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Godbeni
koncert s kulturniki
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Komenda je v soboto, 7. februarja, doživela enega najlepših kulturnih
praznikov v samostojni občini. Tradicionalno praznično slovesnost v
počastitev kulturnega praznika so že po tradiciji pripravili v dvorani
Kulturnega doma v Komendi člani Kulturnega društva Komenda, poznanega tudi pod imenom Umetni kulturniki Kaj ti mar. Šopek k programu pa so tokrat dodali člani Godbe Komenda, ki so pod vodstvom kapelnika Petra Sale prvič nastopili na takšni praznični prireditvi. Bil je
zares lep večer s kulturnim programom; tudi zato, ker ima komendska

občina svojo godbo, njeni začetki pa segajo sicer poldrugo do dve leti
nazaj, ko so skupaj z mažoretkami »začeli »odpirati« spomladanske in
jesenske sejme v Komendi.
A. Ž.

Veselo v znamenju Pusta
opravljali poslikave obrazov v ustvarjalni delavnici. Zabavni program
so vodili »Umetni kulturniki Kaj ti mar«, manjkalo pa tudi ni krofov,
toplih napitkov in sladkih nagrad za vse majhne in velike maškare.
A. Žalar

Tradicionalna Maškarijada, čeprav je bilo vreme bolj krmežljavo kot v
znamenju preganja zime, je zbrala v soboto, 14. februarja, na Koželjevi
domačiji kar številne maškare, pa tudi »firbce«, med katerimi so bili
morda še najbolj zvedavi in konkretni tisti od medijev. Tokrat, kot že
nekaj let, na druženju maškar tudi ni bilo pustnega oziroma karnevalskega sprevoda, je pa bilo zato dovolj mladih, starih, najrazličnejših
mask, ki so uspešno potrjevale svoj veseli kraval v znamenju Pusta,
Valentinovega in zvečer marsikje tudi svetovnega rekorda Petra Prevca.
Turistično društvo Komenda, Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče, Društvo umetnih kulturnikov Kaj ti mar in Občina Komenda so
tokrat poskrbeli za veselo pustovanje. Pred zborom vseh mask in plesnim rajanjem za otroke, mladino in odrasle so mentorji Mravljišča
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Občinski
veleslalom v Kranjski gori
Tradicionalni občinski veleslalom je bil letos 8. februarja v Kranjski gori na progi Brsnina.
Tekma je bila zaradi odpovedi upravljalca smučišča v Mojstrani v
Kranjsko goro prestavljena dan pred izvedbo.Vsem udeležencem se
opravičujemo zaradi morebitnih nevšečnosti. Se pa je kljub spremenjenenem kraju tekmovanja udeležilo skoraj 60 tekmovalcev in med njimi
polovica otrok.
Letos so udeleženci tekmovali v 17 starostnih kategorijah; od
predšolskih do veteranov. V svoji kategoriji so se pomerili tudi boarderji, izven konkurence pa so tekmovali tudi člani kluba, ki nimajo stalnega
bivališča v Občini Komenda.
Po posameznih kategorijah so občinski prvaki postali: v najmlajši
kategoriji predšolskih otrok Taja Strgar in Patrik Kosec. Pri učencih
prve triade sta zmagala Ajda Sodnik in Mark Sodnik iz Klanca. V
kategoriji učencev druge triade sta občinska prvaka postala Lana
Grkman in Andraž Uranič. V kategoriji tretje triade pa Kaja Kobe
in Matic Uranič.
Pri mladincih in mladinkah med 15 in 30 letom je pri puncah prvo
mesto dosegla Sara Štebe, ki je progo prevozila z najboljšim ženskim

SKOKI NA GORI

časom., pri fantih pa je zmagal Domen Lužar.
V kategoriji 30-40 let je letos prvo mesto osvojil Blaž Strehovec, pri
puncah pa Andreja Potočnik. V najštevilčnejši kategoriji 40-50 let je
letos pri fantih zmagal povratnik po hudi poškodbi kolena Emil Zgonc,
ki je dosegel tudi absolutno najhitrejši čas. Pri puncah v tej kategoriji pa
je prvo mesto odnesla Špela Zgonc.
V kategoriji 50 do 60 let sta letos ponovno kraljevala zakonca Lužar
- Tatjana in Slavko. Nadvse zanimivo je bilo pri veteranih 60+ let,
kjer je letos z novimi elanovimi “model 2016” smučmi zmago odnesel
Jože Kern.
Medalje in pokala za najboljši čas je podelil gospod župan Stanislav
Poglajen, za kar se mu iskreno zahvaljujemo. Za udeležbo se zahvaljujemo tudi vsem udeležencem in vas vabimo, da se nam ponovno
pridružite naslednje leto 8.2.2016, ki bo odslej rezerviran termin za
občinski veleslalom.
Smučarski pozdrav!
SK Komenda

Devetnajsti zimski praznik

Nedelja,1. februar 2015, bo v Društvu Skakalni komite Gora pri Komendi nedvomno zapisana kot skakalni praznik. Bila je najlepša nagrada
zavzetim članom Skakalnega komiteja Gora, ki so se kar nekaj časa Ss
prostovoljnim delom pripravljali na letošnjo 19. prireditev v smučarskih
skokih z alpskimi smučmi. Na skakalnici se je potem pomerilo 58 tekmovalcev in med njimi tudi štiri tekmovalke.

njem je delil pokale najboljšim novi župan občine Komenda Stanislav
Poglajen, ki je tekmovalce in obiskovalce tudi na začetku pozdravil.

nadaljevanje na strani 19

Komentar po tekmi
Prireditev, ki je že od začetka poznana po zanimivi prispodobi legendarne Planice, izvirno jo namreč posnema z zamislijo, da na Gori vsak
decimeter na hrbtišču pomeni meter. Tako so skoki, ki so recimo dolgi
20 metrov, označeni s številko 200 (dec).
Prav ta hudomušnost tudi vsako leto privabi na Goro številne tekmovalce in gledalce. Letos se je slednjih pod skakalnico zbralo po oceni
prireditelja najmanj 500. Tako so ob skakalcih bili med gledalci tudi
zanimivi gostje. Med njimi je tekmovalcem podeljeval pokale bivši
uspešni smučarski skakalec in kasneje funkcionar Primož Ulaga. Ob

»Člani Društva skakalni komite Gora smo se potrudili za pripravo
že 19. tradicionalne prireditve. Uspela je z veliko presežnikov, vendar ostajamo realni in s pogledi proti dvajseti leta 2016. Tokrat se je
v zraku čutilo, da bo »padel« rekord skakalnice, zato tablice z oznakami za dolžino skokov bile do 250 (d)m. Po končani prvi seriji je v
izteku gorjanske velikanke potekala igra body zorbing, pri kateri
smo se vsi pošteno nasmejali.
Po uspeli prireditvi pa velja zahvala vsem našim članom za prostovoljno delo, našim družinam in partnerkam za razumevanje, saj smo
bili večkrat več v pripravah prireditve kot pa doma. In hvala vsem
našim donatorjem, saj brez njihove pomoči prireditve ne bi bilo.«
Društvo skakalni komite Gora
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ŽUPANOVA BESEDA

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN
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Gradnja kanalizacije od
Potoka do Klanca
Peticija: Le kdo lahko zagovarja, da bi reševalno vozilo v Kamniku čakalo zdravnika, da pride iz Domžal in da se potem skupaj odpravijo na
reševanje življenj?! - Proračun temelji na realnih podatkih. - Kako naprej, šele po stečajnem postopku. - Šolsko pot povrniti imenu in namenu. - Da v društvih znajo delati, potrjujejo občni zbori.
ANDREJ ŽALAR

Že nekaj časa tudi v občini
Komenda poteka zbiranje
podpisov proti ukinitvi
Nujne medicinske pomoči
na območju občin Kamnik in Komenda. Kako komentirate ta načrtovani ukrep?
V začetku meseca februarja smo bili seznanjeni z namero Ministrstva
za zdravje o reorganizaciji urgentne službe na območju Slovenije in s
tem tudi z ukinitvijo Nujne medicinske pomoči v Kamniku ter preselitvijo le-te v Domžale. S to namero države se nikakor ne morem strinjati.
Prav tako se s tem ne strinjajo tudi številne občanke in občani naše občine in občine Kamnik, saj so ta mesec množično podpisovali peticijo
proti temu ukrepu države.
Sprašujem se, in ne samo jaz, ali so naša življenja res tako malo vredna, da si lahko na račun varčevanja to privoščimo? Ne znam in ne
morem si predstavljati, kdo bo odgovarjal, če bi zaradi te nespametne,
in vsaj zame nerazumljive poteze Ministrstva za zdravje, bilo ogroženo
samo eno življenje. Le kdo lahko zagovarja morebitno rešitev predlagatelja teh sprememb, da bi reševalno vozilo v Kamniku čakalo zdravnika,
da pride iz Domžal in da se skupaj odpravijo na reševanje življenj?! V
kritičnih trenutkih pri reševanju je dragocena vsaka sekunda, kaj šele
minute! Upam, da nam bo s skupnimi močmi vseh občank in občanov,
ki so oddali svoj podpis k peticiji, uspelo prepričati državne organe, da
preden odločijo o takšni drastični in nerazumni spremembi, ponovno
premislijo. Zato se zahvaljujem vsem, ki so podpisali peticijo in s tem
pokazali, da ni vseeno, kako je urejena Nujna medicinska pomoč.
Po razpravi in sprejetju Občinskega proračuna za leto 2015 se
slišijo različni komentarji. Bi morda lahko pojasnili kaj več.
Različnih komentarjev na sprejeti Odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2015, ki morda krožijo, ne poznam. Zato jih tudi ne morem
komentirati. Je pa naš proračun za leto 2015 pripravljen na podlagi realnih podatkov in realnih možnosti. Vsakdo, ki pozna finančno stanje naše
občine in zakonske ter pogodbene obveznosti občine (to stanje bi morali poznati tudi vsi svetniki in svetnice ter člani odborov, a menim, da ga
vsi ne želijo videti oziroma vedeti), bi prav gotovo potrdil moje mnenje
o realnosti sprejetega proračuna. Ob nekako normalnih pogojih ocenjujem, da bi letošnje proračunsko leto lahko sklenili brez večjih pretresov.
Je kaj novega glede zgradbe v centru Komende, glede kanalizacije…
Tako zemljišča kot sam objekt, kakršen že je, je v lasti zasebnega investitorja oziroma njegove družbe. Žal pa je ta investitor v začetku januarja za vse svoje družbe sprožil stečajni postopek in je tako tudi ta
objekt, ki nikakor ni v ponos občini, prešel v stečajno maso.
Stopili smo v stik tako z največjim hipotekarnim upnikom – z Gorenjsko banko d.d., kot tudi z možnim najemnikom prostorov za trgovsko dejavnost. Oba sta pripravljena tako ali drugače nadaljevati s
projektom centra Komende in dokončati objekt. Žal pa je stečajni
postopek nadaljevanje skupnih pogovorov in dogovorov in dokončno
opredelitev projekta prestavil za nekaj mesecev; torej do izvedbe
stečajnega postopka.
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Zato lahko ta trenutek le zagotovim, da bomo takoj obvestili občanke
in občane, ko bodo znani bolj natančni podatki o dogovorih in možnih
rešitvah. Sicer pa je interes vseh vpletenih v ta projekt, da se o njem čim
prej odloči; čeprav morda ne ravno v takšnem obsegu, kot je bil predviden.
Glede kanalizacije pa naj omenim, da se je tik pred izidom februarske
številke občinskega glasila Aplence začela gradnja povezovalnega kanalizacijskega voda (kolektorja) od naselja Potok preko Klanca do občinske meje s sosednjo občino. Ta del kanalizacije na podlagi podpisane
pogodbe z Občino Cerklje na Gorenjskem moramo zgraditi in s tem
omogočiti občini Cerklje, da se bo prek naše občine priključila na Centralno čistilno napravo Domžale – Kamnik. Ta del kanalizacije namreč
v skladu s podpisano pogodbo deloma sofinancira tudi sosednja občina.
Z izgradnjo pa bo omogočen priklop tudi nekaj objektom ob sami trasi
na javno kanalizacijsko omrežje. Po izgradnji pa bo urejena tudi zelo
prometna javna cesta med Klancem in Potokom.
Vse krajane Klanca, predvsem tiste ob gradbeni trasi, med gradnjo te
kanalizacije zaradi morebitnih neprijetnosti in nevšečnosti prosim za
razumevanje.
Precej kritičnih pripomb je na urejenost Šolske poti.
Res je, da nam Šolska pot od hipodroma do prostora, kjer je bil
predviden Medgeneracijski center, ni v ponos - še posebej zadnji mesec.
V tem času je investitor oziroma njegov izvajalec zaradi urejanja prostorov za potrebe sejemske dejavnosti kar precej uničil ta del poti in sicer
zaradi odvoza zemljin in dovoza potrebnega materiala.
V tem tednu (v dnevih pred izidom Aplence Glasila občine Komenda)
sem sklical sestanek s Konjeniškim klubom zaradi ureditve dela Šolske
poti. O nameri Občine Komenda, da organizatorju sejma v Komendi ne
izdamo nobenega soglasja ali dovoljenja za to prireditev, če Konjeniški
klub ne uredi Šolske poti, smo organizatorja tudi že ustno obvestili.
Upam in želim, da se bomo na tem sestanku dogovorili, kako povrniti
Šolsko pot svojemu namenu.
Tudi o prometni varnosti so različna mnenja.
Kakšna mnenja o morebitni slabi prometni varnosti v občini mi niso
znana. Tudi od pristojnih organov nismo prejeli informacij o morebitnem poslabšanju prometne varnosti. Prav gotovo pa obstajajo posamezni predeli občine, kjer se občasno pojavlja kakšna prometna problematika, a mnogokrat smo za takšne probleme krivi predvsem občani s
svojimi nedopustnimi dejanji in posegi.
Smo v obdobju občnih zborov številnih društev v občni. Kako
ocenjujete njihovo delo in letošnje programske načrte?
Kar nekaj društev in klubov je že imelo redne občne zbore. Vseh
občnih zborov, za katere smo na občini prejeli vabila in smo bili
nanje vabljeni, sem se udeležil. Prav vsa društva so v preteklem letu
uspešno delala in po večini tudi uspešno opravila vse na prejšnjih
zborih sprejete naloge. Za vsa pa seveda velja, da so poslovno leto
sklenila v skladu z denarnimi možnostmi. Podobno tudi na letošnjih
občnih zborih sprejemajo programe in naloge. Upam in želim, da jim
bo uspevalo tudi letos; tudi tistim, ki imajo bolj zahtevne naloge
oziroma cilje.
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Delavnica LAS V MOJEM KRAJU
Možnosti za razvoj kraja, ki jih omogoča povezovanje v Lokalno akcijsko skupino v Komendi.

V sredo, 4. februarja 2015, je bila v organizaciji RRA LUR in Občine Komenda v sejni sobi
na Glavarjevi delavnica LAS V MOJEM KRAJU, kjer se je udeležencem podrobneje predstavil pristop Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost,
ki je eno od orodij Evropskega sklada za razvoj
podeželja, s katerim EU spodbuja celostni razvoj posameznih območij po pristopu »od spodaj navzgor«. Lokalni razvoj v državah članicah
vodijo Lokalne akcijske skupine (LAS), ki so
partnerstva, sestavljena iz predstavnikov javnih
institucij, gospodarstva ter civilne družbe in
izhajajo iz lokalnega območja.
Glavna naloga LAS je spodbujanje lokalnega
razvoja z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter povezovanje lokalnih
deležnikov k izvajanju skupnih projektov.
Uravnotežen lokalni razvoj namreč temelji na
razvojnih zmogljivostih območja in aktivnem
vključevanju prebivalstva v skupno načrtovanje, odločanje in izvajanje. Tak pristop »od
spodaj navzgor« omogoča, da lokalno prebivalstvo sámo določi prioritete in razvojne cilje ter
tako odloča o lastnem lokalnem razvoju. Ključni nalogi LAS sta priprava in izvedba Strategije
lokalnega razvoja, na podlagi katere se izberejo
projekti za izvedbo, ter tako delijo in upravljajo
finančna sredstva, ki so dodeljena LAS.

»Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«
omogoča večjo fleksibilnost, prilagojenost dejanskim potrebam območja ter
uspešnejše naslavlja širok nabor izzivov
z najrazličnejših področij npr. socialne
vključenosti in enakosti, podjetništva
ter ustvarjanja novih delovnih mest,
družabnega življenja, rekreacije in prostega časa, turizma, kulture, varstva narave in okolja, kmetijstva ter diverzifikacije dejavnosti na podeželju. Tako prispeva
k višji kakovosti življenja lokalne skupnosti.
Do sedaj je v Sloveniji uspešno delovalo 33
LAS, ki so pokrivale skoraj celotno območje
Slovenije. LAS so izvajale različne projekte, ki
so prispevali k uresničevanju lokalnih razvojnih
potreb. Podprti projekti so bili sofinancirani iz
Evropskega sklada za razvoj podeželja do 85 %
njihove celotne vrednosti. Vsebine uresničenih
projektov so zelo raznolike: ureditev pohodniških, kolesarskih in drugih tematskih poti, ureditev prireditvenih, muzejskih in razstavnih
prostorov, ureditev središč naselij, parkov in
botaničnih vrtov, ureditev športnih in otroških
igrišč, izvedba različnih dogodkov, festivalov
in izobraževanj, obnova objektov kulturne dediščine (domačije, spomeniki, kapelice ipd.),
ureditev tržnic, tržnih prostorov ter nabava
skupnih stojnic, razvoj in promocija lokalnih
znamk, zasaditve šolskih sadovnjakov in eko
vrtov, vzpostavitev ter delovanje krajinskih in
regionalnih parkov, energetska obnova javnih
stavb, energetsko knjigovodstvo ter svetovanja
o različnih aktualnih temah. Več informaciji o
pristopu »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«
je na spletni strani http://www.program-podezelja.si/sl/vsebina-programa/clld-leader.
Območje občin Domžale, Komenda, Med-

vode, Mengeš, Trzin in Vodice do sedaj še ni
bilo vključeno v nobeno od obstoječih LAS.
Trenutno se oblikujejo nova partnerstva za
uravnotežen lokalni razvoj ter izvajajo pripravljalne dejavnosti za ustanovitev novih LAS.
Na sredini delavnici je bilo uvodoma predstavljeno, kaj Lokalna akcijska skupina (LAS)
sploh je, kako deluje, kdo jo sestavlja, kakšen
je njen pomen za lokalni razvoj in kako lahko
prek nje prebivalci, društva in javne inštitucije
uresničijo svoje projektne ideje. Predstavljene
so bile pretekle izkušnje in primeri dobrih
praks ter možnosti financiranja raznovrstnih
lokalnih dejavnosti in projektov. Zaradi oblikovanja ključnega dokumenta LAS - Strategije
lokalnega razvoja, v kateri bo potrebno zastaviti realne in dosegljive cilje izhajajoče iz lokalnih potreb, priložnosti in možnosti, je delavnica potekala v skupinah. Udeleženci so
pod vodstvom mentorjev RRA LUR analizirali
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti ter
opredelili razvojne potrebe in možnosti območja. Delavnica se je zaključila z zbiranjem
predlogov za ime Lokalne akcijske skupine ter
pozivom udeležencem, da razmislijo o svojih
idejah in možnostih za sodelovanje v LAS.
Drugi sklop delavnic za ustanovitev LAS na
širšem območju občin Domžale, Komenda,
Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice bo predvidoma potekal v mesecih aprilu in maju. Točni
termini delavnic bodo objavljen na spletni
strani RRA LUR, Občine Komenda ter v občinskem glasilu. Ker želimo pripraviti strategijo razvoja, ki bo temeljila na lokalnih potrebah
in potencialih, vas vabimo, da se nam pridružite in prispevate k razvoju skupnosti s svojimi
izkušnjami in idejami!
Lokalna akcijska skupina – LAS

ZAVOD MEDGENERCIJSKO SREDIŠČE KOMENDA (ZMSK)
Glavarjeva cesta 104, 1218 Komenda
SVET ZAVODA
Na podlagi 34.,35.,36., in 37.člena Zakona o
zavodih(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 56. in 57. člena
Zakona o socialnem varstvu (Ur.l.št.3/7) in 42.
in 43. člena Statuta Zavoda Medgeneracijsko
središče Komenda, Svet ZMSK razpisuje mesto

DIREKTORJA
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
● visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba;
● najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju dejavnosti socialnega varstva
ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo;

● strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
● opravljen program za vodenje socialno
varstvenih organizacij;
● aktivno znanje slovenskega jezika;
● osnovno obvladanje dela z računalnikom;
● organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti;
● izdelano vizijo razvoja Zavoda;
Mandat direktorja je petletni.
Pisne prijave
● z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
● s podatki o dosedanjem delu,
● kratkim življenjepisom,
● programom dela in razvoja Medgenera-

cijskega središča Komenda v naslednjem
petletnem obdobju,
kandidati pošljite v 8 dneh od dneva objave
razpisa na naslov:
ZAVOD MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE KOMENDA, Glavarjeva cesta 104,
1218 Komenda
»razpis za direktorja«
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog Svet
zavoda ne bo obravnaval.
Kandidati/ kandidatke bodo o izbiri
obveščeni/e najkasneje v 30 dneh od dneva
objave razpisa.
SVET ZAVODA MEDGENERACIJSKO
SREDIŠČE KOMENDA
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Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
in Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obveščata javnost o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante
in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni
plinovod M9 Kidričevo–Vodice
I.
Javna razgrnitev bo potekala od 9. marca
2015 do 9. aprila 2015:
● na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana,
● na spletnih staneh Ministrstva za okolje
in prostor na naslovu:
● http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/
● na sedežih občin: Kidričevo, Majšperk,
Makole, Rogatec, Rogaška Slatina, Slovenska Bistrica, Poljčane, Slovenske
Konjice, Dobrna, Šmarje pri Jelšah,
Šentjur, Vojnik, Mestne občine Celje,
Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče,Tabor,
Vransko, Zagorje ob Savi, Moravče, Kamnik, Lukovica, Domžale, Mengeš, Komenda in Vodice.
II.
Javne obravnave bodo potekale:
● 17. marca 2015, z začetkom ob 16.00 v
sejni sobi dvorca Sternthal, Kopališka
ulica 14, Kidričevo, za občini Kidričevo
in Majšperk;
● 17. marca 2015, z začetkom ob 19.00 v
veliko sejni dvorani Občine Rogaška
Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, za občine Rogatec, Šmarje pri Jelšah
in Rogaška Slatina;
● 18. marca 2015, z začetkom ob 16.00 v
sejni sobi občine Slovenska Bistrica, za
občine Makole, Poljčane in Slovenska
Bistrica;
● 18. marca 2015, z začetkom ob 19.00 v

sejni sobi občine Šentjur, Mestni trg 10,
Šentjur;
● 19. marca 2015, z začetkom ob 16.00 v
veliki avli Splošne knjižnice Slovenske
Konjice, Mestni trg 4, Slovenske Konjice;
● 19. marca 2015, z začetkom ob 19.00 v
sejni sobi pod dvoranami Narodnega doma
v Celju, Trg celjskih knezov 9, za Občino
Vojnik in Mestno občino Celje;
● 24. marca 2015, z začetkom ob 16.00 v
sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske
čete 5, Žalec za občini Dobrna in Žalec;
● 24. marca 2015, z začetkom ob 19.00 v
sejni sobi Občine Braslovče, Braslovče 22,
za občine Polzela, Prebold in Braslovče;
● 25. marca 2015, z začetkom ob 16.00 v
predavalnici Inovacijskega centra Vransko,
Vransko 66a, Vransko za občini Tabor in
Vransko;
● 25. marca 2015, z začetkom ob 19.00 v
sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9.
avgusta 5, Zagorje ob Savi;
● 26. marca 2015, z začetkom ob 16.00 v
Kulturnem domu Janka Kersnika, Stari trg
1, Lukovica, za občini Lukovica in Moravče;
● 26. marca 2015, z začetkom ob 19.00 v
veliki sejni sobi Občine Kamnik, Glavni
trg 24, Kamnik;
● 31. marca 2015, z začetkom ob 16.00 v
Kulturnem domu Radomlje, Prešernova
43, Radomlje;
● 31. marca 2015, z začetkom ob 18.30 v
sejni sobi Občine Mengeš, 1. nadstropje,
Slovenska cesta 30, Mengeš;
● 2. aprila 2015, z začetkom ob 16.00 v
sejni sobi Občine Komenda, Glavarjeva
104, Komenda;

● 2. aprila 2015, z začetkom ob 18.30 v
sejni sobi Občine Vodice, Kopitarjev trg
1, Vodice.
III.
Javnost ima v času javne razgrnitve, do 9.
aprila 2015, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:
● pisno na mestih javne razgrnitve (na
obrazcu za pripombe),
● po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje
in prostor, Direktorat za prostor, graditev
in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana, s pripisom »DPN Kidričevo–Vodice«,
● elektronsko na naslov: gp.mop@gov.si,
s pripisom »DPN Kidričevo–Vodice«.
Obrazec za pripombe je na voljo na mestih
javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.
Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo bosta v roku 60 dni
preučili pripombe in predloge in do njih zavzeli stališče, ki bo objavljeno na spletni
strani ministrstva za okolje in prostor in posredovano udeleženim občinam. Osebe, ki ne
želijo, da se v stališču objavi njihovo ime in
priimek, morajo pri dajanju pripomb in predlogov to posebej navesti.
Barbara RADOVAN
V. D. GENERALNEGA DIREKTORJA
DIREKTORATA ZA PROSTOR,
GRADITEV IN STANOVANJA
Danijel LEVIČAR
GENERALNI DIREKTOR
DIREKTORATA ZA ENERGIJO

Dnevi nevladnih organizacij
5. Dnevi NVO 2015 se bodo letos odvijali
med 13. in 15. marcem 2015 v G Konferenčnem Centru na Tržaški c. 330 v Ljubljani. V
okviru izobraževalnega vikenda bodo na voljo brezplačne delavnice namenjene društvom, zasebnim zavodom in ustanovam iz
Osrednjeslovenske regije.
Udeleženci bodo lahko pridobili ključna
znanja s področja pridobivanja sredstev in
vodenja nevladne organizacije. Letos se posvečamo temam od A do Ž o zbiranju sredstev
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s pomočjo crowdfundinga, vodenja računovodstva nevladnih organizacij, pridobitni in

nepridobitni dejavnosti in prijavah na razpise.
Udeležba na dogodku je brezplačna za vse
predstavnike društev, zasebnih zavodov in
ustanov iz osrednje Slovenije. Prednost pri
prijavi imajo člani Mreže NVO osrednje
Slovenije. Podrobnosti o dogodku in pristopno izjavo najdete na spletni strani www.
consulta.si.
Klara Kržišnik,
Stičišče NVO osrednje Slovenije
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(Ne)Varne žive meje
Pravila niso sama sebi namen, ampak varnosti.

Spoštovani občani!
Trenutno še uživamo v zadnjih zaplatah
snega, prvi zvončki med njimi pa nas že opominjajo, da se približuje naslednji letni čas.
Sončni žarki poleg zvončkov k življenju budijo
tudi ostalo naravo, med drugim oživljajo žive
meje. Te lastnikom v toplejših mesecih nudijo
prijetno senco in zasebnost, s sosedove in cestne strani pa v mnogo primerih niso tako
očarljive. Velikokrat so moteče, v najslabših
primerih mimoidoče celo ovirajo in ogrožajo
njihovo varnost. Vse prepogosto se namreč

dogaja, da mala sadika posajena tik ob robu parcelne
meje, čez nekaj pomladi sega daleč na pločnik ali cesto
in ovira tako pešce kot voznike.
Prav zaradi številčnosti
opisanih primerov je zasaditev vegetacije ob cestah našla v zakonodaji celo svoj
člen. Zakon o cestah je jasen: »V območju nivojskega
križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo (preglednostni
prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno
polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin
(pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti
kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte,
naprave in druge predmete ter storiti kar koli
drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.«.
Tudi mnenje pristojnega Ministrstva za infrastrukturo, št. 037-1/2011/121-00721215, z
dne 29.12.2014, je zelo dosledno: »Pri opravljanju nadzora vegetacije v preglednem polju

oziroma pregledni bermi mora inšpektor za
ceste opraviti nadzor ali je za vegetacijo v
preglednem polju izdano soglasje upravljavca
občinske ceste oziroma služnost v javno korist,
in če je ali je vegetacija vzdrževana skladno s
pogoji soglasja oziroma ustanovljene služnosti
v javno korist. Če soglasje za vegetacijo v
preglednem polju ni izdano, inšpektor ugotovi,
da velja določba prvega odstavka 97. člena
Zakona o cestah, da v preglednem polju vegetacija ni dovoljena.«.
Osnovni namen naše službe je preventiva,
ozaveščanje in pomoč občanom, ki se v obsežni in nemalokrat zapleteni zakonodaji, marsikdaj ne znajdemo. Ne gre pa prezreti dejstva,
da je naša služba tudi prekrškovni organ, ki ob
zaznanih nepravilnostih mora izvajati predpisane sankcije. Ker je za kršitve in neupoštevanje navedenih pravil predpisana kazen, predvsem pa zato, ker smo za dobro počutje v naših
okoljih odgovorni prav vsi, bi se marsikateri
nevšečnosti izognili, če bi lastniki zemljišč ob
cestah poskrbeli za urejenost zelenja ob njej.
Tako bo nova pomlad predvsem simbol optimizma in svežih idej in ne kopice sosedskih
sporov in slabe volje.
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

RAZPORED OBVEZNEGA CEPLJENJA PSOV
PROTI STEKLINI ZA LETO 2015
SOBOTA, 07.03.2015
8:00
9:00
10:30
7:00-11:00

KRIŽ, pri Čubru
KOMENDA, pri KK Komenda
MOSTE, pri zbiralnici mleka
Veterina Kamnik d.o.o., Perovo 20

PETEK,20.03.2015 ZAMUDNIKI
8:00
9:00
9:30
10:30
11:30
12:00

MOTNIK, pri Flegarju
LAZE, pri pošti
SREDNJA VAS, pri Ustanku
KOMENDA, pri KK Komenda
ŠMARCA, pri Jeranu
KREGARJEVO, pri Kočarju (nova hiša)

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

VABILO
Spoštovani!
Pridružite se nam, da skupaj počastimo praznik namenjen materam, ženam in
dekletom. Priznanje in zahvalo bomo spremljali na prijetni prireditvi, ki nam
jo bodo poklonili naši otroci
v četrtek, 12. marca 2015, ob 17. uri v OŠ v Mostah
Pričakujemo vas in hvala za udeležbo.
Krajevni odbor RK Moste

Pomagajmo slovenskim otrokom
Facebook skupina za pomoč družinam v stiski.
Pošljite e-mail na naslov: pomoc.slovenskim.otrokom@gmail.com
Ne moremo nositi bremen namesto vas, lahko pa podarimo delček
nas in vam polepšamo trpljenja čas.
Nataša Širec za območje Kamnika in Komende in: tasa.taja@gmail.com

primeru necepljenega psa od 125 do 499 EUR.
Cepljenje, dehelmentizacija in vpis cepljenja v Centralni register psov: 31,42 EUR.
Na cepljenje prinesite potni list psa in svoj
osebni dokument.

NOVO !
MOŽNO TUDI CEPLJENJE NA DOMU PO
PREDHODNEM DOGOVORU NA TEL. ŠT.
051 626 941
Veterina Kamnik d.o.o.

Razstava v INCE ZU
v Mostah
Varstveno delovni center INCE Mengeš vas ob obeležju dneva Downovega sindroma vabi na svečano odprtje slikarske razstave ustvarjalke Negre Gluhakovič, ki bo v četrtek, 26. marca 2015, ob 18.00 v
Galeriji enote INCE ZU, v Mostah pri Komendi 88c. Razstavljena
bodo slikarska platna, poslikava tekstila in dekorativne škatle.
Negrino značilno nežno prelivanje barv se pojavlja na vseh njenih
slikarskih in dekorativnih izdelkih in nas vabi v njen imaginarni svet.
Obisk razstave in naše enote vam ponuja tudi možnost nakupa
številnih unikatnih in privlačnih izdelkov za majhne pozornosti.
Vljudno vabljeni!
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VREME ….
Vseh vrst alarmi so veljali le vremenu. Vsa Slovenija je moči angažirala
z ugibanjem, mediji so na veliko poročali, ali bo padel sneg ali ne. Ne bi
se čudili, če bi bilo poletje. A meseca februarja ? In ljudje, ki so vajeni
pravih zimskih razmer, se sprašujejo, kaj neki bi le ta sneg moral prekriti ali prikriti. Napovedi se niso uresničile. Nekdo je močnejši.
»Očitno smo na pragu nove afere. Kot kaže je bilo 100.000 ljudi, ki so
bili lastniki bančnih obveznic, okradenih za približno 600 milijonov
evrov. Bistvena je resnica, sicer bo zaupanje v bančni sistem še bolj
omajano, zaupanje pa je ključno,« je bil kritičen Matej Tonin. In dokler
poslanci ne dobijo vseh pojasnil, lahko upravičeno sklepajo, da so se
zgodile nepravilnosti s podporo države. Tudi državljani pričakujejo od
vseh akterjev v tej zgodbi čistega vina, predvsem pa od guvernerja
Banke Slovenije, ki ga je na položaj izvolil Državni zbor kateremu je
odgovoren dati verodostojna pojasnila.
O davčnih blagajnah je Jožef Horvat na seji odbora za finance, ki ga je
sklicala N.Si, opozoril, da dodatni ukrep ob že delujočih blagajnah ni dovolj
premišljen. Obstoječi davčni zavezanci bodo še bolj obremenjeni z novimi
administrativnimi »turbolencami«, vsiljenimi od države namesto, da bi se
ukvarjali s svojim poslom in v njem napredovali. Sive ekonomije pa ukrep ne
bo zajezil. Kaže, da je namenjen le polnjenju proračuna in večjemu nadzoru.
Proračun občine je sprejet. Predvolilne lepe besede tonejo. Naj se ne
zgodi, da bi kot na državni ravni »elita reševala elito«. Če bo za dobrobit
občanov odločal argument moči, se to prav lahko zgodi. Za ljudi zavezane resnici, ki jim dana beseda pomeni zakon, figa v žepu pa ne vrednote, ni sprejemljiv.
Zvrstili so se lepi dogodki, tako na športnem kot kulturnem področju
in v sekcijah po društvih, ki so za našo občino veliko bogastvo.
Danica Zmrzlikar, OO N.Si Komenda Krščanski demokrati

Zamujene
priložnosti
Občina je zamudila lepo priložnost, da bi začela delovati drugače. Ne
samo, da je bila kršena cela vrsta pravil, ki jih je nekoč sprejel občinski
svet, ampak, kar je še veliko huje, proračun ni dovolj dober za občino,
kot je naša Občina Komenda. Kljub temu, da so različne liste in stranke
spraševale o pridobivanju nepovratnih evropskih sredstev, to ni bilo
vključeno v program. Sredstva za kanalizacijo so neuspešno planirana
že zadnjih nekaj let.
Na žalost pa v občinskem svetu nismo bili sposobni od občinske
uprave zahtevati več. Sedaj bomo poslušali izgovore, da občina nima
denarja in da ni planirano, pozabili pa bomo, da bi župan z upravo lahko
planiral sanacijo vrtca in kulturnega doma s pomočjo Eko sklada, izgradnjo šolske in kolesarske poti z evropskimi sredstvi kot je to storila občina Podčetrtek - na področju pametnega transporta bo v prihodnosti
veliko vlaganj, ki jih bo spodbujala tudi slovenska komisarka ga. Bulc.
Nasprotovanje Liste VEZ slabo pripravljenim dokumentom ni dovolj.
Obrniti bo potrebno perspektivo. Občinski svet namreč ne zaseda zgolj
zato, da potrdi predloge občine, ampak zato, da daje usmeritev županu in
občinski upravi. Zato bi morale tudi druge liste in stranke nasprotovati
slabo pripravljenim predlogom. Učni primer slabega predloga je Odlok
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Komenda, ki smo ga obravnavali na 3.
seji. Kljub temu, da se je večina svetnikov strinjala, da niso dorečena merila odmere in da pripravljalec osnutka ni poznal in upošteval priključnine
za kanalizacijo (okoli 1.200 eur), so svetniki potrdili osnutek v prvi obravnavi. Milo rečeno... smešno. Čeprav je odlok slab, ga potrdimo, ker...? Lista
VEZ je bila proti zaradi proceduralnih in vsebinskih razlogov.
www.ListaVEZ.si
Izak Matej Ciraj, predstavnik v občinskem svetu

Vaša pisma

Lopate za še
kaj več
V občini se že nekaj časa vrstijo občni zbori društev oziroma klubov.
Domala vsi ugotavljajo uspešno delo, vsi se srečujejo z denarjem za
svoje delo in vsi si želijo tudi v tem letu čim boljše delovanje, sodelovanje in podporo. V Listi TRN sledimo vsem tem dogajanjem.
Občinski svet je sprejel letošnji občinski proračun na tako imenovanih
pričakovanih realnih osnovah. Slišijo se pa tudi posamezne pripombe,
da morda nismo upoštevali vsega, kar se nanaša na delovanje, na možnosti, ukrepanje… Morda? Vendar bomo v danih okvirih podpirali
prizadevanja za čim boljše delo vseh odgovornih, vseh, ki so strokovno
in organizacijsko poklicani k tem nalogam in ciljem. Našo podporo bodo
v teh izhodiščih, stališčih imeli organi, vključno z upravo oziroma županstvom.
Naše stališče je: sodelujemo in si prizadevajmo za uresničevanje začrtanih predvolilnih programov, za usklajeno in skupno delovanje ob
upoštevanju seveda tudi različnih mnenj in iskanju sporazumnega uresničevanja posameznih projektov, pomembnih za občino - za vse občanke in občane.
Zavedamo se , da le tako lahko veliko naredimo. To nam ne nazadnje
potrjujejo tudi pohvale za dobre odločitve in pomoči. Potrjuje pa nam
tudi naše prepričanje, da moramo vsi in vsakdo med nami prispevati k
lažjim rešitvam. Če nas recimo ena snežna pošiljka stane toliko za čiščenje in še več za soljenje, potem je recimo lahko lopata, če jo vsakdo
med nami lahko vzame v roke, da počisti pred domačim pragom, tudi
pomembna podpora. Če pa te »lopate« počistijo še kaj več, je to pomembna skupna pomoč k »reševanju naše zime in težav« skozi celo
leto…
Lista TRN
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Spoštovani vsi!
Takole je Eva zapisala (spodaj). Moram reči, da sem res vesela, da je tako
lepo doživela koncert, za katerega se je z obema so-nastopajočima temeljito
pripravljala (to sem opazila, ko sva se vmes srečali in sva bili na mailu).
Iskrena hvala vsem vam, ki ste sodelovali pri pripravi in izvedbi
koncerta. Posebej se zahvaljujem obema zboroma: Mladinskemu in
zboru Društva upokojencev. Le z odličnim sodelovanjem je bilo mogoče, da smo skupaj ustvarili tako lep in nepozaben dogodek.
Draga Marta,
nastop, ki se je zgodil v Komendi je bil zame en velik blagoslov.
Zelo sem Vam hvaležna za tako lep večer, toplino in spoštovanje.
Lahko rečem, da tako lepega koncerta še nisem imela. Dali ste mi
zagon in pogum za nadaljnje ustvarjanje. Najlepša hvala!
Upam, da se kmalu ponovno srečamo.
Eva Černe

Povabilo
V vezi prispevka v Aplenci 01/2015 na tretji strani z naslovom »Skupaj
se imamo fletno« imam samo naslednje obvestilo:
Ali je organizator te prireditve kogarkoli povabil na to prireditev?
Občina Komenda ni prejela nobenega povabila, župan tudi ne, zato
so morda (?) bili prosti sedeži v dvorani.
Lep snežni pozdrav!
Župan

Opravičilo
V oktobrski številki Aplence 2014 je bil objavljen članek o prenovi
mlinčkov in družabnem srečanju, ki ga je napisal g. Ogorevc.
V imenu prenoviteljev le-teh se opravičujemo občini Komenda in bivšemu županu g. Tomažu Drolcu za nepravilno objavo finančnih sredstev.
Kadarkoli ali karkoli je g. župan obljubil, je tudi obljubo izpolnil; v tem
primeru je to bilo 1000 eur in ne 500, kot je napisal g. Ogorevc. Za vsa
sredstva, ki ste nam jih nudili, se bivšemu županu še enkrat lepo zahvaljujemo, z novim županom g. Slavkom Poglajnom pa si želimo nadaljevati sodelovanje še naprej, saj imamo še kar nekaj del. Zarnik Peter
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Urgentna postaja mora ostati v Kamniku
Z branjem obeležite mednarodni dan maternega jezika
Kamničani in Komendčani naj bi po poročanju
medijev v kratkem izgubili službo nujne medicinske pomoči, ki se nahaja v Kamniku. To se
ne bi smelo zgoditi, saj bi sicer ostalo s hitrim
dostopom do prve pomoči nepokrito območje
vse do Motnika in še dlje. Zato bi bila ogrožena
življenja prebivalcev, ki so zelo oddaljeni od
Domžal, kjer naj bi se po nekaterih podatkih
po novem nahajala najbližja služba nujne medicinske pomoči. Ministrstvo za zdravje sicer
zanika možnost scenarijev, ki so za ljudi škodljivi.
Vsekakor je nedemokratična tajnost priprave
mreže urgentnih postaj, saj gre za javna sredstva in za naša življenja, zato bi moralo prebivalstvo soodločati o mreži urgentnih postaj. Le
s skupnimi napori lahko preprečimo škodljivi
scenarij, v kolikor ta res obstaja.
V soboto, 21. februarja, obeležujemo mednarodni dan maternega jezika. Mednarodni
dan maternega jezika je razglasila Generalna
skupščina Organizacije Združenih narodov za
izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO)
leta 1999. Namen obeležitve tega dne je spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti ter
večjezičnosti, razvoj zavesti o različnih jezikovnih in kulturnih tradicijah po vsem svetu
ter spodbujanje solidarnosti, ki temelji na razumevanju, strpnosti in dialogu.

IZ POSLANSKE PISARNE

Letos je poudarek mednarodnega dneva
materinščine na enakovrednih možnostih govorcev vseh jezikov za razvijanje in izražanje
znanstvenih spoznanj v njihovih maternih jezikih.
Mednarodne primerjalne raziskave so pokazale, da je bralna pismenost naših otrok že nekaj let podpovprečna. Nedavna raziskava v
Sloveniji je pokazala, da je med nami kar 42
odstotkov nebralcev, to je tistih, ki v letu dni
niso prebrali niti ene slovenske knjige. Ker
vpliva bralna pismenost na možnosti razvoja
posameznika in celotne družbe, bi nas moral

takšni podatki skrbeti.
Obeležitvi mednarodnega dneva maternega
jezika sem se pridružila s pozivom županjam
in županom, da s svojim ugledom in avtoriteto
pripomorejo k promociji branja v lokalnem
okolju.
Spoštovane občanke in občani. Prispevajte
tudi vi k promociji branja. Spodbudite k branju
otroke in prijatelje. V knjižnicah čakajo na vas
knjige, ki vam bodo popestrile življenje.
mag. Julijana Bizjak Mlakar,
ministrica za kulturo

Mag. Julijana Bizjak Mlakar z letošnjimi nagrajenci Prešernovega sklada in s predsednikom
upravnega odbora sklada prof. dr. Janezom Bogatajem.

Nujne medicinske pomoči ne damo!!!

Matej Tonin
Načrt vlade, da ukine službo nujne medicinske
pomoči (NMP) v Kamniku in jo preseli v
Domžale, je korak v napačno smer. Za tovrstno
potezo ni nobenih strokovnih argumentov, zato
je jasno, da moramo uporabiti vsa pravna in
demokratična sredstva za zaustavitev vladne
norosti. Za državljane iz odročnih krajev občine Kamnik je ohranitev službe NMP v Kamniku življenjskega pomena.
Vlada namerava do marca 2015 sprejeti nov
pravilnik o službi nujne medicinske pomoči

(NMP), ki naj bi na
novo določil mrežo
izvajalcev NMP. Iz
priprave
novega
pravilnika se vidi,
da se država želi izogniti
povečanju
sredstev za zagotavljanje NMP, zato
poskušajo čim več
sredstev preusmeriti
v delovanje velikih
urgentnih centrov,
na drugi strani pa
zmanjšati sredstva
za delovanje manjših ambulant za
NMP, kakršna je tudi v Kamniku. V
predlogu sporne reorganizacije se v osrednji
Sloveniji, poleg urgentnega centra v Ljubljani,
načrtuje še vzpostavitev urgentnega centra v
Domžalah, medtem ko naj bi v Kamniku ukinili 24-urno urgentno ambulanto, ukinili pa naj
bi tudi reševalno vozilo z zdravnikom. Taka
rešitev nima nobene strokovne podlage. Od
Kamnika do Celja ni enote NMP, ki bi razpolagala z reševalnimi vozili. Na drugi strani pa so
Domžale v neposredni bližini Ljubljane. Dva
urgentna centra tako rekoč drug ob drugem, pri

nas pa 70 km nepokritega terena Kamnika,
Komende in Tuhinjske doline, v nobenem primeru ne predstavljajo geografsko enakomerne
pokritosti terena. Pri predlagani rešitvi gre za
očitno sporno lobiranje članov vladne strokovne skupine, ki pripravlja spremembe, saj je
članica strokovne skupine ministrstva tudi
vodja nujne medicinske pomoči v Domžalah,
dr. Renata Rajapakse. »Strokovna skupina«
spremembe pripravlja v tajnosti, očitno zato,
ker so si želeli, da bo pred sprejetjem nove
mreže zaradi kopice slabih rešitev čim manj
javne razprave. Vendar so se ušteli. Ljudje so
proti nameri vlade zbrali že več sto podpisov.
Sam sem vlado zasul s številnimi poslanskimi
vprašanji. Prav tako pa se v prihodnjih dneh
pripravlja posebna seja odbora za zdravstvo,
na kateri bomo od ministrice za zdravje zahtevali, da ustavi škodljivo racionalizacijo.
Enota NMP Kamnik trenutno obratuje 24 ur
na dan, vse dni v tednu, prav tako razpolaga z
zdravnikom, ki dela izključno nujno medicinsko pomoč. Pri zadnjem nadzoru s strani ministrstva, je bila opredeljena kot zgledna enota,
ki bi lahko služila kot referenca urejenosti za
ostale enote tega ranga. Namera vlade je torej
popolnoma nelogična, moralno in strokovno
sporna. Verjamem, da nam bo uspelo ustaviti
vladno norost.
MATEJ TONIN, poslanec
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Ob nastopu Eve Černe v Komendi
Že dolgo, če sploh kdaj, nismo bili v Kulturnem domu Komenda priče tako kakovostnemu
glasbenemu nastopu, kot smo bili 17. januarja
na 15. novoletnem dobrodelnem koncertu
Ustanove Petra Pavla Glavarja (UPPG), v sodelovanju z Občino Komenda in Kulturnim
društvom Komenda. Pri organizaciji, ki jo je,
že petnajstič, vodila predsednica Uprave
UPPG, dr. Marta Ciraj, je sodelovalo več članov UPPG, med njimi tudi namestnik predsednice Uprave Tomaž Lah in Danica Zmrzlikar,
vključno s štipendisti, s strani Kulturnega društva Komenda njegov predsednik Boštjan Peršin, s strani Občine pa direktorica občinske
uprave Majda Ravnikar. Za obveščanje je skrbel Andrej Žalar, za snemanje pa Luka Karničnik. Odlično ozvočenje je, kot že več let doslej,
izvedel Simon Debelec. Za prodajo vstopnic je
poleg koordinatorke štipendistov Irene Grilc
skrbela Klavdija Rehberger, za administrativno
podporo pa Klementina Hergold. Glavna
zvezda koncerta je bila pevka Eva Černe, veliko pa sta pridala tudi njen življenjski spremljevalec Nejc Avbelj z izvrstnim igranjem na violino in pevkin glasbeni spremljevalec pianist
Miran Juvan. Prijetno je s pesmima O nepričakovani dan in Črna Marija presenetil tudi Mešani pevski zbor DU Komenda, pod vodstvom
Ignaca Gorjanca in ob organizacijski podpori
predsednika zbora Miha Ferjuca, razveseljujoče spodbuden pa je bil nastop Mladinskega
pevskega zbora OŠ Komenda-Moste pod vodstvom Marjete Čimžar, ki je sodeloval s pevskim zborom DU upokojencev in Evo Černe
pri njeni avtorski pesmi Vse bo OK. Da duhovite in dobro podane spremne besede Darka
Mavsarja in Saša Slabajna, štipendista UPPG,
ter praznične okrasitve odra članice Uprave
UPPG Martine Prezelj ob pomoči štipendistke
Vanesse Bera in štipendistov Roka Valenčiča,
Domna Jurkoviča in Anžeta Šterna ne pozabim.

Navdušena, skorajda polna dvorana obiskovalcev, dolgo ploskanje, dolg pogovor v noč z
glasbenimi gosti v Mravljišču ob dobrotah gospe Olge Hace in družbe Lidl d.o.o. ob prijazni
postrežbi omenjene in njenega soproga Mira,
Helene Drolc, štipendistk Barbare Pavlinič in
Irene Grilc, ter odmevi na koncert po nedeljski
maši ob deseti uri na trgu pred župnijsko cerkvijo v Komendi so dovolj zgovorno potrdilo,
za kako izjemen in kakovosten glasbeni dogodek je šlo. Ob tem pa, da ne spregledamo namena koncerta, tudi predstavitve dela UPPG
predsednice njene Uprave dr. Marte Ciraj,
Odbora za dodeljevanje štipendij (tri nove so
bile podeljene) dr. Angelce Žerovnik in Helene
Drolc - predsednice Odbora za dodeljevanje
socialne pomoči občanom v stiski. Vsi poslušalci so bili enotnega mnenja, kako nadarjeno
in vsestransko pevko ter izvrstna glasbena
spremljevalca smo tokrat gostili v Komendi.
Prva seznanitev z njihovimi pevskimi in
glasbenimi »kvalitetami« ter dosedanjimi nastopi, nagradami in uveljavitvami, je bila koncertna zgibanka z osnovnimi podatki o glasbenih gostih. Druga pa, za ožjo skupino, ki se je
odzvala povabilu v Mravljišče in vztrajala do
njunega prihoda (povabljeni so bili vsi udeleženci) srečanje s pevko Evo in njenim življenjskim spremljevalcem Nejcem Avbljem, virtuozom na violini. Oba sta v pogovoru, ki se je
raztegnil tja proti polnoči, povsem odkrito
spregovorila o svojih glasbenih prizadevanjih,
trudu vse od malega, da v glasbi resnično kaj
dosežeta, pa tudi, kaj ju to stane. Povedala sta,
da nista uspešna predvsem zaradi svoje glasbene nadarjenosti (brez te tako ne gre), marveč
tudi veliko izobraževanja, vaj in piljenja za nastope. Eva bolj doma, Nejc pa tudi v tujini. Tam
ti dajo tudi kaj v mošnjiček, vendar se moraš za
to zelo potruditi. Veliko bolj, kot bi mislil nepoznavalec. Nič ti ni podarjeno. Tako Evo, ki ima

Območna revija pevskih zborov
V počastitev Prešernovega praznika je bila letos na praznični dan že 36. Območna revija
pevskih zborov občin Kamnik in Komenda,
kjer je nastopilo 11 pevskih zborov in zapelo
300 pevk in pevcev. Našo občino je zastopal
Mešani pevski zbor DU, ki prepeva doma in v
tujini in rešuje čast zborovskega petja. Vodi ga
Nace Gorjanc.
Izbor pesmi je bil zelo raznolik; izvedbo je
strokovno spremljala in ocenjevala selektorica
za medobmočno revijo odraslih pevskih zborov Gorenjske Andreja Martinjak. Njena mnenja bodo pisno posredovana pozneje.
Pojoči občani obeh občin so dve uri napolnjevali dvorano z ubranimi pesmimi in tako
pripravili poslušalce do prešernega razpoloženja na Prešernov dan.
Tone Ogorevc
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razkošen glasbeni talent in veliko širino nastopanja od petja otrokom po šolah, do že zahtevnih opernih vlog, kot Nejca »rešuje« in žene
naprej zavest, da je glasbeno izražanje na čim
bolj kakovostni ravni njuno življenjsko poslanstvo, ne pa zgolj poklic. Z glasbenim poklicem,
vsaj kar zadeva klasično glasbo, je v Sloveniji
tako, da se moraš za preživetje zelo potruditi, se
ukvarjati celo s tako nehvaležnim poslom, kot
je organizacija glasbenih nastopov, namesto da
bi se predvsem posvetil nastopu samemu. Če si
dober, nadarjen, predvsem pa vztrajen, ti z garaškim delom (Nejc vadi 5 do 8 ur na dan), počasi uspeva, se prebiješ tudi na tuje zahtevnejše
glasbene odre, kot se je Nejc na salzburškega,
dunajskega in druge. Vendar se da tudi v Sloveniji dosti doseči, je tukaj dobra glasbena vzgoja
in pouk; izpopolnjevanje v tujini pa je želeno
preverjanje že doseženega.
Zato: pogum mladi komendski glasbeni talenti! Nastopi in besede treh uveljavljenih
glasbenih gostov naj vam bodo spodbuda za
pot naprej in, kot je dejal Nejc Avbelj, nadaljnje
izpopolnjevanje in marljivo vadbo. Aplavzi za
resnično kakovostne nastope pridejo pozneje.
Tudi ti so glasbeniku spodbuda za nova prizadevanja, je odkrito priznala Eva. V Komendi
jih je skupaj z vsemi nastopajočimi doživela
veliko! Brez žrtev pa tako ne gre nikjer v življenju. Nejc Avbelj je dejal, da se ravno prek
njih in velikih naporov najbolj dvigneš na višjo
raven, napreduješ, samega sebe preveriš, koliko si v resnici sposoben. Zmagovalec je tisti,
ki tudi to zmore, in o tem s svojo besedo, nastopi in dejanji prepriča druge. Vse pa se začne
pri meni, tebi, družno vsem skupaj, kar se je
tega lepega večera potrdilo v Komendi. Zato:
korajža velja, mladi nadarjeni pa tudi manj
nadarjeni Komendčani. Jutri je vaš!
Za Ustanovo Petra Pavla Glavarja Komenda
(UPPG Komenda) Jože Pavlič

Aplenca

KULTURA

Glasilo občine Komenda 2/2015

Drobci zamolklega časa
Spomini prof. Franceta Pibernika na Suhadole, sodobnike ustvarjalce in drugi
V našem občinskem glasilu smo že predstavili
knjigo o pomembnem krajanu Nandetu Vodetu
z naslovom Vredno je bilo in spomine dr.
Marka Žerovnika z naslovom Trnova pot.
Tokrat vam v branje priporočamo spomine rojaka iz Suhadol prof. Franceta Pibernika z naslovom Drobci zamolklega časa. Avtor je
vsebino knjige predstavil 21. januarja v komendski knjižnici v pogovoru z direktorico
Matične knjižnice Kamnik Bredo Podbrežnik
Vukmir.
Pesnik, pisatelj in literarni zgodovinar prof.
France Pibernik se v svoji knjigi najprej spominja, kako je bilo v rojstnih Suhadolah in komendski župniji med drugo svetovno vojno in
po njej. Spoznavamo, s kakšno ostrino se je
druga svetovna vojna zarezala v dvanajst in pol
let starega fantiča, kako je bilo z obiskovanjem
nemških šol v Kamniku in Kranju, po vojni gimnazije v Kranju in študiju slavistike (slovenščine) v Ljubljani; kako si je knjige in uka željan
kmečki sin z muko utiral pot v širni svet. Pri
tem so se mu nanjo postavljale mnoge ovire, je
doživljal razpetost med vasjo in mestom, vojne
grozote, prvo partizansko likvidacijo v domačem kraju, nemškutarstvo, partizanstvo in domobranstvo ter povojno revolucionarno vrenje,
slutil in iskal lastno pot, se spraševal, kaj naj bi
v tem razviharjenem času sploh počel, je že
nenadomestljivo zamujal.
V povojnem času srečevanje z novimi razmerami na kranjski gimnaziji, v mestu, domači
vasi in okolju, na ljubljanski Univerzi, posebej
pri opravljanju profesorske službe na nižji gi-

mnaziji na Dobrovem v Goriških brdih in
kranjski gimnaziji, vseskozi povezanim z budnim spremljanjem organov Komunistične
partije. Profesor Pibernik je vse to bolj ali manj
posrečeno prestajal, čutil pritisk in težo novega
režima in njegovih podanikov, vendar, zvest
sebi in domači duhovni dediščini, hodil svoja
pota. Ta so se jasnila in kristalizirala v druženju
z ustvarjalnimi sošolci in kulturniki, lastnimi
pesniškimi poskusi in prizadevanjem, da bi bil
čim boljši profesor. Dijake je učil ne le po šolskem učnem načrtu, marveč jih je spodbujal k
branju resnično dobrega čtiva, pisanju in nastopanju v javnosti. Pri pouku je videl daleč
naprej, onstran slovenskih meja, se razgledoval
po svetovni književnosti, obenem pa se je sam
začel resneje ustvarjati s poezijo (pisati pesmi
in jih objavljati); na gimnazijo je vabil ugledne
osebnosti slovenske književnosti, pripravljal
kulturne prireditve v Prešernovem mestu.
Oblasti so vse to pozorno spremljale in mu to
tudi dale vedeti, ga skušale ustaviti. Zlasti, ko
se je lotil preučevanja in objavljanja dotlej za
javnost prepovedanega pesnika Franceta Balantiča in zamolčane zdomske literature. Kljub
temu mu je, ob poniževanjih in hišnih preiskavah udbovcev, korak za korakom, dan za dnem,
leto za letom uspevalo, da je uresničeval, kar si
je zadal. Kdo bo dejal: Bili so pač takšni časi!
Iz Pibernikovega pisanja pa točno vidimo, kakšni so bili ti časi, kako so se v njih vedli ljudje
in oblasti, pa tudi nečastno (da bi sami preživeli in da bi se jim dobro godilo) ukrepali proti
drugače mislečim, govorečim in delujočim

ljudem.
Eden najbolj pretresljivih opisov v knjigi, ob
izpovedi velike ljubezni do izjemne matere in
spoštovanju modrega očeta, je avtorjev odnos
do zelo nadarjenega brata duhovnika Avguština, ki je veliko prezgodaj izdihnil v neprijaznih
tirolskih krajih; kako je poskrbel za prevoz in
pokop njegovih posmrtnih ostankov na komendskem pokopališču.
Drugi, še bolj oseben, pa je uvrstitev likovnih del (tudi avtor je izkazoval nadarjenost za
slikanje, željo po tem, se tudi sam poskušal na
tem področju) veliko prezgodaj preminulega
sina Andreja v knjigo. Njegove črno-bele ilustracije se dobesedno zarežejo v dušo, so klic v
stiski in notranji nemoči po dobrotni roki in
srcu, ki jih je na tem svetu tako malo.
Za snovalce in ljubitelje proze in poezije je
posebej dragocen prikaz Pibernikovega književnega ustvarjanja od pisanja pesmi in izdajanja pesniških zbirk do objave pogovorov s
slovenskimi pesniki in pisatelji, predstavitve
njihovih del pa tudi lastne knjige o njih vse do
monografij (posebej Slovencem malo ali sploh
neznanih zdomskih avtorjev); ob tem še veliko
drugega dela (pisanje knjižnih ocen, članstvo
in naloge v pisateljskih in drugih organizacij),
ki ga je opravil vsestransko zelo nadarjeni, a
tudi marljivi France Pibernik. Ko boste odložili njegovo tokratno knjigo, boste videli, kaj
lahko človek ustvari in poustvari v svojem življenju, če ima pred seboj jasen cilj, trdno voljo
pa tudi prave vodnike.
Jožef Pavlič

Medgeneracijsko srečanje
Že najmlajše v vrtcu seznanjamo, kako je
zgrajena družba in postopoma se srečujemo s
širšo družbo in kulturo. Slovenski kulturni
praznik je pravi čas, ko se tudi otroci srečujemo
z njim. V vrtcu vzgojiteljice pripravimo pester
program v kulturnem tednu pred praznikom, ki

ga praznujemo 8. februarja. Letos smo v enoto
Čebelica vrtca Mehurčki povabili Folklorno
skupino društva upokojencev Komenda in tako
poskrbeli za medgeneracijsko srečanje in druženje. Čeprav v enoti Čebelica domujejo najmlajši vrtičkarji, so se folkloristov razveselili,
še bolj pa so bili
navdušeni nad harmoniko, ki jo je reztegnil g. Grilc.
Zaplesali so nam
nekaj ljudskih plesov
in zapeli nekaj pesmi.

Ob koncu so skupaj zapeli in zaplesali tudi z
vrtičkarji ob znanih melodijah Ringa raja, Moj
očka ima konjička dva,…
Čeprav domača ljudska glasba z narodno
nošo in harmoniko v vrtcu bolj poredko zadoni,
ji otroci z veseljem prisluhnejo.
Zahvaljujemo se Folklorni skupini društva
upokojencev Komenda, da so se našemu povabilu odzvali in jih vabimo, da se nam še kdaj
pridružijo, saj je bilo srečanje za vzgojiteljice
in otroke zelo prijetno.
Vzgojiteljica Martina Ciperle, enota Čebelica,
Vrtec Mehurčki
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Občni zbor Turističnega društva Komenda

Člani Turističnega društva Komenda smo se
zbrali 30. januarja 2015 v Kmečkem hramu na
Križu na letnem občnem zboru.
Občni zbor je bil volilen, zato smo razrešili staro
vodstvo in takoj za tem izvolili tudi novega. Potrdili smo dosedanjega. Novo zadolžitev, gospodar
Koželjeve domačije, je prevzel Jani Bremšak iz

Ekskurzija
Turistično društvo Komenda organizira
4-dnevno ekskurzijo v Makedonijo in
Albanijo od 23. do 27. aprila 2015.
Odhod 23. 4. ob 17. uri, prihod 27.4. ponoči.
Prijave do zapolnitve mest v avtobusu v Trgovini
TIA Moste, GSM 041 386 371 (Irena). Akontacija ob prijavi je 100 EUR, razlika pa 10 dni
pred odhodom.
Podrobne informacije in program na: www.
td-komenda.si/ekskurzija-v-makedonijo-inalbanijo/

Podboršta, ki je to delo
opravljal že sedaj.
Potrdili pa smo tudi
poročilo predsednika Vida Koritnika o uspešnem
delu in finančno poročilo
Urške Bremšak.
Nato pa smo sprejeli
letošnji program. Po januarskih Kolinah in dveh
sobotnih tržnicah so bile
februarja ustvarjalne delavnice (izdelovanje ptičjih hišic in pogačic) in Maškarijada. Tudi tržnice, ki bodo vse leto, sta bili februarja.
11. marca, na predvečer Gregorjevega, bomo
skupaj z Ribiško družino Kamnik na kriškem
bajerju Luč v vodo vrgli, 21. marca pa izdelovali cvetnonedeljske butarice in se
predstavili na Spomladanskem
kmetijskem sejmu.
Za rekreacijo bomo imeli pohod
od Kopra do Solin, spomladanska
dela pa bodo na Koželjevi domačiji.
Čistilna akcija bo 18. aprila, ekskurzija od 23. do 27. aprila, pred
prazniki pa tudi predstavitev v Arboretumu. Maja bo gledališka igra,
ribiški piknik, dela pa bodo tudi na
Koželjevi domačiji.
Po poletnem dopustovanju se bomo
septembra odpravili na izlet, oktobra
pa na Jesenski sejem, ličkanje koruze

in (17. 10.) na Kostanjev piknik .
Novembra se bomo sladkali na Medenem
dnevu na Koželjevi domačiji (14. 11), hodili po
soseski Drašiči, izdelovali adventne venčke, imeli
pravljični večer za otroke, 27. novembra pa ob
kulturnem programu postavili novoletno jelko.
In potem december, ko bodo spet pravljice
za otroke in18. decembra odprtje jaslic.
Veliko dela, veliko prostovoljnega dela in
veliko prijateljskega druženja. Na zboru je bil
tudi župan Slavko Poglajen s soprogo. Pozdravil je zbor, čestital za uspešno delo in obljubil
pomoč občine pri nadaljnjem delu društva vsaj
v tolikšni meri kot do sedaj.
Po uradnem zaključku zbora smo bili deležni
dobre malice ob zvokih Veselih muzikantov pa
je bil ples še pozno v noč.
Katja Tabernik

Deset let pohodniške sekcije Škrjančki
Pohodniška sekcija Škrjančki uspešno deluje pri Planinskem društvu Komenda že deseto leto in ima več kot 65 članov iz Komendske in Cerkljanske občine. Največ pohodov
v desetih letih sta opravila zakonca Drolec,
Franc 3258, žena Majda pa 3091 pohodov.
Pohodniška sekcija Škrjančki, ki jo vodi
Franc Drolec je imela v petek, 23. januarja, v
Hramu Gorjan na Gori pri Komendi jubilejni
deseti zbor, na katerem so razglasili rezultate
pohodov in podelili priznanja pohodnikom na
Šenturško Goro. Ime so dobili po pesmi o
škrjančkih, ki so jo radi zapeli v dobri družbi.
Največ se pohodniki poslužujejo poti na Šenturško Goro, ki jo je označil pokojni Milan
Šinkovec, saj brez njega tudi ne bi bilo pohodništva. Najbolj pogosti pohodi na Šenturško
Goro se začnejo na Jurčkovi Dobravi ter po
Komendski poti in nazaj po zaloški poti na
Jurčkovo Dobravo. Ta pot je dolga približno
sedem kilometrov z več kot s tristotimi metri
višinske razlike. Lansko leto sta največ pohodov opravila zakonca Lončar iz Zaloga pri
Cerkljah. Iva je opravila 360 pohodov, mož
Peter pa 357 pohodov in osvojila dragocen
pokal s Škrjančkoma. Ob povratku v dolino pa
so udeleženci tradicionalnih pohodov deležni
pohodniške malice, ki jo skupaj vsa leta pripravljajo člani pohodniške sekcije Škrjančki
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in Okrepčevalnica Marička v
Zalogu pri Cerkljah. Tekmovalnost ni tako pomembna, kot sta
druženje in počutje pri pohodništvu.
V desetih letih sta največ pohodov opravila zakonca Drolec
in sicer Franc 3258 in žena
Majda 3091 pohodov. Vsako
leto Škrjančki uspešno organizirajo tudi več odmevnih prireditev in pohodov. Za novega
leta organizirajo Mačkov pohod
na Šenturško Goro, na Velikonočni ponedeljek Prdenov pohod, zelo odmeven in dobro
obiskan je pohod Bosonogih po gozdnih poteh
do Pavlina na Šenturški Gori. Pobudnik tega
pohoda je bil Pavel Žvelc. V juniju in v septembru organizirajo v Okrepčevalnici Marička
v Zalogu gobov piknik. Konec novembra je
Majčev pohod na Šenturško Goro, ki je posvečen prvemu preminulemu Škrjančku Andreju
Kvasu. Ob koncu leta pa organizirajo še pohod
Od jaslic do jaslic, ki jih postavijo pred božičem. V lanskem letu so postavili kar devet jaslic ob Komendski in Zaloški poti ter pri kapelici na poti iz Poženika na Šenturško Goro.
Začetek oktobra je za Škrjančke čas trgatve

grozdja. Da ne bi imeli svoje vino samo Štajerci, Dolenjci in Primorci, so poizkusili tudi
Škrjančki narediti lastno vino. Na svetega
Martina opravijo pokušino in ocenjevanje vin
v Okrepčevalnici Marička v Zalogu. Pokušali
so vina izpod Krvavca Zaloški Matija, Brajdnik, Škarfnik in druga, vsako leto pa hkrati
pripravijo salamijado, na kateri predstavijo
mesnine okoliških pridelovalcev. Škrjančki pa
so aktivni tudi v Turističnem društvu in Društvu upokojencev Komenda ter nekaterih drugih društvih.
Janez Kuhar

Aplenca
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Višina družinske pokojnine

Pred letom dni
mi je umrl oče.
Star sem 22 let,
sestra pa bo
letos dopolnila
26 let. Ker se
oba šolava sva
bila oba upravičena do družinske pokojnine. Zanima
me, ali se bo
Irena Hacin Kölner
višina pokojnine kaj spremenila, ko bo sestra dopolnila 26
let. Hvala za odgovor.
Otroci umrlega so upravičeni do družinske
pokojnine, v kolikor izpolnjujejo posebni pogoj
(kombinacija starosti in šolanja), poleg tega pa
morajo biti hkrati na strani umrlega izpolnjeni splošni pogoj (npr.: Če je bil umrli zaposlen,
je imel status zavarovanca in pogoj na njegovi
strani je izpolnjen, če je izpolnil z ZPIZ-2 določene pogoje za pridobitev pravice do predčasne,

POD DROBNOGLEDOM

Plastične vrečke

Dandanes praktično ne mine
dan, ko ne bi v
roki držali plastične vrečke.
Ta sama po sebi
ni nevarna. Nevarna postane
zaradi dolgotrajne razgradnje
in množične porabe. Po nekateBlaž Filipič
rih ocenah jih
na Zemlji vsako minuto v povprečju porabimo
več kot milijon! Njihova razpadna doba pa je
med 500 in 1000 leti. Po tem ko jih zavržemo,
sicer postopno razpadajo na vse manjše delce,

OLGIN KOTIČEK

starostne oziroma invalidske pokojnine. Njegova smrt se šteje kot nastanek I. kategorije invalidnosti. V kolikor je smrt posledica poškodbe
pri delu ali poklicne bolezni se šteje, da je ta
pogoj izpolnjen, ne glede na to, koliko pokojninske dobe je dopolnil umrli.) in na strani
upravičenca dodatni splošni pogoji (t.j., da je
umrli upravičenca do svoje smrti preživljal).
Glede na to, da oba s sestro družinsko pokojnino
prejemata, so bili vsi pogoji izpolnjeni.
Otroku gre pravica do družinske pokojnine
do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do
konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Otrok, ki v letu izgube starša
ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik šolanja, ima pravico do družinske pokojnine do
konca naslednjega šolskega leta. Če se je otrok
po dopolnitvi 15. leta starosti prijavil pri zavodu
za zaposlovanje, ima pravico do družinske pokojnine do dopolnjenega 18. leta starosti, če izpolnjuje vse obveznosti po predpisih, ki urejajo
trg dela. Pravico do družinske pokojnine ima
tudi otrok, ki je postal popolnoma nezmožen za

naposled velike kakor las ali manjše. Na te
delce se nato vežejo toksične kemikalije, ki
preko prehranjevalne verige, skupaj s plastičnimi delci, naposled končajo na našem krožniku.
Mikroplastika ima veliko površino glede na
svojo maso zato nase veže tudi kemikalije, ki
so v morski vodi sicer prisotne v majhnih koncetracijah. Posledično se te nevarne snovi kopičijo v ribah in drugih morskih živalih.
Vsako leto v svetu pogine več kot milijarda
živali, ki se zapletejo v vrečke ali jih zamenjajo
za hrano. Kot smeti pa pogosto kazijo rečne
struge, peš poti in parke.
V zadnjem času so sicer res vse pogostejše biorazgradlive vrečke, vendar se večina od njih uporablja izključno v zvezi z organskimi odpadki.
V bodoče zato raje uporabljajmo trajnejše

delo do starosti, do katere mu je zagotovljena
družinska pokojnina (do 15. leta) oziroma do
konca šolanja (največ do dopolnjenega 26. leta),
in sicer dokler traja takšna nezmožnost. To pomeni, da vaša sestra od dopolnitve 26. leta starosti ne bo več izpolnjevala posebnega pogoja za
priznanje pravice do družinske pokojnine, razen
če je postala popolnoma nezmožna za delo.
Ker bo vaša sestra končala šolanje, se vam
bo družinska pokojnina znova odmerila. Višina družinske pokojnine je odvisna od števila
upravičencev in višine osnove za odmero družinske pokojnine, ki je odvisna od statusa umrlega
(npr. če je bil umrli redno zaposlen se družinska
pokojnina odmeri od invalidske pokojnine, ki bi
jo imel glede na vzrok smrti). V vašem primeru
sta skupaj s sestro do sedaj prejemala 80 %
osnove za odmero pokojnine, od izdaje nove
odločbe, pa boste le vi prejemali družinsko
pokojnino v višini 70 % osnove za odmero.

Odvetnica Irena Hacin Kölner
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.moj-odvetnik.si
plastične vrečke ali tiste iz blaga. Najbolje, da
imamo kakšno vedno v prtljažniku in s tem pri
roki, kadar se nenačrtovano odpravimo po nakupih. V primeru obsežnejših nakupov pa se
obnesejo tudi kartonske škatle, ki jih v nekaterih trgovinah zaenkrat še dobimo brezplačno.
V trgovino se lahko odpravimo tudi z nahrbtnikom, majhne izdelke pa lahko preprosto odnesemo ali pospravimo v žep. Na ta način ne bomo naredili uslugo le naravi ampak tudi sebi.

INŠTRUKCIJE PREM
matematika, fizika, kemija

Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.
Gmajnica 21, Komenda
Za vse, ki želijo razumeti in znati več!
www.prem.si 031 361 30

Koruza? Zakaj že?

Kdaj ste jedli koruzne žgance? Ste
morda že pozabili, kakšnega okusa
so? Morda pa jih
nikoli še niste jedli. Pa polenta?
Ta jed je bolj poznana, saj je občasno na našem
krožniku kot priloga. Privoščimo
si jo tudi ob skoOlga Hace
delici
toplega
mleka. Kot sladico pa kuhani polenti dodamo
marmelado ali žlico medu in uživamo ob enkratnem okusu. Koruzni kosmiči so bolj poznani vsaj mladim mamicam, saj so preliti z
vročim mlekom hitro pripravljen, zdrav in
okusen obrok malčkom.
Koruza je žitarica, ki ne vsebuje glutena.

Vsebuje veliko zdravilnih hranil in se zato na
našem krožniku v različnih oblikah lahko
znajde vsak dan. V koruznem zrnu so tudi dragoceni vitamini potrebni za funkcije živčevja,
izboljšujejo spomin in koncentracijo. Koruza je
prišla na slab glas zaradi velike količine sladkorja, vendar ga vsebuje manj kot banane. Koruzno zrnje iz katerega odstranijo škrob, uporabljamo kot dietično sladilo. Iz zrnja zmeljejo
moko, koruzna moka pa znižuje krvni tlak. Eno
žlico koruzne moke zvečer namočimo v kozarec vode in zjutraj popijemo na tešče. Zdravilni
so tudi koruzni laski, čim se pokažejo iz storža.
Če so laski že oprašeni, postanejo lepljivi in
niso več zdravilni. Sami jih nabiramo takoj, ko
se pokažejo, posušimo jih v senci, da se ne pokvarijo. Že posušene pa lahko kupimo tudi v
lekarni. Poparek iz koruznih laskov uspešno
preprečuje in zdravi okužbe mehurja in ledvic,
topi ledvične kamne, pospešuje izločanje seča
in pomaga pri revmi in putiki. Poparka popije-

mo tri do štiri skodelice na dan – žlica koruznih
laskov in liter vrele vode!
Koruza je zdrava, ne imejmo predsodkov,
privoščimo si jo večkrat v različnih oblikah!
Za spremembo pripravite koruzno pecivo in
ob njegovem okusu boste prijetno presenečeni!
POTREBUJEMO: 15 dkg pšenične moke,
15 dkg koruznega zdroba, ščep soli, žličko pecilnega praška, 5 žlic olja, žličko cimeta, en
vanilin sladkor in eno manjšo pločevinko ananasa.
Odmerimo 2dcl ananasovega soka, ananas
narežemo na majhne koščke. Združimo mokre
in suhe sestavine vsako posebej, nato jih združimo v testo. Vlijemo v manjši pekač ali v
modele za mafine in spečemo v naprej ogreti
pečici na 180°C približno 20 minut. Še vroče
pečeno pecivo lahko premažemo z domačo
korenčkovo ali marelično marmelado in potresemo s kokosovo moko.
NAJ VAM TEKNE!
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Delo z mladimi, priprave
na gradnjo
Uspešni na tekmovanju, pri predstavitvah - Načrti in priznanja.

Na občnem zboru so PGD Moste 7. februarja, ki se je na koncu tudi tokrat prevesil v tradicionalno klobasno tombolo, sta letos prevladali dve
ugotovitvi - delo z mladimi in priprave na gradnjo novega doma.
Predsednik Uroš Vidmar je v oceni najprej poudaril, da so se lani
resno lotili dela z mladimi. Tako so se začele njihove aktivnosti in tekmovanja v rolanju, v pikadu, kvizih in mladi so se začeli zadrževati v
gasilskem domu. Priznanje za vse našteto gre predvsem Tadeju in Urški Poje. Uspehi so se začeli kazati tudi na tekmovanjih desetin, najmlajših in starejših gasilcev. Ponosni pa so še posebej na svojega člana
Matica Zupana, ki se je ponovno uvrstil na svetovno prvenstvo v
Ameriki.
Poleg gasilskega tekmovanja v Splitu , varovanja tekaškega maratona
LIDL, maratona ALPE in kolesarske dirke po Sloveniji, so se udeležili
tudi državnega tekmovanja firefighter combat challange. Zelo uspešna
in zanimiva je bila tudi oktobrska vaja, na kateri so občanom pred gasilskim domom v Mostah prikazali usposobljenost in tehnično reševanje iz
višin, prometno nesrečo, vajo za najmlajše in mladince ter kuhinjski
požar.
Sicer pa so imeli med letom tudi običajne redne aktivnosti in dejavnosti (Florijanova maša, veselica, razdeljevanje koledarjev,…), izobraževanje in sodelovanje na občinski vaji.
Še posebno pomembno pa je bilo po lanskem podpisu pogodbe za
odkup zemljišč za izgradnjo novega gasilskega doma nadaljevanje te
aktivnosti.
»Uspeli smo urediti vse pogodbe in jih pripraviti za vpis v zemljiško knjigo. Ob tem se zahvaljujem krajanom, da smo kljub težavam
med postopkom, s sodelovanjem in skupnim razumevanjem vse
uredili. Zato že sedaj prisrčno vabljeni na ogled maket novega doma, ki bodo narejene po projektih fakultete za arhitekturo,« je
sklenil poročilo predsednik društva Uroš Vidmar.
Po sprejetju ostalih poročil in pozdravih gostov iz sosednjih gasilskih
društev, so se še posebej zahvalili s torto in spominsko sliko županu
Tomažu Drolcu, ki je v svojem štiriletnem mandatu tako po županski
odgovornosti kot tudi sicer z zavzetim razumevanjem skupaj z občinskimi sveti skrbel za dobro delovanje in opremljenost za požarno varnost
in gasilstvo v občini.
Uspešno delo in nadaljevanje začetega dela z mladino, skrb za izobra-
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ževanje, za redne dejavnosti in predvsem še posebej pri gradnji doma,
pa jim je zaželel tudi novi župan Stanislav Poglajen.
Priznanja so na zboru podelili: Borutu Poljšaku - priznanje gasilske zveze I. stopnje, Davidu Brodarju - priznanje gasilske zveze II.
stopnje, Romanu Konciliji - značka za 40-letno delo, Urošu Vidmarju
- značka za 20-letno delo, Marjeti Lipužič, Emi Kobal, Roku Kobalu,
Janu Kavčiču in Roku Kernu - značka za 10-letno delo.
A. Žalar

Aplenca se smeje
Franci se odloči za menjavo tapet in se spomni, da je leto nazaj Janez
iz zgornjega nadstropja v enakem stanovanju že menjal tapete. Da
prihrani merjenje sten, stopi do njega in ga vpraša:
»Poslušaj, Janez, koliko zavitkov tapet si pa ti lani kupil?«
»29!«
»Hvala za pomoč!«
Franci kupi tapete, po končanih delih pa mu ostane 12 zavitkov.
Razburjen gre do Janeza in mu očita:
»Poslušaj, Janez, si mi rekel, da si kupil 29 zavitkov tapet!«
»Ja, res sem jih kupil toliko!«
»Ampak meni jih je 12 ostalo!?«
»Drži, tudi meni jih je ostalo 12.«
***
Andrej pride domov in v spalnici naleti na ženo, ki ga vara s prijateljem Bojanom. Nič ne pomišlja, vzame revolver, pomeri in Bojana
ustreli.
Žena pa zgroženo:
»Poslušaj, Andrej: če boš takole nadaljeval, boš počasi izgubil vse
prijatelje!«
***
Pravnika sedeta k mizi pred brunarico na smučišču, iz nahrbtnikov
potegneta vsak svojo malico in hočeta začeti jesti.
Prihiti natakar in ju opozori na napis na brunarici: »Prepovedano
jesti lastno hrano in piti lastno pijačo.«
Pravnika pogledata napis, se spogledata, med sabo zamenjata
malici in mirno začneta jesti.

Aplenca
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Delovno jubilejno leto

Predsednik Gregor Vrhovnik: »Vse leto smo se trudili, da naše društvo živi in se predstavljalo v najlepši luči.«

Kriški gasilci, ki so lani praznovali 60-letnico, so se sestali na občnem
zboru in pregledali delovanje v minulem letu, v soboto, 14. februarja.
Čeprav je bila pustna sobota in je Peter Prevc skočil svetovni rekord, je
bil občni zbor predvsem delovni.
Predsednik društva Gregor Vrhovnik je že v uvodu poročila poudaril,
da so se celo leto trudili za delovanje in potrjevanje 60-letnice obstoja
društva. Da njihovo delovanje temelji na prostovoljnem delu pa so potrdili, da so lani opravili kar 2930 prostovoljnih delovnih ur; brez dela na
veselici in v pripravah nanjo.
Po obisku na občnih zborih društev, s katerimi sodelujejo (bili so
med drugim tudi na zboru pobratenega društva Dogoše, v Kostanjevici
na Krasu in tudi na paradi ob 120-letnici PGD Komenda), so po spomladanski delovni akciji okoli doma in popravilu ograje ter urejanju nape
za peko, bila glavna dela v pripravah na praznovanje 60-letnice. Jubilej
so obeležili z izdajo biltena in s parado. Lista TRN jim je na slovesnosti
podarila defibrilator, za kar so se še enkrat zahvalili tudi na občnem
zboru. Jubilejno praznovanje so sklenili z veselico in Mladimi Dolenjci.
Bili so uspešni (od pionirjev do veteranov) na občinskem gasilskem
tekmovanju. Z otroki so letos letovali v Savudriji. Lep uspeh so zabeležili na srečanju veterank in veteranov GZ Komenda na Križu, ko je
njihova ženska veteranska ekipa osvojila prvo mesto. Zanimiv izlet so
septembra organizirali v Italijo (Padova, Ravena, San Marino…), ko so
obiskali tudi poklicno gasilsko brigado v Riminiju. Jeseni so še nadaljevali z delovnimi akcijami urejanja okolice doma, igrišča, oblikovanja
spletne strani, izdelave gasilskega grba društva in priprave koledarja, ki

so ga delili po domovih ob koncu leta. Otroci pa so delali tudi novoletne
voščilnice.
Da bodo z deli, akcijami, izobraževanjem, tekmovanji, usposabljanjem, z aktivnosti za mladino in z vadbami članic nadaljevali tudi v letošnjem letu, so na zboru potrdili ob sprejetju delovnega program za
leto 2015. Tudi letos bodo organizirali letovanja, ekskurzijo in veselico,
na 15. srečanje v regiji Ljubljana III, ki bo v Litiji, pa se bodo pripravljali veterani.
Uspešno delo pri delu, še posebej z mladino in članicami,sta na zboru
zaželela župan Stanislav Poglajen in predsednik GZ Komenda Jože
Sušnik, čestitali za uspehe v jubilejnem letu pa jim gostje iz sosednjih
društev.
Podelili so tudi priznanja za delo v društvu- za 10 let: Urbanu Jeraju, Patriciji Kavaš; za 20 let: Mojci Krovinović, Tomažu Koscu, Miranu Cebku; za 40 let: Jožetu Petku, Tomažu Škrjancu in Branku Petku
. Odlikovanja GZ 2. stopnje: Simonu Novaku; GZ 1. stopnje: Emilu
Žagarju; Gasilsko odlikovanje 3. stopnje: Gregorju Vrhovniku; 1.
stopnje: Petru Peterlinu st.; Gasilska plamenica 3. stopnje: Urošu
Sušniku; Plaketa gasilca-veterana: Jožetu Sušniku; Napredovanja v
gasilec 2. stopnje: Stane Zarnik, Bojan Kadivec, Rok Zarnik, Janez
Pogačar st., Gregor Šubelj; gasilski častnik 1. stopnje: Gregor Vrhovnik in gasilski častnik 2. stopnje: Emil Žagar.
A. Žalar

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRIŽ

Mladi so pregledali delo
V torek, 10. februarja 2015,
se je v gasilskem domu na
Križu zbrala gasilska mladina na 6. občnem zboru.
Udeležila sta se ga tudi
predsednik Gasilske zveze
Komenda Jože Sušnik in
namestnik
predsednika
PGD Križ Tomaž Kosec.
Ob prisotnosti mentorjev so
mladi podali poročila o tekmovanjih in si ogledali slike z lanskih dogajanj. Sprejeli pa so tudi program dela za letos.
Andrej, PGD Križ

POVABILO

Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost in Zavod
Medgeneracijsko središče Komenda sta družno v preteklih letih organizirala sklope predavanj in delavnic pod
imenom ŠOLA KVALITETNEGA STARŠEVSTVA.
Cilj tega programa je bila podpora pri eni od najlepših in
istočasno najzahtevnejših nalog: biti starš.
Letos pa smo v društvu in zavodu z veseljem sprejeli
pobudo gospe Mateje Volf, univ.dipl.soc.del., za ustanovitev
skupine za starše, ki bi se srečevala enkrat tedensko,
(lahko tudi drugače, če se boste tako dogovorili); predvideni termin je ob torkih, ob 17.00,
v Glavarjevi bolnici, Glavarjeva cesta 104, v Komendi.
Skupina za starše bo delovala kot skupina za samopomoč. Osnovala se bo na osnovi vaših potreb, spoštovani

starši. V njej se bodo izmenjavale izkušenje, izvajala
medsebojna podpora ter iskale rešitve, ki so izvirne za
vas in koristijo vam. Obravnavale se bodo tudi posamezne
strokovne teme s področja starševstva.
Skupina bo strokovno in čustveno podprta s strani
vodje skupine,
gospe Mateje Volf, z dolgoletnimi izkušnjami tako v
socialnem,
kot terapevtskem delu.
Lepo vabljeni starši malčkov, najstnikov in otrok v
odrasli dobi. Še posebej toplo vabljeni starši enostarševskih družin.
Za prijavo in dodatne informacije pokličite na tel. številko:
031 542 763 - Mateja Volf ali
040 842 776 - Viktorija Drolec

15

SPOMLADANSKI SEJEM
Aplenca

Glasilo občine
Komenda 2/2015
kmetijske, gozdarske, gradbene, komunalne
mehanizacije,
vrtnarske in ogrevalne opreme

UREDITEV PROMETA V ČASU SEJMA V KOMENDI
Konjeniški klub Komenda organizira v času od 27. do 29.03.2015 spomladanski kmetijski sejem. Pričakujemo, da bo sejem obiskalo več tisoč
obiskovalcev. S ciljem, da se zagotovi varnost obiskovalcev sejma ter
prebivalcev Občine Komenda, bo v soboto, 28., in nedeljo, 29.3. 2015,
(v skladu z dovoljenjem občine Komenda) občasno spremenjena prometna ureditev v Komendi in sicer:
Popolna zapora javne ceste št. 039120 (Moste – Zalog) na odseku od
objekta Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37, do objekta
občinske stavbe na Zajčevi 23.
Enosmerna zapora javne ceste št. 039120 (Moste – Zalog) na odseku
od objekta Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37 do križišča
pri Kralju v Mostah
Popolna zapora javne ceste št. 162020 (Kranjska pot) v celotni dolžini od državne ceste G104 Mengeš – Kranj, do občinske stavbe na Zajčevi cesti 23 v Komendi.
Enosmerna zapora javne ceste št. 162041 (Križ-Gmajnica) od občinske stavbe na Zajčevi cesti 23 v Komendi do križišča s Šolsko ulico na
Gmajnici.

Zaradi velikega števila vozil na območju Most in Komende je realno
pričakovati občasne večje gostitve prometa in krajše zastoje. Obiskovalcem priporočamo, da za parkiranje vozil uporabijo urejeno parkirišče
v poslovni coni v Žejah. Iz parkirnega prostora do sejma in obratno je za
obiskovalce organiziran BREZPLAČNI AVTOBUSNI PREVOZ.
Na vseh cestnih zaporah bo zagotovljen dovoz in dostop za prebivalce
naselja Komenda, redne avtobusne linije in za intervencijska vozila. Postavljena bo ustrezna cestna signalizacija z označenimi obvozi, postavljene ustrezne obvestilne table in zagotovljeno ustrezno število rediteljev.
Prosimo razstavljavce in obiskovalce sejma, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in se ravnajo v skladu z obvestili rediteljev
oz. z obvestili na obvestilnih tablah.
Lastnike zemljišč v neposredni okolici prireditvenega prostora prosimo, da morebitno škodo, ki bi nastala na zemljiščih zaradi sejma, sporočijo vodji rediteljev g. Jelenku MILIČU na tel. 041-471-690 ali na
sedež KK Komenda na Glavarjevi ulici v Komendi.
Prosimo za potrpežljivost in razumevanje !
KK KOMENDA

GLASBENI PRAZNIK V KOMENDI 2015
Med velikim spomladanskim sejemom v Komendi
Petek: 27. marec 2015 od 15.00 ure dalje
Ansambel SMER
16.00 – 17.00
Ansambel POKLON
17.00 – 18.00
Ansambel SKRIVNOST
18.00 – 19.00
Ansambel NAPOJ
19.00 – 20.00
Pevka Aleksandra MATAN
Za najbolj nori petkov žur bodo od 20.00 ure dalje poskrbeli: ANSAMBEL VESELI DOLENJCI in MAMBO KINGS…
Sobota: 28. marec 2015 od 10.30 ure dalje
Skupina ARTISTI
10.30 – 11.30
Ansambel VESELI MOROSTARJI 11.45 – 12.45
Skupina LISJAKI
13.00 – 14.00
Ansambel WANKMÜLLER
14.15 - 15.15
Ansambel NETOPIR
15.30 - 16.30
Ansambel NAMIG
16.45 – 17.50
Ansambel DRAKSLERJI
18.00 – 19.00
Ansambel ZAJC
19.00 – 20.00
Za najbolj nori sobotni žur bodo od 20.00 ure dalje poskrbeli: TRIO
ŠUBIC in TANJA ŽAGAR in SKUPINA AVANTURA
Priprave za izvedbo spomladanskega kmetijskega sejma so v polnem
teku. Prometna ureditev na območju občine Komenda v času spomladanskega kmetijske sejma bo podobna kot v času lanskoletnega jesenskega sejma. Promet bo potekal enosmerno od Most do OŠ Komenda
in desno na Gmajnico. Po Gmajnici bo promet potekal enosmerno do
zgradbe občine Komenda. Na cestnem odseku od OŠ Komenda do
zgradbe občine bo popolna zapora, prav tako bo popolna zapora na
Kranjski od glavne ceste Brnik – Mengeš do Komende. Organizator je
za spomladanski sejem zagotovil dodatne parkirne prostore na travnikih pri OŠ Komenda kar bo (v primeru ugodnih vremenskih razmer)
razbremenilo promet na območju Gmajnice in centra Komende ter
prispevalo k večji pretočnosti prometa skozi občino.
V organizacijskem odboru bomo, tako kot v preteklem obdobju,
ukrenili vse, da bo v občini Komenda v času sejma prometno-varnostna situacija optimalna. Tudi tokrat računamo na dobro in korektno
sodelovanje kamniške policije. O prometni ureditvi in cestnih zaporah bomo podrobneje obvestili prebivalce občine Komenda in obiskovalce sejma na spletni strani Konjeniškega kluba Komenda http://
www.kk-komenda.si
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Nedelja: 29. marec 2015 od 10.30 ure dalje
Ansambel ASI NA VASI
Ansambel SRČNI MUZIKANTI
Ansambel JURETA ZAJCA
Trio ŠIBURGAR – Legende izpod Kamniških
planin
VILI RESNIK
Ansambel KERLCI
Ansambel VESELI MUZIKANTI
Ansambel ŠUS
3- dnevni program bo povezoval: Aljaž Oberkrainer
3- dnevna tonska produkcija:
Ansambel Viharnik

10.30 – 11.30
11.45 – 12.45
13.00 – 14.00
14.15 – 15.15

16.00 – 16.50
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

KOMENDA
27.–29. marec

Vabljeni na 3-dnevni
mega-glasbeni
spektakel v
Komendo!!!
Ko
K
ome
end
ndo!!!!!!
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ZANIMIVOSTI

SKOKI NA GORI

Devetnajsti zimski praznik

Pa tudi nekdanji župan Tomaž Drolec, ki je
na številnih prejšnjih prireditvah čestital in
podeljeval odličja, je prišel. Bilo pa je slovesno
tudi zato, ker so uvodoma na prireditvi podelili nagrade za dolgoletno delo na skakalnici
Robertu Slapniku, Matjažu Štebetu in Mirku Kepicu. Brez njihove pomoči in nasvetov
Urška Galien

Glasilo občine Komenda 2/2015

ta prireditev skoraj zagotovo ne bi priskakala
do že devetnajste (19.) po vrsti. Skratka, tudi
priznanja, ki so jih tokrat podelili v društvu z
vodjo Žigo Pavliničem, so bila potrdilo, da
fantje tudi danes vedo, kako se lahko priljubljene prireditve potrjujejo, bogatijo, spoštujejo in zato tudi oblikujejo v tradicionalne. Zato
ni bojazni za prihodnje leto, ko bo na Gori pri
Komendi jubilejna, 20. Skakalna prireditev. In
ker so doslej fantje v društvu uživali tudi podporo donatorjev za izvedbo prireditev, zanjo ni
bojazni tudi v prihodnje. Skoki na Gori so namreč danes prireditev, ki prevzame tekmovalce
in obiskovalce v tekmovalno-veselem popoldanskem zimskem razpoloženju. Tako kot je
najbrž tudi tokrat prevzela velikega prijatelja
in donatorja gorjanskih skokov in občinskega
svetnika Igorja Štebeta.
In kdo so bili letos na 19. skokih na Gori
najboljši med tekmovalci?
Na veselje vseh domačinov je postal skupni
zmagovalec domačin Marko Pogačar. Pri

nadaljevanje s tretje strani

dečkih je zmagal Jošt Osolnik - Binklj, drugi
je bil David Lebar in tretji Anže Kaker - Lepi.
Pri dekletih: 1. Sara Štebe - Štebetka, 2.
Damjana Klopčič in 3. Vida Podbevšek-Pogačar. Mladinci: 1. Gašper Škerjanec - Drobni,
2. Jani Cencelj - Cene, 3. Aljaž Ogrinc - Orel.
Člani: 1. Marko Pogačar, 2. Rok Klopčič Klopa, 3. Martin Kuhar - Martin Koch. Starejši člani: 1. Damjan Lahajnar, 2. Luka Pančur,
3. Matjaž Erman. Veterani: 1. Matjaž Štebe
- Štibe, 2. Robert Vrankar, 3. Peter Osolnik.
A. Žalar

Vse več belih štorkelj prezimuje pri nas

Velika dolgonoga lepotica, katere gnezdo
lahko opazujemo na anteni komendske pošte, je ostala v Komendi. Prekinila je tradicionalni ritual - selitev v južne kraje. Zakaj
pride do tega, strokovnjaki natančno ne vedo, verjetno pa jim to omogočajo milejše
zime s stalno ponudbo hrane.
Življenje belih štorkelj in selitev v Afriko
Življenje mlade štorklje se začne v gnezdu,
ki sta ga njena mati in oče spletla iz lesenih
vejic, oblekla pa sta ga z le malo mehke trave.
Ima še nekaj bratov in sester. Oba starša jih
hranita, dokler po dveh mesecih prvič ne poletijo. Poleti še vedno ostanejo s svojima staršema, ki jih še naprej hranita, hkrati pa jih učita
samostojnega lova in preživetja. Avgusta se
začnejo zbirati s štorkljami iz okoliških gnezd
in se pripravljajo na pot. Utrjujejo letalne mišice, veliko jejo in se učijo letenja v območjih
toplega zraka. V začetku septembra odletijo
skupaj s starši v velikih jatah preko jadranske
obale in Balkana do Bosporja v Turčiji, prečkajo Bližnji vzhod in Sueški prekop ter vzdolž
Nila, da se izognejo Sahari. Če jim nagaja
vreme ali oslabijo zaradi dolge poti, pristanejo
in počivajo. Ne marajo leteti čez morje in tudi
ponoči ne letijo! Svoje potovanje zaključijo po
približno mesecu dni v srednji, vzhodni ali
južni Afriki.
In kaj delajo v Afriki?
Tam naše štorklje živijo v savani in jejo kobilice. Mnoge postanejo plen divjih živali ali
pa celo ljudi. V februarju se odpravijo nazaj.
Pot je enaka, le da traja bistveno dlje in premagujejo jo sami ali v manjših skupinah. Samci
so prvi, ki se vrnejo. Poiščejo domača gnezda
ali se naselijo v njihovi bližini. Gnezdo dogradijo, nato čakajo na prihod samic. Po dvorjenju,
ki je sestavljeno iz plesa in glasnega ropotanja
s kljuni, sledi parjenje in kmalu tudi valjenje

jajc. Valita oba starša, ki po izvalitvi skupaj
hranita mlade.
Njihova gnezda so pravi fenomen
Postavljajo jih na strehah, električnih drogovih, dimnikih, antenah, zelo redko na drevesih.
Ker ptice gnezdo vsako leto dogradijo, so najstarejša stara okrog 100 let in tehtajo več kot
tono. Štorklje niso edine gnezdilke v njem.
Svoje mladiče v teh velikih negovalnicah
vzgajajo tudi postovke, sove, vrabci, kavke,
bele pastirice in šmarnice. Včasih gnezdo (in
zarod) uniči poletno neurje, včasih pa ga ljudje
rešijo s tem, da ga preselijo na prav v ta namen
postavljen gnezditveni podstavek.
Vas zanima, koliko let živijo štorklje?
Bele štorklje obročkajo vse od leta 1906 in
zato jim je lažje določiti starost. Najstarejša
štorklja je dosegla 39 let. Sami si lahko izračunamo, koliko kilometrov je preletela v svojem
življenju, če se je vsako leto podala na 10 000
km dolgo pot. Let v Afriko je dolg in ne zmorejo ga vse štorklje. Pri nas pa smo v zadnjih
desetletjih priča milim zimam z malo snega.
Štorklje so začele izbirati, kaj je zanje bolj nevarno - dolga pot v Afriko ali zelene zime v
srednji Evropi. Zimski mraz jim ne predstavlja
večjega problema. Močan zimski veter in
predvsem dolgoležeča snežna odeja pa sta tista,
ki jim povečata potrebo po hrani in preprečita
dostop do nje. Takrat jim lahko ljudje nastavimo hrano na polje ali travnik, kamor redno

zahajajo. Nastavimo jim lahko karkoli (našo
hrano, pasje ali mačje brikete), le naj ne bo
preveč začinjeno. Če se bodo mile zime nadaljevale, bo verjetno več štorkelj ostajalo v srednji Evropi, hkrati bodo začele gnezditi na
višjih nadmorskih višinah in iz Afrike se bodo
vračale bolj zgodaj. Naj za orientacijo povemo
še, da je v letu 2010 v Sloveniji gnezdilo 200
parov, ki je uspešno vzgojilo 400 mladičev.
Seveda bivajo pri nas tudi mladi osebki, ki še
ne valijo, zato je število štorkelj v Sloveniji še
večje. Ni pa vsako leto enako število štorkelj
pri nas in tudi število preživelih mladičev ni
vedno enako! Odvisno je predvsem od vremenskih razmer in razpoložljivosti hrane (mali
glodavci, žuželke, deževniki, dvoživke, redkeje ptičja jajca in mladiči).
Na hitro so jim podobne sive in bele čaplje
Bele štorklje so ptice, ki od konca kljuna do
repa merijo več kot 1 meter, kadar letijo, je
razpon njihovih iztegnjenih kril daljši od dveh
metrov. Dobre štiri kg težka ptica je izvrstna
letalka, ki leti z iztegnjenim vratom in nogami.
Ravno po iztegnjenem vratu jo ločimo od sive
čaplje, ki v letu skrči svoj vrat v črko S. Sive
čaplje že dolgo ne zapuščajo več osrednje
Slovenije v zimskem času, tako da je možna
zamenjava. Včasih v okolici Komende opazimo tudi veliko belo čapljo, ki pa je za razliko
od štorklje popolnoma bela.
Zaključimo s komendskim gnezdom
Naj vas torej naslednjič ne preseneti, ko boste v gnezdu nad pošto zagledali štorkljo. V
gnezdu prespi, saj je varna pred plenilci. Ne
spi samo v tem gnezdu, ampak še v nekaterih v
okolici. Sledi najboljšemu viru hrane in prespi
v njegovi bližini.
* Vir vseh fotografij: http://sl.wikipedia.org/
wiki/Bela_štorklja
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SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
… OD USTVARJANJA

Lunar, v kateri sta si Rozamunda in Ojstrovrhar
pošiljala kar SMS-e. mislim, da bi lahko bilo
še več takšnih točk, ki bi gledalce razvedrile in
bi zamenjale sicer izpopolnjeno recitiranje pesmi, ki jih že dobro poznamo iz šole. Zanimiva
je bila tudi točka, v kateri so zapeli in zaigrali
pesem O Vrba.
Gal Menaše, 8. c

Ob slovenskem kulturnem prazniku smo učenci 5. B spoznali, kaj je akrostih in kaj likovna
pesem. Tako sta nastali naslednji pesmi:
France bil pameten otrok je,
Rodil se v Vrbi je,
Ampak moral k stricu je,
Nato v šolo hodil je.
Cerkev ni mu všeč bila,
Edina želja mu je bila poklic odvetnika.
Poročil se z Ano je,
Rodila mu hčerko je,
Eno in edino hčerkico.
Še raje je imel Julijo, zanj
Edino dekle zalo.
Rada ga imela ni.
Eh, pa zaradi
Nje nam podaril je pesmi te.
Eva in Nina Mikelj, Laura Kočar, 5. b
PESEM O SNEŽENEM MOŽU SNEŽKU
Spet sneži.
Narava nas je še
Enkrat osrečila.
Že spet!
Eno barvo porabila,
Nas v čisto belino je ovila,
In nas dolgo ne bo zapustila.
Mogoče kdo zaradi tega se jezi,
Okoli šole pa vse se veseli.
Žan in Klara sta prišla,
Snežaka Snežka izdelujeta.
No, prvo kepo velikanko že valita.
En, dva, tri – pa dve pred šolo že stojita!
Žan tretjo naredi, ko šolski zvonec zazvoni.
Korenček, gumbi, usta nasmejana, lonec,
Omelo, iz kamnov očke … in je konec!
Anka Grum, 5. b
Učence OPB 7 besedna zveza slovenski kulturni praznik spomni na:
Pomislim na dr. Franceta Prešerna. (Maks Tomažič)
Takrat je umrl dr. France Prešeren. (Žiga Mavrin)
Pomislim na praznik, na proslave in na Prešernove nagrade. Prešernove nagrade so kipci, ki
jih podeljujejo pesnikom. (Danaja Kepic)
Na kulturo, kulturno vedenje. (Lara Tkalec)
Pomislim na kulturne ustanove: muzeje, galerije,
gledališča in kulturne domove. (Patricija Kern)

… DO PROSLAVE
8. februarja praznujemo Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, ki je, kot nam pove že
ime, posvečen našemu velikemu pesniku
Franvetu Prešernu. Tudi letos smo imeli na
šoli proslavo, s katero so nas nastopajoči spomnili, kako je za nas, slovenski narod, pomemben France Prešeren.
Proslava, dolga šolsko uro, je bila dobro organizirana. Zelo všeč mi je priredba pesmi
Turjaška Rozamunda izpod peresa Patricije
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Najbolj všeč mi je bila recitacija Povodnega
moža. Nastopajoča sta bila oblečena v Urško
in Povodnega moža, kar je zgodbo oživelo.
Slike, ki so jih narisali učenci, so bile lepe in so
dobro prikazovale Življenje Prešerna ob njegovem življenjepisu. Uživala sem tudi ob pesmih – Prešernove pesmi zelo lepo zvenijo
uglasbene.
Lucija Tomažič, 8. b
Najbolj sem se veselila zadnje točke, kjer sem
igrala na lesene palčke. Seveda me je bilo malo
sram, ampak pozabimo na to. Točka je bila
preprosto najboljša. Imeli smo dva vokalista,
štiri kitare ter boben. Igrali smo Neishino pesem Muza tvoj'ga bluza.
Melanija Uranič, 8. b
ZIMSKI ŠPORTNI DAN
V torek, 10. 2. 2015, smo se odpravili na Križ.
Tam smo se sankali. Manja, Kaja in Šela smo
se po hribu spuščale tako, da smo se držale
druga druge. Potem smo šli po drugi poti. Ko
smo prišli nazaj v šolo, smo bili zelo utrujeni.
Manja Kokol, Kaja Zupančič, 4. a
Zjutraj smo se zbrali pred šolo Komenda Moste. Potem smo se odpravili na Križ. Tam smo
se sankali s sankami in lopatkami. Imeli smo
se lepo in zelo smo se zabavali. Lahko smo
imeli s seboj prigrizke, zato smo se tudi sladkali. Ko je bila ura petnajst minut čez enajst,
smo se počasi odpravili nazaj v šolo. Vsi smo
bili izmučeni.
Špela Petek, 4. a

ŠOLSKI MUZEJ V LJUBLJANI
Zbrali smo se v šoli. Z avtobusom smo se odpeljali v Ljubljano. Ko smo prišli v šolski muzej, sta nas pričakala vodič in vodička. Vodička
nas je odpeljala v staro učilnico in nam dala
obleke, ki so jih nekoč otroci nosili v šoli. Posedli smo se za klopi in pričakali učiteljico. Ko
je prišla v razred, smo jo pozdravili: »Bog daj,
gospodična učiteljica.« Začeli smo s poukom.
Še prej smo dobili zaščito pred črnilom. Posebej všeč so mi bile kazni za poredne otroke,
npr. klečanje na koruzi, sedeti v oslovski klopi
in nositi oslička. Z zadnjo kaznijo si osramotil
celo družino in sorodnike. Po treh urah smo se
polni vtisov vrnili v šolo.
Noemi Žvegla, Kaja Zupančič, Gal Sterle,
Žan Voldrih Simčič, Žiga Mavrin, 4. a

NEPOZABNO DOŽIVETJE S COMENIUSOM
V petek, 23.1.2015, smo vsi že nestrpno pričakovali večer istega dne, ko smo se končno od-
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pravili v Francijo. Ob desetih zvečer smo bili
vsi zbrani pred šolo. Potovalo je 18 oseb, 10
otrok in 8 odraslih, v dveh kombijih in enem
osebnem avtomobilu. Ko smo se končno poslovili in naložili prtljago, te je bilo mimogrede
kar veliko, smo se odpravili na 1240 km dolgo
pot, ki nas je vodila čez Avstrijo, Nemčijo,
Luxemburg, Belgijo in nato do težko pričakovane Francije, natančneje do mesta Lille. Pot
je trajala kar 16 ur, seveda s postanki vred.
Ko smo prispeli v Lille, smo poiskali hiše
»La verdiere«, v katerih smo bivali naslednjih
8 dni. Že na prvi pogled so bile videti zelo lepe
in dokaj razkošne, kar smo lahko takoj tudi
sami preverili, saj smo preostanek popoldneva
ob druženju in deljenju prvih vtisov, preživeli
kar na toplem, v hišah.
Naslednji dan je bila nedelja, zato smo se
odpravili v samo 1 km oddaljeno Belgijo, v bližnje mesto Brugge, ki slovi po tem, da je turistom znan kot druge Benetke, saj je prepleten z
mnogimi rečnimi kanali. Ogledali smo si mestne
znamenitosti in si med drugim privoščili tudi
znane »belgijske vaflje«, ki so bili zelo okusni.
Kasneje nas je pot zanesla še do obale Severnega morja, kjer smo imeli pravi piknik na plaži.
Dan smo zaključili s pogovorom in druženjem
ob dobri hrani, ki so jo skuhali odrasli.
V ponedeljek smo se prvič odpravili v šolo
»Jacques Prevert«, kjer so nas prijazno sprejeli
in nam razkazali šolo ter predstavili učence, ki
so bili stari od 6 pa tja do 12 let. Otroci so nas
bili zelo veseli in so nam to tudi pokazali z
objemi ter nasmeški na obrazih. Ko smo za tisti
dan zaključili s šolo, nam je ena od učiteljic
prijazno ponudila ogled mesta Tourcoing.
V torek so nam v šoli »Jacquesa Preverta«
pripravili majhno dobrodošlico, saj so na tisti
dan prispeli tudi gostje iz Italije in Anglije.
Tako so se nam predstavili različni razredi,
nekateri s pesmimi, drugi so odigrali kratko
predstavo, mi pa smo čisto na koncu zapeli dve
pesmi in sicer eno slovensko, Čez Šuštarski
most, in eno angleško, Viva la Vida, od skupine
Coldplay. Ko je bilo predstavitve konec, pa nas
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je čakala še kratka pogostitev in
simbolična darila, ki smo jih mi,
učenci, prejeli v dar od šole. Pred
šolo so nas že čakali otroci z
družinami. K njim smo odšli po
dva učenca skupaj. Jaz sem skupaj s Špelo odšla k zelo prijazni
družini, ki je živela v dokaj majhnem stanovanju v večstanovanjski hiši. Razkazali so nam vse
sobe, nato pa smo se s pomočjo
sodobnih spletnih naprav in pa tudi »starih«
dobrih slovarjev nekako sporazumevali. Po
dveh urah smo se vsi skupaj zopet dobili pred
šolo, od koder smo odšli v bližnjo picerijo, kjer
smo si privoščili pice in izmenjali vtise o družinah. Odšli smo proti hišam, kjer smo vsi izmučeni ter obenem polni energije, popadali v
postelje.

V sredo pa smo se pridružili učencem v šoli
Marie Curie, kjer smo bili pri dveh urah pouka po
naši izbiri. Jaz sem bila s Špelo pri uri biologije,
kjer so se učili o vretenčarjih. Vsaj toliko sem
razumela jaz. Naslednjo uro pa smo šli štirje
učenci k angleščini, da bi videli, kakšna je njihova
angleščina. No, kot smo lahko takoj opazili, so
učenci znali bolj malo, po drugi strani pa je bila
pozitivna stvar, da smo vsaj razumeli učiteljico in
smo tudi sami imeli priložnost nekoliko govoriti
v angleščini, pa čeprav bolj malo. Ko smo šolo
zapustili, smo zopet odšli k družinam.
Tokrat sem bila skupaj z Ulo in Špelo, pri
dečku in njegovih starih starših, ki sta bila zelo
prijazna in lahko o njih povem same lepe stvari.
Bila sta zelo gostoljubna in čeprav nista znala
niti besede angleško, sta se trudila, da bi se počutili in razumeli kar najbolje. Navsezadnje,
misel je tista, ki šteje. Pri družini smo pojedli
kosilo, nato pa se kot običajno dobili na stalnem
mestu, pred šolo »Jacquesa Preverta«, od koder
smo se peš odpravili do tramvaja. V mestu Lille
smo si ogledali glavne znamenitosti in imeli
kasneje tudi nekaj časa za nakupovanje. Kasneje je sledila pot domov, v hiše in nato druženje
ter obnovitev preživetega dneva.
V četrtek smo šli v šolo »Marie Curie«.
Tamkajšnji učitelji so nam jo razkazali, kasneje
pa smo si privoščili še kosilo v njihovi jedilnici. Prav tako pa je bil četrtek zadnji dan, ki smo
ga preživeli v šoli, saj smo imeli za petek drugačne načrte. V četrtek smo bili pri pouku v
nižjih razredih, kjer smo večinoma risali in v
jeziku, ki je bil mešanica med francoščino in
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Jamovanje
Volčičev pod
krinko
angleščino, odgovarjali na vprašanja, ki so
nam jih zastavljali otroci. Slovo od njih je bilo
težko, saj so se mlajši otroci zelo navezali na
nas in so jokali, ko so izvedeli, da je to zadnji
dan, ko smo na njihovi šoli. Kasneje smo odšli
k družinam. S Špelo sva bili pri materi, ki je
bila samohranilka in je imela tri otroke. Njena
hčerka se je zelo navezala na naju. Jedli smo
palačinke in se pogovarjali, saj je mati znala
kar dobro angleško. Dan smo zaključili z nakupovanjem v bližnjem nakupovalnem centru.

Se sprašujete, kaj je jamovanje? Enako kot
zimovanje, samo da zimuješ v jami. In prav
to smo počeli med 13. in 15. 2. na Vrhu Sv.
Treh kraljev.

Volčiči so se tokrat spremenili v jamske ljudi
in se pridružili družini Bunkovih - meni, Prim,
Rubidi, Repki in hišnima ljubljenčkoma, Špiku
in Bunki. Bilo je nadvse zabavno, saj smo se
skupinsko slikali s posebno sluzjo, se urili v
lovskih veščinah in se nato odpravili po mamutovih sledeh ter ga uspešno izsledili in uplenili.
Iz njega je nastala strašno dobra večerja. Vmes
se je zgodil spontan odbojkarski turnir in obisk
nadaljevanje na naslednji strani
V petek navsezgodaj zjutraj smo pozajtrkovali in se usedli v avto, saj smo imeli namen
oditi v Pariz, glavno mesto Francije. Ko smo
se nekaj časa vozili, so nam učitelji povedali,
da so vremenske razmere preprosto preveč
slabe, saj je preveč snežilo in je bilo prenevarno, da bi nadaljevali pot. Kljub temu, da smo
bili razočarani, so nas učitelji kmalu razvedrili
z novico, da gremo namesto tega v trgovsko
središče. Zopet smo bili veseli. No, vsaj ženski
del skupine. Nakupovali smo do poznega popoldneva, ko pa smo se vrnili domov, smo
tekmovali v peki palačink, zvečer pa smo za
celotno skupino pripravili kratko predstavitev
Pariza, ki si ga žal nismo mogli ogledati.
V soboto je bil dan odhoda. Načrtovali smo,
da bomo odšli šele ob desetih zvečer, a zaradi
slabih vremenskih razmer, ki smo jim poskušali uiti, smo uro odhoda prestavili na opoldne.
In tako smo se točno ob 12.00 odpravili izpred
hiš, ki smo jim 8 dni pravili dom in kjer smo
ustvarili spomine, ki se jih bomo z veseljem
spominjali še celo življenje.
Nazaj grede smo večino poti prespali in peli,
ter z dokaj rednimi postanki vred, pred šolo v
Komendi prispeli 16 ur kasneje, ob drugi uri
zjutraj. Na koncu pa bi se še posebej zahvalila
vsem odraslim spremljevalcem, za lepe in velikokrat smešne trenutke, ki smo jih vsi skupaj
preživeli v Franciji.
Urška Planinc, 9. b
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SPEEDWAYIST MATIC VOLDRIH

Zaradi okvare motorja izgubil
drugo mesto v DPP

nadaljevanje s prejšnje strani
Tine Maze ter Petra Prevca. Ker pa življenje ni
potica, nam je družina OddoL sunila naš Veliki
možgan, brez katerega nikakor nismo mogli
razmišljati. Treba je bilo stisniti zobe in se s
soncem za sabo odpraviti po sledeh. Bitka je
bila strašna, zmaga pa naša. Naslednje jutro nas
je zbudil rekord Petra Prevca, potem pa smo se
udeležili Svetovnega jamskega prvenstva, skrtačili jamo in sebe, si privoščili mastno požrtijo
in se poslovili.
Za več podrobnosti povprašajte volčiče in če
bo življenje potica, se znajo podrobno razgovoriti. Me pa jim pošiljamo en ljubeč »arrrrrgh«!
Mama Thn

Ali ste vedeli,...
… da je skavte v Komendi leta 1991 ustanovil Robert Rozman?
… da je bil jambor na prvih komendskih
obljubah visok 7m?
… da je prvi načelnik in ustanovitelj skavtov v Sloveniji Peter Lovšin?
… da je Komendo 1 v 24 letih vodilo 69
voditeljev?
… da je v Sloveniji aktivnih 4500 skavtov?
… da Združenje slovenskih katoliških
skavtinj in skavtov 31. marca 2015 praznuje
četrt stoletja?
Mi smo se spominjali na srečanju stega.
Za več fotoutrinkov pa skočite na komenda1.skavt.net.
»Skavtstvo zahteva celega človeka.« Borut Resnik
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Matic Voldrih, nadebudni speedwayist s Križa
pri Komendi že 11 let zapored dosega odlične
rezultate na domačih, evropskih in svetovnih
stezah Speedwaya, pod okriljem AMTK Ljubljana. Zaradi okvare motorja na zadnji dirki v
Krškem za državno prvenstvo posameznikov
je izgubil drugo mesto in se tako uvrstil na
skupno 3. mesto v državi, kakor v letu 2013.
Zastavljeni cilj v DPP se mu je za las izmuznil
iz rok, vendar se mu je ponovno uspelo uvrstiti
v ekipo reprezentance Slovenije. V parih je z
sotekmovalcem dosegel 1. mesto v državi in 2.
mesto na mednarodnem tekmovanju sedmih
ekip iz Češke, Slovaške, Hrvaške in Slovenije.
Z reprezentanco Slovenije so se uvrstili na 3.
mesto v kvalifikacijah, s
klubom AMTK Ljubljana
pa so v ekipah zasedli 1.
mesto v Sloveniji.
Matic se zahvaljuje za
podporo in pomoč svojim
staršem, vsem znancem
in sorodnikom, ki so mu
kakorkoli stali ob strani.
Prav tako se iskreno zahvaljuje matičnemu klubu AMTK Ljubljana,
trenerju Franciju Kalinu, svojim zvestim mehanikom Damjanu Erbežniku, Aljažu Staniši

in Dejanu Omerzuju ter svojim sponzorjem:
AC –SISTEMI D.O.O.,AVTOMEHANIK DAMJAN ERBEŽNIK - ERBA, STANIŠA
ALJAŽ,KLEMEN GRMŠEK – PAVKO, OBČINA KOMENDA,AVTOKLEPARSKA DELAVNICA J-CONDOR d.o.o.,EL-TT d.o.o. STANISLAV VODLAN,ATS ČIBAŠEK TRGOVINA Z
AVTODELI,
TOSIN
KONSTRUKCIJE
d.o.o.,BETONSPORT d.o.o. NOVAK JOŽE,
SNICKERS WORKWEAR, AVTOMEHANIKA
OMERZU, V&M KOVINSKA PROIZVODNJA
D.O.O.,DRUŽINA RECEK, REPNIK BERNARDA,
ALEŠ
MARTIN,
ALEŠ
MARINKO,MATEJ TANCEK
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Šahovski utrinki

HIT open 2015-Igralci do ratinga 2200

HIT open 2015-Ženske

HIT OPEN 2015 - Tekmovanje je potekalo v
Novi Gorici od 30. 1. 2015 do 5. 2. 2015. V
posameznih skupinah smo osvojili:
OPEN A - V konkurenci 106 igralcev (9
velemojstrov) so naši člani osvojili: 12. mesto
Sebastijan Markoja (najboljši do ratinga 2200),

28. mesto Caterina Leonardi (tretja članica),
31. mesto Teja Vidic, 36. mesto Laura Unuk,
40. mesto Tilen Lučovnik (tretji do ratinga
2000), 48. mesto Blaž Debevec, 55. mesto Jan
Šubelj (tretji do ratinga 1800), 86. mesto Jan
Marn, itd.
OPEN B: V konkurenci 26 mladih igralcev

HIT open 2015-do ratinga 2000)

HIT open 2015-Zmagovalci Open B

je zmagal Matej Mlakar. 3. mesto je osvojila
Klara Vidmar, 16. mesto Gal založnik.
1. TURNIR NAJMLAJŠIH 2015 v Ljubljani 27. 1. 2015. Osvojili smo: 7. mesto Vesna
Mihelič, 10. mesto Janez Paternoster, 17. mesto Maj Koderman, 21. mesto Elma Halilovič,
22. mesto Tinka Ferenc, 251. mesto Pavel Đokić, 27. mesto Jure Pinterič, 31. mesto Gašper
Klemenčič, 33. mesto David Paternoster, 40.
mesto Tilen Pibernik.
4. TURNIR LIGE MLADIH 2014/2015 v
Ljubljani 30. 1. 2015. Osvojili smo: 4. mesto
Staš Ahtik, 5. mesto Vesna Mihelič, 8. mesto
Katarina Mazzini, 12. mesto Janez Paternoster,
16. mesto Maj Koderman, 17. mesto Elma
Halilović, 19. mesto Jošt Paternoster, 22. mesto
Tinka Ferenc, 23. mesto Nikolina Mičić.
Člani uspešno nastopajo v Ljubljanski ligi.
Franc POGLAJEN

HIT open 2015-1 do ratinga 1800

Izpiti in pester začetek semestra
Januarja se je končal uspešen semester, s tem pa
je prišel tudi čas za izpite. V soboto, 17. januarja
2015, so se tako v OŠ Venclja Perka v Domžalah
zbrali otroci iz Sankukai karate klubov Domžale,
Radomlje, Mengeš, Rodica, Dragomelj, Trzin,
Komenda in Cerklje, da bi pokazali svoj napredek ter s tem pridobili višje pasove.
Po uvodnem pozdravu in ogrevanju so se
pred številno občinstvo najprej zvrstili naši najmlajši in predstavili nekaj karate tehnik. Nato so
pred izpitno komisijo stopili osnovnošolci, ki so
začetno tremo hitro premagali, saj so se na izpite pridno pripravljali ves semester. Prav zato
smo na razglasitvi rezultatov lahko slišali o velikem številu tistih, ki so izpit uspešno opravili.
Med njimi so bili tudi člani KK Komenda: prvi
bel pas – 8. kyu so položili Anže Ambrož, Tri-

stan Ferme, Nejc Korošec, Maks Kristan in
Lara Zupančič, drugi bel pas – 7. kyu pa Oskar
Bunčič, Jaka Kovač, Matej Kovač, Tadeja
Taja Špenko, Jakob Šterk ter Bine Tavčar. Na
izpitu za 5. kyu sta se prav tako izkazala Ambrož
Jenko in Kaja Zupančič, s tem pa se je njun pas
obarval rumeno. Oranžen pas si bosta odslej lahko zavezala Rok Avguštinčič in Val Stankovič
Pangerc, ki sta uspešno opravila izpit za 4. kyu.
Dekleta in fantje, kar tako naprej!
Tudi nov semester bo zanimiv in pester. V
marcu bo v Radomljah regijsko tekmovanje za
otroke, ki predstavlja predizbor za državni turnir.
Le dan kasneje pa se bodo lahko izkazali še naši
starejši člani na Državnem prvenstvu za mladinke
in mladince, članice in člane, ki bo v OŠ Venclja
Perka v Domžalah. Februarja smo začeli tudi z

Izvajanje tehnike pred izpitno komisijo
vpisom novih članov. Še vedno imate čas, da se
nam pridružite na treningih Sankukai karateja ter
tako naredite nekaj dobrega za telo in duha. Obiščete nas lahko na naših lokacijah, dodatne informacije pa dobite na spletni strani http://www.sankukai.org/ ali na telefonski številki 031/231-440
(od 11. do 14. ure). Lepo vabljeni!
Saša Voler

Rekreativni turnir Gorenjske

Badminton klub Komenda je prejšnjo nedeljo v Športnem centru Harmonija uspešno organiziral 2. rekreativni turnir Gorenjske, ki se ga je udeležilo 27 dvojic. Na
petih igriščih se je v kakovostni skupini B (rekreativci začetniki) za
stopničke borilo 22 dvojic. Tekmovali so v 3 skupinah po 7 oziroma 8
dvojic, kjer so igrali vsak z vsakim na en dobljen set do 30 točk. Dve
najboljši dvojici iz vsake skupine sta se uvrstili v četrtfinalne dvoboje,
kjer so igrali na dva dobljena seta do 15 točk. Prva tri mesta so osvojili:
1. Darko Bekavac – Ivan Mihelič, 2. Danijel Kmetec – Grega Grmovšek,
3. Nina Dodič – Primož Tabernik.

V kakovostni skupini A (boljši rekreativci) se je za unikatne medalje borilo 5 dvojic, ki so igrale v eni skupini vsaka z vsako po standardnih
pravilih na dva dobljena seta do 21 točk. Napeti dvoboji so se končali s
prvimi tremi uvrščenimi: 1. Franc Barbič – Igor Repše, 2. Uroš Bregar
– Miha Šinkovec, 3. Urška Medved Tomažič – Dejan Tomažič.
Posebnosti naših turnirjev, ki trajajo okoli 4 ure so, da je zaradi sistema tekmovanja malo čakanja med tekmami in da se igra se v eni kategoriji, kjer je lahko dvojica sestavljena poljubno ne glede na spol.
Naslednji turnir bo v nedeljo, 19.4. 2015, ob 16.00 v Športnem
centru Harmonija.
BK Komenda www.badminton-komenda.si

23

Aplenca

Glasilo občine Komenda 2/2015

KRONIKA, ZAHVALE

Dejavni nepridipravi v januarju
Pridni delavci si že zgodaj preskrbijo delovne pripomočke za spomladanska dela. Morda je bil januar prav zato primeren za vlomilce in tatove, kot že dolgo ne. Med drugimi kaznivimi dejanji izstopajo ta mesec
tatvine in vlomi – hitri načini, kako nekateri pridejo do tuje lastnine in
si jo »prisvojijo«.

Tatvina je zabeležena tudi v poročilu Policije kot vlom v tovorno
vozilo in tatvina omenjenega železa. Za izpeljavo takega »podviga« je
bila gotovo potrebna logistična priprava in dovolj predrznosti. Več
podatkov zaradi kriminalistične preiskave, ki poteka, trenutno ni na
voljo.

VLOMI IN TATVINE - Poskus vloma v stanovanjsko hišo v Suhadolah
je bil 21. januarja. Ostalo je le pri poskusu. Uspešni pa so bili vlomilci, ki
so si izven delovnega časa gostinskega lokala v Mostah 6. januarja zaželeli pijače in še česa drugega. Prav tako je bil uspešen vlom 19. januarja v
gradbeni kontejner v PC Žeje, kjer so se tatovi oskrbeli s kosilnicami.
Morda zaradi napovedane snežne ujme se je nepridiprav pri vlomu v
skladišče na Gori 29. januarja oskrbel z električnim agregatom misleč, da
bo morda zmanjkalo elektrike, pa še nekaj delovnih strojev si je prisvojil.
Pomlad bo prišla takoj za zimo; pričeti bo treba z deli okrog hiše. Zato si
je tat v PC Žeje priskrbel žično ograjo 24.
januarja; samo dva dni
pozneje, 26. januarja,
pa si je nekdo priskrbel
še železne palice, prav
tako v PC Žeje. Neuspel poskus ropa se je
zgodil 20. januarja v
Mostah.
Morda spada novica pod rubriko: »Saj ni res, pa je«. Ob vhodu v PC
v Žejah se je pojavil transparent, na katerem je slika železnih profilov in
napis : »UKRADENO 10 do 15 ton.
Odkupimo ali ponujamo denarno nagrado za informacijo«! Pa še telefonska številka je pripisana.

JAVNI RED IN MIR - Običajni gostje te rubrike so bili ves mesec
mirni, policisti so posredovali samo pri verbalnem sporu med očetom in
sinom v Mostah.

Obvestilo o popolni
zapori ceste
Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe gradbenih del izgradnje pri
projektu
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU
DOMŽALE – KAMNIK; OBČINA KOMENDA na območju naselja
Klanec začasna POPOLNA ZAPORA lokalne ceste številka JP
662043 Klanec III na odseku od odcepa na javno lokalno cesto
številka LC 162031 Nasovče – Komenda (križišče s parcelno št.
867/1 k.o. Klanec) do odcepa na lokalno cesto JP 039121 Cerklje –
Zalog – Klanec – Komenda – Moste (križišče pri objektu Klanec št.
17) .
Popolna zapora odseka javne lokalne ceste iz predhodnega odstavka traja v času od 23. 2. 2015 do končanja gradbenih del oziroma
najdlje do 25. 3. 2015.
Obvozi za vsa vozila so v času popolne zapore mogoči po vzporedni javni cesti JP 662045 – Klanec V (po makadamski poti) oziroma
po vzporedni javni cesti JP 662023 – Breg pri Komendi – Klanec
(skozi vas Breg ).

PROMETNE NESREČE - Nepravilni premik vozila na ulici v Suhadolah je bil vzrok bližnjemu srečanju 9. januarja ob 8.30.
Istega dne ob 16.00 pa je počilo v križišču na glavni cesti Moste-Vodice pri uvozu v PC Žeje. Vzrok: izsiljevanje prednosti. Pločevino so
ravnali zaradi nepravilnega premika tudi 12. januarja ob 13.27 pri Gasilskem domu v Mostah in 14. januarja, ob 19.35, na cesti Vodice
–Moste pri Petrolu.
Zime še ni konec, zgodaj se zvečeri, ceste so lahko poledenele, pešci
in tudi kolesarji so večkrat brez ustreznih odsevnikov. Bodimo pozorni
na vozne razmere na cesti, neprimerna hitrost je včasih najdaljša pot, ki
ogroža tako voznike kot ostale soudeležence v prometu.
Tone Ogorevc

Odšli so…
Marta Borin, Moste 97, stara 66 let

Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel.
Niti zbogom nisi rekla,
ko od nas slovo si vzela.

ZAH VALA

V 82. letu starosti nas je zapustila draga
mama , stara mama, babica in teta

ANA SELAN
iz Suhadol
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za podarjeno cvetje, sveče, sv. maše, izrečena sožalja in tolažilne besede.
Zahvala gospodu župniku Zdravku Žagarju, pogrebni službi Cerklje,
praporščakom, nosačem in pevcem ter vsem, ki so jo pospremili na
njeni zadnji poti.
Januar 2015
Vsi njeni!

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

Aplenca na spletu:
www.komenda.si
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Aplenca-Glasilo občine Komenda, leto 24, številka 3 bo izšla 27. marca 2015. Gradivo za objavo oddajte do vključno srede, 11. marca 2015.
Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.si. Informacije
tudi na GSM 031 638 699

Društvo podeželskih žena

ČEBELA IN OSAT
Februar 2015

NA PREŽI

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

Pri Planinskem orlu v Stahovici so se minulo nedeljo zbrale članice
Društva podeželskih žena Kamnik-Komenda in se na rednem letnem
občnem zboru pogovorile o delu v minulem letu ter o letošnjih načrtih.
Poleg druženja, strokovnih izmenjav in izkušenj bodo letos pripravile
dve strokovni ekskurziji,dva kuharska tečaja (prvi bo v OŠ Komenda18.
marca), sodelovale bodo na kmečkih igrah, se potegovale za Kmetico
leta in spodbujale priložnostne dejavnosti (šiviljski tečaj, petje, učenje
angleščine, telovadbo, predavanja, zdravo življenje). Za dejavnosti bodo
skušale najti tudi sponzorje. Uspešno delovanje sta jim zaželela in
obljubila podporo župan občine Komenda in podžupan občine Kamnik.
- A. Ž.

ČEBELA – Prirediteljem
slovesnosti ob kulturnem
prazniku. Poskrbeli so, da
so sicer redki obiskovalci v
dvorani Kulturnega doma v
Komendi v soboto, 7. februarja, doživeli zares lep ČEBELA za februar 2015
koncert s kulturniki društva Kaj ti mar in z Godbo Komenda. Bil je
to premierni nastop godbenikov pod vodstvom Petra Sale ob kulturnem prazniku. Čestitke in srečno člani Godbe Komenda.
OSAT – V Uredništvo smo
prijeli več posnetkov Šolske poti
s predlogom za Osat. Predlagatelj dokumentirano s slikami
ugotavlja, da je Šolska pot v
Komendi »v katastrofalnem staOSAT za Februar 2015
nju. Kljub številnim opozorilom
se stanje v zadnjih treh mesecih ni spremenilo…« V zadnjih dneh,
ko smo si ogledali Šolsko pot, je izgled za spoznanje boljši. Vendar
pa k predlogu za Osat vseeno dodajamo tudi naše mnenje, da je
Šolska pot domala skozi celo leto že kar nekaj časa kronični primer
ne ravno »uglednih izgledov in dogajanj«. Saj vemo, ne? Vse se
začne tam, kjer so starši, otroci, ime Šolska pot, podnevi, ponoči…
in potem še - 113!

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

Spomladanska akcija zbiranja
nevarnih odpadkov
V soboto, 28. marca 2015, bomo prvič organizirali spomladansko akcijo
zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Komenda.
Akcija bo izvedena kot po navadi, to je s tovornim vozilom opremljenim z
ustreznimi posodami za zbiranje posameznih vrst nevarnih odpadkov. Tovrstne odpadke boste lahko oddali na naslednjih lokacijah:
URA
08.00 - 10.00
10.15 - 12.15
12.30 - 14.30

LOKACIJA
KRIŽ – pri gasilskem domu
KOMENDA – pri kmetijski zadrugi
MOSTE – pri bivši mlekarni

MED NEVARNE ODPADKE, KI JIH LAHKO ODDATE V OKVIRU AKCIJE ZBIRANJA, SPADAJO:
ZDRAVILA BATERIJE

SPREJI

MOTORNA AKUMULAPESTICIDI
OLJA
TORJI

TOPILA

KISLINE,
ALKALIJE

FOTOKEMIKALIJE

KOZMETIKA ČISTILA
BARVILA,
JEDILNA
LAKI,
OLJA
LEPILA,
ČRNILA
ONESNAŽE- FLUORENA EMBALA- SCENTNE
ŽA
CEVI

Vse občane še posebej opozarjamo na oddajo odpadnih jedilnih olj, ki vse
prevečkrat končajo bodisi med različnimi vrstami komunalnih odpadkov
(mešani komunalni odpadki, biološko razgradljivi kuhinjski odpadki, …)
bodisi v javni kanalizaciji oziroma greznicah. Tovrstni odpadek lahko poleg
oddaje v okviru akcije, oddate tudi v Zbirni center Suhadole v času obratovanja (ponedeljek – petek med 6.00 in 19.00; sobota med 8.00 in 13.00).
Vabimo vas, da obiščete spletno stran www.publicus.si in ZelenaPot.com

Aplenca

NAPOVEDNIK
dogajanj februarja in marca 2015

KONJENIŠKI KLUB KOMENDA OBČNI ZBOR bo drevi (danes),
27. februarja, ob 19. uri v klubskih prostorih Konjeniškega kluba v
Komendi.
OGNJENI MED VAMI V ŠPORTNI DVORANI KOMENDA bodo
Ognjeni muzikanti drevi (danes, 27. februarja) ob 20. uri proslavljali z glasbenimi skupinami izid svoje prve zgoščenke. Napovedujejo PRESENETLJIVO VESELO DRUŽENJE; kdor bo manjkal,
bo zamudil.
GASILCI Člani PGD KOMENDA se bodo na občnem zboru sestali
jutri, v soboto, 28. februarja, ob 18. uri v gasilskem domu v Komendi.
GASILSKA ZVEZA KOMENDA - Izvoljeni delegati na občnih
zborih gasilskih društev Komenda, Križ in Moste se bodo na občnem
zboru GZ Komenda sestali in pregledali delo v petek, 27. marca, ob
18. uri v dvorani gasilskega doma v Komendi.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA LETNI OBČNI ZBOR
na katerem bodo pregledali delo društva, počastili zakonske jubilante in
podelili priznanja bo v soboto, 14. marca, ob 16. uri v avli Osnovne
šole v Komendi.
IZLETNIŠKA SEKCIJA - Sprejema rezervacije in predplačila 1.
obroka za 3-dnevni izlet na Južno Poljsko, ki bo od 19. do 22. aprila.
Odhod 19. 4. iz Komende ob 23. uri. Obiskali bodo Krakov, Czenstochowo, Auschvitz, Wadowice in Zakopane. Informacije , vplačila in
rezervacije sprejemajo: vodja sekcije Marija Špehonja (tel.: 031-405303 ) in vsi vaški poverjeniki.
POHODNIŠKA SEKCIJA bo 7. marca obiskala Sv. Primož, Smledniški grad pa 21. marca. Zbirališče bo obakrat ob 8.30 pri trgovini
s sadjem v Mostah.
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KO RK MOSTE TRADICIONALNA PRIREDITEV materam, ženam in dekletom bo v četrtek, 12. marca, ob 17. uri v OŠ Moste. Lepo
povabljeni.
INCE ZU MOSTE RAZSTAVA - V Galeriji enote INCE ZU v Mostah pri Komendi 88c so včeraj, 26. marca, slovesno odprli slikarsko
razstavo ob dnevu Dovnovega sindroma. Razstava bo na ogled tudi v
prihodnjih dneh, unikatni izdelki pa so tudi naprodaj.
PLANINSKO DRUŠTVO KOMENDA OBČNI ZBOR - Člani se
bodo sestali na rednem letnem občnem zboru v soboto, 7. marca, ob
19. uri v Planinskem domu.
ŠPORTNO PLEZANJE - Tečaj plezanja je v Planinskem domu 14.
marca ob 19. uri. Športno plezanje na Stenci na podstrešju Planinskega doma pa je potem od 14. marca vsak teden, od ponedeljka do četrtka, od 19. do 21. ure. Vabi Športno plezalni odsek (ŠPO) PD Komenda.
TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA LUČ V VODO na Gregorjevo - Prireditev bo 11. marca ob 18.30 na ribniku Križ.
TRŽNICA - 7. in 21. marca od 8. do 12. ure na Koželjevi domačiji
na Gori.
BUTARICE - Izdelovanje cvetno-nedeljskih butaric bo 21. marca
med 10. in 12. uro na Koželjevi domačiji.
SPOMLADANSKI SEJEM - Od 27. do 29. marca bo predstavitev
občine Komenda na stojnici TD na komendskem sejmu.
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Trinajsti rojstni dan
Term Snovik
Terme Snovik - Kamnik, d.o.o., Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju
Telefon: 01 83 44 104, GSM: 051 313 966
Modra številka: 08 08 123, www.terme-snovik.si
PLAVANJE V TERMALNI VODI * NOČNO KOPANJE * WELLNESS
KLUB ZDRAVJA * ANIMACIJA * KLUB PALČKA SNOVIČKA
Nagrade:
1. nagrada - CELODNEVNO KOPANJE ZA DVE OSEBI S KOSILOM
2. nagrada - CELODNEVNA SAVNA ZA DVE OSEBI
3. nagrada - CELODNEVNA VSTOPNICA ZA DVE OSEBI

Leto je naokoli in z njim že 13. obletnica neprekinjenega delovanja
Term Snovik. Obletnico so v petek, 30. januarja, pospremili s kratkim
kulturnim programom, v katerem so direktor Term Snovik Ivan Hribar,
župan občine Kamnik Marjan Šarec in predsednik KS Srednja vas Damjan Zdovec pozdravili s kratkim nagovorom. Kot se za vsako praznovanje rojstnega dne spodobi ni manjkala niti slavnostna torta v obliki
bazena, ki sta jo razrezala Vera Mejač in Andrej Žalar, oba novinarja, ki
sta že od samega začetka spremljala razvojno pot nastajanja zgodbe
Term Snovik. Sledila je pogostitev, ki so jo pripravili v Restavraciji
Potočka in ogled nove kotlovnice na lesno biomaso.
Bernard Jarc, Terme Snovik

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO VKLJUČNO 12.
marca 2015. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov in Nagradna križanka.
NAGRAJENCI Nagradne križanke ViktorijaSPA, Suhadole 15c, 1218 Komenda, Telefon 051 320 559, www.viktorijaspa.si v Aplenci - Glasilu občine Komenda, številka 1/2015.
1. nagrada - striženje in fen pričeska - MAJDA DROLEC, GORA 23 E, 1218
KOMENDA
2. nagrada - pedikura - MAJDA TOMC, GLAVARJEVA CESTA 25, 1218
KOMENDA
3. nagrada - masaža obraza - NINA KLOPČIČ, RAKITNA 97, 1352 PRESERJE
Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta uveljavljajo po dogovoru (telefon 051 320 559) v prostorih ViktorijaSPA,
Suhadole 15c, 1218 Komenda.
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