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15. NOVOLETNI KONCERT USTANOVE 
PETRA PAVLA GLAVARJA V KOMENDI Še dvorana se je poklonila

Novoletni koncerti, ki jih vsako leto v začetku leta pripravi Ustanova Petra Pavla Glavarja so že 
tradicionalno poznani, da so, kot pravimo, koncerti Za dušo.
ANDREJ ŽALAR

Dobitniki priznanj za leto 2014

Mecenki
Bevčar Bernik Marija, Dom Janeza Krstnika in Občina Komenda

Dobrotnice-dobrotniki
Ciraj Marta; Nektar Natura d.o.o.-Lah Tomaž; Smole Gorazd-Av-

tosmole s.p.; ZSKSS-Skavti Komenda; Osolnik Natalija; Družba 
LIDL d.o.o.k.d; Burger Peter-kmetija; Križman Marija; Pekarna 
Hrovat d.o.o.; Jamšek Nada-kmetija; Gostilna  Čubr-Miha Potočnik; 
Pengeršič Peter; Zgonec Majda; Barle Vida; Nussdorfer Vlasta-varu-
hinja človekovih pravic; Hace Olga in Miro; Zmrzlikar Danica; 
Mavsar Darko; Černe Eva; Juvan Miran, Avbelj Nejc in Kosirnik 
Roman.

Tudi tokrat ni bilo nič drugače. Na 
koncertu 17. januarja z Evo Černe, pi-
anistom Miranom Juvanom, violini-
stom Nejcem Avbljem in na koncu 
skupnem nastopu z Mešanim pevskim 
zborom Društva upokojencev ter Mla-
dinskim pevskim zborom Osnovne šole 
Komenda Moste sta se k organizatorju 
podpisala še Kulturno društvo Komen-
da in Občina Komenda. 

Bil je to že 15. koncert Ustanove po 
vrsti. Vse priznanje vodstvu UPPG, ki 

že od 1999. leta izpolnjuje svoje dobrodelno poslanstvo, za kar je bila 
tudi ustanovljena UPPG v občini Komenda. To je v nagovoru pred 
koncertom poudaril tudi župan Stanislav Poglajen, ko se je zahvalil za 
njeno delo in se ob tem spomnil začetkov, ko je tudi sam deloval v njej. 
Dejavnost ustanove je pospeševanje izobraževanja in razvoja talentov 
mladih, pomoč ostarelim ter drugim pomoči potrebnim. Pospeševanje 
izobraževanja in razvoja talentov je njena osnovna dejavnost. Tako je 
doslej štipendirala 31štipendistov in v preteklem letu prevzela tudi botr-
stvo za enega afriškega otroka, ki mu pomaga pri šolanju. Vse bolj pa že 
nekaj časa narašča tudi pomoč posameznikom v stiski, je podčrtala 
predsednica Ustanove dr. Marta Ciraj.

Podelitvi potrdil tokratnim štipendistom Roku Valenčiču, Vanessi 
Bera in Barbari Pavlinič ter zahvali vsem naštetim dobitnikom priznanj 
je sledil nadvse bogat nastop prej povedanih glasbenikov. Koncert z 
umetniki, kakršnega bi lahko ponudila obiskovalcem tudi najbolj vr-
hunsko poznana in priznana kulturna ustanova v prestižnem prostoru, je 
bil tokrat res lepo in veliko darilo obiskovalcem v Komendi in zares 
izredna zahvala vsem dobrotnikom-dobitnikom priznanj za leto 2014.

Celo dvorana častitljive starosti v Kulturnem domu se je tokrat »po-
trudila in poklonila« z izredno polno vokalno in instrumentalno zvočno 

melodiko prazničnemu razpoloženju in priznanju dobroti tega sobotnega 
januarskega večera na začetku leta. Hvala!
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Vsem, ki so v nedeljo, 21. decembra, lani prišli po-
poldne v Športno dvorano v Komendi,  bo nedvo-
mno ostala v lepem prazničnem spominu božično-
novoletna prireditev mažoretk Twirling mažoretnega 
kluba Komenda s kreacijo Anite Omerzu in prvič s 
skupnim nastopom s člani Godbe Komenda. 

Bil je to tudi spodbuden nastop bodoče nove 
prepoznavnosti Komende na prihodnjih prireditvah; 
mažoretke Komende skupaj komendskimi godbeni-
ki! Sicer pa se je poskusno in uspešno skupno na-
stopanje mažoretk s komendskimi godbeniki prav-
zaprav začelo s programskimi zametki že ob 
otvoritvah zadnjih nekaj sejmov Konjeniškega klu-
ba, ki bo, kot vemo, letos obeležil 60 let obstoja in delovanja ter 20 let 
organizacije sejmov v Komendi.  

Prireditev v dvorani je bila tokrat zato tudi potrditev, da skupna pro-
gramska  prepoznavnost v prihodnje ni neizvedljiva; in to doma, ali pa 
kjerkoli drugje. Seveda pa so bili doslej številni uspešni, lepi nastopi in 
dosežki doma in na mednarodnih tekmovanjih in drugih prireditvah 
drugje po Sloveniji ob podpori staršev, vodstva kluba in občine odvisni 

BOŽIČNO NOVOLETNA PRIREDITEV V ŠPORTNI DVORANI V KOMENDI

Lep in spodbuden predpraznični dogodek
ANDREJ ŽALAR

Izrek ni zgolj poznana prispodoba za vesela druženja, za etnološke pri-
reditve o dogajanjih nekdaj kjerkoli recimo na Gorenjskem, za obujanje 
spominov na dogodke..., ampak se že deset let drži srečanja skupin in 
članov društev upokojencev v treh sosednjih občinah: Cerklje, Komenda 
in Vodice. Tudi tokrat, 10. januarja, se Komendčani, Cerkljančani in 
člani iz društva upokojencev Bukovica-Šinkov Turn niso izneverili 
srečanju. Bolj kot nastopajoči iz vseh treh društev bi lahko morda pomi-

Skupaj se imamo fletno

slili, da so se »izneverili« v Komendi vsi tisti, ki so pustili kar nekaj 
sedežev v dvorani prostih; morda (?) za morebitne zamudnike, ki pa jih 
do konca prireditve vseeno niso zasedli. 

Sicer pa, prireditev je bila, kot rečeno »v slogu« prijetnega druženja, 
umetnosti, nostalgije in, kar je najbolj pomembno, izreka, da je Smeh 
pol zdravja. Vsega so obiskovalcem natrosili nastopajoči in kogar ni 
bilo v dvorani, je vse našteto tudi zamudil; tokrat, ne pa morda nasle-
dnjič? 

- A. Ž.

tudi od kreacije neumorne Anite Omerzu.
Zato želja: Naj bo še naprej tako in še enkrat čestitke za vse doslej 

doseženo. 
Pa na svidenje spet letos najprej na prireditvi S palico do sonca in ob 

koncu leta z Božičkom, ki tudi tokrat na koncu božično-novoletne pri-
reditve ni pozabil priti.
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Leto 2014 je s precej pe-
strim zadnjim četrtletjem in 
še posebno živahnim decem-
brom odšlo v zgodovino. 
Kaj bi iz prvih mesecev va-
šega županovanja posebej 
izpostavili?

Resnično je bilo zadnje četrtletje preteklega leta živahno, a tudi janu-
arski dnevi niso bili nič manj živahni. Naj v tem obdobju izpostavim 
sprejem proračuna za leto 2015, sprejem predstavnikov društev in klu-
bov ter obisk naših starejših občank in občanov, tako tistih, ki so v ra-
znoraznih domovih izven občine kot tistih, ki so lahko v svojih hišah. 
Kot manjši uspeh si štejem tudi dva uspela dogovora z upniki iz prete-
klosti o obročnem poplačilu zapadlega sodnega dolga. 

  
Na podlagi pošte in slik z zahvalami, ki smo jih iz raznih krajev v 

Sloveniji dobivali v Uredništvo Aplence, ste obiskali kar precej ob-
čanov Komende, ki so trenutno po domovih za starostnike po Slove-
niji. Koliko je pravzaprav občanov Komende trenutno po domovih 
za starostnike? Bi prišel prav dom zanje tudi v občini?

Skupaj z direktorico občinske uprave sva ob zaključku preteklega 
leta obiskala naše občane v domovih za starostnike oziroma v varstveno 
delovnih centrih in jim z majhnim darilcem kot znak pozornosti lokalne 
skupnosti polepšala prihajajoče praznike. Povsod so naju bili veseli, še 
posebej v najbolj oddaljenih domovih, kjer sva se kot predstavnika ob-
čine pojavila prvič od nastanka občine oziroma od dneva, ko so v teh 
domovih naši občani. Po podatkih, ki jih ima občinska uprava, sva obi-
skala 21 naših občanov v Domu starostnikov v Kamniku, Mengšu in 
Trzinu, v Gornjem gradu, v Domu Sv. Katarine v Mengšu, v Zavodu 
Hrastovec – enota Maribor in v Zavodu Prizma – Enota Predstruge. 
Najinega obiska so bili najbolj veseli oskrbovanci, pa tudi vodje oziroma 
osebje teh domov. Obisk nekoga iz domačega kraja prav gotovo vsake-
mu povrne misli na domače kraje, razveselilo jih je dejstvo, da jih obči-
na ni pozabila. Predvsem jih je zanimalo dogajanje v občini; kljub temu, 
da so seznanjeni o dogajanjih iz našega Glasila, so povpraševali o po-
drobnostih. 

Skupaj sva obiskala tudi vse starostnike v občini, ki so dopolnili de-
vetdeset let. Tudi pri njih sva naletela na ugoden odziv.

Točno število vseh naših občanov po domovih širom domovine občini 
ni znano, kajti občina ne razpolaga s temi podatki. Pridobili smo si podat-
ke iz bližnjih domov in iz evidence podatkov o doplačilih oskrbnih stori-

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN Želje so velike, realnost 
pa je lahko drugačna
Dva uspela dogovora - Obisk povrne misli na domače kraje - Dom za 
starejše bi bil dobrodošel. - Uspelo nam je uvrstiti vse odhodke v prora-
čun. - Na koncu tunela še vedno vidimo lučko. - Jubilej: Kasaške prire-
ditve in sejem. 
ANDREJ ŽALAR

Obisk v Centru starejših Gornji Grad in v domu Hrastovec.

tev. Prav gotovo je tudi nekaj občank in občanov v ostalih domovih. 
Dom za starejše občane v domačem kraju bi prav gotovo bil dobrodo-

šel, a velikost morebitnega doma mora biti v mejah možnosti zasedbe z 
našimi občani. Dom bo moral nuditi poleg stalnega varstva in oskrbe 
tudi možnost samo dnevnega varstva in dnevnih aktivnosti naših starej-
ših občanov. 

Že dober mesec pred koncem leta so začele tudi priprave na ob-
činski proračun za leto 2015. Čeprav »začetniki« v novoizvoljenih 
odborih Občinskega sveta so se člani posameznih odborov precej 
zavzeto lotili vsebinsko-materialnega oblikovanja oziroma komen-
tiranja prvih predvidevanj za letos. Kakšen pa je vaš pogled na le-
tošnji proračun?

Letošnji proračun, ki je bil po burni razpravi in kljub nasprotovanju 
enega svetnika, z veliko večino sprejet na seji 22. Januarja 2015, je se-
stavljen na podlagi pričakovanih prihodkov, čeprav le-ti, vsaj glede 
primerne porabe, še niso povsem znani. Odhodkovni del proračuna za-
gotavlja predvsem obveznosti, ki jih ima lokalna skupnost do posame-
znih javno-fi nančnih porabnikov (vrtci, šole, javna uprava, javne gospo-
darske službe, ....). Le majhen delež sredstev v proračunu ostane za 
ostale namene; društva, klubi, investicije, … Če pa na odhodkovni 
strani upoštevamo še obveznosti iz preteklosti, nam za prosto razpola-
ganje ne ostane tako rekoč nič sredstev. V pravkar sprejetem proračunu 
občine smo uspeli uvrstiti vse predvidene odhodke. Upam, da bomo vse 
prihodke in odhodke uspeli realizirati in da nas ne bo presenetil še ka-
kšen nepričakovan odhodek.

Kaj bi si želeli, da bi letos v občini lahko uresničili? Kaj pa meni-
te, da bo potrebno odložiti, ali počakati na razplet, tudi zaradi tako 
imenovanih povezav Občina-Država?

Želje so velike, realnost pa je lahko povsem drugačna. Predvsem je 
želja nas vseh, da bi lahko vse predvidene zadeve uspešno rešili že pred 
koncem leta in da bi še kaj sredstev ostalo v proračunu za »želje«, ki žal 
niso bile uvrščene v plan letošnjega proračuna. Moja želja je, da bi se 
zadeva s centrom Komende in trgovino pričela premikati. Prvi koraki so 
napravljeni in pričakujem težko in dolgo dogovarjanje. Pomembno pa 
je, da se zadeva začne premikati in da železo-beton počasi prične dobi-
vati drugačno barvo in obliko. Druga želja je, da bi se v območju naše 
poslovne cone Žeje pri Komendi začeli množično graditi objekti, kar bi 
pomenilo, da je to območje v popolnosti zaživelo in da se odnosi med 
občino in družbo PCK d.o.o. odvijajo tako, kot si želimo in predvideva-
mo. 

Na razplet občina-država-evropski skladi bo prav gotovo počakala 
izgradnja kanalizacijskega omrežja. 

Ste nad čem ta trenutek v začetku leta še posebej zaskrbljeni?
Ta trenutek smo na občini najbolj zaskrbljeni nad usodo družbe PCK 

d.o.o., a na koncu tunela še vedno vidimo majhno svetlo točko, ki nam 
daje spodbudo in upanje. A za dokončno svetlost bo potrebno še veliko 
napora vseh deležnikov. 

Bližajo se občni zborih društev, ki jih je v občini okrog šestdeset. 
Pričakujete veliko povabil in prošenj za njihove programe?

Verjetno bo kar precej vabil na občne zbore društev in klubov. Na 
vabila, če jih bom prejel, se bom po možnosti odzval. Upam, da bodo 
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Zadnja, tradicionalna decembrska prireditev v občini Komenda je bila 
blagoslovitev konj 26. decembra na Štefanovo na Križu pri Komendi, 
nekateri člani Konjeniškega kluba pa so se ta dan udeležili tudi prve 
kasaške prireditve na ta dan in blagoslovitve konj v Ljubljani.

Na Križu je bila to že 23. prireditev po vrsti, na kateri se je 35 konje-
nikov v povorki sprehodilo skozi vas Križ od Megi do cerkve, kjer so po 
blagoslovitvi prejeli tradicionalno priznanje lončarskega mojstra Franca 
Kremžarja, postregli pa so jim tudi s toplo pijačo in dobrotami, ki so jih 
pripravile gospodinje. 

Bila pa je 23. udeležba lastnikov konj oziroma konjenikov  tokrat 
nekoliko skromnejša od prejšnjih, ker je bila v Ljubljani ta dan prvič 
praznična kasaška dirka z blagoslovitvijo konj, ki so se je udeležili tudi 
člani Konjeniškega kluba 

Komenda. Komendski konjeniški klub je namreč med vsemi konjeni-
škimi klubi že po tradiciji drugi najboljši klub v Sloveniji, kar je potrdil 
na tekmovanju tudi tokrat ob koncu leta na Štefanovo v Ljubljani.  

- A. Ž.

ŽUPANOVA BESEDA, AKTUALNO
občni zbori terminsko usklajeni, da ne bo ob 
istem času več oziroma več prireditev. 

Med društvi in klubi, ki bodo letos še po-
sebej obeležili dogajanje v občini, je nedvo-
mno Konjeniški klub, ki načrtuje dogajanja 
v okviru 60 let delovanja kluba in 20 let or-
ganiziranja sejmov. Letos ima v programu 
tudi širitev sejemskega oziroma razstavnega 
prostora. Kaj menite o sejmih oziroma ka-
saških prireditvah, glede na to, da se včasih 
sliši, da so te vsebine v občini tudi moteče? 

Seznanjen sem z letošnjim jubilejem Konje-
niškega kluba, podrobni program prireditve ob 
tem visokem jubileju kluba pa verjetno pripra-
vlja jubilant. 

Da bi bile kasaške prireditve v Komendi 
moteče, slišim prvič. 

Vse drugače je ob sejemskih prireditvah. Pri 
tej prireditvi je moteče dvoje:

promet v času sejma in obsejemske (večerne) 
prireditve. Na teh dveh področjih bo potrebno 
še kaj postoriti, čeprav se je kar nekaj stvari v 
zadnjem času uredilo. Pri tem pa sem prepričan, 
da bo moral organizator, tako sejemske kot ob-

sejemske prireditve, še nadgraditi svoje dose-
danje delo. Več pozornosti in dela bo potrebno 
nameniti redarski službi; tako ob prometu in 
parkiranju izven določenih in dogovorjenih 
parkirišč kot same varnosti v nočnem času pri-
reditev. Prav tako bo potrebno ustrezno urediti 
in se dogovoriti tudi glede uporabe javnih in 
občinskih površin v času prireditev. 

Vemo, da je Konjeniški klub postal lastnik ve-
čjega zemljišča ob hipodromu, kjer že potekajo 
zemeljska dela. Upam in pričakujem, da bo to 

Sredi decembra je s poskusnim 
oddajanjem pričela lokalna TV 
postaja - TV Komenda. Naj-
dete jo v kabelskem omrežju 
KKS Komok na kanalu S29, 
v omrežju T2 na kanalu 187 
ali v živo na internetni strani 
www.tvkomenda.si. 

Program TV Komenda oddaja 
štiri dni v tednu, od četrtka do nedelje, med 17. in 22. uro. 

Ustvarjalci programa želimo občanom ponuditi pester in zanimiv 
program. Ta vključuje informacije in obvestila lokalnega značaja, male 
oglase, poročila dogodkov, reportaže in posnetke kulturnih, umetniških, 
športnih in zabavnih prireditev. Pripravljamo tudi oddaje o lokalni pro-
blematiki, pomembnih dosežkih naših občanov, njihovih življenjskih 
zgodbah, itd. 

Vabimo vas, da nas o dogodkih v vaših društvih, organizacijah, klubih 
obvestite na elektronski naslov urednistvo@tvkomenda.si. Vašega so-
delovanja, predlogov in odzivov bomo zelo veseli. 

Podrobnosti o TV Komenda in njenem programu,najdete na spletni 
strani www.tvkomenda.si.                                Uredništvo TV Komenda

zemljišče namenjeno predvsem za ureditev par-
kirišč v času sejma in da ne bo namenjeno zgolj 
razstavnim prostorom v času sejma, kajti organi-
zator se mora zavedati, da mora poleg razstavnih 
prostorov zagotoviti tudi zadostno število parkir-
nih mest za razstavljavce in obiskovalce. Ne sme 
stremeti zgolj po čim večjih razstavnih površinah, 
za obiskovalce, razstavljavce in občane pa jim ni 
mar. Pričakujem, da se bo(sta) organizator(ja) 
pravočasno dogovoril(a) o vseh teh podrobnostih, 
da ne bo potem kakšnih zamer.

Za občanke in občane Komende

Popust 
v Termah Snovik

Zdravilna termalna voda v Snoviku 
Visoko kakovostna termalna voda je osnovno bogastvo Term Snovik. 
Ker je brez primesi, bogata z magnezijem, kalcijem in koristnimi 
minerali, je odlična tudi za pitje. Od leta 2006 dalje je tudi uradno 
potrjena kot naravno zdravilno sredstvo. Temperatura vode v bazenu 
je od 32 do 36 stopinj. 

Voda blagodejno vpliva na obolenje hrbtenice, stanje po poškod-
bah in operacijah, kronične revmatične spremembe in nerazgibanost 
sklepov, artroze, išijas, poškodbe meniskusa in ob rednem pitju tudi 
na težave z želodcem in prebavili.

Za občane Komende smo pripravili poseben popust za nakup pre-
nosljive vstopnice oziroma 30 dvournih vstopov.  Za nakup se ogla-
site na recepciji Term  Snovik z osebnim dokumentom in davčno 
številko. Za vsa dodatna vprašanja pokličite brezplačno telefonsko 
številko 080 81 23.

Konjeniki na Križu in v Ljubljani

TV Komenda
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AKTUALNO

Občina Komenda obvešča vse uporabnike 
komunalnih storitev, da se lahko odločijo za 
prejemanje e-računov.

E-račun
E-račun je brezplačen, enostaven za ravnanje 
in prijazen do okolja. Občina Komenda omo-
goča izdajo računov v elektronski obliki (e-
obliki). Namesto papirnatega računa se lahko 
uporabniki e-pošte odločite za prejem računov 
v izbrani elektronski predal (na e-naslov), 
uporabniki spletne banke pa v svojo spletno 
banko (e-banko). Naročilo na e-račun pomeni 
le spremembo načina pošiljanja računov, vse-
bina računa pa je enaka papirnati različici (za 
ista razmerja/storitve). Prijava na e-račun je 
brezplačna.

V kolikor se boste želeli odjaviti od preje-
manja e-računa, lahko to storite kadarkoli in 
enostavno z oddaje vloge Preklic soglasja za 
prejem e-računov. V tem primeru boste ponov-
no dobivali račune v fi zični obliki na vaš na-
slov.

E-račun na e-naslov (e-mail)

Obvestilo prejemnikom računov
za komunalne storitve

E-račun prejmete na izbrani e-naslov. Za 
sprejem e-računov na svojem računalniku ure-
dite ustrezne nastavitve programske opreme, 
ki omogočajo in dovoljujejo sprejem vsebine 
in priponk, ki jih posredujemo.

Prednosti e-računa na e-naslov
Hitro: e-račun prejmete prej kot papirnatega 
Pregledno: urejena evidenca prejetih raču-

nov 
Eko: e-računi so okolju prijazni, saj nado-

meščajo klasične papirnate račune 
Racionalizacija: v podjetjih prihranite čas 

in stroške, izboljšate procese, znižate stroške s 
prenosom računa v računovodsko aplikacijo 

Kako se naročim na e-račun po e-pošti?
- prek strežnika Komunala. info (dostop z 

uporabniškim imenom in geslom, ki ga najdete 
na mesečnih računih),

- osebno v Režijskem obratu Občine Ko-
menda,

- z obrazcem Soglasje za prejem e-računov, 
ki ga najdete na spletni strani Občine Komenda 

Združite e-račun po e-pošti s plačilom 
prek direktne obremenitve

Predlagamo, da e-račun po e-pošti združite s 
plačilom prek direktne obremenitve, kar lahko 
istočasno uredite prek obrazca Soglasje za di-
rektno obremenitev. Prejeti e-računi vam slu-
žijo za spremljanje in vpogled v vsebino raču-
nov, plačilo pa banka izvede prek direktne 
obremenitve. 

E-račun v e-banko 
E-račun je uveljavljen način poslovanja prek 

sodobnih bančnih poti in omogoča prihranek 
časa in denarja. Račun za komunalne storitve, ki 
jih zaračunava Občina Komenda v e-obliki 
prejmete v svoj predal e-banke, kjer ga brez 
dodatnih aktivnosti poravnate – enostavno, brez 
dodatnega tipkanja, prepisovanja številk in refe-
renc. Na prejemanje računa v e-banko se lahko 
naročite uporabniki e-banke (spletne banke), ki 
omogoča prejemanje e-računov. Navodila za 
prijavo na e-račun v spletnih bankah se glede na 
posamezno banko nekoliko razlikujejo.

Za dodatne informacije se lahko obrnete 
na Režijski obrat Občine Komenda (telefon št.: 
01 / 27 47 410.

Režijski obrat Občine Komenda

Spoštovani občani, uporabniki komunalnih 
storitev!

Skladno z Uredbo o metodologiji za obliko-
vanje cen storitev obveznih gospodarskih jav-
nih služb varstva okolja (Ur. l. RS, ŠT, 87/2012, 
109/2012) in Sklepom Občinskega sveta Obči-
ne Komenda z dne 18.12.2014, bo Občina 
Komenda v okviru izvajanja obvezne gospo-
darske javne službe varstva okolja s 1.1.2015 
uvedla nov izračun cen storitev oskrbe s pitno 
vodo in odvajanja komunalne odpadne vode.

Cena storitev za obe javni službi se deli na 
omrežnino, ki vključuje stroške javne infra-
strukture in ceno opravljanja storitev, ki vklju-
čuje stroške storitev oskrbe s pitno vodo ter 
stroške storitve odvajanja komunalne odpadne 
vode. Omrežnina za vodovod in omrežnina 
za kanalizacijo se zaračunava na podlagi veli-

Obvestilo uporabnikom komunalnih storitev 
oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalnih odpadnih vod v Občini Komenda

kosti vodomera, je neodvisna od količine pora-
bljene vode in se zaračunava vsem, ki koristijo 
javno infrastrukturo, kar pomeni, da so priklo-
pljeni na javno omrežje. Dobava pitne vode – 
vodarina in odvajanje komunalne odpadne 
vode – kanalščina se zaračunava po količini 
dobavljene pitne vode v m3. 

Omrežnina za vodovodno omrežje za vodo-
mer premera DN 20, ki ga uporablja pretežni 
del gospodinjstev in je predpisan kot osnovni 
vodomer, znaša 4,4452 € mesečno, omrežnina 
za kanalizacijsko omrežje za premer vodomera 
DN 20 znaša 4,4753 € mesečno. Obe ceni 
omrežnin se zvišujeta s predpisanim faktorjem 
glede na premer vodomera.

Navedene cene, ki ne vsebujejo predpisanih 
dajatev, se uporabljajo od 1.1. 2015 dalje.

Cena vodarine se ni spreminjala od leta 2001 

dalje, cena kanalščine pa od leta 2007 dalje. 
Obe ceni je bilo zato potrebno uskladiti z za-
konskimi predpisi. Vladna uredba nalaga izva-
jalcem gospodarskih javnih služb posebej ob-
račun storitev za uporabo javne infrastrukture 
in posebej za izvajanje storitev oskrbe s pitno 
vodo ter odvajanje komunalne odpadne vode. 
Nov sistem obračuna obravnavanih storitev za 
uporabnike s povprečno mesečno porabo vode 
ca. 12 m3 (in odvajajo odpadno vodo v grezni-
co) pomeni mesečni strošek v višini 25,42 €, 
za uporabnike, ki so priklopljeni na kanalizaci-
jo, pa 32,54 €.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in zagota-
vljamo, da bo kakovost storitev za sprejemljivo 
ceno tudi v naprej naša osnovna skrb.

OBČINA KOMENDA
REŽIJSKI OBRAT

Na podlagi določil Uredbe o okoljski dajatvi za 
onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda (Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 
2012), pozivamo zavezance, ki želijo uvelja-
vljati oprostitev plačila okoljske dajatve zaradi 
odvajanja odpadnih voda, ki nastajajo pri 
opravljanju kmetijske dejavnosti, da lahko po-
dajo vlogo za oprostitev plačila okoljske daja-
tve. Enako velja tudi za dosedanje vlagatelje. 

Pisni vlogi, ki vsebuje podatke o vlagatelju 
in šifri odjemnega mesta (najdete jo na računu 
za obračun vodarine), je potrebno priložiti:

Poziv za uveljavitev oprostitve plačila
okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda, ki nastajajo pri opravljanju kmetijske dejavnosti

Potrdilo o statusu kmeta ali Odločbo o pri-
znanju statusa kmeta občana oz. priznanje 
pravne osebe kot kmetijske organizacije v 
smislu določb Zakona o kmetijskih zemljiščih 
(Potrdilo izda Upravna enota);

Potrdilo o skupnem gospodinjstvu (Potrdilo 
izda Upravna enota);

Izračun o razpolaganju z zadostnimi kmetij-
skimi površinami glede na število glav živine na 
dan 31. 12. 2014 (Potrdilo izda območna Kmetij-
sko gozdarska zbornica), ki mora znašati največ:

2,5 GVŽ/ ha v govedoreji

2,0 GVŽ/ha pri reji perutnine in prašičev

Obrazec vloge je na voljo tudi v Režijskem 
obratu Občine Komenda v času uradnih ur in 
na spletni strani Občine Komenda.

Vloga se vloži najkasneje do 20. 2. 2015 
na naslov Občine Komenda, Zajčeva cesta 
23, 1218 Komenda in se kot popolna šteje 
takrat, kadar vlagatelj posreduje vso zgoraj 
navedeno dokumentacijo.

Občina Komenda
Režijski obrat
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ČETRTA SEJA OBČINSKEGA SVETA 22. JANUARJA

AKTUALNO

Pošljite SMS s ključno bese-
do UPPG na številko 1919 in 

prispevali boste 1 EURO! 
Hvala!

a namen projekta pomoč v živilih UPPG je bilo v letu 2014 zbrane-
ga in razdeljenega blaga v vrednosti 6.200 EUR. 

UPPG je z vašo pomočjo in s svojimi aktivnostmi zbrala skupno  14 
185 EUR fi nančnih sredstev, torej skupno 20 358 EUR. Občina 
Komenda je prispevala 14.800 EUR. Za štipendije je bilo v razdelje-
no 18.075 EUR, za socialno pomoč pa 803 EUR. 

Vse delo, ki ga opravlja več kot 30 prostovoljcev, je bilo izvedeno 
brez plačila in brez povračila stroškov. Štipendisti so opravili mini-
malno 480 ur prostovoljnega dela (nekateri opravijo veliko več kot je 
obvezna praksa, 80 ur). Sodelavci projekta pomoč v živilih (11 oseb) 
so skupno opravili 493 ur prostovoljnega dela. Ostali sodelavci za 
administrativno in tehnično pomoč, pripravo prireditev, idr pa so 
opravili skupno blizu 1000 ur prostovoljnega in brezplačnega dela. 
Trenutno imamo 8 štipendistov, 7 iz Občine Komenda, eno deklico 
pa iz Etiopije. Socialno pomoč v živilih pa redno prejema 40 družin 
in posameznikov. 

Uprava UPPG

Na predvečer praznika Svetih treh kraljev je tretji sveti večer. Zato kri-
stjani takrat svoje domove poškropimo z blagoslovljeno vodo in poka-
dimo s kadilom. Modri so prinesli Sveti družini darove, mi pa smo žele-

Mengeški pevci v Komendi

OBMOČNO ZDRUŽENJE 
RDEČEGA KRIŽA KAMNIK

in
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO 

REPUBLIKE SLOVENIJE

Vas vabita na

KRVODAJALSKO AKCIJO
v DOMU KULTURE KAMNIK

Fužine 10

10 in 11. februar 2015
med 7:00 in 13:00 uro

VABLJENI!
S seboj prinesite veljaven oseben dokument s fotografi jo!

TUDI VAŠA KRI LAHKO REŠUJE LJUDI

Proračun na podlagi 
pričakovanj
Usklajena s pričakovanji je tudi letošnja poraba

Z 11. glasovi ZA in 1 glasom PROTI so na četrti redni seji Občinskega 
sveta Komenda minuli teden v četrtek sprejeli svetniki Odlok o proraču-
nu občine Komenda za leto 2015. Po uvodni razpravi v tako imenova-
nem prvem branju decembra lani in usklajevanju predlogov in pripomb 
januarja letos na odborih pred sejo Občinskega sveta je torej pomembno, 
da je proračun za letos »pod streho« in porabi v občini ne grozijo tako 
imenovana poraba po dvanajstinah.

Je pa bil letošnji proračun pripravljen na podlagi pričakovanih gibanj 
glede prihodkov in s tem usklajena tudi poraba. Drugače povedano, je 
to proračunska trdnost ta trenutek odvisna od prihodkovnih pričakovanj. 
Podrobna predstavitev pa je v današnji v Aplenci razvidna v Uradnih 
objavah v Odloku o proračunu Občine Komend za leto 2015.

O pomembnih večjih s prihodki in stroški povezanimi projekti v 
letošnjem letu pa bomo spregovorili v Aplenci v prihodnji številki 
februarja.  

- A. Ž.   

li darovati lepo petje. Bila je lepa, jasna in mrzla noč, bila je polna luna. 
Komet, ki ga lahko vidimo s prostim očesom in zgleda kot zvezda repa-
tica, je prinašal upanje in naj prinese tudi srečo čez celo leto.

Za svečano potrditev praznika smo pevci Mešanega pevskega zbora 
Svoboda Mengeš po večerni maši imeli Božični koncert. Kar nekaj 
pevcev iz Komende nas prepeva v mengeškem zboru. Zato se seveda v 
domači cerkvi dobro počutimo in veseli smo, da je bil to že tretji koncert 
zapored, tokrat z zborovodjo  Iztokom Kocena. Če se nam še kdo želi 
pridružiti, bomo zelo veseli.

Koncert smo pripravili skupaj s pevci Okteta Zven iz Črnuč pod 
vodstvom Vinka Jagra, povezovalka Olga pa je na koncertu vpletla v 
program tudi slovenske družinske običaje ob prazniku. Oba zbora pa sta 
ob koncu zapela  Sveto noč. 

Zahvaljujemo se župniku, da smo tudi tokrat imeli koncert v komen-
dski cerkvi, številnim obiskovalcem pa za obisk. V veroučni sobi smo po 
koncertu pevci pripravili manjšo zakusko, pesem pa je odmevala še 
dolgo v noč. Zadnji hlebec Božičnega kruha je dopolnil obloženo mizo.

Katja Tabernik

V organizaciji Športnega društva Suhadole in pod strokovnim vodstvom 
smučarskega učitelja Simona Potočnika je potekal tečaj smučarskega 
teka. Snega je na tekaški progi ostalo le še za učenje tehnike teka, ki je 
pri tovrstni rekreaciji velikega pomena. Pri tem teku se je potrebno na-
učiti dobrega ravnotežja, koordinacije gibanja in pravilnega drsenja na 
smučeh. Ker zime že nekaj časa skoparijo s snegom, je takšne rekreaci-
je vedno manj in ni možnosti za vadbo. Nekateri rekreativci pa prvič 
stopijo na tekaške smuči, zato je učenje tehnike pod strokovnim vod-
stvom najboljši način, kako osvojiti smučarske korake. Simon Potočnik 
že vrsto let sodeluje z domačim društvom pri promociji in učenju. Te-
čajniki dobijo tudi potrebne informacije glede športne opreme in pripra-
ve na tek, ki se mora začeti že poleti in jeseni. Takrat je potrebno nabra-
ti telesno kondicijo, da je tek na smučeh res pravi užitek. Tečajniki so 
bili zadovoljni z osvojenim znanjem in so si zaželeli še kaj snega to zimo 
ter seveda nadaljevalni tečaj.

Peter Pibernik

Tečaj smučarskega teka
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POLITIKA

S skupnimi 
močmi naprej

Tudi v naši občini so ljudje na pragu revščine in se težko prebijajo iz 
meseca  v mesec. Lepo bi bilo, če bi občina dala pobudo za obisk teh 
ljudi z novoletnim darilom. Ta strošek ne bi bil kakšna velika obreme-
nitev za občino, bi pa pokazal, da ji je skrb za občane najbolj po-
membna. 

Že v prejšnji številki Aplence sem omenil problem varstva starejših 
občanov. V DeSUS so prevladala mnenja, da je dom za starejše občane 
v bližnji prihodnosti vsekakor potrebno zgraditi, da bodo ljudje, ki ga 
potrebujejo, lahko živeli v domačem okolju. Kako zgraditi dom, pa je 
težje vprašanje?

Občina teh sredstev nima; pa tudi ni vlagatelja na vidiku. Torej si 
bomo morali občani Komende pomagati kar sami. In kako? S samopri-
spevkom ali z donacijami občanov. Vendar pa mislim, da je samoprispe-
vek najbolj primeren. Vem, da bodo nekateri temu nasprotovali;  češ, da 
je to stvar preteklosti. Vendar pa je trenutno to najbrž edini možni način, 
da pridemo do potrebnih sredstev.

Vedeti moramo, da je bila s samoprispevkom zgrajena tudi športna 
dvorana, sicer je ne bi bilo. Tudi takrat so nekateri temu ugovarjali, iz-
kazalo pa se je, da niso imeli prav, saj si danes življenja brez Športne 
dvorane Komenda ne moremo zamišljati. 

Z denarjem, ki bi pritekal od samoprispevka, bi tako za začetek fi -
nancirali primeren projekt doma za komendske potrebe, pozneje pa 
ga s kreditom in občinsko pomočjo tudi zgradili. Ne nazadnje pa bi 
dom ostal v lasti občine in občanov in dostopen za vse, ki ga bodo 
potrebovali.

Za OO DeSUS Filip Železnik

Praznično 
razpoloženje 
se je poleglo, 

nove naloge čakajo. 
Krščanskim demokratom visoki davki ne predstavljajo ekonomske po-
litike, ki bi pripeljala do uravnoteženja državnega proračuna, ampak 
davčno dušenje podjetij, beg v sivo ekonomijo in uničevanje družinskih 
proračunov. Zato od vlade poleg prodaje državnega premoženja priča-
kujemo tudi strukturne ukrepe za spodbujanje podjetniškega okolja.

Predsednica NSi je iz pogovorov z gospodarstveniki izpostavila, da go-
spodarstvo nenehno opozarja na administrativne ovire, ki otežujejo poslo-
vanje. Zato je najprej treba zagotoviti spodbudne ukrepe za gospodarstvo. 
Potrebno je spremeniti delovnopravno zakonodajo, s čimer bi zaposlovanje 
postalo bolj fl eksibilno. Trenutna gospodarska rast ni odraz nekih ukrepov, 
ampak gre za splet okoliščin. Reforme, ki dolgoročno prinašajo pozitivne 
ukrepe, pa na nobenem področju še niso bile sprejete. 

Tudi na lokalnem področju je prisotna velika delovna vnema. Občin-
ski proračun za drugo branje je pred občinskim svetom. 

Na zboru članstva so Krščanski demokrati v Komendi izvolili novi 
občinski odbor. Gost zbora je bil poslanec Matej Tonin, ki je prisotnim 
podal dogajanje na državni ravni, prav tako je odgovoril na vsa zasta-
vljena vprašanja. Člani zbora so bili seznanjeni z novimi informacijami 
o nekaterih perečih zadevah, ki so dobile novi obraz. V prijetnem vzduš-
ju in medsebojni komunikaciji so zagotovili korektno sodelovanje in 
spoštovanje krščanskih vrednot, ki so vodilo za delo N.Si. Na svoji 1. 
seji pa so člani izvolili predsednico OO. To nalogo je sprejela Martina 
Prezelj,svetnica N.Si, podpredsednica je Danica Zmrzlikar, tajniško 
delo pa opravlja Primož Zupan. 

Za OO N.Si Komenda
Danica ZmrzlikarHiti počasi

… in pravočasno. Občinski proračun je ocenjen na okli 
10 milijonov evrov in ima primanjkljaj. Kot po navadi 
se računa na veliko sredstev za izgradnjo kanalizacije, 

vendar to čakamo neuspešno že nekaj let. Na drugi strani se ne pospeši-
jo aktivnosti za pridobivanje evropskih sredstev, saj nikjer v proračunu 
ne najdemo postavke, ki bi bila namenjena temu.

Pri tem mislimo na zaposlitev strokovnjaka, kot je bilo predstavlje-
no na soočenju pred volitvami, ali pa da se najame svetovalno institu-
cijo, ki bo aktivno iskala sredstva iz različnih skladov in jih pomagala 
pridobivati občini, podjetjem pa tudi gospodinjstvom. V prvi vrsti bi 
se lahko celostno lotili energetske sanacije javnih objektov, pri čemer 
bi lahko nekatere objekte tudi sicer posodobili, npr. kulturni dom in 
vrtec.

Upamo, da bodo te postavke planirane v proračunu, ker je pravočasno 
načrtovanje precej pomembno. Tudi upoštevanje 10-dnevnega roka (ki 
je za odloke 15-dnevni) za obravnavanje gradiva za občinsko sejo ne 
pomeni, da je gradivo poslano pravočasno in da imajo člani občinskega 
sveta dovolj časa za obravnavo ter da se lahko na eno sejo uvrsti točke, 
ki obsegajo zelo veliko gradiva, ker to samo po sebi pomeni manjšo 
kakovost priprave in obravnave. Občinski proračun je tako obsežen, da 
bi si zaslužil posebne seje in ne kratko obravnavanje.

Končno pa postavljanje vprašanj in zahteva po pojasnilih in torej 
dvom v pravilnost vseh predlogov občinske uprave ne pomeni ne-
konstruktivnosti. Pomeni pa zahtevo po večji transparentnosti in na-
tančnosti. Prav zato imamo občinsko upravo in želimo si, da bi bila 
blizu občanom.

www.ListaVEZ.si, Izak Matej Ciraj
predstavnik v občinskem svetu

Za razvoj 
usklajeno 
in z delom

V Listi TRN smo po prvih mesecih sedanjega štiriletnega mandata ure-
sničevanja pred volitvami napovedovanih programov in ciljev trdno od-
ločeni, da z usklajenimi dogovori, sporazumno, konstruktivno in s sku-
pnimi močni pri reševanju težav pri posameznih projektih delamo za 
dobro vseh ljudi. Naša podpora bo še naprej namenjena občinski upravi 
pri izvajanju sprejetih programov v okviru skupne porabe. Odločno bomo 
podpirali realne, skupno dogovorjene in strokovno podprte projekte. 

Pri delovanju in usklajevanju možnosti za razvoj občine ne bomo 
podpirali morebitnih stališč, ki se včasih posamezno kažejo s poudarja-
njem vejic in morda tudi pomembnih drobtinic. Zaradi izključno za vse 
pomembnega komunalnega in družbenega razvoja ne moremo podpira-
ti nesoglasij, nepravičnosti in nepravilnosti; ne moremo gledati na vsako 
besedo, na vsako vejico. Izkušnje nam namreč kažejo, da neusklajena 
urejanja in vztrajanja na (ekstremnih) stališčih, niso bili prava pot za 
skupni razvoj in dosežke, ki bodo, ne nazadnje (vemo), tako ali drugače 
ostali v prihodnje v občini. 

Lista TRN se bo torej odločno zavzemala za razvoj občine. In to z 
delom, ne z iskanji »dlak« in z najrazličnejšo »papirologijo«, kar se je 
že velikokrat pokazala, da so bolj zavora kot spodbujanje za doseganje 
pravih, skupnih želja in ciljev. Res je, da nismo vsi pravno pismeni in 
podkovani, da nismo vsi pravniki, vendar pa vemo, kako in tudi znamo 
uresničevati skupne cilje. Tudi to se je v naši občini že potrjevalo kot 
prava pot do uspehov.

Člani Liste TRN
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V naravi ljudi je, da bolj 
pazijo in previdno upra-
vljajo s svojim premože-
njem, kot pa s skupnim. 
Privatizacija bi zato mo-
rala biti nekaj dobrega, 
ampak o privatizaciji se 
je v Sloveniji izjemno 
težko pogovarjati, saj 
razprava ni racionalna, 
temveč izjemno čustvena 
in demagoška. Privatiza-
cijo se največkrat pred-
stavlja kot krajo državne-
ga premoženja, ne pa kot 
iskanje odgovornih la-
stnikov, kar bi privatiza-
cija v osnovi morala biti.

Privatizacijo razumem kot iskanje odgovornih lastnikov. Odgovorni 
lastniki so lahko zaposleni delavci, lahko so uspešni lokalni podjetniki, 
lahko so tudi tujci. Bistvena lastnost odgovornega lastnika je, da si želi 
zadovoljnih delavcev in razvoja podjetja. Seveda je osnovni interes la-
stnika dobiček. Nihče ne dela za izgubo. Prav zato, da lastnik lahko 
ustvarja dobiček, mora postoriti vse, da bo imel zadovoljne delavce in 
denar za razvoj podjetja. Brez zadovoljnih delavcev ni mogoče ustvariti 
okolja, kjer bi lahko uspešno razvijali podjetje. Če se podjetje ne razvija, 
začne zaostajati za konkurenco. Če podjetje zaostaja za konkurenco, 
potem ni dobička. Vsakdo, ki zna sešteti ena plus ena, lahko hitro ugo-
tovi, da je za vsakega odgovornega lastnika samoumevno, da bo postoril 
vse, da ohrani delavna mesta in da ima dovolj denarja za razvoj. Zakaj 
se potem tako otepamo privatizacije? Zato, ker se izpostavljajo pred-
vsem primeri neodgovornih lastnikov (tajkunov), ki seveda obstajajo, 
vendar so v manjšini. Zato, ker nekateri vplivneži na račun državnih 
podjetji za nič dela služijo milijone in bodo naredili vse, da to delajo še 
naprej. Državno lastništvo podjetij ne zagotavlja blaginje ljudem – na-
sprotno, državno lastništvo preprečuje, da bi se hitreje otresli gospodar-
ske krize. Zagotovo se bodo hitro oglasili strokovnjaki, ki bodo trdili, da 
ni problem v lastništvu, ampak v upravljanju. Če kaj, potem že petin-
dvajset let dokazujemo, da država ne zna upravljati z državnimi podjetji, 

POLITIKA

Matej Tonin

Privatizacija

IZ MINISTRIČINE PISARNE

Prešernov dan, slovenski 
kulturni praznik
Približuje se državni praznik, ki je izjemen med prazniki ne le v Slove-
niji, temveč tudi v svetu. Posvečen je namreč kulturi. V Sloveniji pra-
znujemo slovenski kulturni praznik 8. februarja, torej na dan smrti 
doktorja Franceta Prešerna leta 1849. Čeprav je veliko polemik o tem, 
zakaj praznujemo praznik, posvečen kulturi, ravno na dan smrti velikega 
pesnika, ne pa na dan njegovega rojstva, nam je postalo samoumevno, 
da je to tisti dan, ki naj se praznuje kot kulturni dan. 

In Slovenci imamo kaj praznovati, saj je prav kultura tisto področje, na 
katerem je Slovenija tudi po uradnih statistikah med najboljšimi v svetu. Le, 
da se tega zaveda premalo ljudi. Zato pogosto iščemo rešitev gospodarske in 
socialne krize na napačnem koncu, čeprav imamo v Sloveniji izjemna narav-
na in kulturna bogastva ter izjemne ustvarjalne ljudi. Če bi znali to uporabiti 
v korist delovnih mest in gospodarske rasti, tako kot to znajo izkoristiti druge 
države, bi naši otroci in vnuki imeli prihodnost v Sloveniji, starejšim pa se ne 
bi bilo treba bati za preživetje v obdobju, ko ne zmorejo več delati. 

Slovenci smo lahko ponosni na bogato kulturno dediščino in na množico 
naših ustvarjalcev, ki ustvarjajo vrhunska umetniška dela. Prav zaradi 
ustvarjanja možnosti za boljše življenje vseh državljanov Slovenije, pa 
tudi zaradi osveščanja, da je kultura priložnost, ne pa nebodigatreba, kar se 
je uveljavilo v nekaterih krogih, se na ministrstvu za kulturo še posebej 
trudimo izkoristiti gospodarski potencial, ki ga vsebuje kulturna dediščina. 
Bogastvo snovne in nesnovne kulturne dediščine na skupnem slovenskem 
prostoru nam daje neizmerne možnosti za razvoj kulturnega turizma. 

V času slovenskega kulturnega praznika bo veliko kulturnih dogod-
kov po celi Sloveniji. Bodite tudi vi del tega dogajanja.

mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica

Z nagrajenci Čopovih diplom in priznanj na področju knjižničarstva, z 
direktorico Narodne in univerzitetne knjižnice in s predsednico Biblio-
tekarskega društva Slovenije.

Pomlajena nova 
ekipa

Po jesenskih volitvah se v občinsko glasilo nismo pogosto oglašali, smo 
pa bili Socialni Demokrati v tem času kar dejavni.

Pripravili smo zbor članstva, kjer smo se dogovorili za sodelovanju v 
občinskem svetu, izvolili novo predsedstvo občinske organizacije.

Stranka SD se je odločila, da reorganizira delovanje svoje mreže 
članstva, zato smo sodelovali pri pripravi in ustanovitvi nove območne 
organizacije. Tako smo sedaj Socialni Demokrati iz Komende del ob-
močne organizacije v Domžalah, ki pa ima tudi novo vodstvo.

Tako reorganizirani smo že v letošnjem letu sodelovali na kongresu v 
Celju, kjer je bilo izvoljeno novo vodstvo. Pomlajena, novoizvoljena 
ekipa pa je tudi sprejela nov program, ki je dovršen in upošteva vse 
zahteve sodobnega časa in bo lahko dobra osnova za delo tako v parla-
mentu kot na vseh ravneh delovanja.

Ravno tako pa smo sodelovali tudi pri odločitvi o občinskem proraču-
nu, ki je osnova za delo v tekočem letu.

Pri svojem delovanju načrtujemo kar nekaj akcij, o katerih pa se lahko 
seznanite tudi na naši spletni strani. 

Za Socialne Demokrate Marko Dobnikar

IZ POSLANSKE PISARNE 

ker se nobena politika doslej ni odpovedala apetitom po denarju držav-
nih podjetji. Privatizacija je edini način za umik politike iz gospodar-
stva. 

Dogovor o tem, katera podjetja so z vidika delovanja države ključne-
ga pomena in katera gredo lahko na trg za prodajo, bi morali sprejeti že 
pred davnimi leti. Največjo škodo državnim podjetjem, in s tem tudi 
državi, povzroča nenehno spreminjanje stališč. Nejasnost v zvezi z la-
stništvom podjetja vnaša nemir med zaposlene in konstantno znižuje 
ceno podjetja. 

MATEJ TONIN, poslanec 
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DRUŠTVA

Zima je bolj slab čas za delovanje mladih geo-
logov na terenu.  Je preveč mraz, pa mokro, pa 
blato, skratka-preveč možnosti za bolezen. 
Zato sem se odločil, da gremo z najmlajšimi 
člani krožka KAMENKOST nekam na toplo, 
kjer si bomo ravno tako lahko širili znanje o 
naravi in njenih lepotah. Zelo dober naslov za 
tako ekskurzijo je Prirodoslovni muzej Slo-
venije v Ljubljani, ki ga pravzaprav obiščemo 
vsako leto in to vsaj dvakrat, pa tudi večkrat. 

Ker smo si že v prejšnjem šolskem letu 
ogledali v tem muzeju zanimivo,  predvsem pa 
zelo poučno razstavo Živela evolucija pod 
vodstvom njihove prijazne vodičke in sem 
opazil, kako jo mladi člani z veseljem posluša-
jo, sem  se tudi to pot odločil za tak ogled. Po-
klical sem v muzej in izrazil svojo željo. Že 
naslednji dan sem dobil odgovor, da je vodstvo 
zagotovljeno, in da jih lahko obiščemo.

V soboto se nas je nekaj dobilo pri šoli v 
Mostah, s preostalimi pa smo se dobili kar v 
muzeju v recepciji. 

Skupaj z vodičko smo si najprej ogledali 
razstavo o evoluciji. Najprej nam je predstavila 
enega največjih naravoslovcev vseh časov in 
avtorja, oziroma ustanovitelja teorije o evolu-
ciji Charlesa Darwina in njegovo potovanje z 
ladjo Beagle okoli sveta. Potem smo si ogleda-
li tudi nekaj vrst živali in se ob njih pogovorili, 
zakaj imajo npr. ptice iste vrste različne kljune, 
zakaj ima zajec daljše noge kot kojot, zakaj 
imajo nekatere želve daljše vratove kot druge, 
itd, itd. Veliko novega so otroci izvedeli o živa-
lih in njihovemu boju za obstanek oziroma 
preživetje. Tudi o razvoju človeka so izvedeli 
marsikaj novega, kajti lahko so si ogledali lo-
banje človeka in njegovega prednika, ter že 
tako spoznali veliko razliko v načinu prehra-
njevanja oziroma načinu življenja nasploh. V 
tej dvorani pa sta bila zagotovo najbolj zanimi-

Kamenkost na obisku 
v Prirodoslovnem muzeju Slovenije

va kopija dinozavra v naravni velikosti po 
imenu Anka in pod stropom viseče okostje 
mlade samice brazdastega kita Leonore. 

Ko smo končali ogled po razstavi Živela 
evolucija, smo odšli v dvorano s fosili. Tam pa 
so se mladi člani krožka zastrmeli v velikansko 
okostje mamuta. Izvedeli so, da je iz naših 
krajev – iz Nevelj pri Kamniku. V tej dvorani 
nas je čakala še ena prijazna gospa z original-
nim mamutovim zobom in njegovo kopijo. 
Lahko so oba potežkali, a predno so lahko pri-
jeli pravega, so si morali nadeti rokavice.

Iz te dvorane pa smo se napotili še na hodnik 
muzeja, kjer smo si lahko ogledali še čudovite 
minerale iz vsega sveta in čisto na koncu še 
krasno zbirko pisanih metuljev. 

No, kljub zimi in hladnemu vremenu smo 

doživeli en lep, poučen dan, ter spoznali mno-
go novega in lepega o naravi. 

Edo Grmšek

Še nekaj vtisov
V soboto smo šli z geološkim krožkom v nara-
voslovni muzej v Ljubljano.  Ogledali smo si 
razstavo o razvoju človeka. Videli smo lobanje 
pračloveka. Na stropu dvorane je viselo okostje 
velikega kita, ki je poginil v slovenskem morju. 
Lahko smo prijeli mamutov zob, ki je zelo te-
žek. Nato smo si ogledali še razstavo minera-
lov. Ugotovili smo, da tudi zobno pasto izdelu-
jejo iz mineralov. V muzeju je bilo zelo 
zanimivo, z veseljem bi šla še kdaj.

Ema Cvek, 3. a

Imela sem se »full« dobro. V muzeju je polno 
zanimivih stvari, od pritiskanja na gumbe (po-
slušanje zvokov živali ter animacije na moni-
torjih) do razstave kač, sov, gozdnih živali ter 
velike zbirke kamnov (kamnin). Naučila sem 
se tudi to, zakaj smo si ljudje in živali različni. 
Zaradi križanja različnih vrst.

Taja Omerzu 3. b

V soboto smo si ogledali Prirodoslovni muzej 
v Ljubljani. Ogledali smo si kamnine in krista-
le. Bili so zelo lepi. Ogledali smo si tudi okostje 
kita. Tudi mamuta so nam pokazali. Njegovo 
okostje je bilo najdeno v Kamniku. Bilo mi je 
zelo všeč in izvedela sem  mnogo novega.

Leja Kosec 3. B

V Prirodoslovnem muzeju mi je bilo všeč, ko 
smo se pogovarjali o kristalih, kamninah in fosi-
lih. Pogovarjali smo se o evoluciji. Izvedel sem, 
kdo je bil Darwin. Tudi jaz bi šel na Galapagos. 

Oskar Veler 3.b
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Junija je bilo v Komendi polno sončkov. Obiskovalce so navdušile 
članice Mažoretnega in Twirling kluba, ki sicer sodi med novejše klube 
te vrste, posega pa na tekmovanjih po najvišjih mestih tako doma kot v 
tujini. Njihovi nastopi so tako popolni, da ni potrebno imeti veliko do-
mišljije, da jih lahko uvrstimo med baletne nastope. Zaslužni: vsi 
»sončki«, trenerka Anita Omerzu in tudi starši. Devetošolci so za sabo 
zaprli prva vrata vstopa v življenje kot se spodobi – z valeto. Župan ni 
rekel zaman:«Kdor čaka, dočaka«. Po osmih letih bo občina od države 
končno dobila sredstva, ki bi jih ta po pogodbi morala izplačati že leta 
2006. O porabi teh sredstev je županu tekla beseda. Obetajo se nam 
predčasne volitve v DZ. Že spet!

Jožef Pavlič je pisal o knjigi »Trnova pot«, ki je avtobiografsko delo 
dr. Marka Žerovnika. Knjiga, ki bralca pritegne in ne izpusti, dokler je 
ne prebere. Dobra misel avtorja zapisa!

Nogometaši so postali prvaki in se uvrstili v III. Slovensko nogome-
tneo ligo ter imeli v gosteh prijatelje iz Hrvaške – nogometaše iz Sv. 
Martina na Muri. 3. maraton Komenda je uspel, kot je bilo uspešno tudi 
občinsko gasilsko tekmovanje.

Julij si bodo zapomnili evropski sodniki, ki so 12. 7. ocenjevali slo-
venske plemenske živali črno-bele pasme. Rejci (73 jih je bilo) iz vse 
države, so predstavili 120 telic te pasme. Župan pa potrjuje, da po dežju 

Leto je za nami
(Nadaljevanje iz prejšnje številke )

Obiskali so nas slovenski maturanti iz Argentine in ZDA. Matic 
Romšak je bil zopet najboljši na 27. na poltriatlonu ironman razdalji v 
Podersdorfu, ki je veljal kot državno prvenstvo Avstrije z mednarodno 
udeležbo. Iskrene čestitke! Nande Vode je praznoval 95. rojstni dan. 
Tadej Pogačar je postal državni prvak na cestni kolesarski vožnji s 
prednostjo več kot 1 minute pred zasledovalci. Odlično 2. mesto je z 
izvrstnim šprintom osvojil njegov klubski kolega Žiga Jerman. Izvrstni 
so uspehi kasačev KK Komenda na 24. slovenskem kasaškem derbiju v 
Ljutomeru. Ker nam še vedno ni jasno, kam spadajo posamezne vrste 
odpadkov, podjetje Publicus na dveh straneh pojasnjuje nejasnosti, ki se 
pojavljajo pri njihovem delu. Bomo občani po tem pojasnilu bolj ozave-
ščeni in disciplinirani?

2.oktobra je izšla posebna številka Aplence. Če smo morda že poza-
bili – v njej je največ pisanega o občinskih volitvah, podpori strank in 
list kandidatom za župana in o kandidatih za občinske svetnike. Pa – vse 
to je zgodovina kratkega roka trajanja. Je pa sreča in ponos, da smo 3.10 
doma pozdravili in iskreno čestitali svetovni šahovski prvakinji v šahu 
v kategoriji do 16 let, Lauri Unuk in dvema dekletoma in fantu – vsi so 
člani ŠK Komenda – zasedli so solidna mesta med mladimi do 18 let na 

vedno posije sonce – spregovori o začetkih že davno načrtovanih nujno 
potrebnih delih na infrastrukturnih projektih. Folklorna skupina DU je 
gostovala v Hodišah na Koroškem (Keutschach am See) na odprtju tu-
ristične sezone. Poleg že omenjenih volitev v DZ bomo imeli še lokalne 
volitve. Spomine na starega očeta Andreja Dobnikarja – avtstroogrskega 
vojaka, je obudil France Stele. Nastopil je najlepši čas šolskega leta - 
počitnice. Tudi za sodelavce Apnence.

Avgust – september. Počitnic je konec, pa se je nabralo v skoraj dveh 
mesecih precej novih vsebin, ki jih je obravnavala dvojna številka naše-
ga glasila. Prva vesela novica – na 16. Evropskem prvenstvu v Romuni-
ji je članica našega mažoretnega-twirling kluba Lina Majcen osvojila 
bronasto medaljo v točki Solo palica junior. To je prva medalja tega 
kluba na mednarodnih tekmovanjih. Iskrene čestitke Lini in trenerki 
Aniti Omerzu. Ponovnega branja je vredna županova beseda, ki v tej 
številki analitično, kritično in tudi pohvalno piše o svojem delu in sode-
lovanju. Tri strani so polne prispevkov županskih kandidatov in politič-
nih strank.

svetovnem prvenstvu v Dubanu v Južni Afriki. Iz Slovenije se je prven-
stva udeležilo 11 igralk in igralcev. Uspehi ŠK Komenda so vredni po-
hvale in želja, da bi s svojim načrtnim delom nadaljevali. Do sedaj je to 
največji posamični in skupinski uspeh in obenem največji uspeh žen-
skega šaha v državi.

Oktober je bil zaradi občinskih volitev nekaka prelomnica v življenju 
občine. Že naslovna stran glasila kaže sliko velike pridobitve kraja – 
novo krožišče v središču Komende. Lepo je, predvsem pa povečuje 
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Najnovejša pridobitev Nogometnega kluba Komenda, katerega člani so 
junija lani proslavili uvrstitev v III. člansko SNG, so lani dobili tudi 
razsvetljavo na pomožnem igrišču.

Kako ste sklenili jesenski del tekmovanja v III. članski Slovenski 
nogometni ligi, smo vprašali predsednika Nogometnega kluba Aleša 
Marinka.

»Članska ekipa NK Komenda je jesenski del sezone sklenila tik pod 
vrhom, na visokem šestem mestu. V spomladanskem delu tekmovanja 
želimo to uvrstitev obdržati. Začeli pa bomo marca, ko bomo gostili v 
Komendi NK Bled Hirter. 

Med mlajšimi selekcijami je bila najbolje uvrščena selekcija U13, ki 
se bori za vstop v1. ligo MNZ Ljubljana. Na 
mednarodnem turnirju na Hrvaškem je selekci-
ja U13 zasedla 3. mesto, U14 je bila 4., U11 pa 
je končala tekmovanje v četrtfi nalu.«

Že nekaj časa je tudi razsvetljeno pomo-
žno nogometno igrišče?

»Res je. Za to se zahvaljujemo županu go-
spodu Poglajnu pa gospodom Štebetu, Kosirni-
ku, Vodlanu in Žvelcu za pomoč pri izvedbi. 
Veseli pa nas, da se premika tudi glede Špor-
tnega parka, saj bi ob pomoči Občine, Evropske 
unije ter Nogometne zveze Slovenije radi v 
tem mandatu končali ta projekt. To bi bila veli-

NOGOMETNI KLUB KOMENDA Jeseni tik pod vrhom
Članska ekipa NK Komenda je jesenski del sezone končala na visokem šestem mestu. - Razsvetlja-
va na pomožnem igrišču.

ka pridobitev za občino in za 150 mladih v klubu.«
Ste lahko pri tem bolj konkretni?
»Uspeli smo na razpisu Evropske unije za projekt Zdrav življenjski 

slog, ki ga v Osnovni šoli Komenda Moste uspešno izvajata profesor 
športne vzgoje Simon Prudič in naš trener. Sicer pa je več o našem delu 
tudi na spletni strani   http://www.nk-komenda.si/ « 

- A. Ž.

let. Domači talenti so na 10. koncertu pokazali svojo ustvarjalnost in tako 
prispevali k uspešnemu delovanju UPPG, ki je s svojo humanitarno de-
javnostjo pomemben član naše občine, kot je pomembna tudi Poslovna 
cona Komenda, ki po besedah direktorja Matica Romšaka vlaga ves svoj 
trud in delo za dokončanje del v 2. delu tega kompleksa, in skuša privabi-
ti za kupce tudi tuje investitorje. Orientacijski klub Komenda je postal 
državni prvak v mešanih šprint štafetah tako v mladinski kot članski kate-
goriji, KK Komenda je nadvse uspešno končal letošnjo sezono. Odprto je 
bilo krožišče pri občini. Pozornosti je vredna meditacija o Komendi » iz 
včeraj za danes in jutri« izpod peresa Jožeta Pavliča. Maticu Romšaku 
čestitke za članstvo v prestižnem klubu Lions Den.

December po pravici nosi vzdevek veseli december. Je mesec priča-
kovanj, praznovanj in vedrega razpoloženja. V tem mesecu marsikatero 
društvo pripravi letni obračun svojega dela in dela načrte za bodoče le-
to. 

Župan nam je v svojem prednovoletnem razmišljanju natrosil veliko 
dejstev o bodočem delu in nalogah Občinskega sveta in občinske upra-
ve. Najbolj tehtna pa je njegova ugotovitev, da je vreča toliko velika, kot 
pač je. Ponovno je startala TV Komenda. Bog ji daj dolgo in kvalitetno 
življenje. Gradiva za kvalitetni domači program bo imela veliko, saj so 
številna društva v občini pravo bogastvo dogajanj. Jože Pavlič predsta-
vlja Jerneja Štuparja – Vrtačnika, ki je prava zakladnica ljudskega zna-
nja, humorja in dobre volje. Medgeneracijsko središče Komenda razpi-
suje računalniški tečaj za starejše v zimsko-spomladanskem terminu. 
Dobro si je ogledati Uradne objave, kjer je med drugim objavljena tudi 
sestava 8 odborov Občinskega sveta. Da bomo vedeli kdo je kdo. Dobra 
novica - Avtokros v Komendi se je ponovno prebudil, Križ pa je gostil 
tradicionalni blagoslov konj na Štefanovo

Dvajset let uspešno deluje Geološki krožek Kamenkost na Osnovni 
šoli; gorski kolesarji so se pomerili na občinskem prvenstvu v Suhado-
lah. Jakob Plantarič je postal državni prvak v judu v kategoriji cicibani 
in mlajše deklice. Vredno pozornosti. Skromni naslov Šahovski utrinki 
skriva v sebi veliko opravljenega dela in uspehov. 

Tako je bilo družbeno in družabno življenje naše občine v preteklem 
letu. Vredno ga je bilo živeti in sedaj ga je morda tudi vredno podoži-
vljati in še izboljšati!

Lep ponovoletni čas in še vedno velja – veliko sreče, zadovoljstva in 
miru v novem letu!

Tone Ogorevc

prometno varnost; lipa v njegovem središču pa bo morda prinesla več 
spoštovanja slovenstvu. Še nekaj dni pred odprtjem krožišča je bilo na 
gradbišču v polnem teku. Obisk na jesenskem sejmu je prekoračil vsa 
pričakovanja. Sejem je obiskalo najmanj 70.000 obiskovalcev. Razstav-
ni prostori so pokali po šivih in predsednik in organizator Lojze Lah 
pravi, da bo prihodnje leto več prostora in da bodo prostor lažje dobili 
vsi, ki jih prodaja na sejmu zanima. Objavljeni so izidi volitev članov 
Občinskega sveta in obeh krogov županskih volitev.

Dosedanji župan se s prispevkom poslavlja od štirih mandatov svojega 
županovanja, novi župan pa v svojem prvem intervjuju poudarja dosežke 
preteklih let in zastavlja delovni program za mandat, ki ga pričenja. 
MePZ DU Komenda je gostoval v Hodišah (Keutschach am See) pri 
pevskem zboru tega kraja. Potekajo dogovori o vsaj dveh gostovanjih 
med turistično sezono, kjer naj bi zbor nastopil s celovečernim sporedom 
v hotelskem kompleksu. Isto velja tudi za folklorno skupino DU. Na 

evropskem prvenstvu v natančnem pristajanju z jadralnimi padali je bil 
član zmagovite ekipe tudi naš »jadralec« Sašo Slabanja. Čestitke!

Novembrska številka je v veliki meri posvečena ugotovitvi, da je 
Komenda lepa občina. Objavljano je besedno in slikovno gradivo o novi 
občinski oblasti, predaji poslov med prejšnjim in novim županom in slike 
vseh občinskih svetnikov. Da jih bomo poznali in morda kdaj tudi osebno 
povprašali o njihovem delu. Slavko Poglajen, novi župan, je svojem pr-
vem intervjuju spregovoril o bodočem delu občine, poudaril pa je tudi, da 
bo svoj prosti čas še vedno posvečal gasilstvu, kateremu je predan že vrsto 

Aleš Marinko
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Skoki na Gori
»Tokrat moramo vlogo za začasni vklop elektrike oddati že na začet-
ku novembra, da ne bomo zamudili decembrskega mraza za izdelavo 
umetnega snega,« smo sklenili v Društvu Skakalni komite Gora 
(DSKG). 

V preteklosti smo se borili samo z milimi zimami, v zadnjih letih 
pa imamo še nekaj drugih problemov že na začetku priprav na prire-
ditev Skoki na Gori. Postopek za ureditev začasnega električnega 
priklopa traja skoraj dva meseca, dostop do skakalnice je onemogo-
čen večji del leta, saj cesta čez nasip za zadrževalnik pri Tunjici ni 
prevozna in ne nazadnje je tu še denar, ki je Sveta vladar. 

Zadnji teden decembra smo člani DSKG naredili umetni sneg za 
našo prireditev. Noči so bile zelo mrzle in sneg se je dobro delal. 
Nam je pa zato tudi tokrat naš snežni top delal težave; zaradi mraza 
in starosti. Naslednje leto upamo, ne bo več težav, saj bomo poizku-
sili »pridelavo« umetnega snega z domačo »žirafo«, ki jo je naredil 
Luka Štirn.

Veliko delovno akcijo smo imeli 10. januarja 2015.
Naša prireditev Skoki na Gori 2015 bo 1. februarja 2015 ob 

13.30.  Vsi prav lepo povabljeni na nedeljsko popoldne. Potrudi-
li se bomo, da bo tekmovanje zanimivo za tekmovalce in obisko-
valce. Poskrbeli bomo za pestro dogajanje, pozabili pa ne bomo 
tudi na najmlajše.

Vse informacije o dogajanju so tudi na http://www.goraskoki.
com/. 

Še enkrat lepo povabljeni.

DRUŠTVO SKAKALNI KOMITE GORA V LETU 2014

Saj po novem letu boljše bo

Ta stavek smo člani društva Skakalni komite Gora rekli decembra 2013. 
Ne more nas namreč še enkrat presenetiti, kot nas je jeseni 2013, ko nam 
je huda vetrovna nevihta podrla drevo na našo brunarico, konec januar-
ja pa potem še žled, ki je podrl drevo na novozgrajen napovedovalni 
stolp in uničil precejšen del skakalnice in okolice. Tako je bil ves trud za 
pripravo in obnovo skakalnice ter pripravo snega zaman. Najprej smo 
sanirali stolp, za podrto drevje pa je poskrbel lastnik Peterlin sam. Po 
tem pa pravih zimskih temperatur ni bilo več in smo morali smučarske 
skoke odpovedati. 

Marca lani je na občnem zboru predsednik Urban Jeraj zaradi pomanj-
kanja časa odstopil, vodenje pa je prevzel Žiga Pavlinič. Novo vodstvo 
(Jure pogačar, podpredsednik pa Luka Dobnikar, Jože Šimenc in Aleš Pe-
tek) pa je bilo odločno, da bo društvo delovalo naprej, sodelovalo z društvi 
in pripravilo več športnih, pohodnih ter družabnih srečanj za vse občane.

Tako smo že v začetku leta pod vodstvom Klemna Slaparja in s sode-
lovanjem Nogometnega kluba Komenda pripravili prvo Zimsko ligo 
Komenda v malem nogometu. Sodelovalo je 13 ekip iz Komende in 
sosednjih občin, zmagala pa je ekipa Počene gume.

Naslednji projekt je bil Pentatlon, ki smo organizirali skupaj z Dru-
štvom prijateljev športa Komenda (DPŠ) v Športni dvorani Komenda. 
To je bil rekreativni turnir,v katerem je sodelovalo osem mešanih ekip v 
petih različnih disciplinah: nogomet, odbojka, namizni tenis, košarka in 
dodgeball. Na kocu je bila skupni zmagovalec ekipa Obuti maček.

Po slabem začetku z odpovedjo skokov na Gori sta nas ta dva športna 
dogodka spodbudila, da smo pripravili piknik za vse vaščane Gore in 
naše prijatelje na Strehovčevem parkirišču pod Goro. Bil je lep, sončen 
dan in vsi smo bili zadovoljni. Poletje pa smo potem sklenili z izletom 
in igrami na obali v Piranu. 

Komendski šampion med pticami 
V Novi Gorici se je novembra lani na mednarodni razstavi zbralo 
1043 ptic. Na njej so sodelovali tudi člani Društva za varstvo in 
vzgojo ptic Pegam Komenda s 35 pticami. Štirje člani so se predsta-
vili s kanarčki, eksoti in papigami. To je bilo neke vrste lepotno tek-
movanje barve, perja, postavnosti… ptic. »Prejeli smo deset medalj: 
Janez Zver 2 zlati in 2 srebrni, Franc Petelinkar 1 zlato,1 srebrno in 
1 bronasto, Franc Kremžar 1zlato in 1bronasto ter Jurij Aupič 1 sre-
brno,« je zapisal predsednik društva Jurij Aupič. 

Najboljše ptice članov društva Pegam pa so bile lani tudi na 23. 
državni razstavi v Mislinji, kjer je državni prvak postal Janez Zver s 
ptico Gouldova amadina (iz skupine eksotov). Sicer 
pa so med 1300 pticami osvojili še 11 odličij (4 
zlate,4 srebrne in 3 bronaste). 

»Če bo tudi naslednje leto tako uspešno, 
se bomo s pernatimi prijatelji udeležili 
svetovne razstave na Portugalskem,« pravi 
predsednik Aupič.

Jeseni smo potem dela spet nadaljevali na skakalnici.Prepleskali smo 
brunarico, urejali okolico in skakalnico. Dela nam res ni manjkalo. 

V upanju na dobro zimo in s tem na začetek priprav na našo prireditev 
Skoki 2015, smo potem ocenili, da leto 2014 ni bilo tako katastrofalno 
slabo. Ni pa bilo najboljše. Zato tudi skupna misel Saj po novem letu 
boljše bo…

Športni pozdrav.
Društvo Skakalni komite Gora
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Domači praznik, običaj-
no kmalu po novem letu 
oziroma v prvem zim-
skem mesecu, so bile to 
tako imenovane Koline. 
Prikaz teh opravil in z 
njimi povezanih običajev 
Turistično društvo Ko-
menda pripravlja že kar 
nekaj let. Tako je bilo tudi 
sredi januarja (16. 1.) ves 
dan na Koželjevi doma-
čiji na Gori, ko so si ta opravila ogledali tudi številni učenci in starejši.

Za vse najmlajše, ki so ta dan prišli na poznano domačijo na Gori pri 
Komendi, pa je za strokovno razlago opravil poskrbela Katja Tabernik, 
ki je tudi sicer na turističnem področju poznana kot strokovna voditelji-
ca obiskovalcem Komende.

»Razložila sem ime Do-
mači praznik in zakaj imajo 
Koline takšno ime. Pa zakaj 
se je klalo v mrzlih mese-
cih, kako so pred tem hra-
nili prašička, kaj je bilo 
potrebno opraviti, preden 
je šel prašiček iz hleva in so 
ga potem položili na lesen 
stol, ga dali iz kože; kaj je 
mavžanje, za kaj so bili 
uporabni krempli, glava, 
uhli… Pa kako in kje so 
čreva prali, ocvirke pripra-

vljali, meso in začimbe za pečenice ali krvavice, in meso za sušenje v 
dimu… Vse, kar je bilo in kot je včasih bilo, da so imeli doma - pra-
znik. 

Največ so iz njene razlage tako tokrat izvedeli tisti, ki so tudi sicer 
najmanj vedeli, kako je bilo včasih, ko so bile koline pravi domači (tudi 
delovni) praznik v zimskih mesecih. Med temi nepoznavalci so bili 
otroci INCE, mladi iz Društva Sonček in dve skupini učencev iz Osnov-
ne šole Komenda Moste. Seveda so bili tudi starejši domačini, ki so že 
precej vedeli o kolinah in so se ob komentiranju tudi lahko krepčali s 
toplim požirkom, z ocvirki, s kakšno kašnato ali meseno,… In bil je 
tudi župan, ki je prišel s sodelavci iz občinske uprave. 

Skratka, obiskovalcev in neukih ni manjkalo in tradicionalni namen 
kolin, ki jih pripravlja že nekaj let Turistično društvo Komenda, je bil 
tudi tokrat več kot dosežen. Ja, kjer so koline, so tudi ocvirki, klobase… 
in teh za pokušino na Koželjevi domačiji tudi tokrat ni manjkalo.

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
Januar 2015

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

NA PREŽI

OSAT – Posnetek za Osat nam je 
poslala občanka oziroma in bralka. 
Pravi, da je ob poti v Suhadolah in 
blizu prvega mostu in tudi v gozdu 
polno različne nesnage. Dobrona-
merni Osat je namenjen vsem, ki 
»skrbijo« za takšen pogled. Kako že 
pravi izrek: Kjer se osel valja,… 

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

ČEBELA – Ustanovi Petra Pavla Glavarja, Kulturnemu društvu in 
Občini Komenda, ki so z nastopajočimi Evo Černe, Miranom Juvanom, 
Nejcem Avbljem, Mešanim pevskim zborom DU Komenda in Mladin-
skim pevskim zborom OŠ Komenda-Moste pripravili nepozaben tradi-
cionalni novoletni koncert. Bilo je, kot da se je celo prostor že kar časti-
tljive dvorane Kulturnega doma z odličnim zvokom in razpoloženjem 
priklonil organizatorjem, nastopajočim in obiskovalcem. Hvala! Vam, 
ki vas ni bilo v dvorani, pa: Zamu-
dili ste nekaj lepega.

Pripis: Izvedeli smo, da je za 
decembrsko čebelo polepšanega 
znamenja na vrhu stopnic ob 
vhodu na pokopališče zaslužen 
komendski župnik Zdravko Žagar, 
ki se je tudi sam lotil očiščenja 
znamenja. Hvala.

ČEBELA za januar 2015

OSAT za januar 2015

Gasilci vsako leto 
začnemo z občnimi 
zbori gasilcev. V 
PGD Komenda ga 
pričnemo z občnim 
zborom gasilske 
mladine. Čisto re-
sno, z vsemi točkami 
dnevnega reda. Pre-
gledali so delo pre-
teklega leta, se po-
hvalili ob uspehih in 
si zadali cilj, da bodo 
v letu 2015 ravno 

tako dobri ali še boljši. Določili so delegate, ki se bodo udeležili občne-
ga zbora PGD Komenda in občnega zbora gasilske mladine GZ Komen-
da in GZ Kamnik. Občnega zbora gasilske mladine so se udeležili tudi 
gostje predsednik Gasilske zveze Komenda Jožef Sušnik, predsednik 
društva Anton Smrekar, namestnik poveljnika Franci Grkman, starši 
mladih gasilcev, mentorji in ostali gasilci. Na žalost je svojo prisotnost 
zaradi službenih obveznosti, opravičil župan občine Komenda Slavko 
Poglajen, vendar se zavedajo, da jim kot poveljnik društva vedno stoji 
ob strani. Seveda se je tudi ta občni zbor, tako kot se spodobi, sklenil z 
malico- seveda s picami in pomfrijem iz Okrepčevalnice Klanc.

Za gasilce pa se je začela zimska liga v hitrem spajanju sesalnega 
voda. Letos sodelujemo v ligi z dvema ekipama. Članicam A so se pri-
družili še člani A, ki si še nabirajo tekmovalne izkušnje. Članice A pa so 
že na prvi tekmi dokazale, da sodijo v slovenski vrh, saj so osvojile 
drugo mesto.

Tudi na izobraževanje nismo pozabili, saj trenutno potekata nadalje-
valni tečaj za gasilca in tečaj za vodjo skupine.

Mihaela Poglajen

Novice iz PGD Komenda

Koline - domači praznik pozimi
ANDREJ ŽALAR
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Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

Blaž Filipič
V zimskem ča-
su, posebno ka-
dar je zunanja 
t e m p e r a t u r a 
nizka, se v sta-
novanju pogosto 
srečujemo z 
orošenimi okni, 
ki so pokazatelj 
velike količine 
vlage v prosto-
ru. Pojav je tudi 

posledica modernih oken in vrat, ki zaradi 
zrakotesnosti močno zmanjšajo odvajanje vla-
ge iz stanovanja. 

V primeru, da bi stene res dihale, kot to 
svetuje star slovenski pregovor, prezračevanje 
ne bi bilo potrebno. V praksi skozi stene preide 
le nekaj odstotkov vodne pare, ostalo vlago pa 
je zato potrebno odstraniti zavestno - s prezra-
čevanjem. Potrebno ga je izvesti hitro in teme-

Vlaga v stanovanju in razvoj plesni
ljito. Zrak je potrebno izmenjati med zunanjo-
stjo in notranjostjo ne pa zgolj med prostori v 
hiši. S časom zračenja ne pretiravajmo, saj je 
daljše prezračevanje v zimskem času škodljivo, 
prostore namreč podhladi.

Priporočena relativna vlaga v stanovanju je 
nekje med 30 % in 60 %. Slednje lahko zago-
tovimo z ustreznim prezračevanjem (tako 
imenovanim prisilnim ali naravnim). Tudi ka-
dar je zunaj hladno, ali kadar dežuje, je zrak 
zaradi nižje temperature absolutno manj vlažen 
kot v stanovanju, kjer je temperatura višja. 
Zračenje je zato ob vsakem vremenu koristno. 

Tem nižja je zunanja temperatura bolj krat-
kotrajno in intenzivno naj bo zračenje. V pri-
meru hladnega in vetrovnega vremena zadostu-
je že nekaj minut intenzivnega zračenja 
(prepih). V takem primeru so tudi toplotne iz-
gube majhne, saj notranjost (pohištvo, stene...) 
ostane segreta. Kadar je zima mila, prezračeva-
nje pri odstranjevanju vlage ni tako učinkovito, 
zato je pomembno, da v tem času ohranjamo 

gretje prostorov in s tem zaviramo razvoj ple-
sni. K njenemu razvoju pripomore tudi slaba 
izolacija, saj v kombinaciji s šibkim gretjem 
povzroča, da so notranjosti sten hladne. Na taki 
površini vlaga v zraku hitreje kondenzira in s 
tem omogoči dobre pogoje za razvoj plesni. 

Pri odstranjevanju vlage si lahko pomagamo 
tudi z različnimi sredstvi in tehničnimi pripo-
močki, denimo sušilniki zraka oziroma kemič-
ni vsrkovalci vlage.

Relativne vlažnosti po občutku ne moremo 
določiti. Za to nam služi higrometer, ki je v 
stanovanju vsekakor dobrodošel. Tako tudi 
lažje ocenimo, kdaj je potrebno prostor prezra-
čiti in s tem zagotoviti slabše življenjske pogo-
je za plesen ter boljše pogoje za naše bivanje. 

INŠTRUKCIJE PREM
(matematika, fi zika, kemija)

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

031 361 305, www.prem.si

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Tudi v Sloveniji 
je bilo že slišati o 
davku na sladke 
pijače. Trenutno 
ga še nimamo, 
marsikatera drža-
va v EU ga že 
ima. Ni se nam 
treba jeziti, saj 
brez sladkorja vsi 
lahko preživimo. 

Sladkor je na-
vada in razvada. 

Zakisa nam telo, od njega postanemo odvisni 
in debeli, saj je ogljikov hidrat. Kar ga naše 
telo potrebuje, ga samo pridela in spremeni v 
glukozo. Ne samo sadje, tudi zelenjava v sebi 

Sladko življenje
skriva sladkor. Posebno bogato je z njim kore-
nje, krompir, rdeča pesa in koruza. Po uživanju 
sladkorja se počutimo utrujeni, smo leni in 
razdražljivi. Za otroke, ki pojedo preveč slaščic 
in čokolade, imamo moderen izraz, so hiperak-
tivni. 

V vsakodnevni prehrani potrebujemo tudi 
sestavljene ogljikove hidrate, zato jejmo pol-
nozrnate žitne izdelke. Telo jih razgrajuje po-
časi, zato dalj časa vzdržujemo enakomerno 
raven sladkorja v krvi. Sladkor dviga tudi ho-
lesterol, saj se višek sladkorja spremeni v ma-
ščobo. Naše življenje bo slajše, če bomo jedli 
čim manj sladkih jedi. Ljudem, ki so sladko-
snedi in se težko odpovedo tablici čokolade, 
priporočam temno čokolado z vsaj 70% dele-
žem kakava. Lahko si sicer ob izrednih prilo-

žnostih privoščimo sladke dobrote, vendar naj 
bo to le izjema. Za pokušino si pripravite pro-
sene kroglice, teknile vam bodo tudi brez 
sladkorja.

Prosene kroglice: 1 jogurtov lonček prosene 
kaše, 3 lončke vode, ščep soli, 1 čokolada s 
70% kakava, 10dkg rozin, zavitek datljev, 
20dkg kokosove moke in kokosova moka za 
povaljanje kroglic. Kokosovo moko lahko na-
domestimo z mletimi orehi ali lešniki. Oprano 
kašo skuhamo v osoljeni vodi. Še vreli dodamo 
narezano čokolado. Datlje in rozine zmeljemo, 
dodamo kokosovo moko in zmešamo v enotno 
zmes s kašo. Oblikujemo kroglice in jih pova-
ljamo v kokosovi moki.

NAJ VAM TEKNE!

Služnostna pot
Pred skoraj 40. 
leti sem od 
očeta podedo-
val gradbeno 
parcelo in z 
v e l j a v n i m  
gradbenim do-
voljenjem od 
leta 1980 sem 
takrat tudi 
zgradil hišo. 
Dovozna pot 
že od izgradnje 

hiše dalje poteka po parceli, ki je v lasti 
mojega soseda, ki je hkrati moj sorodnik. 
Dovozno pot koristi tudi on. Vse do lani, to-
rej skoraj 35 let, ni nihče nasprotoval moji 
uporabi te poti. Sosed sedaj zahteva, da mu 
plačam nadomestila za uporabo služnostne 

poti. Ali sem mu ga dolžan plačati? Hvala za 
odgovor.

V opisanem primeru se pri presoji, ali je bila 
v korist vaše nepremičnine na podlagi pravil o 
priposestvovanju služnosti pridobljena stvarna 
služnost vožnje in hoje po nepremičnini vašega 
soseda, uporabijo določbe Zakona o temeljnih 
lastninskopravnih razmerjih (v nadaljevanju 
ZTLR) (na podlagi 1. odst. 266. člena Stvarno-
pravnega zakonika). Ta v 54. členu določa, da 
se stvarna služnost pridobi s priposestvova-
njem, če je lastnik gospodujoče stvari dejansko 
izvrševal služnost dvajset let, lastnik služne 
stvari pa temu ni nasprotoval. Stvarne služnosti 
ni mogoče priposestvovati, če je lastnik gospo-
dujoče stvari zlorabljal zaupanje lastnika ali 
posestnika služne stvari, če je služnost izvrše-
val s silo ali z zvijačo ali če je bila služnost 
dovoljena do preklica.

V vašem primeru, ko ste z izvrševanjem 
služnosti pričeli leta 1980, je bila v korist vaše 
nepremičnine z iztekom leta 2000 pridobljena 
služnostna pravica hoje in vožnje (tak obseg 
predpostavljamo kot najbolj pogost v praksi, 
sicer pa je obseg služnosti odvisen od obsega 
njenega dejanskega izvrševanja v času teka 
priposestvovalne dobe).

V kolikor vašemu sosedu za uporabo poti do 
leta 2000, ko se je iztekla priposestvovalna 
doba, niste nič plačevali in tega od vas tudi ni 
zahteval, mu odmere za služnostno pot niste 
dolžni plačati. 

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

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

NASVETI
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Moje novoletne počitnice 
Za božič sem s svojim stricem Gašperjem na-
redil snežaka. V mesecu decembru sem z dru-
žino šel v Ljubljano gledat lučke. Za novo leto 
sem z družino gledal rakete, Ledeno dobo 1, 2, 
3 in 4 ter Sam doma 3.

Anže Sitar, 2. b

Jaz sem med počitnicami bila pri babi. Z mami 
sva pekli tudi piškote. Igrali smo se tudi spo-
min. Dobila sem lego kocke Lego friends. Bila 
sem veliko na snegu in se sankala.

Neža Gvardjančič, 2. b

Med počitnicami sem se zelo lepo imela. Za 
božič sem spekla piškote. Z mojima prijatelje-
ma sem pokala petarde.

Inka Nemeš, 2. b

Postavili smo smreko in jaslice. Za božič smo 
spekli kolač. Šli smo tudi gledat jaslice v Ka-
mnik. Za novo leto sem gledal rakete.

Simon Jerebič, 2. b

GLASBENA DELAVNICA
V decembru smo imeli šesti razredi kulturni in 
tehnični dan. Oba dneva sta potekala v šoli. 
Bolj podrobno bom opisala glasbeno delavni-
co.

Vsi šesti razredi smo bili razdeljeni v štiri 
skupine. Ko smo prišli v učilnico za glasbo, 
nas je učiteljica Marjeta Čimžar lepo sprejela. 
Najprej nam je dala balone, da smo lahko na 
njih igrali z udarjalkami. Zaigrali smo kar ne-
kaj različnih ritmov. S tem nam je učiteljica 
želela pokazati, kako se s pravilno držo igra 
tudi na inštrumente, ki smo jih kasneje dobili v 
roke. Igrali smo z lahkoto in ne z vso močjo. 
To je bilo izjemno.

Ko smo zaključili z igranjem po balonih, 
smo vzeli v roke Orffove inštrumente in igrali 
nanje. Najprej smo igrali na ritmične inštru-
mente, nato še na melodične. Vse ritmične in-
štrumente smo poimenovali in vsak je lahko 
preizkusil vse inštrumente. Ti inštrumenti so 
bili: ropotuljica, zvončki, leseni blok, činele, 
palčke, strgalo, kastanjete, triangel in še marsi-
katero glasbilo.

Nato smo vzeli v roke Orffove melodične 
inštrumente in vsak svojega preizkusili. Učite-
ljica je na tablo napisala pesmico in nas jo na-
učila igrati. Ko smo vsi znali zaigrati svoj del 
melodije, smo jo zaigrali še skupaj kot skupina. 
Moram priznati, da je bilo odlično. Zraven 
smo jo še zapeli. Bila je čisto kratka.

Na koncu nam je ostalo še nekaj časa, zato 
smo se šli igrat nekaj glasbenih igric. Za ta dan 
bi se rada zahvalila vsem učiteljicam in tudi 
sošolkam, saj je bila to izjemna izkušnja.

Neža Štricelj, 6. b 

PRAZNIČNI FILM 
Tik pred božično-novoletnimi počitnicami 
smo si učenci od 6. do 9. razreda ogledali dva 
fi lma v Kulturnem domu Franca Bernika v 
Domžalah. Mlajša dva razreda sta si ogledala 
kurdski fi lm Bekas, kar v prevodu pomeni brez 

staršev. Naslovna junaka sta bila čistilca če-
vljev, siroti, ki sta se odpravila v Ameriko iskat 
vsemogočnega junaka Supermana, da bi po-
pravil krivice v njunem svetu. Pot pa je brez 
potnega lista in na starem osličku zelo dolga, 
še posebej, če se starejši brat zaljubi. Starejše 
učence je na platnu pričakala romantična ko-
medija Wesa Andersona, Kraljestvo vzhajajoče 
lune. Zasedba znanih igralcev nas je popeljala 
v leto 1965 in času primerno so izbrali tudi 
tehniko snemanja – fi lm je bil namreč predva-
jan s traku, na kar so nas opozarjale navpične 
črtice na platnu.

Film mi je bil všeč, saj sem v njem izvedela, 
kako živijo ljudje v Iraku, kjer nimajo toliko 
stvari, kot jih imamo mi. Brata sta se kljub 
medsebojnim prepirom zelo dobro razumela in 
se vedno pobotala. Želela sta si priti v Ameriko 
in zato sta tvegala svoji življenji. Zelo je bilo 
napeto, ko je starejši brat stopil na mino in ni-
smo vedeli, ali bo preživel. Zanimivo je, kako 
sta spoštovala starejše ljudi – neki gospod je v 
mlajšega brata vrgel čevelj, saj je mislil, da mu 
hoče ukrasti osla. Nato mu je rekel, naj mu 
čevelj vrne, da ga bo lahko natepel. Deček mu 
je kljub grožnji vrnil čevelj. Priporočam ga 
starejšim otrokom, saj prikazuje, da mnogi 
otroci na svetu nimajo vsega, kar si želijo. 
Mislim, da fi lm želi povedati tudi, da nikoli ne 
nehaj verjeti v svoje sanje.

Lara Cvek, 7. c 

Film Bekas se mi je zdel malo žalosten, včasih 
pa tudi duhovit. Nekateri dogodki so se dota-
knili mojega srca, pri drugih sem razmišljal, 
kako bi bilo, če bi bil jaz v koži katerega izmed 
bratov. Izvedel sem tudi, da če imaš brata ali 
sestro, s katerim držita skupaj do večnosti, sta 
nepremagljiva. Nisem pa vedel, da je svet v 
Iraku tako … neusmiljen. Konec je bil sicer 
lep, vendar pa bi želel še izvedeti, kaj se nato 
zgodi z bratoma in če prideta v Ameriko.

Žiga Slak, 7. c

Kraljestvo vzhajajoče lune je bil že na prvi 
pogled drugačen od drugih fi lmov – ne le po 
zgodbi in igranju, temveč po samem načinu 
snemanja. Kamera se je premikala le levo ali 
desno, naprej in nazaj, ni pa približevala ali 
oddaljevala slike. Kljub temu da je bil fi lm pr-
vih nekaj minut videti dolgočasen, se je posto-
poma stopnjeval, zlasti proti koncu, in je postal 
skoraj akcijski. Oba glavna junaka v fi lmu 
predstavljata popolno nasprotje vseh ostalih, 
»normalnih« ljudi, zato sta iz družbe izločena. 
Film mi ni bil težko razumljiv. Za tako stanje 
nista sama kriva, saj ju njuni družini ne podpi-
rata. Zgodba fi lma je kombinacija romantičnih 
avantur Sama in Suzy ter težav z njunima dru-
žinama. Kasneje se v zgodbo vplete še socialna 
delavka, ki hoče Sama premestiti v sirotišnico, 
zato poskuša mladi par še drugič zbežati. 
Zgodba ima zaokroženo srečen konec, a kljub 
temu na koncu ostaja mnogo nerešenih spo-
rov. 

Boštjan Dobnikar, 9. b

PONOSEN SEM, DA SEM SLOVENEC
To ni le naslov prisiljenega spisa, ampak sem 
res ponosen na to, da sem Slovenec. Nisem 
eden tistih, ki so težko priborjeno domovino 
zasovražili zaradi krize, poslancev ali koga oz. 
česa drugega. Kriza mine, poslanci se zame-
njajo, domovina pa ostane. 

Slovenija je lepa ne glede na krizo, tajkune 
in ostale manj pomembne stvari. Vsakič, ko se 
povzpnem na Veliko Špico ali kak drug hrib, 
vedno znova osupnem nad lepotami naše drža-
ve. S Špice občudujem Ljubljansko kotlino in 
Gorenjsko, na drugi strani pa so hribi in doline 
Štajerske. Od Triglava pa do Krima same veli-
častne vzpetine, vasi in mesta. Nikjer ni lepših 
gora kot tu, nikjer ni lepših mest, kot so Lju-
bljana, Kranj, Kamnik, Portorož in mali 
Preddvor. Nikjer ne govorijo lepšega jezika, 
kot je slovenščina. Nikjer nimajo tako lepih in 
čistih rek. Je kaj prijetnejšega, kot je kolesarje-
nje po Gorenjski, ribolov v Savi ali Muri, hoja 
po Prekmurju in kopanje v mrtvicah Mure, pa 
ohlajanje v morju ter vzpenjanje na kraške 
griče in spuščanje v jame pod njimi? 

Najlepše v Sloveniji pa so gore, sploh Ka-
mniško-Savinjske Alpe. Sediš na gorski zapla-
ti in občuduješ lepoto vsenaokoli … Uživam 
ne glede na to, kaj počnem – ali lovim ribe, 
hodim, kolesarim, fotografi ram, se kopam ali 
pa le sedim na vrhu ljubljanskega Nebotičnika. 
Nikjer ne bi raje živel kot v naši kokoški. Po-
nosen sem na pisatelje, pesnike, slikarje, Pleč-
nika ter na naravna čudesa Slovenije. Ponosen 
sem, da sem Slovenec!

Robert Virag, 8. b

PRVI ŠOLSKI PLES GENERACIJE 2000
Sedaj že v lanskem letu je na naši šoli OŠ Ko-
menda Moste potekal 1. šolski ples, a o njem 
še nismo ničesar zapisali. Priprave nanj so se 
začele že nekaj tednov prej. Seveda, urediti je 
bilo treba ozvočenje, svetlobne učinke, hrano, 
vstopnice in pa vabila za mlajše generacije. Za 
ozvočenje in svetlobne učinke, ki so prispeli v 
zadnjem trenutku, sta poskrbela moja sošolca. 
Vabila smo po šoli razdelili že en teden prej, 
vstopnice pa smo v predprodaji prodajali za 
2.50 evra in zraven podarili še kuponček, ki si 
ga lahko unovčil na plesu. 

Končno je napočil dan, ki smo ga vsi tako 
težko čakali. Vsak od nas, devetih razredov, je 
imel svojo zadolžitev. Fantje so v dvorani vrte-
li glasbo, učenke devetega a razreda so že po-
poldan pripravile maso za vafl je in palačinke, 
srečke in dobitki so bili pripravljeni in na 
vhodu so se zbirali mlajši učenci in učenke, ki 
so kupovali vstopnice. No, če jih še niso ime-
li. 

Okoli pol šeste ure smo bili zbrani vsi deve-
ti razredi in le nekaj učencev sedmih in osmih 
razredov. Seveda smo bili vsi nejevoljni, saj 
obisk ni bil tolikšen, kot smo vsi pričakovali. 
Okoli šeste ure pa je v dvorano prišlo veliko 
več ljudi in zabava se je začela. Sama nisem 
dolgo časa zdržala na enem mestu, saj sem že-
lela videti vse. Od tega, kako poteka peka va-
fl jev in palačink, do prodaje srečk in samega 
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plesnega dogodka v dvorani. Veliko časa sem 
preživela tudi tam, kjer so vrteli glasbo, saj sta 
nam na pomoč priskočila leto starejša fanta, ki 
sta prijazno sprejela ponudbo, da bi bila »di-
džeja«. Ples je potekal točno tako, kot smo 
pričakovali, seveda z izjemo manjših detajlov. 
Srečke smo prodali vse do zadnje, saj so bili 

Voditelji smo si 2. 1. voščili in leto začeli s fi lmskim večerom, naslednji 
dan pa odpeketali že na tradicionalno duhovno obnovo k našemu du-
hovnemu asistentu Alešu Tomaševiću v Sostro, kjer smo dobili hrano za 
dušo, ognjevito debatirali, pretresli svoj odnos z Bogom in se kvalitetno 
družili.

Rdeča nit obnove je bil fi lm Podaj naprej (Pay It Forward, 2001), kjer 
je govora o majhnem dečku, ki spreminja svet. Kako? Naredi tri dobra 
dela trem različnim ljudem, v zameno pa prosi, naj tudi oni naredijo 

SKVO duhovna obnova

nekaj dobrega trem ljudem naprej. In tako se počasi iz majhne kepe 
prikotali nekaj ogromnega. 

Voditelji smo iskali povezave s katolištvom in skavtstvom ter 
medsebojne odnose v naši skupnosti. Bilo je kar nekaj spoznanj, za-
gotovo bi našteli različne, bistvo pa je, da tudi preko skavtskega na-
čina življenja dajemo naprej nekaj dobrega. In na tej poti ni vedno 
lahko; ne voditeljem, ne našim skavtom. Zato pa je rezultat na koncu 
dober. Ker smo zraven prispevali svoje dobro in slabo ter vmes oseb-
no zrastli.

Zna biti, da komu ideja fi lma zveni utopično, ampak ravno to je lahko 
način, kjer posameznik, če citiram Bi-Pija, svet lahko za seboj pusti 
boljši, kot ga je prejel. Zato podajte naprej. ☺

Andreja Grkman, Optimistična orka

vmes tudi mamljivi kuponi, ki so te opravičili 
enkratnega spraševanja pri določenem učitelju. 
Tudi vafl ji so šli kot za med, da sploh ne ome-
njam palačink. 

Ob koncu večera, ko so že vsi začeli odhaja-
ti domov in smo se mi, devetošolci lotili po-
spravljanja, pa so nekateri, namesto da bi po-

spravljali, raje šteli izkupiček večera. Zbrali 
smo kar nekaj denarja, ki bo našim staršem 
olajšal plačilo končnega izleta.

Na koncu pa bi se rada zahvalila še vsem 
staršem in učiteljem, ki so omogočili pripravo 
in izvedbo plesa, ki nam bo ostal v lepem spo-
minu.

Urška Planinc, 9. b

Skavtstvo je svetovno gibanje, ki ga je na za-
četku 20. stoletja ustanovil Robert Baden-Po-
well in šteje že preko 40 milijonov mladih. 
Temeljna ideja ustanovitelja je, da so mladi 
sposobni opraviti vsako nalogo, če se jim le 
zaupa in da svobodo. Ska vte po vsem svetu 
druži veselje do življenja v naravi, druženja, 
pustolovščin in pripravljenost na izzive, oseb-
no rast in pomoč sočloveku.

Robert Baden-Powell (BiPi) velja za 13. 
najvplivnejšega človeka 20. stoletja. Njegovo 
polno ime: Sir Robert Stephenson Smyth Ba-
den-Powell lord of Gilwell. Rodil se je v Lon-
donu 22. februarja 1857. 

Kot otrok je preživel mnoge ure v naravi in 
pokazal je tudi izreden socialni čut. Pridobil 
si je zelo dobre risarske spretnosti – risal je z 
eno roko in hkrati senčil z drugo. Na spreje-
mnih izpitih za vojsko pa se je tako dobro 
odrezal, da so mu takoj podelili čin podporoč-
nika. V vojski je prepotoval lep kos sveta. 
Med tovariši je bil zaradi mnogih zanimanj in 

Kdo je kriv za norost Skavtarstvo
Bi-Pi je umrl v Afriki pod goro Kilimandža-

ro 8. januarja 1941.
povzeto z http://skavti.si/ustanovitelj-skavtov

vedre osebnosti zelo priljubljen. Med branje-
njem obkoljenega mesta v Južni Afriki je 
ugotovil, da so mladi sposobni opraviti vsako 
nalogo, če jim le zaupaš in jim daš svobodo. 
Njegova knjiga o izvidništvu je postala prava 
uspešnica, ki so jo brali predvsem mladi. To 
je bil zanj znak, da je opustil vojsko in se po-
svetil vzgoji. Prvi skavtski tabor je pripravil 
25. julija 1907 (kar velja za začetek skavtstva) 
na otoku Brownsea na jugu Anglije. Pri tem je 
bil tako uspešen, da se je odtlej večinoma 
ukvarjal le še s skavti. Ena izmed njegovih 
knjig, Skavtstvo za fante (Scouting for boys), 
je postala fenomen 20. stoletja, saj velja za 2. 
najbolj prodajano knjigo, takoj za Svetim pi-
smom. Tega dne praznujemo skavti Dan 
spomina, ko se spominjamo vseh skavtinj in 
skavtov sveta. 1909 so se gibanju pridružile 
tudi skavtinje, ki jih je vodila njegova sestra 
Agnes in pozneje njegova žena Olave. 1913 
je ustanovil volčiče in volkuljice, 1917 pa 
popotnike in popotnice.
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Dan po božiču, na god sv. Štefana, je bilo vre-
me takšno, da bi bilo škoda, če ne bi nadaljeva-
li že nekajletne tradicije božičnega balinarske-
ga turnirja dvojic. Na turnirju je sodelovalo 24 
članov in članic, ki so v izžrebanih dvojicah 
pričeli kar s 7-urnim tekmovanjem

Mirna roka, dober pogled in ocena poti, po 
kateri mora krogla tja, kamor je namenjena 
,vse to je na koncu pare razvrstilo takole:

Kot najboljša sta se na prvo mesto zavihtela 
Ivanka Žunič in Tone Zarnik, na 2. mestu sta 
pristala Silvo Rajterič in Stane Pirc, na 3. sto-
pničko pa sta se povzpela Drago Oblak in Peter 
Jakomini. Četrtouvrščena sta bila Tone Špeho-
nja in Ciril Rogelj.

Turnir dvojic DU v balinanju
Pokale je prvim trem 

parom podelil predse-
dnik DU Janez Čebulj, 
pa tudi četrtouvrščeni 
par ni ostal praznih rok. 
Slovensko potico, pri-
spevek pekarne Hrovat, 
si bosta bratsko razdeli-
la. Kot vedno, je bila 
organizacija brezhibna, 
za kar je poskrbel vodja 
sekcije Tomaž Hacin, ki 
pa je žal naznanil, da se zaradi službenih obve-
znosti mora posloviti od funkcije vodje sekcije. 
Vsem članom je žal, saj bodo izgubili odlične-

ga organizatorja in nadvse prijetnega človeka.
Je mogoče na tihem upati, da se bo morda 

premislil in delo uskladil z dosedanjo funkcijo? 
Vsi si to močno želijo!

Tone Ogorevc

Malo pred Novim letom je zima nasula obilo 
snega in Franc Zarnik je takoj sedel na motorne 
sani in potegnil progo. Močan veter je sproti s 
snegom zasipaval smučino. Naslednji dan je 
bila proga ponovno steptana in debel sloj po-
teptanega snega je dodatno utrdil pravi sibirski 
mraz. 

Smučarsko tekaški maraton
Skoraj štirinajst dni so bili ideal-

ni pogoji za smučarski tek, kar so 
izkoristili številni tekači. Priza-
devni člani ŠD Suhadole so orga-
nizirali že tretji smučarsko tekaški 
maraton. Sonce in toplo vreme je 
načelo progo, zato je bilo potrebno 
na nekatere dele proge navoziti 
sneg. Nekateri so dvomili, da je še 
toliko snega, da bo tekmovanje 
sploh možno, organizatorji pa so 
vztrajali in jim je uspelo pripraviti 

progo. 
Na startu je bilo manj tekačev od pričako-

vanj, kar pa ni zmotilo tekmovalnega vzdušja. 
Skupinski start je peščica gledalcev ob progi 
navdušeno pozdravila z vzkliki in bučnim 
aplavzom. Tekači so morali osemkrat preteči 
2,5 km dolg krog. Ob progi je bila postavljena 

okrepčevalnica, kjer je bil na voljo čaj, sadje in 
nekaj prigrizkov. Maratonska proga in počasen 
sneg na nekaterih delih proge tekačem pobere-
ta kar precej energije, ki jo je bilo potrebno 
nadomestiti. 

Takoj po startu je povedel Peter Pibernik 
pred Igorjem Jenkom in Pavlom Ocepkom. 
Takšen vrstni red je bil tudi v cilju. Pri vetera-
nih je slavil Jože Pavlič pred Francem Zarni-
kom in Albinom Zarnikom. Med mlajšimi 
tekmovalci je na prvo stopničko stopil Tine 
Jenko, pri deklicah pa je zlato kolajno osvojila 
Lucija Florjančič. Tekmovalci so bili zado-
voljni z doseženimi rezultati, predvsem pa po-
nosni na pretečenih 20 km. 

V zadnjem času je podobnih maratonov v 
Sloveniji zaradi pomanjkanja snega vse manj, 
zato je bilo zadovoljstvo po uspešni prireditvi 
še toliko večje.

Peter Pibernik

Namiznoteniški klub Komenda je v torek, 16. 
12. 2014, v telovadnici OŠ Moste pri Komendi 
organiziral novoletni turnir v namiznem tenisu. 

NAMIZNI TENIS Novoletni turnir
Nastopajoči so prišli iz Kamnika, Domžal, 
Mengša in Komende.

V kategoriji od 2. do 5. razreda nas je vse 
presenetil igralec Luka Jokič iz Kamnika, ki je 
z neverjetnimi udarci in servisi gladko prema-
gal vso konkurenco. V pogovoru po koncu 
turnirja je povedal, da redno trenira vsak dan 
po 2 uri in komaj čaka naslednji trening. Drugo 
mesto je osvojil Matic Žvelc in tretje Jošt Ci-
perle.

V kategoriji od 6. do 9. razreda so sodelovala 
tudi dekleta. Prvo mesto je osvojil, z zmago v 

nizih 2 proti 1, Žan Planinc, ki je premagal do-
mačinko Urško Komatar. Tretje in četrto mesto 
sta si razdelila Luka Jokič in Matic Kužnik.

V konkurenci veteranov in rekreativcev je 
nastopalo 12 igralcev.

Prvo mesto je osvojil domačin Simon Ne-
meš, drugi je bil Uroš Jesenšek, tretje mesto 
sta si delila Janez Zore in Marjan Nadvešnik.

Vsi igralci, starši in gledalci, smo uživali v 
športni predstavi. Spodbuda in potrditev, da 
smo na pravi poti je velik obisk in odziv mlaj-
ših igralcev in malo starejših.

Januarja (minuli vikend) so bili mladi nogometaši Nogometnega kluba Komenda uspešni na turnirju pri sosedih v Cerkljah. Od leve proti desni: 
selekcija U-13 je osvojila 1. mesto, selekcija U-11 je bila 2., selekcija U-9 pa je osvojila 3. mesto. 

Uspehi mladih nogometašev NK Komenda
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POSAMEZNO PRVENSTVO LJUBLJAN-
SKE REGIJE je bilo Tekmovanje v Ljubljani 
17. 1. 2015. V posameznih skupinah smo 
osvojili - deklice do 10 let: 1. mesto Vesna 
Mihelič; deklice do 12 let: 2. mesto Katarina 
Mazzini, 3. mesto Ana Pibernik, 4. mesto 
Darja Paternoster; deklice do 14 let: 1. mesto 
Klara Vidmar; dečki do 8 let: 6. mesto Pavle 
Đokić, 8. mesto Bine Markošek, 9. mesto Nik 
Šubelj; dečki do 10 let: 1. mesto Janez Pater-
noster, 3. mesto Maj Koderman, 15. mesto 
Gašper Klemenčič, 16. mesto Tilen Pibernik; 
dečki do 12 let: 1. mesto Jan Šubelj, 2. mesto 
Jan Marn, 3. mesto Matej Mlakar, 6. mesto Gal 
Založnik, 7. mesto Filip Trplan; dečki do 14 
let: 2. mesto Maj Markošek, 3. mesto Jan 
Unuk, 5. mesto Staš Ahtik; mladinci: 1. mesto 
Julian Novakovič, 2. mesto Teja Vidic, 3. 
mesto Gregor Žunič.

Na državno prvenstvo mladih, ki bo na Ble-
du med zimskimi počitnicami, so se uvrstili: 

Šahovski utrinki

Vesna Mihelič, Janez Paternoster, Maj Koder-
man, Katarina Mazzini, Ana Pibernik, Darja 
Paternoster, Jan Šubelj, Jan Marn, Matej Mla-
kar, Klara Vidmar, Maj Markošek, Jan Unuk, 
Staš Ahtik.

POSAMEZNO DRŽAVNO PRVEN-
STVO OSNOVNIH ŠOL v Kranju 11. 1. 
2015. V posameznih skupinah smo osvojili - 
deklice do 12 let: 5. mesto Vesna Mihelič, 9. 
mesto Katarina Mazzini, 36. mesto Darja Pa-
ternoster; deklice do 15 let: 11. mesto Klara 
Vidmar; dečki do 12 let: 2. mesto Jan Marn, 6. 
mesto Jan Šubelj, 9. mesto Filip Trplan, 15. 
mesto Janez Paternoster, 31. mesto Matej 
Mlakar; dečki do 15 let: 7. mesto Maj Marko-
šek, 21. mesto Jan Unuk, 26. mesto Staš Ahtik, 
43. mesto Gal Založnik. 

5. TURNIR MLADIH 2014/2015 v Lju-
bljani 16. 1. 2015. Osvojili smo: 1. mesto Maj 

Markošek, 5. mesto Jan Šubelj, 6. mesto Filip 
Trplan, 9. mesto Janez Paternoster, 10. mesto 
Matej Mlakar, 11. mesto Jan Marn, 14. mesto 
Katarina Mazzini, 18. mesto Maj Koderman, 
20. mesto Gal Založnik, 39. mesto Pavle Đo-
kić.

ZAKLJUČNI TURNIR NAJMLAJŠIH 
2014 v Ljubljani 23. 12. 2014. Osvojili smo: 2. 
mesto Jan Šubelj, 4. mesto Jan Marn, 8. mesto 
Janez Paternoster, 9. mesto Vesna Mihelič, 11. 
mesto Darja Paternoster, 24. mesto Ana Piber-
nik, 25. mesto Gašper Klemenčič, 31. mesto 
Pavel Đokić.

ZADAR OPEN 2014 v Zadru od 14.12.2014 
do 20.12.2014. Na turnirju B smo osvojili: 17. 
mesto Blaž Debevec, 33. mesto Teja Vidic, 70. 
mesto Anž Novak.

OLIMPIJADA U16 - 2014. Izvedeno na 
Madžarski od 13. 12. 2014 do 21. 12. 2014. 
Ekipa Slovenije je osvojila 25. mesto. Za ekipo 
je igrala Laura Unuk in osvojila 5,5 točk.

BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR 
NAJMLAJŠIH 2014 v Komendi 29. 12. 2014. 
Osvojili smo: 1. mesto Jan Šubelj, 2. mesto 
Ana Pibernik, 3. mesto Janez Paternoster, 4. 
mesto Darja Paternoster, 5. mesto Nik Šubelj, 
6. mesto Tilen Pibernik, 7. mesto Gabrijel 
Petkovšek.

BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR 
MLADIH 2014 v Komendi 30. 12. 2014. 
Osvojili smo: 3. mesto Jan Šubelj, 7. mesto 
Gal Založnik, 8. mesto Nik Šubelj.

 Franc POGLAJEN

Božično- novoletni turnir 2014 

Božično-novoletni turnir najmlajših

Regijsko prvenstvo 2015

Regijsko prvenstvo 2015 Zaključni turnir najmlajših 2014

Turnirji v pospešenem šahu so vsak prvi ponede-
ljek v mesecu, igralni dnevi pa vsak ponedeljek 
v prostorih DU. Pri tako organiziranem delu ni 
čudno, da si člani sekcije želijo vsaj enkrat na 
leto dokazati svojo kvaliteto igranja te kraljevske 

DU KOMEND-ŠAHOVSKA SEKCIJA Zaključni turnir šahistov 2015
igre in ugotoviti, kdo med njimi je najboljši.

Letošnji zaključni turnir posameznikov je 
bil 22. decembra lani. Udeležilo se ga je 6 čla-
nov in 1 članica, ki so polni dve uri bistrili svoj 
spomin in brusili taktiko igre, ki poleg tega, da 
pomaga ohranjati dobro kondicijo malih sivih 
celic, druži ljudi v prijetnem razpoloženju.

Nesporne rezultate je razglasil predsednik 
DU Janez Čebulj, ki je podelil tudi zmagovalni 
pokal. Prvo mesto je osvojil Marjan Karner, z 
enakim številom točk pa so se potrdili Jože 
Zidarič, Marjan Kern in Tone Trebušak, zasedli 
so 2. do 4. mesto. Prihajajoče praznične dni pa 

so navzoči izkoristili za druženje ob skromnem 
prigrizku in dobri kapljici in seveda za dobre 
želje ob vsem, kar nas čaka v novem letu.

Tone Ogorevc
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KRONIKA, ZAHVALE

Veseli december, kot temu mesecu radi pravimo, se je v veselje lastnikov 
stanovanjskih hiš in osebnega avtomobila končal brez večjih posledic. 

VLOMI, ki so se jih neuspešno lotili nepridipravi, jim niso prinesli 
želenega rezultata. Poskus vloma v stanovanjsko hišo v Suhadolah, 4.12., 
se ni posrečil, prav tako ne vlom v Suhadolah v stanovanjsko hišo 13.12., 
in ne vlom v stanovanjsko hišo 24.12. v Nasovčah. Praznih rok je odšel 
tudi vlomilec, ki je 23.12. poskusil »odpreti« osebni avto v Komendi.

Ob teh dogodkih Policija opozarja na samozaščitno ravnanje. Zakle-
panje vrat, zapiranje oken in balkonskih vrat ob vsaki odsotnosti od 
doma velja za prvo pravilo. Zavedati se moramo, da je puščanje ključev 
hišnih vrat na tako imenovanih »varnih mestih« tudi vaba za nepridipra-
ve, ki dobro poznajo taka »varna« mesta. Če imamo, vključimo alarm, 
ali obvestimo sosede, da malo popazijo na dogajanja okoli hiše, ki 
ostaja sama več dni. Ne hranimo doma večjih količin denarja ali drago-
cenih predmetov in bodimo pozorni na tuje osebe, ki hodijo okoli hiše 
ali v njeni neposredni bližini in ne puščajmo v hišo neznanih oseb.

JAVNI RED IN MIR je bil kršen v dveh primerih. V obeh pa je šlo 
za družinske spore – 5.12. na Križu in 27.12. v Mostah.

PROMETNE NESREČE, kar 8 se jih je zgodilo v preteklem mese-
cu, so bile najbolj številne. Izsiljevanje prednosti je bil vzrok za pro-
metno nesrečo na Mlaki, 1.12., ob 19.27. Neprilagojena hitrost (po 
domače predolga noga), je bila 8.12., ob 5.55, kriva za skodrano ploče-
vino na glavni cesti Moste – Brnik. Na isti cesti sta se zaradi nepravilne 
strani vožnje zgodili prometni nesreči 9.12. ob 17.25, in 15.12. ob 7.12. 
V Nasovčah je isti vzrok zakrivil prometno nesrečo 18.12., ob 8.08. Na 
Drnovem je verjetno zaradi pogostih (a preglednih ovinkov) voznik 

ZAHVALA

Odšla je na pot tišine.
Naj nam ostane v lepem 
spominu.

V 92. letu se je poslovila draga mama, 
stara mama, prababica, sestra in teta 

ZOFIJA 

KERN
Kozlova mama s Potoka pri Komendi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem za 
izrečeno sožalje, za sveče in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti.

Zahvala sosedom, vsem nosačem, pevcem, trobentaču in pogrebni 
službi Jerič. 

Posebna zahvala hčerki Marinki, župniku Zdravku Žagarju za lepo 
opravljen pogrebni obred ter sobratom vnuka Damjana za somaševa-
nje in molitve.

Še enkrat hvala vsem.
Vsi njeni!

Decembra vodile prometne nesreče
zašel na nasprotno stran ceste in 19.12., ob 13.30., zravnal pločevino nič 
hudega slutečemu nasproti vozečemu vozniku. Pri prometni nesreči 
22.12., ki se je zgodila ob 14.22. na cesti Mengeš-Moste, je zaradi trka 
pri izsiljevanju prednosti zabeležena lahka telesna poškodba. Zadnja 
prometna nesreča tega leta pa se je zgodila 31.12. ob 16.55 na Križu. 
Povzročitelju se je morda mudilo na novoletno zabavo, pa je izsilil 
prednost in tako povzročil slabo voljo sebi in oškodovancu, pa še poce-
ni ne bo taka brezobzirnost.

Dnevna svetloba je še vedno zelo kratka – iz osebnih izkušenj vem, 
da je na cesti in ob njej še vedno veliko rekreativcev obeh spolov in 
starosti brez ustreznih odbojnikov svetlobe, skoraj neopaznih. Vozniki, 
bodite pozorni na take »temne sile«. Taleči se sneg povzroča poledico, 
megla je hud sovražnik voznikov, ki mislijo, da vidijo v megli. 

Za konec, pa čeprav z zamudo – vsem udeležencem v prometu želim 
varno in srečno vožnjo, zdravja in spoštovanja samega sebe kot soude-
ležencev na skupnih poteh.

Tone Ogorevc

Kamorkoli pogled se zazre,
povsod delo tvojih pridnih rok 
naše oko uzre.

Solza bolečine po licu polzi,
ker tebe ljubi ata več ni. 
V naših srcih in mislih
z nami vedno boš ti!
  

ZAHVALA

V 82. letu starosti se je poslovil naš dragi mož, ati, stari 
ata, praded, brat, tast in stric

EMILIJAN CERAR 
iz Brega  

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za spremstvo na njegovi zadnji poti, za besede sožalja, podarjeno 
cvetje, sveče in svete maše.

Posebno se zahvaljujemo dr. Klančiču in osebju ZZ Revita Ko-
menda, patronažni sestri Marti, gospodu diakonu, pevcem in pogreb-
ni službi Jerič.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.
Kogar imaš rad, nikoli ne umre, ampak ga nosiš v srcu.

Breg, januar 2015        Žalujoči VSI NJEGOVI

Zofi ja Kern, Potok pri Komendi 5, stara 91 let
Viktor Vozel, Gmajnica 63, star 89 let
Franc Omejc, Križ 44 B, star 66 let
Emilijan Cerar, Breg pri Komendi 2, star 81 let
Ana Selan, Suhadole 6, stara 81 let
Tatjana Koželj Lap, Moste 79 B, stara 55 let



Jaslice v Žejah in cerkvi

Suhadolci, po domače 
Skadovci, komendski ob-
čani pa tudi drugi ljubitelji 
zimskih športov smo bili 
zelo veseli obilnejšega 
snega, ki je zapadel 27. in 
28. decembra lani. France 
Zarnik je takoj s strojem za 
urejanje prog za tek na 
smučeh Športnega društva 
Suhadole pripravil progi za 
klasično in drsalno tehniko 
med Suhadolami, Mostami 
in Topolami. Proga kljub 
hudemu mrazu v naslednjih 
dneh ni dolgo samevala, 
marveč so se veselo in urno 
po njej poganjali tekači 
obeh spolov od osnovno-
šolskih let do zrele življenj-
ske dobe, pa tudi kakšen 

upokojenec se jim je pridružil. Vsem so se ponujali krasni pogledi na 
bližnje in daljne vasi in pokrajino tja do Grintovcev in Julijskih Alp.

Snega so bili še posebej veseli komaj nekaj let stari otroci in osnov-
nošolci. Najprej so se toplo oblekli, nato pa uživali v zimskih radostih: 
delanju sneženega moža in vzpetin, po katerih so se dričali kar po zadnji 
plati, s pomočjo plastičnih drsnih podlag, celo lopatica je prišla prav, 
predvsem pa spuščali s sankami, ki so jih starši ali stari starši vnovič 
potegnili s podstrešja ali iz shrambe za takšne športne pripomočke. 
Najmlajši so se teh veščin učili od starejših otrok, ob varni roki staršev 
ali starih staršev pa tudi sprehodili po bližnji okolici, pri tem pa pogle-
dali, kaj počno drugi otroci. 

Vendar zimsko veselje ni dolgo trajalo, saj je odjuga kmalu pobrala 
skorajda ves sneg, sem in tja, predvsem na dobro utrjeni progi za tek na 
smučeh ga je ostalo za vzorec in spomin. Za maratonsko tekmovanje v 
teku na smučeh 10. januarja ga je bilo treba ponekod že navoziti na 
progo in jo utrditi. Upajmo, da ga bo sv. Neža (goduje 21. januarja, ko 
to pišem, pa smo 14. januarja) kaj namedla. Običajno ga, če ga prej ni 
bilo. Če ne, pa naj se v led strdijo vsaj jezerca in bajarji, da bodo ob 
zimskih počitnicah prišli na račun drsalci iz OŠ Komenda-Moste in 
drugi. 

Zimsko veselje v Suhadolah
Jožef Pavlič

Že drugič zapored so odprtje lepih jaslic na prostem s prazničnim progra-
mom ob  velikem obisku v ponedeljek, 22. decembra, zvečer pripravili v 
Žejah pri Komendi ob podpori Tesarstva Štebe. Na povabilo k prižiganju 
lučk na božični jelki in petju božičnih pesmi je prišel tudi komendski 
župnik Zdravko Žagar, ki je jaslice na prostem v Žejah blagoslovil. V 
skoraj enournem že božično praznično obarvanem programu, ki ga je 
povezovala Marija Špehonja, pa so nastopili še Mešani pevski zbor 
Društva upokojencev Komenda pod vodstvom Ignaca Gorjanca , Skavti 
in člani ansambla Gašperji s pevko, ki so poznani kort prijatelji Igorja 
Štebeta oziroma Tesarstva Štebe v Žejah. Igor je bil skupaj s krajani in 
lastnikom zemljišča tudi pri izvedbi prvih jaslic konec leta 2013. Ob to-
plem okrepčilu in prigrizku ter glasbi pa smo tokrat tudi slišali, da se je v 

Žejah ta večer »rodil« tradicionalni praznični božični večer. 
Med številnimi jaslicami, ki so krasile komendsko župnijo pa so bile 

še posebej lepe, kot je zapisal Jože Pavlič, v župnijski cerkvi sv. Petra v 
Komendi. Postavili so jih Marko Grilc, Sebastijan Strnad in Andrej 
Gašperlin (vsi iz Most) ter Janez Pogačar iz Gore. Vsak je prispeval svoj 
del, Marko Grilc in Andrej Gašperlin pa sta sodelovala tudi pri izdelavi. 
Največ Marko Grilc, ki je jaslice tudi zasnoval, zanje pa je izdelal po-
družnične cerkve sv. Boštjana v Mostah, Spreobrnjenja sv. Pavla na 
Križu in sv. Klemena v Suhadolah, mlin, vodnjak, kmečke hiše, kozolec 
toplar, pastirske stanove in ognje, namerava pa še župnijsko cerkev sv. 
Petra. Že uveljavljeni rezbar in jasličar Andrej Gašperlin je naredil 
zvonike za podružnične cerkve in za vsako vas eno izmed njihovih 
znamenj, ki so letos prvič krasila jaslice.                  -  A.Ž., J. P. 



NAPOVEDNIK
dogajanj februarja 2015 Kulturni praznik

Kulturno društvo Kaj ti mar 
in Kulturno društvo Godba Komenda 

VABITA
na proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku

v soboto, 7. februarja 2015,  ob19. uri  
v dvorani Kulturnega doma v Komendi

 
Lepo povabljeni.

PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA
OBČNI ZBORI - Februarja bodo občni zbori Prostovoljnih ga-
silskih društev v občini oziroma na območju Gasilske zveze Ko-
menda. 
Člani PGD MOSTE bodo imeli občni zbor 7. februarja ob 18. 
uri. Po občnem zboru bo ob 20. uri tradicionalna Klobasna tombo-
la.
Člani PGD KRIŽ bodo imeli občni zbor 14. februarja ob 18. uri.
Člani PGD KOMENDA pa se bodo na občnem zboru sestali 28. 
februarja ob 18. uri.
Na občnih zborih bodo pregledali delo in aktivnosti v letu 2014 
in izvolili delegate za občni zbor Gasilske zveze Komenda, ki bo 
meseca marca.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
FOLKLORNA SEKCIJA - Nastop-gostovanje 7. februarja na 
Dobu pri Domžalah
MEŠANI PEVSKI ZBOR DU KOMENDA - Nastopil bo 8. fe-
bruarja na Reviji pevskih zborov Kamnik in Komenda.
POHODNIŠKA SEKCIJA - Pohodniki bodo odšla na Pustovanje 
na Dobeno. Odhod izpred cerkve v Suhadolah 14. februarja ob 
8.30. Maske zaželene, najboljše nagrajene.
POHODNIKI bodo 21. februarja »zavzeli« tudi Šmarno goro. 
Zbirno mesto ob 8.30 pri trgovini s sadjem v Mostah.
IZLETNIŠKA SEKCIJA DU - Avtobusni izlet v Banovce. Odhod 
26. februarja ob 7.00 iz Komende.

TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
OTROŠKA DELAVNICA - Na Koželjevi domačiji bo 7. februarja 
otroška delavnica izdelovanja ptičjih hišic in pogačic
TRŽNICA - 7. in 21. februarja 2015 med 8.00 in 12.00 na Kože-
ljevi domačiji.
PUSTNO RAJANJE - Za najmlajše bo na Koželjevi domačiji 14. 
februarja Pustno rajanje
KUD POD LIPO ADERGAS
DRAMA DOMEN - V petek,13. februarja, ob 19.30 v Komendi v 
Kulturnem domu gostuje KUD Pod lipo Adergas z dramo Do-
men. 

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.



* FRIZERSTVO 
* KOZMETIKA
* WELLNESS

Suhadole 15c, 1218 Komenda
Telefon 051 320 559
www.viktorijaspa.si

* Frizerstvo * Pedikura * Manikura * Nega obraza *
* Ličenje * Oblikovanje telesa * Laserski tretmaji *

* Masaže * Solarij * Savne *

VSE PO DOGOVORU

Nagrade:
1. nagrada - STRIŽENJE IN FEN PRIČESKA
2. nagrada - PEDIKURA
3. nagrada  - MASAŽA OBRAZA

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite 
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 12. februarja 2015. Na kuverto napišite ime, priimek, 
naslov in Nagradna križanka. 

NAGRAJENCI Nagradne križanke VRTNI CENTER GAŠPERLIN v 
Aplenci - Glasilu občine Komenda, številka 12/2014.

1. nagrada – bon za 40,00€ – ŠTEFKA BOŽIČEK, SUHADOLE 38 M, 1218 
Komenda  
2. nagrada – bon za 30,00€ – IVANKA STELE, GORA 1/C, 1218 Komenda 
3. nagrada – bon za 20,00€ – VALTER NEMEC, SUHADOLE 62 C, 1218 
Komenda 
4. nagrada – bon za 20,00€ – TADEJ MEŽNAR, ŠOLSKA ULICA 8, 1230 
Domžale 
5. nagrada – bon za 20,00€ – ROZALKA KRALJ, PODGORJE 57, 1241 Kamnik 

Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi tega potrdila in osebne-
ga dokumenta uveljavljajo v prostorih VRTNEGA CENTRA GAŠPER-
LIN ob delavnikih od 9. do 19. ure in ob sobotah od 8. do 17. ure.

Aplenca se smeje
TRIJE ZAKONSKI 

V soboto zjutraj še v postelji žena zmerja kramežljavega moža:
»Nepoboljšljiv si! Do kdaj ste pa pili včeraj, kaj?«
»Do polnoči!«
»Do polnoči? Lažeš! saj si ob treh prišel domov!«
»Nič ne lažem - vprašala si  za včeraj! Od polnoči naprej je bilo pa 
že danes!«

*******
Gorenjec pride popoldne v znano gostilno in natakarju v dlan stisne 
evro.
Natakar, presenečen nad Gorenjčevo radodarnostjo, vpraša:
»Hvala, gospod – najbrž želite rezervirati mizo?«
»Ne, ni to – zvečer pridem sem z ženo in vas bom vprašal, če je ka-
kšna miza prosta.
Vi pa mi morate odgovoriti, da je žal vse zasedeno!«

********
Žena po telefonu vpije na moža:
»Lojze, pijandura, kje spet hodiš?« 
»Draga, se spomniš zlatarne, v kateri si občudovala zapestnico, ki 
sem ti jo obljubil?« 
»Aja, oprosti, Lojze – seveda se spomnim!«
No, vidiš – jaz sem pa v bifeju nasproti te zlatarne!«






