne cerkve
in spominsko hišo Janoša Kuharja, slovenskega duhovnika in pisatelja,
zaslužnega za preživetje ostanka Slovencev v Porabju Ogledali so si
tretjo največjo baročno cerkev na Madžarskem, ki se jim je na ogled
ponujala v Monoštru, prav tako razstavo o Slovencih na Madžarskem.
Števanovci pa so jim na ogled ponudili razstavo o »železni zavesi«, ki
je včasih ločevala dve državi. Se še kdo spomni na odisejado nakupov v
Lentiju?
Zvečer ob harmoniki in družabnih igrah – krst mošta. Postal je vino.
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Za kultivirane pivce razvedrilo, za »žolne« pa…. Pa martinova gos je
bila navzoča .
Naslednjega dne so krenili iz Monoštra do rojstnega kraja Scombothelyja, rojstnega kraja sv. Martina. Vožnja do Blatnega jezera s postankom v eni od čard, kjer so jih čakale madžarske tradicionalne jedi in
plesni nastop folklorne skupine.
Na poti domov so se ustavili še na Bogojini in si ogledali cerkev sv.
Duha, eno zgodnjih mojstrovin arh. Plečnika.
Bogat izlet, dobro organiziran, predvsem pa poleg martinovanja tudi
duhovno bogat.
Tone Ogorevc

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

Vsa lepa doživetja
božičnih praznikov naj
vas razveseljujejo tudi
v novem letu.
Vozniki - srečno vožnjo
v letu 2015!

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

Po za gasilce v napornem oktobru in pred veselim decembrom so se
mladi gasilci pomerili še v gasilskem kvizu. Štiri ekipe v dveh kategorijah so se pomerile na občinskem kvizu, ki ga organiziramo skupaj z GZ
Kamnik. Tokrat se nas je smola držala na praktičnem delu, zato sta se na
regijsko tekmovanje uvrstili le dve ekipi pionirjev.
Regijski kviz gasilske mladine je bil tokrat v organizaciji Gasilske
zveze Komenda. Kviz smo organizirali v gasilskem domu Komenda v
soboto, 15. novembra. 47 ekip mladih gasilcev v treh kategorijah se je
pomerilo v teoriji in praksi. Najboljše tri ekipe se bodo uvrstile na državno tekmovanje. Tekmovanje je obiskal tudi predsedujoči Regije
Ljubljana III Slavko Jalovec. Pohvalil je organizacijo tekmovanja in
poudaril, da sta se tokrat dve stvari zgodili prvič. Prvič je bila izvedba

Mladi iz gasilskega društva na Križu so tudi letos izdelovali božično–
novoletne voščilnice, s katerimi Prostovoljno gasilsko društvo Križ zaželi uspešno poslovno leto ustanovam, Občini Komenda in okoliškim
društvom, s katerimi sodelujemo. Tokrat so bili k ustvarjalnosti kreacij
na voščilnicah povabljeni tudi starši otrok mladih gasilcev na Križu. Vsi
skupaj, mladi gasilci in mladinska komisija v Prostovoljnem gasilskem
društvu Križ, se zahvaljujemo za podporo pri sodelovanju v letošnjem
letu in upamo na podobno podporo tudi v prihodnje. SREČNO IN
VARNO 2015.

regijskega tekmovanja v gasilskem domu (običajno smo kviz organizirali v osnovni šoli) in prvič je na gasilskem kvizu sodil župan občine.
Tako si je naš župan Slavko Poglajen prislužil poseben aplavz vseh
udeležencev.
V petek, 28. novembra, smo zaključili letošnja tekmovanja Gasilskih
zvez Kamnika in Komende s tekmovanjem v pikadu. V organizaciji
PGD Komenda se je v štirih kategorijah pomerilo 136 mladih gasilcev.
Po društvih je zmagala PGD Motnik pred PGD Komendo in PGD
Šmarco. Drugo mesto za naše društvo so osvojili Nika Mencigar, Jan
Marolt in Janja Marolt, ki so vsak v svoji kategoriji osvojili srebrne
medalje.
Ob zaključku letošnjih tekmovanj smo razglasili tudi skupne uvrstitve
celoletnih tekmovanj, kjer so prvo mesto osvojili PGD Tunjice, drugo
mesto PGD Šmarca, tretje mesto PGD Komenda, za njimi so se uvrstili PGD Zgornji Tuhinj, PGD Motnik, PGD Križ, PGD Kamnik, PGD
Sela, PGD Gozd, PGD Kamniška Bistrica, PGD Nevlje, PGD Moste,
PGD Šmartno, ŠGD Špitalič, PGD Srednja vas in PGD Duplica.
Naše mlade gasilce je na gasilskih vajah obiskal tudi Miklavž, sedaj
pa imajo počitnice, zato da si vsi skupaj malce oddahnemo ali pa pomagamo pri raznosu koledarjev. Kot vodjo mentorjev mladine pri Gasilski
zvezi Komenda me veseli, da so v letošnjem letu tudi v PGD Moste
začeli z vajami za mlade gasilce, saj so se začeli udeleževati tekmovanj,
kar je zasluga mentorja Tadeja Pojeta in njegovih pomočnikov.
Na pomoč!
Mihaela Poglajen

Aplenca se smeje
TAKSIST
Mladenič v taksiju liže liziko in taksist ga dobronamerno opozori:
»Pobič, sladkor povzroča zobno gnilobo!«
»Veste, moj ded je doživel 100 let in je ob smrti imel še vse cele zobe!«
»Pa ne boš rekel, da je imel rad lizike?«
»Ne – le zase se je brigal!«
POŠTAR
»Si slišal, da Jožeta žena vara?«
»Nisem. Kako pa je ugotovil?«
»Saj veš, da se je preselil v Maribor?«
»Ja, to vem.«
»Vidiš, poštarja ima pa še istega.«
DIMNIKAR
Dimnikar vpraša ženo:
»Kaj bi storila, če bi te prevaral?«
»Dala bi te v časopis!«
»Kako? Tega časopisi ne objavljajo. Kaj bi pa pisalo?«
»Da je tvoj pogreb pojutrišnjem ob 16.00 uri!«
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VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE, SREČNO NOVO LETO,
PREDVSEM PA VELIKO DUŠEVNE SREČE,
VAM ŽELI KOLEKTIV
MEDIADOM KAMNIK
Tehnična trgovina
Ljubljanska 3c, 1241 Kamnik
Telefon 01 839 47 97

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

@elite spremeniti svoj
videz?
Oglasite se, z veseljem
vam bomo pomagali.

S profesionalno
kozmetiko JOICO,
ILIRIJA,
SCHWARZKOPF,
LONDA
bodo vaši lasje
zdravi in lepi
Snežinke tiho prekrijejo sledi,
a čas naj ne zabriše dragocenih vezi,
ki stkali smo jih do soljudi.

Vsem našim članom in vsem krajanom želimo,
da v letu 2015
stkejo veliko dragocenih vezi
med ljudmi. Srečno!

HVALA, KER NAM ŽE 25 LET ZAUPATE
ODPRTO:
Ponedeljek 7.00–14.00
Torek 7.00–14.00
Sreda 7.00–19.00

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

Želimo vam prijetne in doživete božične praznike,
v novem letu 2015 pa obilo zdravja in veliko prijetnih
srečanj v našem salonu.
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GEOLOŠKI KROŽEK KAMENKOST

Glasilo občine Komenda 12/2014
Dvajseto leto delovanja

V šolskem letu 2014/2015 poteka že okroglih 20 let delovanja geološkega krožka KAMENKOST.

To je za tako občino oziroma šolo kar dolga doba in zdi se mi kar zanimiv podatek, ki kaže na velik interes vodstva šole za delovanje tega
krožka. Tudi sama uprava občine Komenda skupaj z bivšim županom
Tomažem Drolcem so nam bili naklonjeni, saj nas podpira že ves čas
odkar aktivno sodelujemo na Mednarodni razstavi mineralov, fosilov in
okolja MINFOS v Tržiču. Naše sodelovanje na tej razstavi pa je bilo to
pomlad že enajsto.
Poleg razstav v Tržiču pa se je ta krožek udeleževal v svojem dvajsetletnem delovanju še drugih razstav: v Škofji Loki, v Lipnici pri Kropi,
s posamičnimi primerki nekateri člani in mentor na občasni razstavi
Alpe v Prirodoslovnem muzeju Slovenije /PMS/, v Medobčinskem
muzeju Kamnik /MM:K/ na gradu Zaprice na razstavi Fosili iz okolice
Kamnika. Za to razstavo je bil pobudnik prav naš krožek. K sodelovanju na njej pa smo povabili tudi Prirodoslovni muzej Slovenije in dr.
Jureta Žaloharja ter Tomaža Hitija. Vsi so se z veseljem odzvali;
PMS s predstavitvijo župnika in raziskovalca Simona Robiča, Žalohar
in Hiti pa z njunimi pomembnimi najdbami iz Tunjiškega gričevja –
najstarejšim fosilnim morskim konjičkom na svetu in še nekaterimi zanimivimi fosili iz istih plasti. Ta razstava se je potem selila še na našo
šolo v Mostah, v Notranjski muzej v Postojni ter v Gorenjski muzej v
Mestno hišo v Kranju. Ob teh razstavah sta izšli tudi dve knjižici: Fosili iz okolice Kamnika in Gremo iskat fosile.
Spomladi na razstavi MINFOS nas je mentor krožka v Mežici Jure
Škudnik povabil na raziskovalno-nabiralno ekskurzijo v njihov Rudnik
svinca in cinka. Ker naj bi obiskali del rudnika, ki ni odprt za vse turiste,
je bilo starostno in številčno omejeno na sedem otrok starih od 5. razreda dalje.
V nedeljo, 16. Novembra, smo se pred šolo v Mostah zbrali že ob
5:30 in čez Jezersko krenili proti Koroški. V Mežici nas je na dogovor-

jenem mestu že čakal Jure Škudnik in se z nami odpeljal do centra
Rudnik svinca in cinka, ki ga sestavljata muzej, recepcija in vhod v turistični del rudnika. Tam smo spoznali vodiča Marka, dobili čelade in se
odpeljali naprej proti višje ležečemu vhodu v rudnik. Pred tem vhodom
so člani krožka dobili kolesa, vodič Marko pa nam je še predstavil
zgodovino rudnika in kaj ter kako so v tem rudniku pridobivali, katere
minerale je v teh rovih moč dobiti... Največji del predavanja je posvetil
mineralu vulfenit, kajti mežiški rudniki so znani prav po tem mineralu
po celem svetu.
V rovih smo se ustavili na dveh lokacijah, kjer smo si lahko sami
nabrali vzorce galenita, sfalerita, aragonita in kalcita. Vsak si je nabral
po nekaj primerkov mineralov, ki se dajo dobiti v tem rudniku le vulfenita v tem delu rovov ni bilo. V rudniku smo se zadržali skoraj štiri ure.
Ko smo v rudniški recepciji oddali čelade, smo si ogledali še zbirko
kristalov in rudnin iz mežiškega rudnika. Ob ogledu teh lepih primerkov
nas je vodič Marko presenetil z manjšimi kosi vulfenita za naše zbirke.
Izpred rudnika smo se odpeljali na turistično kmetijo nad Mežico,
kjer so nas že čakali mežiški krožkarji s svojimi primerki mineralov. Z
njihovim mentorjem Juretom sva se namreč dogovorila, da si bodo
otroci izmenjali njihove primerke. Mi smo imeli v ta namen s seboj fosile. Trgovina je stekla tako, da so bili na koncu vsi zelo zadovoljni. Po
trgovanju smo šli v jedilnico in se lotili prave kmečke malice. Ko so se
»mladi geologi« najedli, so odigrali še eno nogometno tekmo, po tekmi
smo napravili nekaj »gasilskih« fotografij in se več kot zadovoljni polni
lepih vtisov odpeljali proti Komendi.
Zelo smo bili hvaležni Juretu Škudniku za povabilo in odlično organizacijo, prijaznemu vodiču Marku za zanimivo predstavitev, vodenje
in podarjene vulfenite in ne nazadnje Marku Poglajnu za varno vožnjo.

--Ko smo šli z geološkim krožkom v rudnik Mežica nabirat minerale, sem
se imela zelo lepo. Najbolj všeč mi je bilo, da smo kolesarili po rudniku
in nabirali minerale v neturističnem delu. Vsak je našel vsaj en lep primerek kalcita, ki ga je doma skrbno spravil. Malo neprijetne so bile samo
vožnje s kombijem po ovinkasti cesti, saj smo se nekajkrat ustavili zaradi preventive bruhanja.
Nina Mikelj, 5.b
V Mežici mi je bilo všeč izkopavanje kamnin in raziskovanje zaprtega
dela rudnika. Zabavali smo se tudi, ko smo kolesarili in kasneje iskali
dele koles, ki so nam jih »palčki« skrili. Super je bilo tudi v muzeju, kjer
smo videli veliko različnih vrst mineralov.
Super smo se imeli in komaj čakam še na kakšen podoben izlet.
Aljaž Pöschl, 5.b
Ko smo prispeli v Mežico, smo si na glavo nadeli čelade in se s kombijem odpeljali proti rudniku. Ko smo prišli tja, smo vzeli vsak svoje kolo
in prižgali luči na čeladi. Odpravili smo se notri iskat kamnine. Po vrnitvi iz rudnika smo si ogledali še muzej, odšli potem na malico, kjer smo
menjali kamenje. Bilo mi je zelo všeč.
Danaja Voldrih Simšič
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Občinsko
prvenstvo v gorskem kolesarjenju
Gorski kolesarji so 23. novembra zopet merili moči na odprtem občinskem prvenstvu v Suhadolah,
ki je bilo že 18. po vrsti.
V hladnem in oblačnem vremenu se je zbralo lepo
število kolesarjev, ki jih je večina vajenih tudi takšnih pogojev. Potrebno je bilo nekoliko več časa
za ogrevanje pred startom. Na krajšo, 500m dolgo
progo, so se najprej podali najmlajši, ki so ob pomoči staršev zavzeto vrteli pedala. Za pogum in
borbenost na mogoče za njih prvem resnejšem
tekmovanju so dobili lične medalje v obliki zelenih žabic. Najboljši trije v posamezni starostni
kategoriji ločeni po spolu pa so prejeli še posebne
kolajne, ki so jih nato s ponosom kazali staršem in
številnim navijačem, ki so jih nagradili z aplavzom. Posebna pohvala velja najmlajšim, za najhitrejšo Elo Koncilija pri deklicah in Nika Auerja
pri fantih do 6 let, ki sta se pogumno podala na
progo. Mogoče bomo v prihodnosti imeli šampione med temi imeni. Starejši dečki in deklice, članice in člani ter veteranke in veterani so se pomerili na 4,5km dolgi progi do mlinčkov. V gozdu je
bila proga mokra in spolzka, zato so imeli nekateri tekmovalci kar nekaj težav. Nekaj je bilo tudi
padcev, ki pa so se na srečo končali le z lažjimi poškodbami brez hujših
posledic. Tudi letos so bili močnejši kolesarji KD Radenska ROG-a
pred kolesarji Calcit bike team-a. Absolutno je bil najboljši Rok Korošec, ki pred prestopom med cestne kolesarje tekmoval z gorskim kolesom v kategoriji mlajših članov na UCI tekmah (svetovna lestvica), kjer
ima vrsto odličnih rezultatov. Nastopil je tudi na svetovnem prvenstvu v
cross country-u in v Eliminatorju, kjer je zasedel 27. mesto. V Suhadolah je za sekundo premagal lanskoletnega zmagovalca domačina Luko
Pibernika, ki se kljub temu, da je cestni kolesar, dobro znajde tudi na
gorskem kolesu. Svojo tekmovalno kariero bo naslednjo sezono nadaljeval v italijanskem profesionalnem moštvu Lampre. Pohvalo zaslužijo
prav vsi tekmovalci, ki so pokazali veliko borbenosti, zato je bila tekma
zanimiva tudi za gledalce, ki se jih je kar nekaj zbralo ob progi.
Rezultati - deklice do 6 let: 1. Koncilija Ela 05:31 ŠD Suhadole,
dečki do 6 let: 1. Auer Nik 02:33 Calcit bike team, 2. Starovasnik Timotej 02:51 ŠD Suhadole, 3. Kokalj David 02:55 Calcit bike team, 4.
Ocepek Leon 05:28 ŠD Suhadole, deklice 7-10 let: 1. Kranjec Žagar

Hana 01:59 Calcit bike team, 2. Kranjec Zoja 02:10 Calcit bike team, 3.
Koncilija Neja 03:05 ŠD Suhadole, 4. Šalamon Julija 03:18 Mengeš,
dečki 7-10 let: 1. Starman Gal 01:58 Calcit bike team, 2. Dečman Jaka
02:04 Calcit bike team, 3. Korošec Nejc 02:53 Suhadole, dečki 11-15
let: 1. Cizelj Pavel 11:42 KD Radenska, 2. Finkšt Matic 12:14 KD Radenska, 3. Kranjec Žagar Matic 12:15 Calcit bike team, 4. Debevec Blaž
12:50 KD Radenska, ženske 16-30 let: 1. Jeretina Katja 15:07 KD Radenska, moški 16-30 let: 1. Korošec Rok 10:39 KD Radenska, 2. Pibernik Luka 10:40 KD Radenska, 3. Merčun Matej 11:26 KD Radenska, 4.
Ručigaj Žiga 11:40 KD Radenska, ženske 31-50 let: 1. Kranjec Mira
15:08 Calcit bike team, moški 31-50 let: 1. Žagar Luka 11:32 Calcit
bike team, 2. Kovač Marjan 12:10 4MQ WLODN Bike, 3. Starman Jan
12:32 Calcit bike team, 4. Jenko Igor 14:27 ŠD Suhadole, ženske nad
50 let:1. Blejc Anastazija 24:17 Mengeš, moški nad 50 let: 1. Čehun
Srečo 13:56 ŠD Suhadole, 2. Ocepek Pavel 14:28 ŠD Suhadole, 3. Blejc
Matjaž 14:52 TRSO, 4. Pibernik Tomaž 16:16 ŠD Suhadole.
Peter Pibernik

Badminton
set do 30 točk, nato pa v izločilnih bojih na dva dobljena seta do 15.
Turnirja se je udeležilo 16 dvojic, najboljši pa so bili:
1. mesto: Uroš Bregar/Igor Tomazin
2. mesto: Matic Fortuna/Dejan Tomažič
3. mesto: Lojze Krapež/Jure Šinkovec
Vse rezultate turnirja lahko vidite na povezavi:

www.tournamentsoftware.com

V nedeljo, 7. decembra 2014, smo organizatorji Badminton kluba Komenda v Centru Harmonija v Mengšu uspešno izpeljali prvega od treh
rekreativnih turnirjev badmintona na Gorenjskem.
Posebnosti turnirja sta bili, da se
je igrala samo ena disciplina - disciplina dvojic, ko ni pomembno, kako
je dvojica sestavljena in je zaradi
sistema tekmovanja malo čakanja
med tekmami za udeležence. Igralo
se je namreč najprej v skupinah en
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TGM KOSIRNIK, ROMAN KOSIRNIK S.P.
Moste 1B, 1218 Komenda
info@tgm-kosirnik.si
www.tgm-kosirnik.si
Nudimo vam:
izdelavo kanalizacijskih hišnih priključkov, rušenje objektov, asfaltiranje, tlakovanje, urejanje dvorišč in cestišč (izkopi, priprava
terena), prevoze s kamionom (razsuti tovor) ter prevoze strojev.
Nudimo tudi opravljanje zimske službe.
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO 2015
vam želi kolektiv TGM KOSIRNIK, Roman Kosirnik s.p.

Aplenca

ŠPORT

Glasilo občine Komenda 12/2014

Sankukai državno prvenstvo za otroke

Naši mladi karateisti in karateistke, ki so na
regijskih tekmah dosegli najvišje rezultate, so
vznemirjeno pričakovali 16. november 2014.
Takrat so se namreč zbrali v športni dvorani v
Kočevju, kjer je bilo Državno prvenstvo za
otroke. Udeležilo se ga je kar 140 tekmovalcev in tekmovalk iz Sankukai karate klubov
iz vse Slovenije, tribune pa so napolnili številni navijači, ki so svoje favorite ves čas
glasno spodbujali.
Tekmovanje se je pričelo z uvodnimi bese-

JUDOISTI JK KAMNIK

dami podpredsednika Sankukai karate
zveze Slovenija Deana Levačiča, odprl pa
ga je župan občine Kočevje dr. Vladimir
Prebilič, ki je tekmovalcem zaželel veliko
športnih uspehov. Sledila je predstavitev
karate tehnik domačega kluba, nato pa so
se začela borišča, kjer so se tekmovalci
merili v različnih kategorijah glede na starost in težo. Dekleta so pokazala veliko
elegance pri izvajanju kat, fantje pa športno
tekmovalnost v borbah. Oboji so svoje
znanje karateja lahko pokazali tudi v ippon
kumiteju. Tekmovanje je prevevalo športno

vzdušje; tako na tribunah, kot med tekmovalci.
Na koncu tekmovanja so naši mlajši in starejši člani navdušili z atraktivnimi prikazi različnih karate tehnik. Pospremili smo jih z
aplavzom. Na stopničke sta se vsak v svoji
kategoriji povzpela tudi karateista iz Karate
kluba Komenda, ki sta tekmovala med kadeti (12 – 15 let). V kategoriji 45 – 50 kg je
Tilen Bunčič dosegel odlično 3. – 4. mesto.
Prav tako pa si je 3. – 4. mesto priboril tudi
Matej Kogovšek. Za osvojeni mesti jima iskreno čestitamo!
Športni pozdrav!
Saša Voler

Državni prvak je Komendčan!
Državno prvenstvo za cicibane in mlajše deklice in dečke - Maribor 2014

Komendski in kamniški
judoisti
smo se prvič udeležili tudi državnega prvenstva za
mlajše kategorije.
Že takoj smo dosegli odlične rezultate, med drugimi
tudi stopili na najvišjo stopničko:
Jakob Plantarič je v svoji težinski kategoriji
osvojil zlato, Nik Špoljarič srebro, dekleti Angelina Pajić in Brina Frece pa bron. Za medaljo
je le malo zmanjkalo Luku Žagarju in Eneju
Vukšiniču, ki sta osvojila 5. mesti.
Tekmovanje je bilo za naših 6 udeležencev
zelo uspešno in napeto. Že s samo udeležbo
tako pomembnega tekmovanja so si tekmovalci nabrali ogromno izkušenj. Jakob Plantarič je
do zlata in naslova državnega prvaka prišel po
3 zasluženih zmagah. Prvi borbi sta bili suvereno in hitro končani z zmagami na ippon, v

zadnji,
finalni
borbi, pa se Jakobu ni vse izšlo
po načrtih, saj je
po nekaj sicer
dobrih poizkusih,
nasprotnik vedno
našel rešitev in
Jakoba lovil s
proti meti. V zadnjih 15 sekundah pa je Jakob
le uspel nasprotnika dobiti v trenutku slabega
ravnotežja in ga s proti metom uspel vreči na
hrbet za ippon, kar je pomenilo osvojitev 1.
mesta in naslova državnega prvaka.
Kar pa je Jakoba pripeljalo na vrh, je Nika
Špoljariča stalo naslova. Nik je po dveh zmagah finalno borbo vodil do zadnjih 2 sekund
pred koncem, takrat pa ga je nasprotnik s proti
metom prisilil na tla, kjer ga je kljub Nikovemu
reševanju uspel prijeti v končni prijem. Niku
se je tako izmuznil naslov državnega prvaka in
se je moral zadovoljiti z naslovom podprvaka.
Prav tako pa sta se odlično odrezali dekleti.

Angelini Pajić je kljub predhodni bolezni uspel
veliki met in si je z dvema zmagama in enim
porazom priborila bron, ki ga je osvojila tudi
Brina Frece. Manj sreče je imel Luka Žagar,
saj mu z eno zmagano borbo v drugih borbah
ni uspelo vreči nasprotnika na hrbet. Tako je
pristal na še vedno odličnem 5. mestu; tako
tudi Enej Vukšinič.
Judoisti zelo hitro napredujejo in na vsaki
tekmi to dokazujejo z odličnimi rezultati. Želimo jim veliko uspeha še naprej.
Boštjan Veinhandl

Uspešna plesalca
Plesni par Jaka Podgoršek in Katarina Matuš končujeta uspešno sezono v
mladinski kategoriji standardnih in latinsko ameriških plesov.
Letos jima je poleg trikratnega naslova državnih
podprvakov uspelo doseči veliko dobrih rezultatov. Izredno naporno je bilo obdobje september
in oktober, ko sta se praktično vsak vikend borila na tekmovanjih v tujini (Beograd, Bratislava,
Praga,Dunaj) in na domačih tekmovanjih, ter
dosegala polfinalne in finalne uvrstitve.
Prejšnji vikend sta tekmovala na WDSF
tekmovanju v Mariboru in v kategoriji mladincev v standardnih plesih dosegla 6. mesto.

Tekmovalo je 38 tekmovalcev iz 15 držav,
ocenjevalo pa jih je od 9 kar 8 tujih sodnikov.
V latinskoameriških plesih pa sta bila 9. med
44 tekmovalci.
Kot drugo uvrščena na slovenski raiting lestvici sta sredi novembra prejela nominacijo
za Svetovno prvenstvo, ki bo 20. decembra v
Rigi v Latviji. Uvrstitev na svetovno prvenstvo v standardnih plesih je bil tudi njun največji cilj v letošnjem letu, kar sta dosegla z

ogromno vloženega treninga in truda.
Zahvaljujemo se vsem,
ki ju podpirate
na njuni športni poti.
MM

35

Glasilo občine Komenda 12/2014

Aplenca

ŠOLA

Obiskal me je Miklavž

Učencem 1. B pa je bilo najbolj všeč …

FILMSKI KULUTURNI DAN

V soboto me je obiskal Miklavž. Darilo mi
je dal v nogavico, ki smo jo v petek zavezali na
stol. Bil sem presenečen. Takoj smo se začeli
igrati igrico, ki sem jo dobil. Pojedel sem dve
čokoladici, ki sem ju našel v nogavici.
Maks Tomažič, 2. a

… ko sem lahko strigel klobuk pa noge. (Maks)
… ko sem lepil in strigel noge in telo. (Nik)
… ko smo delali pingvinčke.(Lea, Nika, Vid)
… ko sem strigel pingvinčke in snežinke.
(Anže Kos)
… ko smo izdelovali pingvine in snežake.
(Kaja)
… ko smo strigli snežake, krogce. (Sven)
Najbolj mi je bilo všeč, ko sem se lahko družila s prijatelji. (Zoja)

Nižja stopnja osnovne šole v Mostah smo si v
tednu po Miklavžu ogledali film Božičkov vajenec in čarobna snežinka v Bernikovem domu
v Domžalah.

V petek in soboto me je obiskal Miklavž. V
petek zvečer mi je pri moji babici pustil darilo.
Ko sem ga odvila, sem videla kuharsko knjigo
z recepti.
Patricija Kern, 2. a
Miklavž me je obiskal v soboto in v petek. V petek sem bil pri cerkvi v Komendi. Tam sem dobil
štiri darila. Videl sem tudi novega Luciferja, ki
ima zelo močne roge in temno rdečo barvo.
Maj Kavčič, 2. a

PRAZNIČNO VZDUŠJE NA ŠOLI V
MOSTAH
Tako kot se po vseh, večjih slovenskih mestih
prižigajo novoletne lučke, smo tudi v šoli v
Mostah svečano prižgali lučke na novoletni
jelki. Okrasili so jo učenci in učitelji podaljšanega bivanja, pri prižigu pa so sodelovali prav
vsi učenci šole. Učenci so v spodnjih vrsticah
strnili nekaj svojih vtisov.
Imeli smo novoletno jelko, ki sem jo pomagal postaviti. Vsi razredi smo ob njej peli in
plesali. Tretji razredi smo skupaj zapeli pesem
Po mest' sem španciral. Prižig lučk mi je bil res
zelo všeč.
Oskar Veler, 3. b
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 … in lučke na novoletni jelki so se prižgale. Bilo je zelo napeto.
Med nastopajočimi sem bil tudi sam. Z razredom smo zapeli tisto našo ljudsko Po mest'
sem španciral.
Anej Kepic, 3. b

TEHNIŠKI DAN -- POLEPŠAJMO PRAZNIČNE DNI
V šoli sem naredila snežake.
Jeanin Pavli Kralj, 1. a
Naredila sem pingvinčka in snežaka. Okrasili
smo učilnico.
Brina Grkman, 1. a
Všeč mi je, kadar ustvarjamo. Naredil sem robota, pingvina in sneženega moža.
Miha Boševski, 1. a
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PRVIČ NA CANKARJEVEM TEKMOVANJU
Bilo je v redu. Malo sem se bal. Upal sem, da
bom napisal dobro in čim bolj smešno zgodbo.
Bilo je vznemirljivo.
Jakob Zgonc, 2. č
4. decembra smo pisali Cankarjevo tekmovanje. Dva meseca smo se pripravljali pri dodatnem pouku. Brali smo knjigi O povodnem
možu in Mojca Pokrajculja. Tisti dan sem bil
malo nervozen. Potem mi je šlo kar dobro. To
je bila zame zanimiva izkušnja.
Gašper Magister, 2. a
Prvič sem sodeloval na Cankarjevem tekmovanju. Napisati smo morali pravljico o mojem
pravljičnem junaku, ki je potrkal na Mojčina
vrata. Jaz sem izbral Sovico Oko. Tekmovanje
mi je bilo zelo všeč.
Jakob Rhode Homan, 2. a

DAN DEJAVNOSTI – ŠEGE IN NAVADE
Na dnevu dejavnosti smo se naučili nekaj o
šegah in navadah. Obdelali smo različne praznike in šege – dan spomina na mrtve, gregorjevo, tepežkanje, koledovanje, kurentovanje,
cvetno nedeljo, pisanice, advent. Advent danes
praznujemo tako, da prižigamo sveče na adventnih venčkih in otroci jemo čokolade iz
adventnih koledarjev. Včasih pa so ta praznik
praznovali čisto drugače . Otroci so za darilo
dobili suho sadje. Veliko ljudi se je pripravljalo
na božič in postavljalo jaslice.
Alja Trobec Breznik, 4. a
V torek, 2. decembra, smo imeli naravoslovni
dan. Po skupinah smo predstavili miselni vzorec. Pogovarjali smo se o praznikih, šegah in
navadah. Obdelali smo tudi tri dobre može, ki
nas obiščejo v decembru. Poiskali smo razlike
med njimi in podobnosti. Rešili smo križanko
in osmosmerko s starimi imeni mesecev. Učili
smo se, kako so včasih praznovali poroko in
kaj je bila nevestina bala.
Nejc Klemenčič, 4. a

Kaj ti je bilo v filmu najbolj všeč?
Stroj za izdelavo igrač je bil megastičen.
Nina Osredkar, 2. a
Všeč mi je bilo, ko je na koncu bila prava pojedina – pečenka.
Maks Tomažič, 2. a
V igluju se je Timova mamica pogovarjala s
snežnimi duhovi in ugotovila, da mora Nikolaj
obiskati vrata številka 3 in poiskati medvedka.
Zala Mia Švigelj, 2. a)
Bivši Božiček postane ravnatelj sirotišnice,
Nikolaj postane Božiček, bivši ravnatelj pa se
upokoji.
Maks Tomažič, 2. a

LONDONSKI DAN
Kot po navadi, sem se zbudil prvi. Moja sostanovalca sta veselo smrčala, jaz pa se celih trideset minut nisem imel kam dati.
Ob 7.00 so zvonile tri budilke (za vsak primer)
in Jana tudi zbudile. Maj pa je prespal ves ta
hrup, ki se ga da primerjati z zvonjenjem cerkva
v Ljubljani opoldne, in še varnostno bujenje čez
pet minut. Z Janom sva morala biti malo zlobna
in sva ga zbudila z najglasnejšo zračno hupo, kar
se jih je dalo dobiti na internetu. Bujenje je bilo
blazno smešno, saj je bujenec skoraj padel s postelje, tako sva ga prestrašila, revčka.
Za zajtrk smo kot po navadi imeli britanske
tradicionalne sladke medene neokusne kosmiče. Za moj slovenski okus so bili čisto preveč
sladki, mleko pa se je na koncu skoraj zgostilo,
toliko sladkorja je ostalo notri.
Spet smo tekli, da ne bi zamudili avtobusa
za šolo. Ta angleški dvonadstropni bus je izjemen izum, saj se ti iz višjega nadstropja odpira
odličen pogled na londonske ulice, le da iz
meni neznanega razloga ljudje vedno zasedejo
prve štiri sedeže. Zato nikoli ne dobiš tistega
kraljevskega razgleda in vedno sediš zadaj
med navadnimi državljani.
Pred poukom nismo bili na vrhuncu komunikativnosti, saj je šola naredila usodno napako, ali kot bi Britanci rekli »fatal error«, in
uredili brezžični internet po vsej zgradbi.
Pouk se je kot po navadi vlekel ko jara kača in
nam je bilo dolgčas, saj smo kljub drugačnemu
in bolj zanimivemu načinu poučevanja čutili
odpor do šole. Večino časa smo dokončevali časopis, ki smo ga izdelovali čez teden. Pohvaliti
moram še šolske sendviče, saj so bili neštetokrat
boljši od hrane, ki so nam jo dale gospodinje.
Po končanem pouku smo zavili v našo stalno
restavracijo, ki je bila last ostarelega turškega
para (vsaj po naglasu sem sklepal tako). Jedel
sem daleč najboljšo in okusno jed Angležev,
Fish’n’Chips, namreč. Ne vem, ali je bila kriva
hrana ali le moja lakota, a vedno ko sem ugri-
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znil v ribo, sem se opekel v jezik in cel obrok
nisem čutil okusa, zato je dokončna odličnost
te jedi zavita v meglo.
Enkrat za spremembo je bila podzemna tako
prazna, da smo se lahko skoraj vsi posedli.
Marina nas je po mestu vodila s hitrostjo, ki je
že skoraj mejila na tek, a tega smo se že navadili. Hodili smo do Oxford streeta, trgovskega
središča Londona. Kamorkoli si pogledal,
povsod si videl trgovine. Večina fantov nad
tem ni bila navdušena, jaz pa obožujem nakupovanje in so se mi zdele tri ure, ki so nam jih
namenili, kar malo premalo. Po trgovinah sem
šel raje s puncami, kar je bila izjemna odločitev, saj sem se krasno zabaval, po drugi plati pa
sem postal nosač vrečk in so me zvečer roke za
znoret bolele. Na koncu smo šli še v trgovino,
ah, kaj trgovino, kar svetišče, v Nike shop namreč. Dekleti sta si ogledovali superge za tek,
jaz pa sem bil v nogometnih nebesih, povsod
dresi, kopačke, žoge … Večerna podzemna je
bila pravo nasprotje dopoldanskemu prevozu;
bili smo stlačeni kot sardine v konzervi. Vsi
smo skoraj molili, da bi se vožnja čim prej
končala. Naša zadnja točka ogleda je bil Observatorij. Sicer ga nismo videli od znotraj,
ampak smo bili te napake vodičke ali pa le
gole sreče zelo veseli. Okolica je bila značilna
britanska, travica skrbno pristrižena, grmovje
čudovito obrezano, skratka vse brezhibno.
Ko smo se vrnili domov, sem že upal na
spanje, toda kot zakleto so se vsi polni vtisov
želeli pogovarjati po Facebooku, tako da sem
bil prikrajšan kar za nekaj ur spanca. Naslednji
dan smo odleteli domov, tako da so bili to
moji zadnji in najljubši spomini iz Londona.
Tilen Bunčič, 9. c

Ciciban planinec
V letošnjem šolskem letu smo se v vrtcu Mehurčki odločili, da bomo oživeli planinsko dejavnost Cicibana planinca. Začeli smo se podajati na skupne sobotne planinske izlete s starši
in planinskim vodnikom Zoranom Sodnikom.
Najstarejši oddelki pa smo tudi v dopoldanskem
času izkoristili lepo jesen in se podali na planinski izlet. Osvojili smo Strmco v Suhadolah,
kjer se nam je odprl prekrasen razgled na Komendo in letališče. Kosilo smo imeli v osrčju
gozda pri Mlinčkih. V gozdu so otroci uživali
in tudi vzpon v hrib jim ni bil pretežak. Vzgojitelji smo se odločili, da se bomo še podajali na
izlete v našo prelepo bližnjo okolico in čim
bolje izkoristili lepote narave, ki jih imamo.
Melita Podgoršek
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Pred novim letom
V vrtcu Mehurčki vsakič, ko se leto zaključuje, pripravljamo posebne dogodke in tako
poskušamo decembrske dneve čim lepše
preživeti.
Tudi v skupini Želvice smo pripravili vrsto
dejavnosti, ki so popestrile prednovoletni čas.
Naša igralnica si je nadela slovesno obleko:
smrečica, snežinke, okraski, lučke… vse je bilo
na red. Da pa se ne bi izkazali le kot aranžerji,
smo želeli decembrski val pričakovanja vsem
obogatiti tudi z igro in s pesmijo. Želeli smo
razveseliti starše, prijatelje iz sosednjih skupin
ter šolarje prvih in drugih razredov. Zanje smo
zaigrali predstavo Živali pri babici Zimi.
Naše otroke pa sem povprašala o njihovih
željah in razmišljali so takole:
Kaj želiš svojim prijateljem, staršem in
sebi za novo leto?
Samo: Želim vam, da bi se imeli lepo, da bi
se imeli radi, da bi srečni hodili v službo in v
vrtec.
Nika: Mamici želim, da bi dobila nov vazelin in da ga ne bi spet zgubila. Očku želim nove
hlače. Vsem pa želim veliko veselja.
Tim: Želim vam, da bi bili veseli in zdravi.
Julija: Srečno novo leto vam želim. Vsak
dan naj bo božič, ki si ga predstavljate.
Mija: Vsej družini želim srečen božič, da
bomo zdravi in veseli.
Nejc: Želim, da bi bila oči in mami zdrava
in da ne bi bila nikoli bolna.

Plamenček
Poslanica:
»Hvala, Prijatelj.
Dobil sem Tvoj dar.
Prižgal si ga v Betlehemu
in poskrbel,
da je prišel do mene.
Sprašujem se, zakaj sem ga dobil.«
»Dobil si priložnost.
Bodi odgovoren in pusti svoj pečat.
Poskusi.
Koliko ti je mar?«

Luka: Želim, da bi se veliko skupaj igrali in
bili veseli.
Teja: Želim, da bi se z bratcem igrala igrico
na računalniku in da bi se imeli vsi radi.
Peter: Želim vam srečen božič in da bi bil
vsak dan srečen.
Dorian: Da bi bili srečni in veseli.
Nik M.: Želim, da bi meli srečen božič,
meni pa še zelo zelo srečen in lep božič in da bi
bilo atiju in mami lepo v službi.
David J: Želim vam, da bi bili nasmejani
celo leto.
Arne: Da bi bil zdrav in dober:
Blaž: Da bi se imeli lepo in radi in da bi šolarji delali domače naloge.
Jakob: Želim si, da bi dobil pikado.
Jaka: Da bi se vsi lepo imeli, ko bo sneg.
Lukas: Želim vam srečne dogodke.
Aneli: Mamici in atiju želim srečno novo
leto.
In na koncu še voščilo krajanom:
Dobri časi ne padejo z neba. Dobre čase si
lahko naredimo sami, vendar ne z denarjem
in tehniko, marveč s srcem in dobroto. Le
dobri ljudje delajo dobre čase: če vlada dobrohotnost; če molči nasilje; če se blaginja
deli; če se ljudje imajo radi; če se najde prostor za kakšno rožo in čas za prijazno besedo.
(Phill Bosmans)
Enota Moste, Irena Goropečnik

Naj vam bo mar.
Hvala, ker nas spremljate in nam priskočite
na pomoč. Mi pa bomo še naprej kar najbolje
pripravljeni služiti. Zato, da svet za seboj pustimo boljši.
Komendski skavti
Naj bo mir, kjerkoli ste, vaša izbira.
Vse, ki jih srečate na svoji poti, povabite,
da se vam pridružijo. – Louise L. Hay
Blagoslovjene praznike vam želi steg
Ognjeviti delfin!
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ŠAH

Šahovski utrinki
vakovič, Erlend More,
Anže Novak, Aleksander Kozarski) je osvojila 10. mesto. Ekipa
ŠK Komenda Pogi (v
postavi Jan Šubelj, Jan
Marn, Staš Ahtik, Matej Mlakar) je osvojila
11. mesto.

bastijan markoja, Tilen Lučovnik, Teja Vidic,
Andrej Kobold, Samo Kralj, Alja Bernik, Erlend More, Alenka trpin, David Miličevič,
Anže Novak) je osvojila 6. mesto. V I. LIGI je
zmagala ekipa ŠD Vrhnika. Ekipa ŠK Komenda Suma (v postavi Franc Poglajen, Jan Šubelj,
Jan Marn, Filip Trplan, Matej Mlakar. Ana Pibernik) je osvojila 9. mesto.
ZAKLJUČNI TURNIR OSREDNJE

Posamezno OŠ PC Domžale 2014-dečki do 12 let
DRŽAVNA ČLANSKA LIGA 2014 - Člani
ŠK Komenda so letos prvič nastopili v Državni
članski ligi, ki je bila od 14. do 16. 11. 2014 v
Ljubljani, od 28. do 30. 11. 2014 na Otočcu in
od 12. do 14. 12. 2014 v Mariboru. V močni
konkurenci, med velemojstri in mednarodnimi
mojstri, so se naši člani (v postavi Igor Kragelj,
Bojan Hribar, Jan Gantar, Laura Unuk, Blaž
Debevec, Igor Juhant, Boris Skok, Gregor
Ogradi, Teja Vidic, Anton Trebušak, Tine
Budkovič) dobro borili in upirali nasprotnikom. Dobili smo dva dvoboja, vsaki ekipi odvzeli nekaj točk, tako smo dobro zastopali
klub, saj smo nastopili samo z domačimi
igralci; brez kupljenih tujih velemojstrov in
mednarodnih mojstrov. Ekipa je imela kar za
cca 150 točk nižji rating (2098) druge najnižje
ratingirane ekipe, najvišja ekipa pa je imela
rating 2465. Ekipa je osvojila 10. mesto in bo
naslednje leto nastopala v I. članski ligi zahod
in se poskušala ponovno uvrstiti v najvišjo ligo.
Ekipi manjka samo še kakšno leto ali dve trdega dela pa bo lahko redno nastopala v tej ligi.
III. ČLANSKA LIGA ZAHOD 2014 v
Ilirski Bistrici od 21. do 23. 11. 2014. Ekipa
ŠK Komenda Popotnik (v postavi Novica No-

FIDE
TURNIR
2014 - Tekmovanje je
bilo v Ljubljani od 10.
9. 2014 do 12. 11.
2014. Osvojili smo 2.
mesto Maj Markošek,
4. mesto Jan Unuk, 6.
mesto Jan Šubelj, 8.
9. turnir najmlajših-zmagovalci
mesto Erlend More,
14. mesto Gregor Žunič, 21. mesto Jan
Marn, 22. mesto Klara
Vidmar, 23. mesto Katarina Mazzini, 24.
mesto Filip Trplan, 26.
mesto Vesna Založnik,
27. mesto Aleksander
Kozarski, 31. mesto
Janez Paternoster, 32.
mesto Vesna Mihelič,
35. mesto Matej Mlakar, 36. mesto Gal Založnik, 40. mesto Darja
Paternoster, 42. mesto
Maj Koderman.
15.
OSREDNJA
Državna članska liga-ekipa ŠK Komenda

3. turnir mladih-zmagovalci
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SLOVENSKA LIGA
2014 - Tekmovanje z
gostovanji od 11. 9.
2014 do 13. 11. 2014.
V SUPER LIGI je
zmagala ekipa ŠK IG.
Ekipa ŠK Komenda
Popotnik (v postavi
Igor Kragelj, Bojan
Hribar, Jan Gantar,
Blaž Debevec, Gregor
Ogradi, Boris Skok,
Igor Juhant) je osvojila
2. mesto. Ekipa ŠK
Komenda Pogi (v postavi Laura Unuk, Se-

SLOVENSKE LIGE 2014 - Tekmovanje je
bilo v Ljubljani 20. 11. 2014. Zmagala je ekipa
ŠD KC Ljubljana. 2. mesto je osvojila ekipa
ŠK Komenda Popotnik (v postavi Bojan Hribar, Jan Gantar, Blaž Debevec, Boris Skok).
9. TURNIR NAJMLAJŠIH 2014 v Ljubljani 25. 11. 2014. Osvojili smo 1. mesto Jan
Marn, 2. mesto Jan Šubelj, 7. mesto Janez
Paternoster, 8. mesto Vesna Mihelič, 17. mesto
Gašper Klemenčič, 18. mesto Darja Paternoster, 30. mesto Nik Šubelj, 38. mesto David
Paternoster.
CIKLUS TURNIRJEV NAJMLAJŠIH
2014 - Letos je bilo 9 turnirjev. V skupnem
seštevku vseh turnirjev je zmagal Jan Šubelj,
2. mesto je osvojil Jan Marn, 9. mesto Vesna

Aplenca

Miklavžev turnir 2014-zmagovalci
Mihelič, 11. mesto Janez Paternoster, 12. mesto
Ana Pibernik, 28. mesto Nik Šubelj, 33. mesto
Darja Paternoster, 43. mesto Tilen Pibernik,
46. mesto Maj Koderman, 50. mesto David
Paternoster, 54. mesto Gabrijel Petkovšek, itd.
V skupini dečkov do 10 let je zmagal Jan
Šubelj, 2. mesto Jan Marn. Skupina dečkov do
9 let: 11. mesto Maj Koderman. Skupina dečkov do 8 let je zmagal Janez Paternoster, 11.
mesto Tilen Pibernik. V skupini dečkov do 7
let je 2. mesto osvojil Nik Šubelj, 7. mesto
Gabrijel Petkovšek, 9. mesto Gašper Klemenčič. V skupini dečkov do 6 let je 2. mesto
osvojil David Paternoster. V skupini deklic do
10 let je zmagala Ana Pibernik, 4. mesto
Darja Paternoster. V skupini deklic do 8 let je
zmagal Vesna Mihelič. Med osnovnimi šolami
je zmagala osnovna šola Miroslava Vilharja iz
Postojne, osnovna šola Komenda-Moste je
osvojila 4. mesto. Med klubi je prepričljivo
zmagal ŠK Komenda.
POSAMEZNO PODROČNO OŠ PC
DOMŽALE na Rodici 26. 11. 2014. V skupini
dečkov do 15 let je Staš Ahtik osvojil 2. mesto. V

PIKADO
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ŠAH, PIKADO

Posamezno OŠ PC Domžale 2014-deklice do 12 let
skupini dečkov do 12 let je zmagal Jan Šubelj, 6. 12. 2014. Osvojili smo 1. mesto Jan Šu3. mesto je osvojil Matej Mlakar, 6. mesto Gašper belj, 4. mesto Jan Marn, 5. mesto Ana PiKlemenčič, 19. mesto Nik Šubelj. V skupini de- bernik, 6. mesto Jurij Matija Lisac, 7. mesto
klic do 12 let je zmagala Ana Pibernik.
Tilen Pibernik.
3. TURNIR MLADIH 2014 v Ljubljani 28.
Franc POGLAJEN
11. 2014. Osvojili smo
1. mesto Jan Šubelj,
6. mesto Matej Mlakar,
8. mesto Gregor Žunič.
Liga mladih Slovenije 2014/2015 - 3.
Turnir v Ljubljani 5.
12. 2014. Osvojili smo
2. mesto Jan Šubelj, 7.
mesto Vesna Mihelič,
10. mesto Katarina
Mazzini, 17. mesto Janez Paternoster, 24.
mesto Maj Koderman,
25. mesto Tim Kovačič,
28. mesto Filip Trplan.
M I K L AV Ž E V
TURNIR v Komendi OSL 2014 - ekipa ŠK Komenda

Društveno prvenstvo DU

Leto se bliža koncu, razna društvena prvenstva pa se vrstijo eno za
drugim. Vsako prvenstvo ob koncu leta pa ni samo prilika, da se pokaže, kdo je najboljši po celoletnih treningih, je tudi priložnost za malo
veselja in iskrenih čestitk; je čas, ko si članice in člani voščijo za novo
leto in si zaželijo predvsem prijateljstva, sreče, zdravja in zadovoljstva
v krogu najbližjih.
Pikado sekcija, ki jo že vse od ustanovitve vodi Alfonz Hrovat, je
letošnje leto zaključila z društvenim prvenstvom članic in članov v
prostorih Teniškega kluba Komenda, 18. decembra 2014. Udeležilo se
ga je skupno 13 članic in članov (3 ženske in 10 moških).
Končni seštevki so dali naslednje rezultate: ženski del si je razdelil
pokale po naslednjem vrstnem redu - 1. mesto Pavla Hrovat, 2. je bila
Ivanka Žulič, 3. mesto pa je pripadlo Fani Sodnik.
Pri moških je zmagal Drago Žunič, 2. je bil Marjan Urh, 3. pa Aco
Stojkovič.
Rezultate je razglasil vodja sekcije Alfonz Hrovat, pokale pa je podelil podpredsednik DU Avgust Sodnik.
Druženje se je potegnilo še v lep večer.
Tone Ogorevc
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Imamo slab spomin
Kljub vsem opozorilom Policije, medijev in tudi našega glasila moramo
žal ugotoviti, da smo do zaščite lastnega premoženja še vedno malomarni. Če bi ne bilo tako, bil bilo poročilo Policije o VLOMIH IN TATVINAH V NOVEMBRU lahko krajše, ali pa celo prazno.
Da pa to poročilo le ni čisto prazno, je 18.11. poskrbel vlomilec v
stanovanjsko hišo v Suhadolah, kjer si je priskrbel nekaj zlatnine, 10.11.,
je bilo vlomljeno na Potoku, kjer je menjalo lastnika nekaj plinskih jeklenk, 26.11. pa je bil poskus vloma v poslovni prostor v Komendi.
Brezplačno gorivo v IC v Žejah pa je zamikalo doslej še neznanega
voznika, ki je verjetno ostal brez goriva, ali pa si dela »zimsko zalogo«.
Iz vozila v IC v Žejah pa je 2.11. izginilo več tehničnih predmetov.
JAVNI RED IN MIR v novembru ni bil kršen – morda pa so se vročekrvneži v hladnem vremenu malo ohladili.
Zgodili pa sta se dve prometni nesreči. 6.11., ob 17.15, je zaradi nepravilnega premika vozila na črpalki OMV na Potoku bila skrivljena
pločevina. Na odcepu ceste za Komendo na glavni cesti Moste – Brnik
je prišlo do prometne nesreče 24.11. ob 17.20. O poškodbah oseb ni
poročil.
In to je vse, kar je zapisano v policijskih analih. Upajmo, da se bo
ugodno stanje varnosti obdržalo. Bliža se pravi zimski čas- čas poledic
in sneženja. Pa tudi veseli december je tu.
Lepo bi bilo, da vozniki med vožnjo ob praznovanjih ne bi kršili
predpisov o alkoholu v krvi, če bi vozili razmeram primerno, previdno
in imeli v avtu predpisano zimsko opremo.
V novem letu želim vsem občankam in občanom, predvsem tistim za
volanom, veliko strpnosti, previdnosti, osebne sreče in zadovoljstva.
Poskrbite, da bodo policisti pri nas ostali brez dela. Oboji bomo srečni!
Tone Ogorevc
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Kdor v mislih svojih dragih
živi - ni umrl,
umrl je samo, kdor je pozabljen!
(Kosovel)

V SPOMIN

MARJANI KRANJEC
rojeni KRIŽMAN
(11. 1. 1970) - (15. 12. 1994)
Z žalostjo v srcih se spominjamo, da te že 20 let ni več med nami.
Hvala vsem, ki ohranjate lep spomin nanjo.

VSI NJENI
Mlaka pri Komendi, december 2014

ZAHVALA

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala…

V 84. letu starosti je odšla k večnemu
počitku draga sestra, teta, svakinja in
sestrična

V 91. letu starosti se je od nas poslovila mama, stara mama in prababica

FRANČIŠKA BOGATAJ
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom
za izrečeno sožalje, za cvetje in sveče; in vsem, ki ste jo pospremili
na njeni zadnji poti.
Zahvaljujemo se dr. Klančiču in dr. Rudolfovi za nudeno zdravstveno pomoč, gospodu diakonu za lepo opravljen pogrebni obred
in pogrebni službi Jerič.
Vsi njeni!
Komenda, november 2014

MARIJA ZARNIK
iz Klanca 26
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in sokrajanom
ter ostalim, ki ste jo pospremili k poslednjemu počitku.
Vsi njeni

Odšli so…
Vesna Jurkovič, Breg pri Komendi 11, stara 52 let

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

Aplenca na spletu:
www.komenda.si
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Aplenca-Glasilo občine Komenda, leto 24, številka 1 bo izšla 30. januarja 2015. Gradivo za objavo oddajte do vključno srede, 14. januarja
2015. 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

NAPOVEDNIK
dogajanj decembra 2014 in januarja 2015
TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
RAZSTAVA JASLIC - Na Koželjevi domačiji na Gori bo odprta bo tudi 26.
decembra med 15.00 in 18.00 in za skupine po dogovoru.
TRŽNICA - 3. in 17. januarja 2015 med 8.00 in 12.00 Koželjevi domačiji.
KOLINE - Obujanje starih običajev - KOLINE na Koželjevi domačiji bo 16.
januarja 2015 od 8.00 naprej.
OBČNI ZBOR TD - Občni zbor društva bo na Križu 30. januarja ob 18. uri.
USTANOVA PETRA PLAVLA GLAVARJA KOMENDA
NOVOLETNI KONCERT - UPPG, Kulturno društvo Komenda in Občina Komenda organizirajo 17. januarja 2015 ob 19.00 v dvorani Kulturnega doma Občine Komenda Novoletni koncert z Evo Černe, pianistom Miranom Juvanom in
violinistom Nejcem Avbljem. Na koncertu bosta nastopila tudi MePZ DU in Folklorna skupina DU Komenda.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
ŠAHOVSKA SEKCIJA - Posamično prvenstvo v šahu za člane bo 19. 1.
2015 ob 17.00 bo v prostorih DU na Glavarjevi 104.
POHODNIŠKA SEKCIJA
Pohod v Tunjice 10.1.2015. Odhod ob 8.30 izpred Lončarske zadruge.
Pohod na Šenturško goro 24. 1. 2015 ob 8.30. Zbor pri Planinskem domu.
SKUPAJ SE IMAMO FLETNO - Tradicionalna prireditev bo v Komendi 10.1.
2015 ob 19.00. Poleg domačega DU z Mešanim pevskim zborom in Folklorne
skupine DU Komenda bosta sodelovali še DU Cerklje in Utik-Šinkov Turn.

Božični koncert - V
Župnijski cerkvi Sv. Petra v Komendi bo v torek,
6. januarja 2015, ob
18.45 Božični koncert
Mešanega
pevskega
zbora Mengeš (na sliki)
in Okteta KUD Svoboda Črnuče. Vabljeni.

MRAVLJIŠČE
Mladinski center Komenda
ČIRE ČARE – ustvarjalno zabavne delavnice za otroke od 5 do 10 let, vsako
soboto od 10.00 do 12.00. Prijave na delavnico niso potrebne… Pridite, ko si
zaželite.
PETKOVE KUHARIJE - kuharske delavnice za otroke od 8 let naprej, vsak
petek od 18.00 do 20.00. Zaradi omejenega števila udeležencev so obvezne
predhodne prijave na mravljisce@gmail.com.
LOKOSTRELSTVO – treningi za otroke, mladino in odrasle, vsak četrtek od
17.00 do 18.30 v Športni dvorani Komenda. Predhodne prijave na robert.levstek2@gmail.com ali 040/853-112.
LIKOVNA USTVARJALNICA - likovna delavnica za dijake, študente in odrasle, vsako sredo od 20.00 do 22.00. Zaradi omejenega števila udeležencev so
obvezne predhodne prijave na mravljisce@gmail.com.
ROJSTNODNEVNE ZABAVE – praznovanje rojstnega dne za otroke in
mladino, torek, četrtek ali sobota popoldne. Predhodna rezervacija na telefon
041/243-253.
ZIMSKI ŽUR za mlade - sobota, 24. januar 2015, od 19.00 do 22.00: glasba
in ples, družabne igre, turnir v namiznem nogometu, sladke dobrote in druženje
s prijatelji. Vstop prost.
Več informacij na www.mravljisce.com, mravljisce@gmail.com ali 031/297712. Spremljate nas lahko tudi na Facebook/Mravljišče Komenda.

Slovensko-dalmatinski večer
31. januarja 2015 ob 20.00
v Kulturnem domu v Komendi
Nastopili bodo citrarka Tanja Zajc Zupan,
Klapa Gallus in pevka Teja Saksida. Večer bo
vodila Tanjina hči Ana. Vstopnice 041 250 480,
pri Turističnem društvu Komenda in na
običajnih mestih.

ČEBELA IN OSAT
December 2014

NA PREŽI

Dragi sodelavci in bralci rubrike ČEBELA-OSAT.
Celo leto smo bili skupaj NA PREŽI. Hvala vsem. Naj bo tako tudi
prihodnje leto. Zato, da se bomo veselili lepih, spodbudnih, uspešnih
… dogajanj in jim podeljevali ČEBELE; za zgled, za skupno zadovoljstvo, za »odganjanje« slabe volje, vsakdanjih neprijetnosti… in
seveda tudi zato, da bo OSATOV čim manj (!). Čeprav vemo, da
kakršni smo, so prav tako naš vsakdan. Tako je to, tako pač je; bi
rekel Iztok Mlakar.
Ena zadnjih čebel, ki je morda ali
skoraj zagotovo zaradi skupnega
lepega dogodka ob odprtju krožišča
Pod lipo, še polepšala pogled proti
cerkvi, je znamenje na vrhu stopic
ob vhodu na pokopališče. Nekdo ga
očistil in s tem obnovil. Kako lepo(!). Kako lepo, da vidimo tudi drevesa v gozdu. To so čebele. In to
je tudi namen rubrike.
Recimo pa, da je tudi zadnji
OSAT zelo hitro pokazal
svojo drugo stran. Makadama
(nedokončanja), na cesti iz
Suhadol na vhodu na cesto proti Mengšu oziroma Mostam, ni več. Zamenjal ga je asfalt… ; dokaz, da tudi »božji mlini« lahko meljejo hitreje.
Zato, če že so in morajo biti Osati del našega vsakdanjika, naj bo
potem tudi takšnega »mletja« prihodnje leto čim več.
V imenu rubrike Čebela-Osat in vseh nas dobromislečih:
SREČNO in LEPO LETO 2015.
Urednik Andrej Žalar

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

NOVOLETNI KONCERT UPPG
Kulturnega društva Komenda in Občine Komenda

z Evo Černe,
pianistom Miranom Juvanom in
violinistom Nejcem Avbljem.
Koncert bo

17. januarja 2015 ob 19.00 v dvorani Kulturnega
doma Občine Komenda.
Cene vstopnic so 17
EUR, za študente pa
10 EUR, komplet
dveh donatorskih
vstopnic pa znaša 70
EUR.
Vstopnice se lahko
naroči po telefonu:
01/724 74 00, 01/72
474 01, lahko pa tudi
prek e-maila uppg@
komenda.si.

1. nagrada - knjiga »Mesto pod Malim gradom« - JOŽE ŽULIČ,
MLAKA 42, 1218 KOMENDA
2. nagrada – 2 steklenici vina – BOGDAN TRIVIĆ, URHOVA ULICA
7, 1218 KOMENDA
3. nagrada – 1 steklenica vina – JOŽE GALIN, POT NA ZALI ROVT
11, 4290 TRŽIČ
Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci uveljavijo na podlagi potrdila in
osebnega dokumenta v Upravi POSLOVNE CONE ŽEJE PRI KOMENDI, GLAVARJEVA CESTA 61 A, 1218 KOMENDA vsak delovni
dan med 8.00 in 14.00 uro.

* Vrtni center Gašperlin * Suhadole 100 * 1218 Komenda *
* Telefon 01 834 35 87 * Fax 01 834 14 71*
* www.vrtnicenter.si * gasperlin@vrtnicenter.si *
Nagrade:
1. nagrada - BON za 40,00 EUR
2. nagrada - BON za 30,00 EUR
3. - 5. nagrada - BON za 20,00 EUR
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 14. januarja 2015. Na kuverto napišite ime, priimek,
naslov in Nagradna križanka.
NAGRAJENCI Nagradne križanke Poslovna cona Žeje pri Komendi
Glavarjeva cesta 61 A, 1218 Komenda, v Aplenci - Glasilu občine Komenda, številka 11/2014.

Kolektiv Vrtnega
centra Gašperlin
se zahvaljuje
za zaupanje
in želi vsem
cvetoče in srečno

2015.
* NAJ BO LETO KOT HIŠA LEPIH ROŽ * NA SVIDENJE *

Aplenca

SREČNO 2015!

Glasilo občine Komenda 12/2014

dimo za zaključene družbe R/osebo
V decembru in januarju nuan
ača + D.J. = 25 EU
prav posebno akcijsko ponudbo. Hr a + pij
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