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Aplenca

Dve zgodbi za Srečno 2016

Prvo zgodbo za Srečno 2016 ste v enem dnevu Veselega decembra lahko
spremljali in videli ob 15. uri popoldne v Športni dvorani v Komendi.
Drugo zgodbo pa tri ure kasneje, ob18. uri v dvorani Kulturnega doma
v Komendi. Obe pa sta bili v nedeljo, 20. decembra.
Prva je bila lep, zaradi nastopajočih na trenutke kar pravljični prikaz
z najmlajšimi in starejšimi mažoretkami. Ne vem, če ste prireditev zamudili. Jaz je nisem. Ampak balkon v dvorani je bil poln. Druga pa je
bila Božično-novoletni koncert Godbe Komenda in (obeh) združenih
pevskih zborov Osnovne šole Komenda Moste. Tudi za to zgodbo ne
vem, če ste jo zamudili spremljati. Jaz je nisem, ampak dvorana je
»pokala po šivih«, kot pravimo, ko je nekaj zares polno.
Bila je prva popoldanska paša za oči, za miselne oblike, konfiguracije,
za zamisli trenerke in kreatorke Anite Omerzu. Bila je tudi paša za barve, saj so ob pomoči občine in donatorjev v oblekah, ko so nastopale
doma in v tujini - v Evropi in še dlje, ali pa sedaj z novimi barvami v
dvorani, krasile enourno prireditev. Veliko ste zamudili. Pa še to, nastopale so skupaj s komendskimi godbeniki. Če vas ni bilo na balkonu v
Športni dvorani, ne zamudite vsaj oddaje na kabelski TV.
Bila pa je druga zgodba tudi paša za ušesa. Pa tudi za barve. Pa za
lepe melodije. In ne boste verjeli, da so Avsenikovo Golico, ki jo pozna
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kot eno od desetih največkrat igranih skladb na zvočnih medijih po
Evropi in vse bolj tudi po svetu, da so to Golico, komendski godbeniki,
ki si v primerjavi z nekaterimi stoletnimi godbami že četrto leto nabirajo starostno kilometrino (in to več kot uspešno) pod vodstvom kapelnika
Petra Šale, torej, da so to Golico s spremljavo ploskanja cele dvorane,
zaigrali tudi v Komendi.
Ja kaj takega z domačo godbo in otroškima zboroma pod vodstvom
Marjete Čimžar za praznike ob koncu leta pa res še ni bilo v Komendi.
Le ne zamudite na TV.
Ja, Komenda ima res Veseli december. Poznam veliko občin, danes
sploh, pa tudi včasih jih je bilo kar nekaj. Ampak se komaj spomnim, da
bi katera imela toliko prireditev, da si dve veliki prireditvi komaj najdeta
čas, da se dobesedno ne prekrijeta. In tudi to je (še vedno) tradicija, ki naj
velja še naprej za nadaljevanje komendske prepoznavnosti in ponosa.
Zato, naj bo vsem, vsem vam in članom številnih društev - Srečno
2016!
In ne pozabimo: Naj velja!
Andrej Žalar

Aplenca
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Lepo praznovanje in srečno, mirno, zdravo leto
v medsebojnem sodelovanju in razumevanju.

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

Praznično veselje Veselega decembra
Bili smo skupaj zaradi dogodkov, zaradi njihovega pomena, zaradi pozornosti
in tudi zato, ker vas ni bilo, da boste vedeli, kaj in zakaj se je dogajalo.

Miklavž - Tako kot vsako let je Miklavž tudi letos 5. decembra zvečer v
Suhadolah, Mostah, na Križu in v Komendi razveselil najmlajše s prihodom in z darili. Seveda pa niso manjkali tudi parkeljni.

Luč miru - V petek, 18. decembra, so komendski Skavti že dopoldne
prinesli na občino Luč miru iz Betlehema, za kar sta se jim zahvalila
župan in direktorica občinske uprave. Po vaseh v občini pa so potem
bili z lučjo miru ves dan.

Občankam in občanom Občine Komenda
Vesel božič in Srečno leto 2016.
Čestitamo ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Uredništvo Aplence

ANDREJ ŽALAR

Koncert učencev Glasbene šole Kamnik- Glasbena šola Kamnik pa
je za konec leta v četrtek, 10. decembra, v dvorani Kulturnega doma v
Komendi imela praznični koncert. Nastopili so predvsem učenci iz
Komende.

VDC INCE Moste - Tudi letos so 3. decembra povabili obiskovalce v
VDC INCE v Moste. Mladi so pripravili zanimive likovne izdelke, obiskovalci, med njimi je bil tudi župan, pa so lahko številne unikatne izdelke
tudi kupili.

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM
ŽELIM LEPE IN DOŽIVETE BOŽIČNE
PRAZNIKE. V PRIHAJAJOČEM NOVEM
LETU NAJ VAS SPREMLJAJO MIR,
ZDRAVJE, VESELJE IN SREČA TER
DOBRO MEDSEBOJNO SODELOVANJE
IN RAZUMEVANJE.
OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN
ENOTNOSTI ISKRENO ČESTITAM!
MIHA NOVAK
NAČELNIK UPRAVNE ENOTE
KAMNIK S SODELAVCI
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Mineva zelo zadovoljivo leto

ANDREJ ŽALAR

Velika dogodka sta kanalizacija Klanec - Potok in cesta Moste - Poslovna cona. - Glede 7 hektarov v Poslovni coni bo še dolga in trnova pot. Skupaj z ARSO in s koncesionarjem uspeli prekiniti mrtvilo pri urejanju
vodotokov. - Sanacija centra v Komendi najbrž v dveh delih. - Občina je
pri oblikovanju novih cen lahko samo sledila uredbi. - Urejanje zemljišč
za povezovalno cesto Želodnik - Vodice. - V prihodnje kanalizacija, obnova Kulturnega doma, ko bodo »boljši časi«.
Izteka se leto, iztekla se je četrtina tega mandata. Spoštovani
gospod župan. Kakšno leto je
bilo, kako bi ga ocenili?
Leto, ki mineva, je, po moji
oceni, bilo zelo zadovoljivo.
Pripravljen sem bil celo, oziroma pričakoval sem, da bo
slabše, kot je. Sem zadovoljen.
Seveda pa ne morem biti popolnoma zadovoljen, predvsem zaradi finančnih zadev, ki nas tarejo. Če bi bilo tu stanje boljše, bi bil res lahko vesel.
Sicer pa mislim, da smo to leto, kljub slabi situaciji konec lanskega leta
oziroma ob prehodu na novo obračunsko obdobje, finančno lepo zvozili. Z
občinskim svetom sem zaenkrat izredno zadovoljen, nimamo nobenih težav. Vsake toliko seveda pade kakšna iskrica, ampak to je sprejemljivo.
Kar precej se je dogajalo na komunalnem področju. Ob kanalizaciji Klanec - Potok je bil nedvomno največji premik in dogodek cesta
Moste - Poslovna cona, kjer je bil pomemben tudi precejšen občinski investicijski delež.
Prav gotovo sta bili navedeni investiciji velik dogodek za občino.
Tudi pomemben delež lastnih, proračunskih sredstev je bil namenjen
tema dvema investicijama.
Letošnja investicijska sredstva so bila namenjena tudi preureditvi dela
pokopališča v Komendi in ureditvi pešpoti pod mrliškimi vežicami. Nenazadnje smo del sredstev namenili tudi opremi in ureditvi prostora za
ulično vadbo ob Šolski poti. Če vse te zneske seštejemo, lahko ugotovimo,
da smo samo za te investicije namenili preko 500.000 evrov proračunskega denarja. Kdo bi morda rekel, da je to relativno majhen znesek. Če pa
prištejemo tudi vse druge obveznosti, ki jih mora zagotavljati lokalna
skupnost in finančno zmožnost občine, je to kar precejšen znesek.
Upate po obisku ministrice za okolje in prostor tudi na ugodnejše
reševanje odprtih vprašanj v Poslovni coni, pri gradnji kanalizacije,
zadrževalnika oziroma regulaciji in čiščenju vodotokov?
Obisk ministrice za okolje in prostor Irene Majcen je bil pomemben.
Vendar njen obisk, sam po sebi kakor pravimo, zagotovo ne bo rešil odprtih vprašanj za pridobitev soglasja za možnost gradnje na območju 7
hektarov zemljišč na območju Poslovne cone. Skupaj z vsemi deležniki
bo namreč potrebno najprej urediti in zagotoviti vsaj minimalne omilitvene ukrepe za že izvedene posege. Po tem pa bomo prav gotovo skupaj
našli ustrezno rešitev. A do te rešitve bo še dolga in trnova pot, povezana
tudi z veliki finančnimi vložki. Vendar le s skupnimi močmi in z naprezanji bomo to območje v prihodnosti lahko uredili tako, kot si ga želimo.
Gradnja zadrževalnikov in urejanje vodotokov ob obisku ministrice
ni bila tema razgovorov. Smo pa skupaj z ARSO in s koncesionarjem na
področju vodotokov uspeli premakniti dela z mrtve točke. Po dolgih,
vsekakor predlogih, časih smo sanirali in očistili vsaj nekaj sto metrov
vodotokov in naplavin. To nam je uspelo predvsem in tudi z zajetnim
delom proračunskih sredstev. Tudi za naslednje proračunsko obdobje se
že dogovarjamo za takšno (finančno) sodelovanje.
Je kaj novega pri reševanju centra v Komendi? Precej pripomb je
med občani tudi na tako imenovane komunalne podražitve povezane
s porabo vode. In kako komentirate številne ukinitve javnega dobra
na zemljiščih v občini na zadnji letošnji seji občinskega sveta?
Glede centra Komende se še vedno dogovarjamo s hipotekarnim
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upnikom Gorenjsko banko d.d., kako bi lahko ta nedokončani objekt
oživili. Najbrž bo nadaljevanje (sanacija) tega objekta potekala v dveh
fazah. V prvem delu bi dokončali tisti del, kjer je predvidena poslovna
dejavnost; torej pritličje in pridobitev uporabnega dovoljenja zanj. V
nadaljevanju pa bi nato urejali stanovanjski del. So tudi že pisma o nameri za trgovski del. Zanj so se zanimali tudi predstavniki Mercatorja,
podobno velja tudi za nekaj ostalih lokalov. Gorenjska banka je z zunanjim izvajalcem naredila analizo obstoječega stanja objekta. Prihajajočo
zimo bo objekt še preživel v takem stanju kot je. Če bo stal še leto ali
dve pa bodo stroški za sanacijo ogromni. Zato bo v prihodnjem letu tukaj
nedvomno nekaj narejeno.
Nekaj pripomb oziroma negodovanj zaradi podražitev povezanih s
porabo vode je res bilo. Vendar naj ponovno poudarim, da nas je k temu,
k povišanju na položnicah prisilila država, ki je zakonsko uvedla novo
uredbo o metodologiji obračunavanja komunalnih storitev. Med drugim
je namreč uvedla tudi tako imenovano omrežnino. Občina je pri oblikovanju novih cen lahko samo sledila uredbi in pri tem, v dobro naših občank in občanov, ustrezno prevrednotila vrednost komunalne infrastrukture. Z negodovanjem (večjim ali manjšim) ob povišanju cen komunalnih
storitev pa smo bile zaradi upoštevanja državne uredbe priče vse občine.
To je tudi nekako razumljivo, saj vsaka podražitev vpliva na finančno
stanje v posamezni družini. Predvsem in mnogo bolj pa to vpliva na finančno najšibkejše družine; teh pa je vedno več tudi v naši občini.
Na zadnji seji Občinskega sveta sta bila sprejeta sklepa o ukinitvi
javnega dobra na precejšnjemu številu zemljišč. Vsa ta zemljišča so ob
javnih cestah, občinskih oziroma državnih. Po površini pa so to majhna
zemljišča. Za zemljišča ob državni cesti smo ukinitve izvedli, ker moramo ta zemljišča odprodati državi za potrebe gradnje povezovalne ceste
Želodnik – Vodice. Zemljiščem ob občinskih (lokalnih) cestah pa smo
odvzeli status javnega dobra, ker želimo in moramo po izvedenih delih
urediti tudi zemljiško knjižno stanje glede cestišč. Ta zemljišča, ki so
izven samega cestnega telesa in jih že uporabljajo posamezne fizične
osebe, bomo predvsem zamenjali za zemljišča, po katerih dejansko potekajo ceste. Morebitne presežke pa bomo odprodali tem uživalcem. S
takšnim načinom dela bomo počasi uspeli tudi zemljiško knjižno urediti stanje na posameznih cestiščih.
Januarja se začenja tudi proračunsko leto. Katere bodo po vaši
oceni prednostne naloge v občini? Bo med njimi tudi že letos načrtovana obnova na kulturnem domu oziroma občinski stavbi?
Prednostna naloga v naslednjem letu (in tudi v naslednjih letih) bo
izgradnja kanalizacijskega sistema, ki je predmet kohezijskih sredstev.
Kot sem že omenil, navedena investicija ne bo dovoljevala nikakršnih
drugih dodatnih investicij. Tako bo tudi obnova Kulturnega doma, v
kateri so tudi prostori občine, morala počakati na »boljše čase«.
Za konec tokratnega pogovora pa še vaše sporočilo občankam in
občanom ob koncu starega in pred začetkom novega leta 2016.
VSEM OBČANKAM IN OBČANOM TER BRALCEM GLASILA
APLENCA V SVOJEM IMENU, V IMENU SVETNIC IN SVETNIKOV
OBČINSKEGA SVETA IN SODELAVCEV OBČINSKE UPRAVE ŽELIM
VESELE IN BLAGOSLOVLJENE BOŽIČNE PRAZNIKE. ČESTITAM
VAM OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI, V PRIHAJAJOČEM LETU 2016 PA ŽELIM PRAV VSEM OBILO ZDRAVJA, OSEBNE
SREČE, ČIM VEČJO IZPOLNITEV VAŠIH ŽELJA. SREČNO 2016.
V imenu bralcev Aplence tudi vam uspešno in prijazno leto.

Aplenca
občine Komenda 12/2015
Odločanje
o pravicah istospolnihGlasilo
manjšin
Nedeljsko referendumsko odločanje o izenačitvi pravic istospolnih
manjšin je po nepopolnih podatkih glede na referendumska pravila
še vedno neuradno, vendar se ve, da so na njem volilci z večino in
tudi doseženim tako imenovanim kvorunom zavrnili novelo zakona
o zakonski zvezi, ki bi pravno izenačila raznospolna in istospolna
partnerstva.
Med tremi volišči v občini Komenda smo nekaj pred 15. uro obiskali volišče v Komendi na Glavarjevi 104. Takrat je bila udeležba na
tem volišču nekaj manj kot 25-odstotna. Ravno med obiskom pa je
bilo kar precej volilcev. Po razlagi državne volilne komisije pa bodo
uradni rezultati referendumskega odločanja znani najbrž okrog sredine februarja.
- A. Ž.

Publicusova odprta vrata
Center za ravnanje z odpadki Suhadole je imel 5. Decembra dan odprtih
vrat za občane Komende in Kamnika. Obiskali pa so ga ta dan tudi iz
nekaterih drugih krajev oziroma občin v Sloveniji kot na primer iz Zasavja in območja na južnem delu Slovenije. Obisk tega dne je bil zanimiv
tudi zaradi razlag in predstavitve ravnanja z odpadki.
Med pomembnejšimi zanimivimi razlagami je bila nedvomno ta, da
imajo na primer občani možnost brezplačno odložiti kosovne odpadke.
Zato je nerazumljivo, da še vedno nekateri raje najdejo divje odlagališče
v bližnjem gozdu. Res pa je tudi, da je danes zaradi razvrščanja odpadkov le-teh največkrat kar precej manj kot pred leti. So pa odpadki vse
bolj pomembna poslovna dejavnost za pooblaščenega koncesionarja.
- A. Ž.

SEJA OBČINSKEGA SVETA

Brez razburljivih presenečenj

Deseta redna seja Občinskega sveta v četrtek, 17. decembra, zadnja v
letošnjem letu, je kljub kar 12 točkam dnevnega reda bila hitro končana.
Vse točke so bile po uvodnih razlagah in povedanih pozitivnih mnenjih
ustreznih odborov v predhodnih razpravah skorajda brez razprave.
Sprejeto je bilo poročilo o poteku gradnje kanalizacije v občini, ob
tem da se bo le-ta še kar nekaj časa nadaljevala in bremenila kar dobršen
del sredstev v proračunu, o katerem bo razprava stekla za prihodnje leto
najbrž že kmalu po novem letu. Enako je bil sprejet poslovnik občinskega sveta, predlog pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva in brez pomislekov so bili sprejeti sklepi o
ukinitvi javnega dobra na številnih zemljiščih v k.o. Suhadole in k.o.
Klanec. Gre predvsem za zemljišča za odprodajo državi za obvozno
cesto Želodnik - Vodice in za ureditev neurejenih zemljiških zadev.

Edino presenečenje, vendar bolj pod narekovajem, je bilo morda za
zunanje poslušalce oz. predstavnike medijev, ki so prišli predvsem zaradi odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Po kratki uvodni razlagi
so svetniki brez razprave z enim glasom Za zavrnili spremembo odloka,
poslušalci oz. predstavniki medijev pa po tem seje niso spremljali pri
naslednjih točkah dnevnega reda.
A. Ž.
Občina Komenda, skladno z določili Statuta Občine Komenda in
Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda, objavlja splošne
in druge akte občine v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. Uradne objave najdete na spletni strani Občine Komenda
www.komenda.si .
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Sveženj
spominov na preteklo leto

Čas neusmiljeno beži. Za seboj pušča spomine na lepe in manj lepe trenutke, ki smo jih preživeli, na čase, ki so prinesli v družbeno in družabno
življenje spremembe, ki marsikdaj niso vsem všeč, pa jih moramo pač
vzeti take, kot so in jih shraniti v srcu in za spomin našim naslednikom.
To smo dolžni vsem, ki spremljajo dogodke našega časa, ki z njimi živijo in soustvarjajo bodočnost, kakršnokoli nam bo usoda že prinesla.
Pri tem pomagajo raznorazni mediji, ki jih je naš trg poln – tiskani in
elektronski, pa še ustno izročilo, ki se prenaša od človeka do človeka in
tke niti vedenja o dogodkih in ljudeh. Eden takih, malih, a pomembnih
medijev so tudi krajevni časopisi, ki dogajanja zajemajo iz vsakdanjega
življenja okolice, kjer pač nastajajo in krojijo vsakdan svoje okolice.
Glasilo Občine Komenda Aplenca sodi med medije, ki so zvesti dogajanju v domači občini, čeprav se občasno ozira tudi na državne dogodke in njihove posledice za življenje krajanov. Stalne rubrike naših
poslancev v Državnem zboru in zapisi o delovanju strank v našem občinskem svetu, zapisi in misli ministrice za kulturo, ki domuje v sosednji
občini, so sicer redki in dobrodošli. Brez slabe vesti lahko zapišemo, da
naše krajevno glasilo v zadostni meri informira občane o dogodkih v
društvih, njihovem delovanju, ki večkrat presega občinske meje in je
lahko zgled za kvaliteto društvenega življenja, ki dviga naše dneve na
višjo raven. O stalnicah pisanja morda samo spomnimo na stalne rubrike
našega glasila kot so aktualna razmišljanja župana v rubriki Županova
beseda, Aktualno, Politika, Dogajanja, Portreti, zapiski o psiholoških in
vzgojnih problemih, članki o delu Medgeneracijskega društva za kakovostno starost, Nasveti, zapisi in včasih komentarji o delu društev, rubrika S šolskih klopi, Kronika in Napovednik. Posebno dokumentarni zapisi in fotografije na drugi in tretje strani so nosilec najbolj aktualnega
dogajanja v občini.
Januarska izdaja Aplence je kot po navadi polna pisanja o prednovoletnih in ponovoletnih dogodkih. Ustanova UPPG je pripravila že 15.
Novoletni koncert s tujimi in domačimi izvajalci. Podeljena so bila priznanja mecenkama in dobrotnicam-dobrotnikom Ustanove. Kvalitetna
prireditev, kot je zapisal kronist – koncert za dušo. Lep predprazničen
dogodek je pripravil Twirling-mažoretni Klub Komenda pod vodstvom
Anite Omerzu z njeno novo plesno kreacijo, tokrat prvič ob spremljavi
Godbe Komenda; domače DU pa je skupaj z DU Cerklje in BukoviceŠinkov Turn pripravilo tradicionalno prireditev »Skupaj se imamo fletno«.
Pa je bilo res fletno, še bolj prijetno pa bi bilo, če bi bila dvorana polna.
Župan pa je v svojem razmišljanju zapisal, da so želje velike, realnost
pa je lahko drugačna. Na Križu je bil tradicionalen blagoslov konj, v
decembru pa je poskusno pričela oddajati tudi TV Komenda. Po zatišju,
ko je umolknila domača TV, smo nato nekaj časa gledali seje Občinskega sveta iz Škofje Loke, Tržiča, morda s kakim prispevkom, ki ni zrasel
na naših tleh. Končno – lahko pričakujemo domač in kvaliteten spored?
Upajmo! Domača in državna politika je zasedla 8. in 9. stran; mladi
člani krožka Kamenkost, ki pod mentorstvom Eda Grmška deluje na
Osnovni šoli, so obiskali Prirodoslovni muzej v Ljubljani. Nogometni
klub Komenda je v jesenskem delu sezone končal na zavidanja vrednem
6. mestu; Skakalni komite Gora napoveduje: »Saj po novem letu boljše
bo!«. Saj se je že izboljšalo – skoki so se na Goro vrnili! Društvo za
varstvo in vzgojo ptic »Pegam« dosega rezultate,o katerih bi bilo v bodoče dobro in prav napisati nekoliko več. Koline na Koželjevi domačiji
– tradicija in kvaliteta dela TD.
Rubrika Šola – Skavti – zanimiva in domiselna. Rubriki Šport in šah
– polni novic o mladih in starejših – dolgčas ni ne enim, niti drugim.
Vredno je prebrati zapis o jaslicah v Žejah.
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Februar je, sodeč po besedah župana in po razpoloženju
prebivalcev minil v dokaj vročih razpravah in zbiranju podpisov
proti ukinitvi nujne medicinske pomoči pri ZD Kamnik, o letošnjem proračunu občine, kako šolski poti povrniti ugled, dobro
ime in imenu primerno vzdrževanje, pa še o dobrem delu društev je spregovoril, omenil prometno varnost in gradnjo kanalizacij od Potoka do Klanca.
Ker je bil januar posvečen kulturnemu prazniku, pustu, občinskemu veleslalomu v Kranjski Gori in skokom na Gori, sta druga
in tretja stran posvečeni tem dogodkom. Aktualna tema je bila
delavnica LAS, prednosti in možnosti razvoja občine v vseh pogledih še kvalitetnejšega življenja ter razvoja kraja. V ta sklop sodi tudi
zapis o javni razgrnitvi študije in najustreznejši varianti trase za prenosni
plinovod Kidričevo-Vodice. Politika je zapolnila dve strani glasila.
Kulturni rubriki so zapisi Ob nastopu Eve Černe v Komendi (avtor
Jože Pavlič), o Območni reviji pevskih zborov občin Kamnik in Komenda, izpod peresa Jožeta Pavliča pa je skoraj treba ponovno brati
članek Drobci zamolklega časa o spominih prof. Franceta Pibernika.
Prisrčen je spomin na medgeneracijsko srečanje najmlajših vrtičkarjev,
staršev in folklorne skupine DU.
Na občnem zboru so se sestali člani TD Komenda deset let pohodniške sekcije Škrjančki, ki deluje pri PD Komenda, so praznovali člani te
sekcije, ki ima več kot 65 članov. Občne zbore sta imeli tudi PGD Komenda in Križ ter gasilska mladina PGD Križ. Objavljena je tudi prometna ureditev v času sejma v Komendi.
Marec je mesec, ko se ženijo ptički, ko v vodo vržemo lučke, ki
simbolično preženejo temo dolgih noči in preženejo tudi moči, ki zavirajo pomladna razpoloženja pri mladih in starih. TD je, ko že več let prej
organiziralo spuščanje lučk v kriški bajer in prijetno družabno srečanje,
ki ga je organiziral RK Moste je pripeljalo pomlad v deželo. Pomladno
razpoložene članice mažoretnega in twirling kluba so se plasirale na 15.
Državno prvenstvo v Mariboru s tako številnimi kolajnami, da jih je
težko našteti. Čestitke strumnim dekletom in vodstvu kluba.
Župan z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo zoper ukinitev nujne
medicinske pomoči zbranih 11.599 podpisov, ki so bili izročeni na Ministrstvu za zdravje. Včasih je veljal rek – glas ljudstva, glas božji, bomo
videli! Da država za ceste nima denarja je že ničkolikokrat prežvečena
resnica. Tudi ostale izjave župana imajo prizvok optimizma. Odlična
citrarka Eva Poglajen se pridno udeležuje tekmovanj, pozna pa samo
dve vrste medalj – zlato in srebrno. S tem si je prislužila udeležbo na
delavnici za mlade citrarje v Münchnu. Čestitamo! Članice in člani
Društva narodnih noš so imeli občni zbor, prav tako člani Združenja
borcev za vrednote NOB. Mladi so izdelovali velikonočne butarice.
Oglasila se je tudi naša TV s svojim programom dela. Poslovna cona je
po stresnem letu 2014 ponovno zaživela, saj jim je pod vodstvom nove
uprave, ki jo vodi Matic Romšak, uspelo sanirati razmere, ki jim omogočajo normalno delovanje. Končalo se je uspešno delo KK Komenda,
ki zagotavlja kvaliteto delovanja in razvoja konjeniškega športa in sejemske dejavnosti tudi za naprej. Dve strani obsegajo prispevki o občinski in državni politiki. DU Komenda je uspešno zaključilo preteklo leto,
so povedali na Občnem zboru, kjer je bila za predsednico društva izvoljena Marija Pirnat. 10 parov zlatoporočencev in dva para, ki sta praznovala 60-letnico skupnega življenja. Podeljena so bila priznanja 11
športnikom-upokojencem; Medgeneracijsko društvo za kakovostno
starost je pričelo s četrto serijo delavnic za zdravo in uravnoteženo
prehrano, poteka tudi tečaj računalništva. 120-letnico je praznovalo
PGD Komenda, ki ga po uspešnih tekmovanjih poznajo po vsej Sloveniji. Učenci in spremljevalci OŠ Komenda-Moste so se skupaj udeležili
3. Projektnega sestanka Comenius v Tourcoingu v Franciji. Prijetni in
koristni stiki in morda tudi sklenjena prijateljstva bodo mladim vsekakor
koristni. Iskrena zahvala vsem donatorjem, ki so udeležbo omogočili.
Stalna rubrika svetovalcev: Irene Hacin Kölner, Blaža Filipiča in Olge
Hace je stalnica že nekaj let in so nasveti koristen dodatek življenju, ki
nas postavlja pred vedno nove preizkušnje. Šolski strani in stran skavtov
so polni živahnosti in kažejo na izredno izvenšolsko dejavnost učencev
Osnovne šole ter komendskih skavtov.
Letni obračun dela so pokazali planinci na Občnem zboru – vse zasta-

Aplenca
vljene cilje so dosegli in celo nekatere presegli – podelili so priznanja
PZS in matičnega društva, se poveselili in povabili vse, ki jih zanima
športno plezanje v Stenco. Orientacijski klub Komenda bo med tekmovalci v orientaciji, ki bo letos v Turčiji, prav gotovo udeležen.
Naša svetovna prvakinja med dekleti do 16 let je prejela zasluženo
Bloudkovo nagrado. Sicer pa – Šahovski klub Komenda sodi med najboljše v državi – če ne verjamete, pozorno preglejte 26. in 27. stran
Aplence. Priznanj in pokalov skoraj ni mogoče prešteti.
Aprila je bil osrednji kulturni dogodek slovesna proslava ob materinskem dnevu, ki je v celoti napolnil dvorano in s svojim bogatim sporedom pripravil večer, kot ga že dolgo ne pomnimo.
Vrtec Mehurčki je dočakal odprtje shrambe za igrače, pa še prijeten
dan je bil za njimi; župan je na svoji strani nanizal toliko lepega in koristnega, da je najboljše,da to stran še enkrat preberete. Z regijskega prvenstva v konstruktorstvu z Lego gradniki sta se vrnila regijska prvaka Miha
Boševski in Rok Ojsteršek. Tudi ostali tekmovalci zaslužijo vso pohvalo,
kot zaslužijo priznanje in velik HVALA mentorice vseh skupin. Zahvalo
za koncert zaslužijo tudi člani okteta Oremus, ki je maši ob materinskem
prazniku dal poseben pečat in toplino. Rekorden je bil Lidlov maraton,
slovesen pa povratek članov Orientacijskega kluba Komenda, ki so se s
svetovnega prvenstva iz Turčije vrnili s skupinskim 6. mestom.
Tri dni so padali rekordi na Spomladanskem sejmu v Komendi, ki ga
je obiskal tudi predsednik države Borut Pahor. Če sejem obišče okrog
75.000 obiskovalcev, je to nedvomno priznanje organizatorjem in konceptu prireditev. Matic Romšak, direktor PC, ugotavlja, da so glavne
težave rešene. Politika je dobila svojo stran in pol, vso stran pa, kot po
navadi – Nasveti. Vsa gasilska društva v občini dobro delajo, zagotavlja
predsednik Gasilske zveze Komenda, Jožef Sušnik; Velika šolska veselica Osnovne šole nad vsemi pričakovanji – odličen dosežek. Po dolgem
času je v Aplenci zopet članek, ki kaže dejavnosti naše Lovske družine,
njene uspehe in pomanjkljivosti, predvsem pa dobro voljo za dobro delo
v prihodnje. Rekli bi – saj ni res, pa je. Med nami na Križu živi prvi alpinist na svetu s tremi zlatimi cepini – najvišjimi priznanji za dosežke v
alpinizmu v preteklem letu, Marko. Splača se ponovno prebrati in se ob
srečanju z njim vsaj prijateljsko nasmehniti, če ne krepko stisniti roke.
Orientacijski klub Komenda je tik pred odhodom v Turčijo. Klemen
Grmšek s Križa je začel uresničevati svojo željo – na »avtoštop« se je
odpravil na pot, dolgo 15 mesecev. Vso pot bo bralce obveščal o doživetjih na poti med Slovenijo in daljno Tajsko.
Ena stran o šahovskih dogodkih in uspehih in ena športna stran končujeta dogodkov poln mesec.
Maja, ko je pomlad že v polnem razcvetu, praznuje naša občina občinski praznik, ki so mu posvečene družabne in društvene prireditve, ki
osmišljajo samostojnost naše občine in ves mesec prinašajo v tudi sicer
bogato društveno življenje bogastvo, s katerim se lahko ob bok postavimo tudi večjim občinam.
Otroci vrtca »Mehurčki« so se priključili vrstnikom v Predbralni
znački, ki že najmlajše vzgaja in pripravlja k bralni kulturi; Borut Pangeršič in Drago Kolar sta praznovala abrahama in se skupaj s Teniškim
klubom Komenda-Športnim društvom Policist odločila, da namesto
običajnih daril ob takih priložnostih Osnovni šoli Komenda-Moste podarita denarni bon v vrednosti 3.700 EUR. To darilo namenjata izrecno
socialno šibkim učencem in je enkraten primer človečnosti , ki ga doslej
nismo bili navajeni. Zato iskrena zahvala za to dejanje, vredno spoštovanja in morda posnemanja.
MePZ Društva upokojencev, ki ga vodi Ignac Gorjanc, je zopet zmagal na Reviji pevskih zborov Gorenjske in bo v jeseni nastopil v Cankarjevem domu. Čestitamo. Na Lanšprežu pri Trebnjem je bila odkrita
spominska plošča Petru Pavlu Glavarju. Politike je za skoraj dve strani;
za obstoj Nujne medicinske pomoči pri ZD v Kamniku govori zapis
Jožeta Pavliča.
Zavod, ki bo blizu ljudem, je zapis pogovora z Viktorijo Drolec, direktorico Zavoda medgeneracijsko središče Komenda. Vredno še enkratnega branja, saj kaže poti v čase, ko bo tak zavod s svojim delom starejšim še kako potreben. Resnično me je zbodel naslov članka Street
workout ali ulična telovadba. Bi ne bil dovolj samo slovenski naslov za
to resnično napredno športno gibanje, ki mu sicer v celoti pritrjujem. Tri
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strani zapisov kaže na dogajanja, ki popestrijo dan marsikomu, ki je
potreben gibanja ali samo prijazne besede. 4. Lidlov maraton popolnoma uspel. Če je fotografija vsa rdeča, je govora o Twirling in mažoretnem
klubu, ki s svojimi nastopi žanjejo uspehe povsod, kjer se pojavijo.
Tekmovalke v višjem nivoju potujejo v začetku avgusta na svetovni
pokal v Kanado.
Dve strani o dogajanjih med praznovanjem občinskega praznika pripovedujejo o prazničnem dogajanju. Velika nagrada občine Komenda
– rekordna udeležba; Pet strani je zopet pisan ja o športnih dosežkih, kar
niti ni čudno, če v občini deluje več kot 60 društev. Klemen Grmšek je
na svojem dolgem potovanju že doživel Hrvaško, Črno goro, Albanijo
in Makedonijo. Piše prepričljivo in zna doživljati pokrajine in ljudi, s
katerimi se srečuje.
Zapisi S šolskih klopi, o doživetjih skavtov, šahovski utrinki in mala
učna ura o uporabi kanalizacijskega omrežja zaključujejo veseli del
vsebine, ki bi bil poln miru in lepih doživetij, če Lovska družina Komenda ne bi opozorila na sobivanje še živečih bitij ali egoizem močnejšega
Junija končajo šolsko obveznost devetošolke in devetošolci – vsakoletna valeta je letos izzvenela v želji učiteljev in staršev :« Uresničite
svoje sanje ». Povsem verjamem, da se bodo želje uresničile članicam
Twirlin-mažoretnega kluba in trenerki Aniti Omerzu, saj dve njenih
varovank potujeta na Svetovni pokal v Kanado. Tudi vsem ostalim želim
uspeh v življenju in veliko sreče na včasih vijugavi poti sreče v življenju.
Bosonogi iz sekcije Škrjančki PD Komenda so se letos že desetič povzpeli na Šenturško goro.
Županova beseda je tokrat zaobjela probleme o kohezijskih sredstvih,
o programih za opremljanje stavbnih zemljišč, komunalnem prispevku
in ostalih dobrih in slabših straneh dela in življenja v občini. O plačilu
komunalnega prispevka je Občinska uprava pripravila dobro utemeljen
prispevek, jasen in razumljiv. Članek o Sanjah za nov dan – proslavi
Dneva državnosti in junijski utrinki napovedujejo živahno poletje;
Družina Ciraj je na svojem zemljišču namenila del le-tega za pot za
kolesarje in pešce. Vse pohvale vredna odločitev, morda za spodbudo in
zgled tistim, ki včasih ne dovolijo niti nujno potrebnih začasnih posegov
na njihovo lastnino. Tri strani je napisanega o politiki doma in v državi;
Konjeniški klub Komenda praznuje 6o-letnico dela, ki je prepoznavno
ne samo doma, tudi širom po Sloveniji so znani, tujina jih pozna. Samostojen šotor na jesenskem sejmu bodo dobili kmetijci in podjetniki.
Nogometni Klub Komenda uspešen v prvem letu v 3.SNL. Gasilci Kamnika in Komende so imeli tradicionalno srečanje; na Ledinah so že
dvanajstič smučali za memorial Milana Šinkovca. Več kot 350 kolesarjev se je udeležilo mednarodne dirke za 9. VN Občine Komenda. Organizacija, kot je v Komendi v navadi – brezhibna.
Makedonijo je prekolesarila skupina 9 kolesarjev, od teh trije iz Komende, 3 dni pa so preživeli upokojenci na poti po Poljski.
Zadnji dnevi šole odmevajo na strani S šolskih klopi, tudi Skavti so na
poseben način zaključili letošnje šolsko leto. Zanimivosti, šport in šahovski utrinki končujejo zapise v tej številki. Ne smemo pa mimo vse pohvale vrednega dejstva, da je Šahovski klub Komenda za osvojeno drugo
mesto v tekmovanju za najuspešnejši klub v letu 2014! Iskrene čestitke.
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občine Komenda 12/2015
Medgeneracijsko društvo Glasilo
za kakovostno
starost Komenda
in

Zavod Medgeneracijsko središče Komenda
vas vabita, drage občanke in dragi občani

na dva programa, ki se bosta izvajala v mesecu januarju, februarju in marcu 2016.

TEČAJ RAČUNALNIŠTVA ZA STAREJŠE NA
NAČIN DRUŽENJA Z MLADIMI »UČITELJI«
Tako kot sedaj že vrsto let, bomo tudi v januarju 2016 pričeli
s poučevanjem računalništva
za starejše na način druženja z
mladimi »učitelji«.
Informativni sestanek bo v
ponedeljek, 11. januarja 2015,
ob 16.00, v Glavarjevi bolnici,
na Glavarjevi cesti 104, v Komendi.
Tečaj bo brezplačen.

DELAVNICE ZDRAVE IN
URAVNOTEŽENE PREHRANE
Delavnice zdrave in uravnotežene prehrane so se v naši občini že lepo
»prijele«. Tudi letošnjo sezono jih ne bomo izpustili, zato vas vse, ki
vam ni vseeno, kaj pojeste toplo vabimo, da se nam pridružite na
torkovih srečanjih z Olgo Hace, v Osnovni šoli Komenda Moste, v
Komendi.
Delavnice bodo potekale od 18.00 do 19.30,
v učilnici za gospodinjski pouk (1. nadstropje, desno),
cena pa je 2 € na eno delavnico.
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Termini so sledeči:
12. januar 2016, 26. januar, 2. februar, 9. februar, 23. februar,
1. marec, 8. marec, 15. marec
V kolikor želite dodatne informacije, pokličite na telefon 040 842 776.
Vsem občankam in občanom občine Komenda želim v imenu Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Komenda in Zavoda
Medgerneracijsko središče Komenda vesele in istočasno mirne božično
- novoletne praznike. V letu 2016 pa vam poleg sreče in zdravja želim
tudi nekaj poguma in volje, da se boste odločili za kakšno spremembo
v vašem življenju, ki bo vam in vašim najbližnjim obogatila vsakdan.
Viktorija Drolec

Aplenca
IZ MINISTRIČINE PISARNE

Prednovoletni čas

Ministrstvo je obiskal Dedek Mraz
Ministrstvo za kulturo je bilo v prednovoletnih dnevih deležno prav
posebnega obiska, saj je otroke zaposlenih obiskal Dedek Mraz. Tudi meni
je zaželel srečno in uspešno novo leto. Lutkovno gledališče iz Maribora je
za otroke pripravilo še prav posebno presenečenje – lutkovno igrico Janček
Ježek, ob kateri so otroci aktivno sodelovali in neizmerno uživali.

Bomo dobili strokovni in svetovalni organ?
Pet članov izmed sedmih Nacionalnega sveta za kulturo (NSK) z
Metodom Pevcem na čelu je podalo odstopno izjavo. Gre za organ, ki bi
moral biti svetovalni in strokovni organ, izrodil pa se je organ, ki bi brez
prevzemanja odgovornosti želel odločati o tem, kdo bo minister za
kulturo. To želi doseči z ultimatom dr. Cerarju, čeprav so bila moja
vrata članom NSK za dialog vedno odprta. Člane tega organa je tik pred
svojim odhodom z ministrskega mesta izbral prejšnji minister za kulturo
Uroš Grilc. Pevec je javno nastopal proti meni, še preden sem bila sploh
imenovana za ministrico, kasneje pa se je to skupaj z drugimi »nesojenimi ministri za kulturo« le še stopnjevalo.
Dejstvo je tudi, da kljub Pevčevemu izsiljenemu sestanku finančne narave v zvezi z njegovim Vertigom in z Emotion filmom na ministrstvu,
nisem ugodila Pevčevim željam, saj sem novembra izdala sklep, da se
mora denar vrniti državi skladno s odločitvijo sodišča, ker film, za katerega je Emotion film prejel denar, ni bil nikoli narejen. Gre torej za denar!
Nedavno je Gospodarsko interesno združenje Slovenski neodvisni
avdio in video producenti poslalo Državnemu zboru RS zahtevo po
Pevčevi razrešitvi z mesta predsednika Nacionalnega sveta za kulturo,
ker naj bi Pevec več let prirejal dokumente v vlogi predsednika sveta
Zavoda AIPA. Tudi tu gre za veliko denarja!
Obstajajo ugledne, sposobne in strokovne osebe, ki bi z vso skrbnostjo ter v javnem interesu opravljale naloge v NSK. Takšnih si na tovrstnih mestih želim tudi sama.
Ministrstvo za kulturo dela dobro, uspešno uresničuje vizijo in intenzivno rešuje probleme na vseh področjih kulture, pri čemer v največji
meri v okviru finančnih zmožnosti ministrstva sledi tudi Nacionalnemu
programu za kulturo. Tako finančno kot kadrovsko poslovanje je povsem transparentno in zakonito.
Kot edina političarka doslej sem prejela pohvalo prvega kulturnega
ambasadorja Slovenije Borisa Pahorja, za moj pristop k reševanju položaja prekarnega dela v kulturi pa so prispele na moj naslov in na vlado

IZ POSLANSKE KLOPI
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POLITIKA

pohvale tudi iz
tujine. V štirinajstih mesecih ministrovanja so bili
na področju kulture narejeni bistveni premiki,
vse pa sta vodili
dve temeljni načeli: javni interes
ter enakost zakonodaje za vse. Na Slika s prednovoletnega srečanja z bivšimi ministri
kulturo je bilo pod za kulturo. Izmed trinajstih ministrov se jih je povabimojim ministro- lu večina odzvala, en minister je že preminul, trije pa
vanjem v letih so se opravičili.
2014 in 2015 razporejenih celo več sredstev kot v letu 2013, velik uspeh pa je bil dosežen
s pridobitvijo 34,5 mio evrov nepovratnih evropskih sredstev iz finančne
perspektive 2014-2020 in sredstev za slovensko soudeležbo z drugih
ministrstev za kulturne projekte, ki jih bo ministrstvo pričelo izvajati v
naslednjih mesecih. Vsi postopki na ministrstvu potekajo transparentno,
tudi javni razpisi, postopki, komisije in proračunski dokumenti so javni.
Po Pevčevem ultimatu Cerarju so začele kar deževati podpore s strani
kulturnikov z zahtevo, naj vzdržim in nadaljujem delo v smeri enakovredne obravnave tudi drugih in ne le doslej priviligiranih interesnih skupin.

Prisluhnimo potrebam gluhih in naglušnih!
Nedavno sem bila častna gostja in govornica na odprtju Centra slovenskega znakovnega jezika, ki bo deloval v okviru Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Tisti, ki dobro slišimo, si težko predstavljamo
težave, s katerimi se morajo ukvarjati gluhi in naglušni. Sama sem vedno
znova presenečena nad bogastvom in posebnostmi znakovnega jezika.
Veseli me, da se je tudi Ministrstvo za kulturo priključilo tistim, ki se
skušajo vživeti v položaj gluhih in naglušnih, da bi lahko pripomogli k
njihovi enakopravnosti in vključevanju v običajno življenje.
Še posebej pomembno je, da se v teh veselih dnevih spomnimo tudi
osamljenih, revnih in ljudi s posebnimi potrebami ter skušamo tudi njim
olepšati praznične dneve.
Mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo RS

Za večjo varnost

V začetku decembra sem v Washingtonu
zastopal Slovenijo na letnem Parlamentarnem transatlantskem forumu, na katerem se srečujemo poslanci iz držav članic
NATO. Negotovost in številne varnostne
grožnje so namreč značilnost današnjih
dni. Poslanci smo se strinjali, da terorizem,
konflikti na Bližnjem vzhodu in v severni
Afriki ter ruske aktivnosti na vzhodu
Evrope terjajo še več sodelovanja med
državami ter predvsem sprejemanje učinkovitih ukrepov. Tudi v Sloveniji moramo
storiti več za našo varnost.
Matej Tonin, vodja poslanske
Današnje varnostne grožnje ne more
skupine
odpraviti nobena država individualno,
ampak je nujno sodelovanje in povezovanje. Poslanci smo vladam predlagali, da je v tej luči potrebno izboljšati izmenjavo obveščevalnih informacij, povečati usklajenost aktivnosti
na kriznih območjih in povečati obrambne zmogljivosti držav, zlasti v
Evropi. “Boj proti terorizmu” je bila v Sloveniji zelo dolgo zgolj abstraktna fraza, v prihodnje bo zagotovo postala ena izmed pomembnejših
nalog vsakokratne vlade. Za učinkovit boj proti terorizmu oziroma

boljšemu zagotavljanju varnosti že danes predlagam: 1. povečanje proračunskih sredstev za varnost in obrambo, 2. oblikovanje zavezništev v
EU (višjegrajska četverica) in na Balkanu (Makedonija, Srbija), ki nam
bodo pomagali ohraniti schengenski režim in omejiti migracijske tokove, 3. podpora diplomatskim in vojaškim aktivnostim, ki prispevajo k
stabilizaciji razmer na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki in 4. povečanje razvojne pomoči državam v težavah. Ne moremo se več sprenevedati, da živimo v varnostnem balonu. Smo del razvitega sveta, ki ga Islamska država in druge teroristične organizacije želijo destabilizirati in
zanikati vrednote, ki izhajajo iz grško, rimskega in krščanskega izročila.
Rešitev ni, da se potuhnemo in čakamo, da gre nevarnost mimo nas.
Prav je, da se za svobodo in demokracijo odločno postavimo.
Za dolgoročno odpravo varnostnih groženj je ključno, da razvite države povečamo razvojno pomoč. Najti moramo diplomatske ali vojaške
rešitve za ustavitev vojn. Potem, ko se je v zadnjih letih naš obrambnovarnosti proračun praktično razpolovil, je sedaj čas, da začnemo izdatke
za obrambo in varnost povečevati. Ker v zadnjih letih nismo vlagali v
razvoj in zelo malo v vzdrževanje, je jasno, da je naš obrambno-varnostni sistem stagniral, morda celo propadal. Dlje kot bomo odlašali s
povečanjem sredstev za obrambno-varnostni sistem, večjo škodo bomo
povzročili in težje ga bo obnoviti. Želim vam čim bolj varno leto 2016.
MATEJ TONIN, poslanec
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Decembrska
inventura

Zbiramo predloge
za dobrobit občanov

Leto nam maha v pozdrav, odhaja, še nekaj dni nas loči do pozdrava,
»SREČNO NOVO LETO«! Še prej, dan po izidu Aplence, pa je praznik
za vse ljudi. To je moč občutiti, četudi besede»VESEL BOŽIČ IN MIR
VSEM LJUDEM NA ZEMLJI« niso izrečene. Naj tako ostane.
Leto je bilo delovno, trud poplačan, Nova Slovenija je trdno na tleh,
stik z ljudmi širom po domovini je pravi pokazatelj realnosti. Z leta v
leto, znova in znova se kaže vedno večja potreba in prepričanje, da je
več kot pol stoletni usihajoči vir vrednot nujno obuditi in se odžejati in
za naše potomce pustiti izvir živ in čist.
Dobro delo na politični lokalni sceni v OS se kaže v kulturi dialoga.
Verjame se v delo za dobrobit vseh, sodelovanje je korektno, rezultati
so vidni, kljub finančni podhranjenosti občine. Upajmo le, da se bodo
županove besede v Aplenci uresničile. Župan ima podporo za dobre
projekte. Novi Sloveniji so v preteklosti zamerili in ji podtikali neresnice le zato, ker je podpirala projekte za dobrobit ljudi, starih in
mladih, najbolj zaradi MGC. Nismo dopustili, da bi bili soudeleženi
pri političnih spletkah »kdo je močnejši«. Ni bilo lahko, a kot že rečeno, izplačalo se je nositi breme. Sedaj imamo odlično sestavo občinskega odbora, delovno predsednico in tajnika N.Si iz Kamnika. Z
vsemi sosednjimi odbori je sodelovanje odlično. Minulo delo so prepoznali tudi v samem vrhu stranke. Na 9. Kongresu N.Si nam je bilo
podeljeno bronasto priznanje za delo preteklih 4 let, ki se kaže v sedanji vpetosti Krščanskih demokratov v naš prostor in v vse sfere življenja. Spoštovane občanke in občani, hvala za sodelovanje in vaše zaupanje. Vsem lepe praznične dni in čestitke za domovinski praznik, ko
goduje Sv. Štefan, to je Dan samostojnosti in enotnosti. Vesel Božič in
srečno novo leto.
Za OO N.Si Komenda
Danica Zmrzlikar

Imenovanje predstavnika
zainteresirane javnosti v Svet
Zavoda Medgeneracijsko središče
Komenda
Spoštovani!
Ker je članom Sveta Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda v mesecu
novembru 2015 potekel štiriletni mandat, objavljamo člena Statuta Zavoda
Medgeneracijsko središče Komenda, na podlagi katerih bomo izbrali predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti za naslednji štiriletni
mandat.
20. člen
Predstavnika uporabnikov storitev zavoda oziroma zainteresirane javnosti
imenuje svet zavoda v roku enega meseca po preteku mandata ali v drugem
primeru prenehanja mandata. Kandidate za predstavnika uporabnikov storitev
zavoda oziroma zainteresirane javnosti lahko predlaga vsak ustanovitelj, direktor zavoda, strokovni vodja, vsak član sveta zavoda ali član strokovnega
sveta zavoda, uporabniki storitev oziroma zainteresirana javnost.
21. člen
Svet zavoda je pri svoji odločitvi in izbiri kandidata iz prejšnjega člena popolnoma avtonomen in odloča na podlagi strokovne usposobljenosti kandidatov, delovanja kandidatov na področjih dela zavoda, ter na podlagi interesa
kandidata za delo v svetu zavoda. Prednost pri imenovanju imajo uporabniki
storitev zavoda, pred predstavniki zainteresirane javnosti, ki hkrati niso uporabniki.
Pisne predloge nam pošljite na naslov:
ZMSK, Glavarjeva cesta 104, 1218 Komenda, do 10. januarja 2016.
O izbiri bo kandidat obveščen pisno po pošti.
Vabljeni k sodelovanju.
Mojca Šraj, predsednica Sveta ZMSK

10

Obmejne občine so ugotovile, da je precej možnosti za črpanje kohezijskih sredstev v čezmejnem in transnacionalnem sodelovanju. Vprašanje
časa je, kako dolgo bomo za to ugotovitev rabile občine, ki smo malo
dlje od meje. Naš predlog je, da pridobimo nekaj svetovalnih podjetij za
iskanje razpisov in možnosti. Naložba bi se večkrat povrnila.
Vse kaže, da bomo sredstva za kanalizacijo končno pridobili, kar je
pohvalno za občinsko upravo in podjetje, ki je pripravilo medobčinski
razpis. Želimo si, da bi v prihodnjem letu bilo še več uspešnih projektov
črpanja kohezijskih sredstev. Tudi celostni pristop, kot je bil uporabljen
pri cesti v Žejah, kjer so bili naenkrat položeni vsi komunalni in komunikacijski vodi, je pohvalno.
V Listi VEZ zaman čakamo na ustanovitev delovnega telesa ali skupine, ki bi načrtovala izpopolnitev Šolske poti. Zato se je bomo lotili
sami. Vabimo vas, da nam sporočite svoje predloge o tem, kako naj bi
potekala šolska pot in kaj vse bi ob njej lahko nastalo. Zbiramo ideje, ki
bi tvorile celoto in dober strateški načrt. Želimo si, da bi vsi naši projekti služili potrebam in željam občanov. Verjamemo, da bo vodstvo občine
v dobrem predlogu prepoznalo potencial in prevzelo iniciativo pri izvedbi.
Zato vas vabimo, da nam pošljete svoje predloge glede šolske poti.
Tudi drugi predlogi za naslednje leto in sledeča leta so dobrodošli na
info@listavez.si.
Lista VEZ, Izak Matej Ciraj

Želimo vam blagoslovljen
Božič in uspešno novo leto
2016.

Četrtina
mandata
V Listi TRN po četrtini mandata lanskih volitev v lokalno samoupravo
oziroma izvolitvi svetnikov Občinskega sveta in župana nimamo kritičnih pripomb in stališč na sprejete odločitve na sejah. Ocenjujemo, da je
bilo s pozitivnimi prizadevanji veliko narejenega na tako imenovani
gospodarski infrastrukturi. Z izgradnjo kanalizacije Klanec - Potok je
bila kljub težavam in dolgotrajnemu sporazumevanju končno asfaltirana
tudi cesta. Slišati je bilo sicer kar nekaj pripomb o zavlačevanju in neustreznem reševanju, vendar nazadnje se je zadeva tudi rešila. Bolje tako,
kot še dolgo nič.
Lep uspeh pa je ureditev in preplastitev močno dotrajane državne
ceste v prvi fazi od Most do vhoda v Poslovno cono oziroma do bencinske črpalke pri coni. Druga faza pride na vrsto ob koncu zime. Na kar
bo, kot kaže, tudi uradno in najbrž malo bolj slovesno odprtje. Za nas pa
je predvsem pomembno, da smo na odseku od Most do Žej uredili v
cestnem delu potrebno in tudi sicer predvideno infrastrukturo. Ni bilo
sicer poceni, vendar potrebno.
V prihodnje se bomo zagotovo še srečevali s podobnimi zadevami in
seveda stroški. Tudi brez težav, morda podobnih kot na Klancu proti
Potoku, ne bo šlo. Vendar z razumevanjem, v skupnem iskanju dogovorjenih razumnih rešitev, tako kot je bilo pri nekaterih sedanjih primerih,
bomo težave tudi reševali. V TRN-u bomo, tako kot doslej, še naprej
zagovarjali predvsem rešitve, ki bodo pomembne za vse občane.
Člani liste TRN
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Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za energijo pri Ministrstvu
za infrastrukturo in Agencija RS za okolje s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obveščajo javnost o javni razgrnitvi v postopku priprave državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik-Visoko
I.
Javno se razgrinjajo:
● osnutek državnega prostorskega načrta za (LUZ d.d., Ljubljana, št.
projekta 7669, oktober 2015),
● povzetek za javnost,
● vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja (Elektro Ljubljana
d.d., 19. 6. 2015, dopolnitev 7. 10. 2015,),
● poročilo o vplivih na okolje (Eranthis d.o.o., PVO 6/15, junij 2015,
dopolnitve oktober 2015),
● osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju (št. 35402-22/2015X, 17. nov. 2015) in
● strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega
prostorskega načrta.
II.
Javna razgrnitev poteka od 21. decembra 2015 do 24. januarja 2016 v
prostorih:
● Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in
stanovanja, Dunajska 21, Ljubljana,
● v prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš,
● v prostorih Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13,
Cerklje na Gorenjskem,
● v prostorih Občine Šenčur, Kranjska cesta, Šenčur,
● v prostorih Občine Komenda, Zajčeva 23, Komenda,
● ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in Agencije
RS za okolje.
III.
Javne obravnave bodo potekale:
● 7. januarja 2016 ob 17.00 v prostorih Občine Mengeš, I. nadstropje,
Slovenska cesta 30, Mengeš,
● 7. januarja 2016 ob 19.00 v sejni dvorani občine Komenda, Glavarjeva 104, Komenda,
● 12. januarja 2016 ob 15.30 v sejni sobi občine Cerklje, Trg Davorina Jenka, Cerklje na Gorenjskem,
● 13. januarja 2016 ob 15. 30 v sejni sobi občine Šenčur, Kranjska
cesta 11 4208 Šenčur.
IV.
Agencija RS za okolje je v postopku presoje vplivov na okolje ugotovila, da je za nameravani poseg v okolje na podlagi točke D.IV.1, Priloge
1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov
na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15), treba izvesti presojo
vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
Območje, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi, je določeno v Poglavju 8. in grafično prikazano v Prilogi 2 in 3 Poročila o vplivih na
okolje in dopolnitvi tega poročila.
Za izdajo okoljevarstvenega soglasja in za posredovanje zahtevanih
podatkov o nameravanem posegu v okolje je pristojna Agencija RS za
okolje.
V.
Javnost ima v času javne razgrnitve, od 21. decembra 2015 do 24. januarja 2016, pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in
sicer:
● pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe,
ki je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani

Ministrstva za okolje in prostor),
● po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47,
Ljubljana,
● na elektronski naslov gp.mop@gov.si, s pripisom »DPN za daljnovod 2 x110 kV Kamnik-Visoko«.
Pripombe, ki se nanašajo na gradivo v zvezi s postopkom presoje vplivov na okolje, se lahko v pisni obliki posredujejo tudi na naslov Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana na elektronski naslov
gp.arso@gov.si.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in
priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni spletni strani in posredovano navedenim občinam. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to
posebej navesti.
Naslovni ministrstvi in Agencija RS za okolje obveščata javnost, da
bodo v postopku upoštevana samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo
prejeta na način in v roku, kot izhaja iz tega javnega naznanila.
VI.
Agencija RS za okolje vabi:
● osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča
obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje
ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in
● nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o
varstvu okolja,
● da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja. Te osebe
položaj stranskega udeleženca pridobijo po predpisih o upravnem
postopku, če Agencija RS za okolje ugotovi, da se nameravani poseg
tiče njihovega pravnega interesa, in če v roku 35 dni od objave tega
naznanila (od 21. decembra 2015 do 24. januarja 2016) vložijo
zahtevo za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja.
● V primeru zahteve za udeležbo v postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja je treba v vlogi določno navesti pravni interes in, če je
mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.
Zahteva za vstop v postopek se lahko poda:
● na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe, ki je na voljo
na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje
in prostor),
● po pošti na naslov Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana, na elektronski naslov gp.arso@gov.si.
VII.
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in
prostor, Direktorat za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in Agencija RS za okolje bodo v roku 60 dni po zaključku javne obravnave
preučili pripombe in predloge javnosti in do njih zavzeli stališče. Ministrstvo za okolje in prostor jih bo objavilo na svoji spletni strani in jih
posredovalo občinam.
Barbara RADOVAN
GENERALNA DIREKTORICA
DIREKTORATA ZA PROSTOR,
GRADITEV IN STANOVANJA

Danijel LEVIČAR
GENERALNI DIREKTOR
DIREKTORATA ZA ENERGIJO
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Matic Romšak, direktor Poslovne cone

ANDREJ ŽALAR

Turbulentno leto

Letos smo prodali že 15 zemljišč. Verjamemo, da nam bo uspelo. - Trenutno se štiri podjetja odločajo o nakupu. - Dogovorili smo določene ukrepe in upamo na vrnitev izvzetih hektarov. - Vsi zaposleni v coni smo navdušeni nad obnovljeno cesto od Žej do cone. - Vsem občankam in občanom
lepo in čim manj stresno leto 2016.
Kako ste doživljali letošnje leto za Poslovno cono?
Leto 2015 je bilo, milo rečeno, turbulentno
leto. Od izvršb Gorenjske banke, pa Superusa in Logos Trenda, ki jim prejšnja uprava ni
vrnila zadržanih sredstev, je grožnjo poslovanju predstavljala tudi že pet let zapadla, a
neplačana terjatev do Eurocoma, v vrednosti
več kot 1 mio EUR. Z zadnjo prodajo smo
lahko dokončno zaprli dolg do Superusa in
Logos Trenda. S pogajanji, transparentnim
poslovanjem, zmanjševanjem stroškov in
nenazadnje tudi z vračanjem zapadlih kreditov, smo v zadnjih mesecih dokaj uspešno poslovali. Letos smo prodali
že 15 zemljišč, za skupno ceno več kot 2.5 mio EUR: Verjamemo, da
nam bo uspelo do konca leta skleniti še kakšno prodajno pogodbo, saj se
za nakup dogovarjamo še s petimi potencialnimi kupci.
Kako pa kaže naprej?
Zadnja prodajna pogodba s podjetjem Plastika VIRANT je bila sklenjena za zemljišče s površino 10.000 m2, na katerem bo investitor lahko
gradil poslovni objekt tlorisne površine 84 x 84 metrov. Treba je omeniti, da sta v Poslovni coni na voljo le še dve zemljišči, na katerih je mogoče graditi tako velik objekt. Že v tem trenutku pa se kar štiri podjetja,
od katerih so tri tuja, odločajo o nakupu. Tik pred podpisom predpogodbe pa smo z avstrijskim špediterskim podjetjem, ki od nas in drugih lastnikov v coni kupuje kar 30.000 m2 velika zemljišča, na katerih želi
graditi enotni objekt, kar pa zahteva spremembo prostorskega plana.
Zato v prvi fazi podpisujemo zgolj predpogodbo, saj bo, poleg ostalih
soglasodajalcev, h gradnji moral podati soglasje tudi Zavod za varstvo
narave Republike Slovenije.

Končno je cona dočakala tudi boljšo cesto iz Most oziroma Žej do
vhoda vanjo.
Vsi zaposleni v coni smo navdušeni tudi nad obnovljeno cesto od Žej
do cone (v začetku prihodnjega leta se bo obnova končala še z ureditvijo odseka med PCK in Vodicami), saj nas ob obiskih potencialnih investitorjev ne bo več sram uničenega cestišča. Za izvedbo tega projekta so
se poleg župana in občinske uprave trudil tudi lokalni člani stranke
SMC, največ pa je seveda pomenilo soglasje resornega ministra gospoda
Gašperšiča.
Pred koncem leta ste se s sedežem družbe ponovno vrnili v Poslovno cono. Želim vam uspešno leto.
Res je, sedež družbe je od decembra spet v Poslovni coni in sicer na
naslovu Pod Lipami 10. Ob zahvali za vaše želje pa tudi moja. Vsem
občankam in občanom želim lepo in čim manj stresno leto 2016, članom
nadzornega sveta družbe: Danici Zmrzlikar, Mirku Kepicu, Igorju Štebetu, Romanu Grošlju in mojemu najtesnejšemu sodelavcu Tomažu
Lamovšku, pa se zahvaljujem za dobro in korektno sodelovanje.

Obvestilo PC
Komenda d.o.o.
Obveščamo vas, da smo se preselili v
nove poslovne prostore. Sedaj se nahajamo neposredno v Poslovni coni na naslovu: Pod lipami 10, 1218 Komenda, v
stavbi podjetja Dilex, d.o.o.. Vhod v naše
prostore PC Komenda d.o.o. je s strani, kjer se nahaja skladišče
(priloga: Vhod v PC).
Prosim vas, da v vaših evidencah spremenite naš naslov in nam od
sedaj naprej pošto pošiljate na naslov: Poslovna cona Komenda,
d.o.o., Pod lipami 10, 1218 Komenda.

Je bil nedavni obisk ministrice za okolje Irene Majcen v Poslovni
coni po vaši oceni uspešen?
Novembra smo v poslovni coni gostili okoljsko ministrico, gospo
Ireno Majcen s sodelavci, tudi iz kranjskega zavoda za varstvo narave,
s katerimi smo se dogovorili za izvedbo določenih ukrepov za varovanje
narave, med katerimi je bil najpomembnejši ponovna izdelava nadomestnih habitatov za dvoživke izven cone, kar smo izvedli v začetku decembra. Od IPSUMa pa čakamo še informacijo o lokacijah invazivnih
rastlin, na kar bomo začeli odstranjevati tudi te. Zelo upamo, da nam
bodo slednji ukrepi pomagali pri poskusih vrniti izvzetih 7 hektarov v
zazidljivo območje, kar bi za cono in občino pomenilo novih 5 do 6
milijonov prihodkov.

Štiri desetletja zbornice

Obrtno podjetniška zbornica Kamnik, ki združuje podjetnike in obrtnike
iz občine Kamnik in Komenda, je 4. decembra v Kamnika slovesno
proslavila
40-letnica
delovanja. Takrat, ob
ustanovitvi so bili številni obrtniki oziroma
podjetniki, ki so skupno
skrbeli za delovanje in
razvoj v takratni državi.
Danes je članstvo v
zbornici precej manjše,
še vedno pa se zbornica
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zavzema za večje razumevanje države za razvoj in obstoj malega
gospodarstva.
Na slikah: Med pokrovitelji slovesnosti je
bila tudi občina Komenda z županom, priznanje
pa je iz občine Komende
med drugim dobil tudi
Srečo Krmavnar.
- A. Ž.

Aplenca
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8. Šola za vrednote in življenje UPPG

O filmu p. dr. Arko Andraž
V petek, 20. novembra 2015,
zvečer se je v Komendi dogajalo nekaj zanimivega! Pater,
dr. Arko Andraž, je imel v
okviru 8. Šole za vrednote in
življenje UPPG predavanje na
temo Biti in ostati kritičen
gledalec filma. Predvsem
mlada publika je tokrat napolnila predavalnico. Izjemno
dinamičnemu predavatelju je
uspelo posredovati dobre,
trajne in preizkušene odgovore na vprašanja, ki se morda
porajajo gledalcu filma. Z neverjetno lahkoto je razgalil
trike, ki jih film skrivoma prinaša. Film uporablja obrednike, ki jih posnema po že obstoječih, npr.
religioznih obrednikih. Primer: dva podobna prostora – cerkev in kino
dvorana. Sedeži - oltar, sedeži – platno. V obeh primerih gre za način
druženja; gremo v kino, kot k maši, pri kateri se umirimo. Želimo podoživeti izkustvo. Film podobe mnogokrat idealizira; v filmu vse lažje gre.
Zato se vsiljujejo vprašanja, kako zmorejo junaki tako učinkovito dosegati svoje cilje. To pri gledalcu lahko povzroči nelagodje. Podobe so
idealizirane tudi v ljubezenskih filmih. Na primer film Titanic prikaže,
kako se vse lomi, orkester pa še zaigra poslednjo skladbo… Taki prizori
ciljajo na čustva, da dosežejo učinek. Erotično in čutno je v filmu narejeno tako, da se nas stvari dotaknejo. Jokamo, ko se poruši v zvezi zaljubljenih prešuštnikov, ki sta se poznala le nekaj dni, ne pomislimo pa,
kako je s prevaranim možem/ženo. Reklame v filmih: noben napis se ne
pojavi slučajno. Blagovne znamke strojev, pijač, zlezejo »pod kožo«…
Vse se plača! Človek, ki je prvi posnel film o Jezusu Kristusu, je posnel
tudi prvi porno film. Grozljivke temeljijo na agresivni glasbeni/zvočni
kulisi, zaradi česar je naše doživljanje povsem drugačno.
Svet Zavoda KKS KOMOK, Zajčeva cesta 23, Komenda, na podlagi
določil 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s
spremembami in dopolnitvami), 9. in 10. člena Akta o ustanovitvi za-

Idealizirano odrešenje v filmu: »in živela sta srečno do konca svojih
dni«. Bolj prav bi bilo: »In trudila sta se do konca svojih dni, da bi
srečno živela.«
Prikazovanje dobrih in slabih temelji na prikazovanju »Goodguy –
badguy«.
»Normalizacija« prek filma: nekaj postane »normalno«, družbeno
sprejemljivo. Prvi filmski poljub leta 1942 v filmu Casablanca je sprožil
zgražanje, danes je to »normalno«, pa ne le to… »Smo v kulturi, polni
anestetikov. Zadevamo se, z nikotinom, drugi z delom, tretji z erotiko,«
pravi p. Arko.
Tele-novele, kjer se izražajo čustva, so privlačne, ker ljudem tega
manjka v resničnem življenju.
Pater Andraž dobro ve, da mladi radi gledajo filme. Filmi so pomembni za oblikovanje našega pogleda na svet in lahko močno vplivajo na
naše vrednote. Zato je pomembno, da o filmih kritično razmišljamo in
se pogovarjamo. Po ogledu filma se je dobro vprašati dvoje:
Kakšna čutenja obstajajo v meni?
Kaj je režiser hotel s filmom sporočiti?
Navajam strnjeno mnenje še enega slušatelja osme šole za vrednote in
življenje:
»Predavanje je bilo poučno. Andraž Arko nam je predstavil, kako
filmska industrija
deluje. Opozoril
nas/me je na potrebno kritičnost
ob gledanju in
prevzemanju ravnanj, predstavljenih v filmu. Predavanje je bilo
dinamično, z dobršno mero humorja.«
v. Jožef Ciraj
voda kabelsko komunikacijski sistem Komenda - Moste – Križ (UO
GOK, št. 06/02) ter 6.,7. in 8. člena Statuta Zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ, objavlja javni razpis za

DIREKTORJA ZAVODA KABELSKO KOMUNIKACIJSKI
SISTEM KOMENDA – MOSTE – KRIŽ (KOMOK)
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:
● izobrazba najmanj VI. stopnje, ekonomske, družbene, tehnične
smeri;
● 5 let delovnih izkušenj s področja vodenja;
● organizacijske sposobnosti, kar kandidat dokazuje s svojim preteklim delom;
● izkazovanje znanja uporabe informacijskih tehnologij;
● predložitev programa dela in vizije razvoja za mandatna obdobja;
● izpolnjevanje ostalih pogojev skladno z zakonom.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
zaželene so multimedijske, morajo kandidati priložiti program dela
Zavoda KOMOK za mandatno obdobje ter naslednja dokazila:
● fotokopijo osebnega dokumenta;
● fotokopija potrdila o izobrazbi;
● izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
● potrdilo krajevno pristojnega sodišča ali izjavo o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega

dejanja iz prejšnje alineje;
● direktorsko mesto je prostovoljno, prizna se mesečna nagrada v
višini 100 EUR.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 2 let. Po preteku mandatne
dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. Nastop dela
po končanem razpisnem postopku.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter programom dela in vizijo razvoja zavoda pošljite do 8. januarja na naslov: Svet
zavoda KOMOK, Zajčeva cesta 23, Komenda »PRIJAVA NA JAVNI
RAZPIS – DIREKTOR ZAVODA KOMOK – NE ODPIRAJ«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po
opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite pri predsedniku
Sveta Zavoda KOMOK, g. Vidu Koritniku, na tel. 051/688-705.
Komenda, 30. 11. 2015
Vid Koritnik
Predsednik Sveta zavoda KOMOK
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Majhna, a bogata
Komendska knjižnica je ob 10-letnici dobila Igroteko
Krajevna knjižnica
Komenda je 4. decembra praznovala
10-letnico delovanja. Zanjo je značilno, da obiskovalcem na razmeroma
majhnem prostoru
ponuja vse, kar
imajo velike knjižnice, da se število
uporabnikov povečuje in da je na policah že težko najti prostor za nove knjige.
Najpogosteje jo obiskujejo otroci, nato mladostniki, starši oz. odrasli. Otroci se v posebnem
prostoru zanje igrajo, prisluhnejo pravljicam,
če že znajo brati, pa prebirajo sebi primerne
knjige. Velikega pomena je, da je knjižnica čisto blizu šoli in vrtcu.
Čeprav je v knjižnici malo še razpoložljivega
prostora, so jo ob jubileju obogatili z zbirko
igrač – Igroteko. V njej je 70 igrač iz kakovostnih
materialov, lepo oblikovanih, varnih in okolju
prijaznih. Večinoma so namenjene najmlajšim
uporabnikom, po nekaterih pa bodo radi segli
tudi mladostniki in starši, saj igrače (sestavljenke) lahko k igri pritegnejo vso družino, povežejo

vse njene člane. Igrače iz Igroteke si
bodo obiskovalci knjižnice (otroci) lahko izposodili, v obogatenem in prenovljenem igralnem kotičku pa se bodo
otroci lahko še najprej družili, igrali,
prisluhnili pravljici, starši pa ta čas zase
izbirali knjige oz. listali po revijah.
Številne udeležence jubilejnega praznovanja in odprtja Igroteke je najprej
v šolskih prostorih pozdravila in kulturni program vodila direktorica Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik (pod to knjižnico spada
komendska) mag. Breda Podbrežnik Vukmir.
Nastopile so Srnice iz Vrtca Mehurčki pod
mentorstvom Maše Sitar, mažoretke »Twirling
in« Mažoretnega kluba Komenda, obiskovalce
pa je s svojim »stand up« nastopom Pehar suhih
fig (na šaljiv način je predstavil slovenske književnike in ljudi po pokrajinah) nasmejal komik
in prevajalec Boštjan Gorenc – Pižama.
Slavnostni govornik komendski župan Stanislav Poglajen je po pozdravu vsem udeležencem (med njimi je bila tudi direktorica občinske
uprave Majda Ravnikar) dejal, da je desetletno
obdobje delovanja knjižnice priložnost tudi za
oceno. Velike vrednosti je, da je taka ustanova
v Komendi, da jo občani radi obiskujejo zaradi
njene raznovrstne ponudbe in da knjižnica

lepša in bogati njihovo življenje. Občina njeno
delovanje podpira z delom denarnih sredstev
za nakup knjižnih in drugih novosti.
Jubilej knjižnice je polepšala tudi prodajna
razstava slikarke Simone Kokelj. Prazničnega
dogodka so se udeležili tudi redni obiskovalci
knjižnice Irena, Blaž in Darja. V knjižnico prihajajo z otroki, v njej pa najdejo primerno branje
tudi zase. Irena ima posebej rada poezijo (pesnika
Toneta Pavčka) in druga leposlovna dela, Blaž
knjige s področja športa in filozofije, Darja dober
roman za na dopust, rada pa tudi pogleda v katero
od revij. Vsem je všeč, da je na malem prostoru
toliko vsega, da je gradivo za izposojo pregledno
in da je mogoče v knjižnici dobiti v izposojo dobre, zanimive in raznovrstne knjige. Pohvalili so
prijazno osebje, posebej voditeljico knjižnice
Majo Šinkovec Rajh.
Jožef Pavlič, A. Ž.

Bolj upoštevati invalide
Društvo Malteška pomoč Slovenija je v sodelovanju z založbo Družina izdalo priročnik o
vključevanju invalidov v življenje Cerkva na
Slovenskem z naslovom Cerkev vseh in za
vse. Pri njem je sodelovalo 37 oseb in številne
organizacije, posebej tiste, ki delajo z invalidi,
ter invalidi sami. Ti so pogosto pri takšnih in
drugih delih »prezrti, opažajo sami. Močno si
želijo, da bi bilo drugače. Sodelovali so tudi
pri predstavitvi priročnika (Sonja Pungertnik,
Slovenka leta 2014, slepa; Dane Kastelic,
predsednik Zveze paraplegikov Slovenije) na

mednarodni dan invalidov 3. decembra v prostorih Družine v Ljubljani.
Pripravljavci in izdajatelj priročnika, posebej invalidi sami, pričakujejo, da bodo »zdravi« to knjigo, prvo te vrste v Sloveniji, vzeli v
roke, jo prebrali in se po njej ravnali. Od študentov Teološke fakultete v Ljubljani dalje,
članov Župnijskih pastoralnih svetov in drugih cerkvenih organizacij, pa tudi odgovornih
za kulturne spomenike (včasih se zatakne pri
pridobitvi dovoljenja za klančino pri zgodovinsko in umetnostno pomembnih cerkvah),

Delovna akcija markacistov

V soboto, 29. novembra 2015, smo markacisti PD
Komenda organizirali delovno akcijo, v kateri
smo zamenjali dotrajan most na poti, ki vodi od
planinskega doma proti Komendski Dobravi.
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V akciji nas je tokrat sodelovalo devet. Poleg
markacistov, še nekaj ostalih članov PD Komenda. Najprej smo podrli in razžagali stari
dotrajan hrastov most in pripravili temelje za
novega. Na temelje smo
postavili dva masivna dvesto kilogramska nosilca in
nato nanju pritrdili deske.
Za varen prehod smo postavili še ograjo ter poskrbeli za nekaj tehničnih izboljšav in nov Kostanjev
most je bil gotov. Ker smo
imeli ves material že vnaprej pripravljen in ker nas
je bilo veliko, smo akcijo
končali v slabih štirih urah.
Zahvaljujemo se Tesar-

ter ukrenili vse potrebno, da bo za invalide
dobro poskrbljeno najprej na cerkveni pa tudi
na drugih (družbenih) ravneh. V Komendi je
pri župnijski cerkvi sv. Petra in na poti na
pokopališče za invalide to že urejeno (klančini), prav tako glede njihovega dostopa v
osrednjo občinsko stavbo. Prav bi bilo, da se
na to misli, načrtuje in uredi tudi pri drugih
zgradbah in prostorih. Invalidi to od zdravih
ljudi pričakujejo. Kaj in kako, podrobneje
svetujejo pisci priročnika.
Jožef Pavlič

stvu Igor Štebe za darovan in pripravljen les
in družini Orel za izposojo traktorja.
Marko Jurkovič, načelnik markacistov PD
Komenda
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Prenos letnega dopusta k novemu
delodajalcu

Delodajalec sprašuje, ali mora v primeru, da namerava zaposliti novega
delavca s 1. 3. 2016, delavcu omogočiti
izkoriščenje letnega dopusta, katerega
je delavec pridobil pri prejšnjem delodajalcu in ga ni v celoti izkoristil. Delodajalca še zanima, ali je dolžan
omogočiti takšnemu delavcu koristiti
dopust v primeru, če prinese potrdilo
o neizkoriščenem letnem dopustu.
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
izrabo
letnega dopusta veže na pravico
Tanja Glušič
do pridobitve letnega dopusta. Tako
skladno s prvim odstavkom 161. členom ZDR-1 delavec, ki se zaposli
oziroma mu preneha delovno razmerje tekom leta, pridobi pravico do
sorazmernega dela letnega dopusta, do 1/12 za vsak mesec zaposlitve
(t.i. sorazmerni del letnega dopusta). Če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak
delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela letnega dopusta
glede na trajanje zaposlitve delavca pri tem delodajalcu v tekočem ko-

POD DROBNOGLEDOM

Kisanje repe in zelja

V zimskem času je izbor sezonske zelenjave veliko manjši kot sicer. Sedaj tako
pogosteje posegamo po konzerviranih
živilih, med katera sodita tudi kislo zelje
in repa. Za obe živili velja, da sta zdravju
koristni in cenovno dostopni ter enostavni za pripravo. Uživamo ju lahko tudi
brez predhodne termične obdelave, zato
ju enostavno v svojo kuho vključijo tudi
tisti, ki so manj vešči kuhanja.
Poznamo več sort repe, ki je primerna
za
našo prehrano. Za kisanje je najpriBlaž Filipič
mernejša strniščna repa, ki je imela pomembno mesto v prehrani naših prednikov, še posebej pred razmahom
pridelave krompirja.
Repo kisamo na podoben način kot zelje. Olupljeno in običajno na
debelo naribano repo posolimo in dobro pretlačimo ter tako iz nje
sprostimo sokove. Pretlačeno repo zalije tekočina in tako ustvari anaerobne pogoje (pogoje brez kisika), ki so potrebni za kasnejši naravni
biotehnološki proces. Repo nato obtežimo, s čimer iz nje iztisnemo
mehurčke zraka in s tem preprečimo, da priplava na površino, kjer bi
se zaradi stika z zrakom pokvarila. Repa je tako pripravljena za kisanje. Proces v temnem prostoru spontano poteka tri do štiri tedne. Kisanje za nas opravijo mikroskopsko majhni organizmi – mlečnokislin-

OLGIN KOTIČEK

ledarskem letu (drugi odstavek 161. člena ZDR-1). To pomeni, da boste
kot delodajalec zavezani omogočiti delavcu izrabo dopusta za leto
2016 od marca dalje, pri čemer je višina letnega dopusta odvisna od
trajanja pogodbe o zaposlitvi in števila dni letnega dopusta na letni
ravni. Delavcu novi delodajalec ni dolžan omogočiti izrabe letnega
dopusta, katerega je delavec pridobil pri prejšnjem delodajalcu. V
vsakem primeru je za izrabo letnega dopusta pridobljenega pri prejšnjem delodajalcu slednji v celoti odgovoren za njegovo izrabo. Tako
tudi morebitno predloženo potrdilo prejšnjega delodajalca o neizrabljenem letnem dopustu delavca pri prejšnjem delodajalcu, novega delodajalca ne zavezuje. Nedvomno pa se lahko pojavi vprašanje odškodnine
prejšnjega delodajalca za neizrabljen letni dopust, kadar delavec letnega dopusta pri prejšnjem delodajalcu iz razlogov na strani delodajalca
ne bo mogel izrabiti.
Dodajam pa še, da
Tanja Glušič – odvetnica
ZDR-1 omogoča, da se
Odvetniška družba Glušič o.p., d.o.o.
delavec in novi deloPod Javorji 6, PC Žeje pri Komendi
dajalec ne glede na naT: 01/23-45-347
vedeno lahko dogovoE: info@glusic.si
rita tudi drugače.

ske bakterije. Ti, za nas sila koristni mikoorganizmi, s pomočjo katerih
mimogrede pridobivamo tudi jogurt in številne druge fermentirane
izdelke, namreč sladkor pretvorijo v mlečno kislino, ki učinkuje kot
konzervans.
Tako skisana repa vsebuje veliko količino hranilnih snovi, med drugim folno kislino in številne antioksidante. Bogata je s kalcijem, natrijem, kalijem, magnezijem, železom, fosforjem ter vitaminoma B in C.
Njeno uživanje koristno vpliva na dihala, žilni sistem, čisti kri ter deluje
kot probiotik in prebiotik. Ti pomagajo naši prebavi in dvigujejo telesno
odpornost, katere sidrišče je prav v prebavnem traku. Ker kisla repa
vsebuje veliko količino vlaknin in vode, nam hitro da občutek sitosti.
Slednje je tudi razlog, da kislo repo številni uživajo v sklopu shujševalnih in očiščevalnih diet.
Verjamem, da bo komu od vas tokratni članek navdih za pripravo
obroka s kislo repo. Če slučajno ne poznate kakega dobrega recepta ali
pa si želite poizkusiti kaj novega, boste na spletu ali v kakšni tradicionalni slovenski kuharski knjigi zlahka našli kak dober recept za njeno
pripravo. Če pa imate v sebi kanček entuziazma pa se lahko kdaj tudi
sami lotite kisanja. Tako boste lahko namesto
INŠTRUKCIJE PREM
v trgovino ali h kakemu
matematika, fizika, kemija
Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.
kmetu po kislo zelje ali
Za vse, ki želijo razumeti in znati več.
repo šli kar v svojo
www.prem.si, 031 361 305
shrambo.

Leto se izteka

December je mesec obdarovanj in pred
prazničnimi dnevi pogosteje zavijemo v
trgovine. Velikokrat kupimo kaj takega,
česar zares ne potrebujemo ali brez tega
ravno tako lahko preživimo. Zavestno kakšen obisk trgovine lahko izpustimo. Rajši
namenimo kakšen evro tistim, ki ga potrebujejo za preživetje. S tem dejanjem bomo
v prihajajočih prazničnih dneh prižgali luči
ne le na smrečici, temveč tudi v očeh. Naj
zasijejo luči in oči!
Ustvarimo si lepe praznične dni in prijeOlga Hace
tno vzdušje. December je mesec, ko večina
gospodinj peče ves advent, zato nam dom prijetno diši.
Lep vonj po hiši pustijo tudi pečeni mafini iz rožičeve moke.
Potrebujemo: 25dkg moke, 10dkg rožičeve moke, 10dkg čokola-

de, 10dkg sladkorja ali dve žlici agavinega ali javorjevega sirupa,
10dkg margarine, 4 zelo zrele banane, 2dcl mleka, po žličko cimeta,
janeža, ingverja in mletih klinčkov in 1 pecilni prašek ali žličko vinskega kamna.
Banane in margarino dobro pretlačimo z vilicami. Dodamo vse začimbe in sladilo. Dobro premešamo. V drugi posodi pomešamo moko,
sesekljano čokolado in pecilni prašek. Dodamo banane s sestavinami in
prelijemo z mlekom, dobro premešamo. Pečemo kot mafine v naprej
ogreti pečici pri 160°C dobre pol ure. Rahlo ohlajene postrežemo s čajem, ki ga osladimo z medom. Morda pa si ob koncu leta privoščimo
kozarec kuhanega vina, da si poplaknemo letošnje skrbi.
NAJ VAM TEKNE V DOBRI DRUŽBI!
V letu, ki prihaja, Vam želim mir v duši, zdravja v telesu in ljubezni
v srcu!
Olga Hace
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Naj bo novo leto obžarjeno z ljubeznijo in prijateljstvom, polno malih
presenečenj in presenetljivih radosti, ganljivih in čudovitih objemov,
zašepetanih zahval in otroških poljubov. Spoznati pravo pot, prave
ljudi, storiti prave reči in v sebi in
drugih najti le dobre stvari ob Novem letu želi Twirling in mažoretni
klub Komenda.

Občankam in občanom Komende želimo
vesele božične praznike ter srečno in
zadovoljno novo leto 2016

Športno društvo Komenda
Vsem občanom želimo blagoslovljene
božične praznike, obilo zdravja in sreče
v Novem letu

Lista za TURIZEM
RAZVOJ
NAPREDEK
želi vsem občankam in občanom Komende
vesele božične praznike, zdravje, uspešno
in srečno leto 2016

Vesele praznike in srečno novo leto 2016
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Društvo upokojencev Komenda želi vsem
svojim članicam in članom ter vsem občanom blagoslovljene božične praznike in
veliko zdravja, sreče, zadovoljstva in
ustvarjalnosti novem letu 2016. Iskrene čestitke ob Dnevu samostojnosti in enotnosti.
Upravni odbor in poverjeniki

Aplenca

ZNANSTVENICA IN DOBROTNICA MARIJA BERNIK
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Želim vam: Samo navzgor

Komendske mažoretke izkazale čast in se zahvalile dobrotnici Mariji Bevčar Bernik.
Na zahvalno soboto, 7. novembra
2015, so se komendske mažoretke pod vodstvom trenerke Anite
Omerzu, v organizaciji predsednika TMKK, Gregorja Miklja,
na pobudo in ob sodelovanju dr.
Marte Ciraj, zahvalile dobrotnici
gospe prof. dr. Mariji Bevčar
Bernik za denarno pomoč pri
udeležbi na svetovnem prvenstvu
v Kanadi. V lepem sončnem jutru,
v katerem se je megla dvignila
prej kot po navadi (tako smo slišali komentirati tamkajšnje gledalce), so, s strani trenerke Anite dobro pripravljene na to, da gredo
polepšat dan ljudem v domu starejših in izrazit hvaležnost plemeniti
dobrotnici, izjemno lepo urejene, z velikim žarom v očeh, nasmejane in
vesele, prikorakale ob Radetzky maršu in nato brezhibno odplesale tri
skupne točke, s posebnima točkama pa sta nastopili tudi udeleženki
svetovnega prvenstva v Kanadi, Lina Majcen in Urška Štebe. Ob
koncu ji je predsednik Mikelj izročil priznanje in cvetje.
Duša doma, župnik Tone Kompare, se je pripeljal na kolesu točno ob
11 uri, ko je bil napovedan nastop, vse je bilo že pripravljeno, prebivalci doma s častno gostjo, gospo Bernik, pa v velikem pričakovanju. Prireditev je povezoval predsednik TMKK Gregor Mikelj, in je predstavil
zgodovino TMKK, kakor tudi twirling športa in seveda tudi največje
dosežke komendskih mažoretk, ekipno in posamično. Življenjsko pot
prof. dr. Marije Bernik pa je opisal v. Jožef Ciraj. Povedal je med drugim, da je pričela svojo pot po svetu kot begunka, kljub temu je z odliko
diplomirala na medicinski fakulteti v Zaragozi (Španija) in nato odšla v
ZDA (Chicago), kjer se je poročila z že uveljavljenim slovenskim strokovnjakom (pred tem tudi beguncem) dr. Jožetom Bernikom. Postala je
raziskovalka in profesorica na tamkajšnji univerzi. Njeni znanstveni
dosežki so pomembno vplivali na razvoj medicine na področju ledvic in
krvnih strdkov, o tem je s sodelavci posnela tudi znanstveni film z naslovom The Human Kidney in Culture, za katerega je leta 1969 prejela
prvo nagrado na Mednarodnem kongresu znanstvene in didaktične kinematografije v Padovi. Z možem Jožetom sta bila dobrotnika dvanajstim slovenskim študentom, ki sta jim omogočila šolanje na ameriških
univerzah. Svojo umetniško zbirko sta darovala Nuk-u in Zavodu sv.

Stanislava, svoj bogat znanstveni opus, vključno s filmom o ledvicah je
prof. Bernikova podarila Inštitutu za zgodovino medicine Medicinske
fakultete v Ljubljani. Dobrotnica je gospa Marija še tudi sedaj, ko po
smrti svojega ljubljenega in spoštovanega moža živi v lepem Domu sv.
Janeza Krstnika v Trnovem.
Dogodek je izzvenel kot mala slavnostna akademija. Marija Bernik,
znanstvenica svetovnega slovesa, je bila iskreno vesela hvaležnosti in
pozornosti, ki so jo izkazali mladi, srčni ljudje. V svoji zahvali je povedala: »Ne morem izraziti dovolj hvaležnosti za to, kar ste mi priredili!
Želim vam vsem, da bi napredovali – samo navzgor, samo navzgor. Želim
vam vsem vztrajnost, delavnost, upanje, vedno…«
Marta Ciraj

Anai Erce na svetovnem prvenstvu
Deček, ki kot plesalec, član plesnega kluba Miki, ki se mu obeta
odlična kariera, Anai Erce iz Most,
o katerem smo že pisali v našem
glasilu, sodeč po zadnjih tekmovalnih rezultatih na dveh svetovnih
prvenstvih, leze proti vrhu stopnic
za najboljše.
Letos je na svetovnem prvenstvu
v svojih kategorijah, osvojil dve
zavidanja vredni uvrstitvi. 26. septembra se je kot član skupine »gasilci« udeležil svetovnega prvenstvo
v Ostravi na Češkem. Njegova
skupina se je uvrstila na visoko 7.
mesto.
V Riminiju (Italija) pa se je med
53 tekmovalci med hip hop solodečki povzpel na 19. mesto. Za prvo
tekmovanje na svetovnem podiju
zelo obetajoč rezultat.
Da je fantič pridobil tudi malo

širši razgled po svetu okoli sebe, je s starši obiskal še San
Marino, in si razširil obzorje o
življenju v tujini. Ogled mesta
je bil vsekakor zanj dogodek, ki
mu je poleg priznanja organizatorja tekmovanja, prinesel tudi
zrelejši pogled na vse, kar lahko
doživi in vidi v tujini.
Oba starša ga zagotovo vodita po pravilni poti, kjer združuje
veselje do plesa in pridobiva
lasten pogled na življenje. Treningi trajajo običajno po 5 ur,
pa mu za šolsko delo in izobrazbo kljub temu ne zmanjka
volje in energije.
Kdaj bomo lahko pisali zopet
o kakem uspehu na državni ali
celo mednarodni ravni, pa Anai
in starši komaj čakajo.
Tone Ogorevc
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ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
KRAJEVNA ORGANIZACIJA
KOMENDA
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE TER ZDRAVO IN USPEHOV
POLNO V NOVEM LETU 2016
VAM ŽELI
KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA BORCEV
ZA VREDNOTE NOB KOMENDA.

Društvo psorijatikov Slovenije
Podružnica Ljubljana
Vsem občanom želimo blagoslovljene božične praznike, obilo zdravja in sreče v
Novem letu

SOCIALNI DEMOKRATI
Območna organizacija Kamnik
Želimo Vam vesel Božič
in srečno Novo leto 2016.
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Krajevni odbor Rdečega
križa Komenda in
Križ vsem občankam
in občanom občine
Komenda želi vesele in
mirne božično novoletne
praznike. V letu 2016 pa
veliko sreče in zdravja.

Aplenca
Ob
koncu leta pa v neznano

Ko greš, pojdi zmeraj do konca.
Spomladi do prve cvetice,
Poleti do zrele pšenice,
Jeseni do polne police,
Pozimi do snežne kraljice,
V življenju do prave resnice..
/Pavček/
V duhu tega gesla naši upokojenci z izkušeno vodnico Marijo Špehonja
leto za letom ubirajo korake in kilometre podolgem in počez po naši,
nikoli prepotovani in preiskani Sloveniji, pogumno pa so odprli široka
vrata v svet bližnjih sosednjih dežel. Pestrost, organiziranost in izobraževalni značaj te večletne tradicije izletov presegajo vsa pričakovanja.
Upravičeno. Vsako leto se sklene z zanimivim izletom v neznano, kar
ustvarja napeto pričakovanje, skrivnost, radovednost in ugibanje smeri,
poti in končnega cilja. Ta je že v avtobusu (z dodatnim kombijem) bil
kar hitro razkrit: Lendava. Seveda z vmesnim zajetnim zajtrkom v Benediktu na kmetiji, kjer smo pravzaprav vzeli v zakup vsakoletno trgatev,
tako da so se spletle prijateljske vezi, ki se okronajo še s silvestrovanjem
v najdaljši noči na tej resnično gostoljubni gostilni. Tudi pozno kosilokočerjo smo imeli nazaj grede prav tukaj in nad pokušino vinskega le-
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tnika smo bili navdušeni. Naše roke so jeseni božale in spoštljivo trgale
polne, zdrave, od sonca pijane grozdne jagode. Tukaj doživljamo žlahtno folklorno tradicijo z vsem, kar je nekoč sodilo zraven.
Na vmesni postaji v Gornji Radgoni smo v vinski kleti spoznavali vse
zahteve strokovnega stekleničenja radgonskih penin, ki pomenijo vrhunec vinarstva in tudi prefinjenega uživanja te praznične napitnice, ki je
tako posebna in občutljiva, da se s čašo penine ne spodobi glasno trčiti,
da se plemenite arome ne premešajo.
Lendava nas je pozdravila v polni jasnini in njene gorice so zasijale v
prepoznavnem celovitem loku na robu slovenskega obmejnega sveta. S
krajevno vodnico smo se prepustili razlagi, se povzpeli na hrib Svete
Trojice s cerkvico ter se poklonili junaškemu borcu proti Turkom, stotniku Hadiku, ki si je nesmrtnost ustvaril po čudnem naključju in zdaj
kot razstavna mumija še po 400 letih s svojim izpostavljenim skeletom
priča o posebnih procesih fizičnega razkroja, čemur je mogoče botrovala tudi romantična ljubezenska zgodba z bližnji grajsko hčerjo. Njene
solze in Hadikove kaplje krvi so se zgostile v žlahtne rose vinske kapljice. Turistična ponudba živi in se trži z zgodbami, ki osmišljajo trdo delo
in mu dajejo duhovni pečat.
Povsod je opazna dvojezičnost, prevladuje madžarščina (posebno pri
starejših ljudeh), saj je Prekmurje šele v l.1920 bilo priključeno Sloveniji. Valovi reke Mure pripovedujejo najlepše zgodbe: o hrepenenju,
ljubezni, tragedijah in melanholiji tamkajšnjega človeka. Široka panonska ravan brez ostrih grebenov odpira pot sanjam, milini in otožnemu
melosu. To smo začutili na novem visokem razglednem stolpu, ki ponuja razgled za daljnimi obzorji na štiri mejne države-za neskončno ravnino le ob največji jasnini zaznaš razgibano črto gorskih verig. Lendava se
ponaša z urejeno in obnovljeno sinagogo in pokopališčem nekoč zelo
močne židovske skupnosti.
V to idilo pa je nenadoma zarezal pogled na kompleks begunskih šotorišč in zaslutili smo našo človeško negotovo pot v neznano, v novi
Babilon, ob vsem blišču prazničnih dni, brez pravega cilja.
Naj nas ob vstopu v to neznano prihajajoče leto povezujejo dobre
misli in želje, da s plemenitimi druženji obogatimo naš vsakdan, s hvaležnostjo za vse naše poti.
Ivica Ogorevc

Miklavžev pohod na Kamniško sedlo
December zimski letni čas kot, da bi se ustavil čas, še posebno, če stisne
mraz. Topel dom ob kaminu, kjer prasketa čarobni ogenj, skodelica
vročega čaja s cimetom in suhim sadjem, v pričakovanju prazničnih dni
in prihod treh dobrih mož. Zakaj pa ne.
A Skadolci smo bolj aktivni in zima je naš letni čas. V ŠD Suhadole
so aktivni člani, ki jim je gibanje v naravi, naš življenjski moto. Gibanje,
sprehodi še posebno po škripačajočem snegu, tek in tek na smučeh,
smučanje, smučarski skoki, drsanje in hokej, planinstvo in alpinizem…
To so športi … To smo mi!
Prvi dobri mož nam posodi Ime in pokloni čarobno sončno soboto, ter
tudi nekaj severne sapice, saj je že meteorološka zima. Tomaž Pibernik
tudi član AO Kamnik je bil dežurni »ta prvi vikend v tem mesecu« in
oskrbnik Koče na Kamniškem sedlu; ter sokrivec o ideji Miklavžev
pohod na Kamniško sedlo. Mesec dni pred pohodom smo obvestili člane, da so imeli čas za kondicijsko pripravo, saj pot ni kratka, ne ravna.
Zjutraj nas je odrinilo pet pohodnikov iz parkirišča za domom v Kamniški Bistrici. Planinske oznake nas spomnijo o časovni dolžini (3:45h) in
nas usmerijo desno na strmo peš pot, ki nas nekoliko višje pripelje do
zanimivega prehoda pod previsnimi pečinami. Še naprej strma pot pa
nas nato pripelje do spodnje postaje tovorne žičnice. Tu smo bili že dobro ogreti in v pogovorih napravili dokončen plan o na daljnem vzponu
na Brano. Naprej v rahlem prečnem vzponu prečimo razmeroma strma
pobočja, za katerimi se nam z leve priključi pot z višjega izhodišča
(Jermanca). Tu nas preseneti še en član Andrej Lah in se man pridruži za
nekaj minut, ker je bil odločen nadaljevati pot skozi Repov kot in nato
na Planjavo. Še pozdrav in Srečno. Vidimo se na sedlu. Do znanega
počivališča Pri Pastirjih (1440 mnm), kjer stoji zasilni bivak, smo padli
kot naviti v pravem spomladanskem vremenu. Tu smo se ločili. Tadej,
Jure in jaz smo krenili proti sedlu še bolj odločno, Sonja in Peter pa

uživancijsko po opoldanskem soncu ujeta med Brano in Planjavo.
Ju, Ju, juhuhuuuu žabe so tu, ošvrkneva oskrbnika in že s Tadejem z
derezami prečkava zasneženo melišče nad Okrešljem. Še malo poplesavanja po sivem parketu in s skodelico vročega čaja s cimetom nazdraviva mojemu prvemu vzponu na Brano (2253 mnm), fotka, kaj več volje
ni bilo zaradi hladne sapce. In že smo skupaj zbrani v koči na Kamniškem sedlu (1864 mnm), kjer nas postreže Tomaž s čajem in dodatkom
(cimeta je zmanjkalo). Tu gori fletno je, v dobri družbi bučno je, ob zimzelenih zvokih z Eldo Viler nas v koči 15 planincev zbralo se, tudi
Andrejček. Malca, sonček. Pozdrav planincem, Tomažu in že rinemo
pod Planjavo na zasneženo pobočje, po katerem se kot otroci odpeljemo
v dolino do Pastircev. In v domu v Kamniški Bistrici končamo pohod v
pol osmih urah (7.30) s postanki.
Planinski pozdrav od ŠD Suhadole.
Franci Groznik
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OO DeSUS
Komenda
Spoštovane občanke, spoštovani občani, želimo vam mirne in lepe praznične
decembrske dneve, v letu 2016 pa vse
dobro, predvsem veliko zdravja in sreče.

V SRCIH SE NAŠIH NAJ
RADOST RAZLIVA,
SVETU ZAVLADA
DOBROTE NAJ MOČ.
Vsem cenjenim občankam in občanom ob prihajajočih
Božičnih praznikih in v Novem letu 2016 želi miru,
sreče, zdravja, blagostanja in tihega zadovoljstva
Krajevni odbor
RK Moste.
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Aplenca

LOJZETU LAHU
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Nagrada za življenjsko delo

Festivalna dvorana v Ljubljani je konec novembra (26. 11.) s Kasaško centralo Slovenije že tretje leto zapored na svečani akademiji
imela v gosteh 180 povabljencev na podelitvi priznanj najboljšim v
pretekli sezoni. Na njej pa so se spomnili tudi nekaterih posebej
zaslužnih posameznikov, ki so prejeli nagrade za življenjsko delo.
Med njimi je bil tudi predsednik Konjeniškega kluba Komenda
Alojz Lah.
Kdo in kaj je bil, in je še danes, v občini Komenda Lojze Lah, simbolično pove tudi datum 15. maj 2002. Takrat je na slavnostni seji Občinskega sveta ob občinskem prazniku prejel priznanje - listino Častnega
občana občine Komenda. Bilo je to v novonastali občini v samostojni
Sloveniji prvo priznanje oziroma imenovanje častnega občana v občini
Komenda.
Za njegovo življenjsko zgodbo velja: »Ni prave poti
brez volje, vztrajnosti
in cilj.«
Spominja se, da je
velikokrat brez izkušenj in osnovnega
znanja sam v praksi
iskal pravilne rešitve
in potrditve. Veliko
se je učil. Za končne
izdelke je bilo potrebno orodje, ki so
ga sami v obrti razvijali in delali doma. Spominja se, da so na primer začeli delati kontakte
za žarnice za RR Niš.
Bili so stresni trenutki in zdravila; in potem zdravniški nasvet, naj
počne tisto, kar ga pomirja... In kupil je konja. Vsak dan je bil za uro,
dve na hipodromu, kjer je že sicer bil član ob ustanoviteljih kluba.
Zdravil kmalu ni več potreboval, saj je imel - konja. (Poznano je, da je
konj Jasin GL na tekmovanjih osvojil kar 60 pravno priznanih zmag;
dejansko pa še kakšno več).
1978. leta, po nekajletnem delu, kot podpredsednik kluba ob Janku
Juhantu, je postal predsednik Konjeniškega kluba Komenda. Klub je
nadaljeval dotedanje delo in začel povezovati tudi društva v Komendi.
Finančno jim je pomagal, saj se je začelo prirejanje takrat poznanih
tombol po Sloveniji z lepimi nagradami; v Mariboru, Celju, Ljutomeru,
Domžalah , v Ljubljani. Z denarjem od prirejanja tombol pa so pridobivali zemljišča, širili in podaljšali kasaško stezo, kupili traktor za stezo,
urejali hlev...
Sredi devetdesetih let v minulem stoletju je Lojze Lah, ko je kot poznana firma Kmetijski center Lah Komenda razstavljal na Gorenjskem
sejmu v Kranju, s še štirimi razstavljavci pripravil prvič razstavo kmetijskih strojev in mehanizacije v Komendi. Tako je Konjeniški klub pod
njegovim predsednikovanjem začel prirejati sejme v Komendi, ki so v
dvajsetih letih (jubilej so praznovali letos) postali med največjimi v
Sloveniji; tako po številu razstavljavcev in obiskovalcev iz cele Slovenije in tujine.
Kasaške prireditve in sejmi so tako iz leta v leto postajali vse bolj
prepoznavna, povezovalna in uspešna dejavnost Konjeniškega kluba. In
tako so leta 2010 ob sodelovanju z občino in takratnim županom Tomažem Drolcem tudi zrasli novi hlevi, ki so danes med najlepšimi ne le v

Sloveniji, ampak tudi v širšem sosednjem prostoru izven meja države.
***
»Konjeniški klub Komenda s predsednikom Lojzetom Lahom je
bil vsa leta njegovega predsedovanja v skoraj štiridesetih letih, kot
pravimo, razvojni in organizacijski motor družabnih oziroma
športno-društvenih in poslovnih dogajanj v občini in tudi izven nje.
Skupaj z občino Komenda tudi danes nadaljuje to društveno in
poslovno sodelovanje. V skoraj že 40. letih dela in vodenja Konjeniškega kluba z upravnim odborom in s člani kluba je Lojze Lah še
vedno vodilno ime, ki s strokovnim znanjem in izkušnjami potrjuje
in tudi poudarja doma in prek meja poznano ime Konjeniškega
kluba Komenda - organizatorja konjeniških in sejemskih prireditev
in s tem tudi prepoznavnosti imena Občine Komenda,« so med drugim v obrazložitvi zapisali ob podelitvi nagrade za življenjsko delo, ki
jo je prejel na slavnostni akademiji.
A. Žalar

Da je Konjeniški klub Komenda med najbolj uspešnimi konjeniškimi
klubi v Sloveniji, je letos potrdil tudi z organizacijo Miklavževih dirk v
Komendi. Šest dirk se je v soboto, 5. decembra, popoldne zvrstilo na
hipodromu v Komendi in med njimi je bila še posebej zanimiva spominska dirka Franca Seršena pod pokroviteljstvom hiše Spenter. Zmagovalec z Jolly GJ je bil član domačega kluba Roman Jerovšek. Prireditelji pa so poskrbeli, da je nazadnje najmlajše obiskovalce po šestih
dirkah obdaril tudi Miklavž.
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MEDOBČINSKA GASILSKA VAJA
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Požar v Lidlovi kuhinji

Natanko 100 (sto)
operativnih gasilcev iz
osmih društev s sedemnajstimi vozili je
sodelovalo v sredo,
25. novembra, pozno
popoldne v veliki
medobčinski gasilski
akciji pri domnevnem
gašenju požara in reševanju v firmi Lidl v
Poslovni coni Komenda. Kot rečeno, je bila
to le velika medobčinska vaja v organizaciji gasilcev iz Most iz Gasilske
zveze Komenda.
Gasilci PGD Moste so vajo organizirali v okviru Meseca požarne
varnosti, ki pa je bila zaradi izgradnje ceste Moste -Vodice nekajkrat
prestavljena. V njej so poleg gasilcev Komende, Most in Križa iz Gasilske zveze Komenda sodelovala tudi gasilska društva Kamnik, Duplica
(GZ Kamnik) in Mengeš, Loka, Topole (GZ Mengeš).
Reševanje in operativno delovanje je bilo opredeljeno na upravni del

logističnega centra Lidl v pritličju in v dveh etažah. Štabno vodenje z več
sektorji pod vodstvom Romana Koncilije iz Most je med drugim odredilo
tudi evakuacijo zaposlenih iz objekta, usposobljenost pa so preizkušali z
reševanjem in iskanjem zajetih v požaru v posameznih prostorih. Uporabili so tudi lestev kamniških gasilcev za reševanje iz prvega nadstropja.
Z vajo so gasilci PGD Moste, kot osrednja enota, želeli preveriti
usklajeno delovanje in vodenje tako velike intervencije, saj je v PC
Komenda kar nekaj velikih objektov in bi bila udeležba omenjenih enot
potrebna tudi ob morebitnem resničnem požaru ali večji nesreči.
Vajo so spremljali tudi župan občine Komenda Stanislav Poglajen (tudi
v vlogi gasilca), predsednik Gasilske zveze Komenda Jožef Sušnik in poveljnik Gasilske zveze
Komenda Janez Hlade.
Za izvedbo in preizkus
posredovanja ter reševanja, pomembnega tudi
za firmo, se je po končni
vaji gasilcem zahvalil
tudi Andrej Marolt, ki
ima na skrbi varovanje
oziroma varnost v Lidlu
v Sloveniji.
A. Žalar

Novice iz PGD Komenda
Gasilska mladina je zaključila zelo uspešno leto. Udeležili so se vseh
tekmovanj, ki sta jih organizirale Gasilske zveze Kamnika in Komende.
Udeležili so se tekmovanja v regijski orientaciji in kvizu. Po vsakem
tekmovanju so pridno seštevali točke in si na koncu priborili skupno
drugo mesto.
Prvo mesto so tudi letos osvojile PGD Tunjice, vendar le za 30 točk.
Razglasitev rezultatov je potekala po tekmovanju iz pikada 27. novembra 2015 v izvedbi Moste, kjer so prav tako osvojili eno srebrno medaljo.
Največji uspeh so seveda dosegli mladinci in pionirke, ki so se na regijskem gasilskem tekmovanju uvrstili na državno gasilsko tekmovanje, ki
bo prihodnje leto v Kopru.
Seveda pa tudi letos naša mladina ni ostala brez počitnic in tako so
mlajši letovali v Savudriji, starejši pa na Rogli. Skoraj brez zimskih počitnic se že pridno pripravljajo na gasilski kviz, ki bo marca prihodnje leto.
Mihaela Poglajen

Mladina PGD Moste

Za nami je uspešno tekmovalno leto 2015. Po sušnih letih ne udeleževanja mladine iz Most smo lansko leto pričeli z obiski mladinskih tekmovanj GZ Komenda in GZ Kamnik. Lansko leto se je poznalo, da je bilo
za nas učno leto, kajti letos smo zelo izboljšali dosežek iz lanskega 12.
mesta na letošnje 5. mesto od 16 društev.
Prvo tekmovanje je bil kviz v začetku marca, ki so ga pionirji nadaljevali tudi na regijskem tekmovanju. Nadaljevali smo z orientacijo nato
z občinskim tekmovanjem in nogometom. Na počitnice nismo pozabili,
zato smo 9 mladih gasilcev poslali na zaslužen oddih v Savudrijo pod
vodstvom mentorja Blaža Maleša. Z novim šolskim letom smo skočili v
rolanje in odšli na tekmovanje v rolanju in na tekmovanje namiznega
tenisa. Zadnjo tekmovalno disciplino v pikadu smo meseca novembra
organizirali v našem domačem društvu, kjer je bil tudi zaključek leta s
podelitvijo pokalov najuspešnejšim društvom. Tekmovanje smo odlično
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izpeljali s pomočjo Slavka in Mihaele Poglajen.
Naše mlade gasilce
smo za redno udeležbo
na naših srečanjih in
tekmovanjih za zaključek
leta peljali v kino, kjer
smo si ogledali risanko
Dobri dinozaver.
Zahvaljujem se vsem,
ki ste pomagali pri delu
in tekmovanjih z mladimi v našem društvu.
Na pomoč!
Mentor mladine PGD Moste, Tadej Poje

Aplenca
Praznična
večerja
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Pa smo spet pripravljeni pomahati v slovo staremu letu, ki je tako hitro minilo. Hiše so že toplo zakurjene, slavnostno božično okrašene, še zadišati mora po praznikih. Ta pridih pa bo prišel iz kuhinje, morda tudi iz kmečke peči. Doma nam je vedno tako lepo.
Kaj pa bomo kuhali za praznike? Naj bo malo drugače, bolj bogato, a
vseeno domače.
Pijača - Aperitiv, vino ali pivo. Za otroke pa domači sok.
Predjed - AVOKADOV NAMAZ na popečenem belem mlečnem kruhu
Juha - KORENČKOVA JUHA
Glavna jed - RAČKA Z RDEČIM ZELJEM IN KUHANI AJDOVI
ŠTRUKLJI S PREKAJENIM MESOM
Solata - ZIMSKA SOLATA
Pecivo - LENČKINA PITA po moje
Za »piko na I« - Žlahtno vino.
Pijača bogov, kot pravijo vinu, potrebuje za rast in razvoj naravne
danosti, ki jih v naši domovini ne manjka. Nekatere vinogradne lege se
celo uvrščajo med najboljše na svetu. Pravijo, da je vinska kultura je v
Sloveniji visoko razvita. A jo pa tudi mi dovolj poznamo, cenimo in
spoštujemo? Vino je zdravilo, vino je živilo in je poživilo. Izbrali ga
bomo tudi glede na vrsto
pripravljene hrane. Zlat lesket v kozarcu, škrlatni žarek vina, naj bo izbran po
naših željah in okusu.
Dobrodošlico domačim
bomo nazdravili z domačim
žganjem, mogoče z doma
namočenimi in pripravljenimi rožicami, lahko tudi z
šampanjcem.

AVOKADOV NAMAZ s
skuto in baziliko
Avokado razpolovimo, izkoščičimo in iz lupine izdolbemo mesnato vsebino.
Avokado mora biti pravilno
zrel - rahlo mehak sadež.
Stresemo ga v skledo, pokapamo z limoninim sokom
in z vilicami pretlačimo do
gladke mase.
Baziliko osmukamo, dobro sesekljamo in dodamo
malo grobe morske soli.
V skodelico k avokadu dodamo še par žlic grobe skute, malo kisle
smetane, mleti beli poper, primešamo baziliko in dobro premešamo. Po
okusu lahko še tudi posolimo.
Namaz postrežemo v skupni posodici. Nalagali si ga bomo na belo
popečene kruhke.

KORENČKOVA JUHA
Na maščobi (olju, masti ali maslu); zadnje raziskave potrjujejo, da je
svinjska mast bolj zdrava kot olje. Boljše je olivno, a tudi to ni dobro
preveč pregreto, kratko popražimo malo čebule in vsaj 5 sveže naribanih
korenjev. Dodamo dve pesti pšeničnega zdroba, kratko popražimo, pomešamo in zalijemo z vročo vodo. Dodamo jušne začimbe po okusu
(poper, marajon, šetraj, muškatni orešček in par brinovih jagod). Pomešamo in solimo po okusu. Če želimo kremno jugo, jo zgostimo z paličnim mešalnikom. S tako pripravljeno juho preje prepričamo otroke.
Ko postrežemo vročo juho na mizo, dodamo še par žlic kisle smetane
in sesekljan peteršilj, seveda po okusu.

PEČENA RAČKA
Račko bomo predhodno dobro očistili. To je zelo zamudno delo. Kadarkoli sem jo sama čistila, sem mislila, da to delam zadnjič. A ker je bila potem
tako slastna, sem vedno v svoji glavi takoj preklicala prvotno odločitev.
Večer pred peko račko dobro natremo s soljo, in na debelo namažemo
z maslom. V notranjost stlačimo eno jabolko- bolj kislo in eno čebulo.
Račko položimo na malo maščobe v nepregorno posodo in jo počasi
pečemo pri 150 stopinj C. Če je zelo mlada (do dve leti) bo dve uri dovolj; če je starejša, jo pečemo precej dlje. Na koncu temperaturo povišamo, da se kožica popeče do hrustljavosti.

RDEČE ZELJE
Na olju ali svinjski masti na hitro popražimo drobno narezano čebulo.
Dodamo 2 žlici sladkorja, in pustimo, da rahlo karamelizira, dodamo
narezano zelje in naribano kislo jabolko. Ko vse skupaj malo upade zalijemo z belim ali rdečim vinom. Dušimo pokrito, tako zelje lepše obdrži rdečo barvo. Po potrebi zalivamo z vodo. Ko je zelje že mehko ga
osolimo in dodamo malo cimeta.

KUHANI AJDOVI ŠTRUKLJI S SUHIM MESOM (dolenjski recept)
Potrebujemo 20 dkg ajdove in 10 dkg bele moke, 3 dkg kvasa, 40 dkg
prekajenega suhega mesa ali 1 domačo klobaso
Najprej skuhamo meso. S še vročo juho, v kateri se je kuhalo meso,
poparimo ajdovo moko, da nastane masa, podobna ajdovim žgancem.
To maso ohladimo, ji primesimo pšenično moko in vzhajan kvas. Vse
skupaj vgnetemo v gladko testo. V testo vmešamo še suho meso narezano na majhne kocke.
Takšno testo oblikujemo
v poljubno klobaso, jo
dobro posipamo s pšeničnim zdrobom (da se štrukelj ne bo prijel na servet)
in zavijemo v bombažni
servet. Na konceh ga povežemo. Kuhamo ga v
slanem kropu 20 – 25
min. Z lopatico poberemo
iz kropa, razvijemo iz krpe in razrežemo na 2 – 3
cm velike kosce. Postrežemo še tople štruklje.
Štruklji zabeljeni z
drobtinicami, solato ali kar
tako, so lahko tudi samostojna jed za večerjo.

ZIMSKA SOLATA
– rezine svežega zelenega
ali drečega zelja, sveže
rdeče korenje, manjša črna redkev, žlica dobrega
oljčnega olja, ščepec soli,
kumine in popra
Zelje narežemo na tanke lističe, korenje in redkev naribamo na srednje veliko. Prilijemo oljčno olje, posolimo, dodamo poper in kumino
po okusu. Solato pomešamo in pustimo čakati kakšne pol ure, da se
okusi lepo pomešajo. Postrežemo posamezno v sklodelicah za solato in
okrasimo z vejico svežega peteršilja.
Ob praznikih, ki prihajajo, ne sme manjkati DOBRA, STARA
SLOVENSKA OREHOVA POTICA. Pri hrani veselo klepetamo in
pridno nazdravljamo.
Da ne bo vedno enako, bom letos spekla še LENČKINO PITO.
Potrebujemo: 30 dkg moke, 2 kos rumenjaka, 12 dkg sladkorja
(lahko tudi malo manj), 1 vanilij sladkor, 1 pecilni, 10 dkg margarine ali
masla, 2 žlici kisle smetane in naribano limonino lupinico.
Moki primešamo pecilni prašek, maslo penasto umešamo s sladkorjem in rumenjakoma in dodamo ostale sestavine. Na deski umešamo z
moko in pecilnim praškom.
Testo razdelimo na dva dela. Pekač namažemo z maslom, večjo polovico testa razvaljamo na velikost pekača in ga lepo položimo po pekaču.
Nadev pripravimo iz rozin namočenih v rumu, nasekljanih orehov ali
lešnikov, 10 dkg sladkorja, malo skute ali svežega sirčka, 2 žlici pšeničnega zdroba, žlica kisle smetane, trd sneg dveh beljakov. Enakomerno
ga porazdelimo po testu.
Razvaljamo drugo polovico testa in z njo pokrijemo nadev . Pečemo
30 min. Pri 200 stopinj C.
Pečeno in malo ohlajeno posipamo z mletim sladkorjem. Razrežemo
v primerne kosce in DOBER TEK!
ŽELIM VAM LEPE PRAZNIKE IN OBILO ZDRAVJA.
Katja Tabernik
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Aplenca

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

Urejena ženska ali moška pričeska
poudarjena lepota in samozavest

Frizerki Jerneja in Bernarda vas pričakujeta
v stavbi zdravstvene ambulante.
Lahko se naročite po telefonu.
Praznične luči sredi mrzle zime, ko nam prijateljstvo ogreje
dlani in se želja vzpne iz srca v višine.

Blagoslovljen božič in srečno novo leto 2016

Trenutki sreče, lepe misli in doživetja, naj vas
v novem letu pripeljejo do osebnega zadovoljstva in uspehov.
Z najlepšimi željami za prihajajoče leto 2016 vam želi
T DENT,
zobna ordinacija Komenda.
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Tel.: 01-8341 287
GSM 041 293 625

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

Vsa lepa doživetja
božičnih praznikov naj
vas razveseljujejo tudi
v novem letu.
Vozniki - srečno vožnjo
v letu 2016!

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

Hvala za zaupanje!

Aplenca

KLEMEN GRMŠEK: SEDMI DEL POTI

Iran

Iran je dežela, kjer je vse drugače, kot se zdi, človek pa rabi kar malo časa, da se privadi na vse
razlike. Poleg tega da imajo popolnoma svoj jezik,
uporabljajo arabsko pisavo in številke, imajo tudi
svoj koledar (trenutni datum je 22. 9. 1394), časovno pa so pred nami za 2,5 ure. Tako pa je tudi
njihov politični sistem precej samosvoj, saj se za
uradno demokracijo skriva popolna islamistična
diktatura in z njo tudi vsa nenavadna pravila. Če
naštejem samo nekaj osnovnih pravil: ženske morajo imeti ruto na glavi, njihov zgornji del oblačila
Klemen Grmšek
pa mora segati do sredine stegen, za moške so
prepovedane kratke hlače, pa tudi svinjina, alkohol in droge so prepovedani z zakonom. Za slednje sem sicer vedel že prej, nisem pa vedel, da
so prepovedani tudi žensko petje, rock, rap in elektro glasba, prepovedano je tudi kakršnokoli druženje med moškim in žensko, če nista poročena ali v sorodu. Tako uradno tu ideja zmenkov sploh ne obstaja. Če ti
je ženska všeč, jo moraš najprej poročiti in šele kasneje spoznati.
Kdor pa je ob tem opisu pomislil, da mora biti tu zelo dolgočasno, se
je pošteno zmotil, saj v Iranu vlada pravilo dveh svetov. En svet je uradni, konzervativni del družbe, ki se odvija v javnosti, drugačen svet pa
se odvija za zaprtimi vrati. Po moji oceni se približno 82 % ljudi požvižga na islam, njihovo vlado in zatežena pravila. Pravzaprav sem ravno
v Iranu spoznal največ ljudi, ki globoko prezirajo islam, vendar, če hočejo obdržati glavo na svojih ramenih, tega ne smejo povedati na glas in
morajo v javnosti zatrjevati, da so muslimani. Če zanemarim tistih 18 %
ljudi, ki so tudi po svojem lastnem prepričanju muslimani, pa je za vse
ostale kršenje teh trapastih zakonov vsakodnevna rutina. Alkohol pijejo,
kadarkoli se pokaže priložnost, droge so še bolj razširjene kot pri nas,
strastem ljubezni pa se predajajo kjerkoli, kamor se je mogoče skriti
pred radovednimi očmi, pa naj bodo poročeni, neporočeni ali pa nekje
vmes. Če se pri nas človek pri izstopu iz hiše počuti, kot da gre v svobodo, bi lahko rekel, da so tu svobodni doma, ko pa se premaknejo iz hiše
v svet, pravzaprav stopijo v neko ogromno kletko.
Da pa vam malo približam današnje stanje v Iranu, se bom dotaknil
časa pred in po njihovi revoluciji.
Islamska revolucija se je zgodila v letu 1979, pred tem je bila Kraljevina Iran zelo bogata, napredna in mogočna država, vodil jo je izredno
sposoben in pošten šah Mohamed Reza Pahlavij, na žalost pa nihova
moč ni bila po godu nekaterim ostalim svetovnim silam in precej na
hitro so se po državi razširile govorice, da je njihov šah pokvarjena baraba, ki goljufa lastno ljudstvo, očitali pa so mu tudi njegovo krutost, saj
naj bi vsako leto na smrt obsodil nekaj ljudi. Istočasno pa se je praktično
od nikoder pojavil nov islamski predstavnik Imam Homeini, ki je na
svojo stran pridobil vse verske fanatike, ki so prav po ovčje odšli na
ulice in protestirali proti tedanji vladi. Če pomislite, da se v 78-milijonski državi 18 % ljudi odloči za protest, to pomeni 14 milijonov ljudi na
ulicah. Ti protesti so bili zelo intenzivni vsak dan in so trajali dober
mesec, takrat pa je šah oznanil, da se bo, če ga pač ne želijo na oblasti,
prostovoljno umaknil in prepustil državo »ljudstvu«. Po tem se je z
družino preselil v Ameriko, kamor ga je povabil sam predsednik Jimmy
Carter. Ker pa so vsi verniki tako zelo podpirali novega verskega pred-
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stavnika, ki jim je obljubljal med in mleko ter nov moderni sistem islama, ki naj ne bi vseboval vseh sedanjih prepovedi, je seveda takoj za
tem prišel na oblast Homeini. Tu nikakor ne gre izpustiti, da je 'sveti
gospod' v trenutku prevzema oblasti usmrtil vse, ki so bili kakorkoli
povezani s prejšnjo vlado, verske zakone pa je vpeljal postopoma v teku
10-ih let. Kako se je država razvijala po revoluciji, lahko najbolje povzamem z dejstvom, da je bil 1 ameriški dolar v času šaha vreden 7
iranskih rialov, danes pa je razmerje med dvema valutama 1 ameriški
dolar proti 34.000 rialov.
Ironično, kako lahko 18 % ljudi spremeni sistem države, le zato ker so
bili bolj glasni in agresivni. Konec koncev pa to ni nič posebnega, saj se
po malce drugačnem modelu to dogaja po celem svetu. Medtem ko
»ovce« volijo tiste predstavnike, ki obvladujejo medije, ostalih 60–80 %
ljudi ne naredi ničesar, saj so mnenja, da sami ne bodo nič spremenili.
Verni ali neverni Irančani, vsi imajo eno skupno točko, to pa je neizmerna gostoljubnost do tujcev. Trenutno sem v Iranu že dva meseca in
pol, pa sem samo štirikrat plačal prenočišče, dobil sem veliko zastonjskih obrokov in še marsikaj drugega. Tudi štopanje je neverjetno enostavno, in to kljub temu, da večina ljudi sploh ne razume ideje štopanja,
včasih je le nekoliko težko razložiti, kaj in zakaj to počneš. Edini ljudje
v Iranu, ki mi redno dvigujejo pritisk, pa so taksisti – ti so včasih tako
nadležni, da sploh ne moreš štopati, če pa jih v mestu uporabiš za prevoz, te bodo ogoljufali, če bo le mogoče. Kar malce smešno, da te v
državi, kjer ti kot tujcu vsakdo hoče nekaj podariti in ti ustreči na kakršenkoli način, taksisti goljufajo ob vsaki priložnosti. Je pa tudi res, da je
iranska prijaznost izgubila nekaj čara in romantike, ko sem spoznal
njihov Tarof.
Tarof je ime za staro vljudnostno nudenje vsega mogočega. To pomeni, da ti velikokrat kaj ponudijo zgolj iz vljudnosti in že v naprej pričakujejo, da boš zavrnil. Lahko se vam zgodi, da celo v gostilni, ko prosite za račun, odvrnejo, da je že v redu in da vam ni treba plačati, s tem pa
seveda nikakor ne mislijo, da vam res ni treba dati denarja, ampak iz vas
hočejo izvleči nekaj prerekanja, češ da si tega zares želite. Po njihovem
»tarofu« moraš ponudbo zavrniti vsaj dvakrat in šele ko ti nekaj ponudijo tretjič, veš, da mislijo resno. Verjetno si lahko predstavljate, kako
izgleda, ko nek Balkanec pride v Iran in sprejme vse, kar mu nudijo.
Sam sem potreboval kar nekaj časa, da sem se privadil na ta sistem, in
še sedaj lahko rečem, da sem boljši v taroku kot tarofu.
Zanimivo je, kako je Iran tako zelo drugačen, pa sem vendar v ljudeh
našel neverjetno veliko podobnosti z nami, še posebej takrat, ko se
umaknemo z oči javnosti. Težko pa je Irančane 'metati v isti koš', saj tu
živi 7 različnih narodnosti (Perzijci 61%, Kurdi, Azari, Luri, Beludži,
Arabci in Turkmeni), te pa se medsebojno močno razlikujejo; tako vizualno kot tudi po obnašanju in načinu razmišljanja. Prav Perzijci pa so
pogosto tudi vizualno precej bolj podobni nam, kot pa sem pričakoval. In
tudi mene nemalokrat zamenjajo za Irančana. Ker pa se trenutno učim
perzijščine, moram omeniti, da sem tudi pri tem našel neverjetne podobnosti z našim jezikom. Veliko imamo enakih besed z drugim pomenom,
nekaj naključnih besed pa je celo povsem enakih z enakim pomenom.
Tokrat nekaj več o Irančanih in njihovi kulturi, naslednjič pa še nekaj
o njihovih mestih in pokrajini.
Khod afes
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Aplenca

Prostovoljno Gasilsko
društvo Križ želi vsem
krajanom vesel Božič
ter srečno, zdravo in
uspešno leto 2016.
Zahvaljujemo se za vso
podporo, ki ste nam jo
nudili v preteklem letu.
Kriški gasilci
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MODNO FRIZERSTVO CECILIJA
Glavarjeva 104, 1218 Komenda
tel.: 01-834 17 68, GSM: 041-369 048

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

S profesionalno
kozmetiko JOICO,
ILIRIJA,
SCHWARZKOPF,
LONDA
bodo vaši lasje
zdravi in lepi

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

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

Želimo vam prijetne in doživete božične praznike,
v novem letu 2016 pa obilo zdravja in veliko prijetnih
srečanj v našem salonu.

STREHA SODNIK d.o.o.
Gmajnica 7A, Komenda
Tudi v novem letu naj bo Vaš korak odmeven,
Vaša beseda pogumna, Vaše življenje iskrivo,
ustvarjalno in polno toplih trenutkov.
Obilo zdravja, sreče, veselja in lepih trenutkov v
letu 2016 Vam želi kolektiv
STREHA SODNIK, d.o.o.

ŽELIMO VAM MIRNE IN LEPE BOŽIČNE PRAZNIKE
TER SREČNO, ZDRAVO IN USPEŠNO NOVO LETO 2016!
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Novoletna
jelka in adventni venčki

Že od nekdaj je veljalo pravilo, da se je treba na praznike pravočasno
pripraviti; posebej to velja za praznični in veseli december, ko svet
obiščejo trije dobri možje – Miklavž, Božiček, in že skoraj malo pozabljeni Dedek Mraz. To je mesec otroškega veselja, radosti, predvsem pa
čas adventa, veselega pričakovanja Jezusovega rojstva, ki je največji
krščanski praznik.
Stari običaj krašenja hiš z zelenjem in postavljanjem božičnega drevesca je sodoben znak spoštovanja tradicije in krščanstva, ki je navzoč
skoraj po vseh hišah, mesta pa so razkošno okrašena; morda celo prebahato, saj se dela celo primerjava, katero mesto ima toliko in toliko kilometrov razpeljanih žic z lučkami in liki, ki jih mnogo ljudi ne razume;
pravo bogastvo pa se vedno bolj skriva v skromnosti mnogih družin.

Čas pred adventom Turistično društvo izkoristi za primerno vzdušje
in prireditve na Koželjevi domačiji, tam se je ob postavljeni novoletni
jelki zbrala kaka stotnija domačinov in otrok, ki je ob kratkem kulturnem
programu učencev Osnovne šole Komenda-Moste veselo pričakala prižig lučk na drevesu, nato pa se je mladi rod podal na izdelovanje adventnih venčkov v hišo. Okrog 50 otrok je pod vodstvom mentoric in staršev
izdelovalo adventne venčke. Spretne otroške ročice so z neverjetno
zbranostjo izdelovale te simbole božičnih praznikov v neznanem pričakovanju najlepših praznikov. Z božičnimi pesmimi so učenci otroškega
in mladinskega pevskega zbora Osnovne šole ustvarjali nežno vzdušje.
Program je z mislimi o pomenu prazničnega decembra povezovala Sabina Romšak, citre je ubirala Eva Poglajen, navzočim pa je pozdravne
besede namenil predsednik TD Vid Koritnik.

Pridni izdelovalci venčkov so imeli na razpolago topel čaj, odrasli ki
so moževali zunaj delavnice, pa so hvalili »kuhančka«.
Nič razkošja, samo človeška toplina, ki nam je velikokrat manjka,
otroški živ-žav – to je resnična kvaliteta te prireditve, ki že četrto leto
oživlja stare predbožične čase v Komendi.
To je znak, da mnogi še nismo pozabili na duhovno pripravo na
skrivnostni krščanski praznik, na novoletne obljube in zaobljube, na
toplino človeške besede in potrebo po kvalitetnih medsebojnih odnosih
in spoštovanju.
Prireditev, ki je bila 27. novembra, je uvedla podobne tople večere, ko
mrakove prežarjajo človeška srca z lučjo ljubezni in miru.
Tone Ogorevc

Jaslice na Koželjevi domačiji
Turistično društvo Komenda s
predsednikom Vidom Koritnikom je v petek, 18. decembra,
popoldne že tretjič zapored na
Koželjevi domačiji na Gori
pripravilo lepo in izvirno razstavo 16 avtorjev jaslic. Tako
kot konec novembra postavitev
novoletne jelke, je bila tudi tokratna prireditev lep praznični
dogodek.
Šestnajst avtorjev jaslic je s
prestavitvijo praznika oziroma
in običaja, ki ga je med nastopom otroškega pevskega zbora
OŠ Komenda Moste pod vodstvom Marjete Čimžar in ob spremljavi citer predstavila Sabina
Romšak, je ne le bila še
ena od prireditev Veselega decembra v občini,
ampak je obudila etnološki pogled v tradicijo božičnega praznika.
Prireditev so popestrili
tudi stojničarji z malo
priložnostno tržnico in
ponudbo, prireditelj pa je
poskrbel za topel napitek.
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Aplenca
Skoki
na Gori
Po končanem vročem poletju je na Gori vedno čas, ko se je potrebno pripraviti na naše smučarske polete. Kot vsako leto, smo tudi letos Društvo skakalni komite Gora organizirali vaški piknik, kjer se družimo vsi vaščani Gore in
ostali člani DSKG-ja. Sledil je izlet, ki je največja nagrada za zimsko zmrzovanje in delo na in ob skakalnici. Letos smo se odpravili v dolino Soče, natančneje v Bovec, kjer je za nas raj na zemlji. Hladna Soča, rafting, kampiranje, dobra družba… Vsi pogoji so bili izpolnjeni, tako da dvodnevni izlet
ostaja v lepem, nepozabnem spominu. Vsakoletni derbi v nogometu spodnja
– zgornja Gora, se je razšel s prijateljskim izidom, ostale športne dejavnosti
so nam dale posamezne zmagovalce, Sočo smo pa vsi uspešno prevozili v
raftih. Bilo je nepozabno in v našem stilu – nepozabno in najboljše.
V jesenskem času smo imeli nekaj delovnih akcij na skakalnici, saj
moramo vsako leto postoriti kar nekaj stvari, da lahko rečemo: »Mi smo

ČEBELA IN OSAT
December 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.
ČEBELA – Ravnateljica Osnovne
šole Mira Rek (tudi na sliki) ima okrog
sebe res prizadevne prosvetne sodelavce. Naj vam razkrijemo najprej, da
je naslovnica današnje Aplence delo
učencev 6. razreda, ki so avlo šole v
Komendi za praznike pravljično poČEBELA za december 2015
lepšali. Pa tudi prostor pri zbornici je
dobil novo likovno podobo. Nad kaminom je slika Tie Skok, nekdanje
učenke 9. c, kamin pa je delo mladih učencev-kulturnikov pod vodstvom
učiteljice in mentorice likovne umetnosti Milojke Volkar. Na sliki je prva
z leve skupaj z učiteljicama Marijo Grilc in Karmen Sedlar. Ja, res lepo.
Zato za naslovnico in prazničen okras, drage učiteljice (in seveda tudi
ravnateljica), je ob koncu leta vaša: ČEBELA
OSAT – Znan je izrek, da ne znamo gledati, da ne vidimo, da nam je
vseeno, če ne vidimo dreves v gozdu, da nam je celo vseeno, če laž
desetkrat ponoviš zato, da postane resnica. Tako neprizadeto in samoumevno se nam pač po določenem času zazdi, da je pravzaprav
tale napol nezgrajen objekt, ki daje videz podrtije, s komu mar (ne)
ograjo, postal pač samoumevna vsakdanja veduta prostora ob poti na
Podboršt. Potem pa se vendarle
nekdo vpraša: Pa zakaj mora biti
tole in takšno tu za pokvarjen izgled.
Je mar zgled, da bi se še drugi
zgledovali po njem? Bog ne daj! Saj
mu vendar pripada OSAT za konec
tega leta.
OSAT za cecember 2015

ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih
področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor.
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pripravljeni«. Popraviti je bilo treba doskočišče za bolj varne in dolge
skoke. Pod vodstvom Luka iz Vrtnarstva TORO (Hram Gorjan) nam je
uspelo brez večjih problemov urediti vse potrebno na hrbtišču skakalnice
in izteku. Potrebna so bila tudi popravila na vseh ostalih objektih in okolici ter vsakoletno grabljenje listja in barvanje napovedovalnega stolpa.
V začetku decembra smo šli in kupili nov – star snežni top. Naš stari top je
že malo v letih in vsako leto smo imeli veliko problemov, da smo ga lahko
uporabljali. Po dolgotrajnem iskanju smo našli rabljen snežni top, ki smo si
lahko finančno privoščili. Sedaj čakamo na prave zimske temperature, da ga
bomo lahko »zalaufali«. Tudi vse ostale priprave na prireditev Skoki na Gori
2016 smo že začeli, saj imamo letos jubilejno 20. tekmovanje. Potrudili se
bomo, da bo zanimivo in zabavno kot vedno ter seveda varno. Tudi letos bomo poskrbeli še za najmlajše, da se bodo lahko zabavali na Gorjančici.
Vsi člani Društva Skakalni komite Gora vam želimo lepe božično
– novoletne praznike ter uspešno in zdravo leto 2016. Vabimo vas na
našo prireditev, ki bo predvidoma potekala ob koncu januarja ali
pa v začetku februarja. Datuma še nimamo, saj smo odvisni od narave. Več informacij lahko dobite na: http://www.goraskoki.com/
Športni pozdrav.
Društvo skakalni komite Gora

Aplenca se smeje
Krive so omare
1.
Žena je pri diskontnem prodajalcu pohištva naročila garderobno
omaro. Ker je mož imel dve levi roki, jo je tudi sestavila sama. A glej
ga zlomka; ko je mimo hiše pripeljal vlak, je omara razpadla. Žena
gre k trgovcu po večje vijake, a se je zgodba ponovila: ko je mimo
pripeljal vlak, je omara spet razpadla.
Klicala je trgovca, ki je s seboj prinesel še večje vijake in ponovno
sestavil omaro. Ker ga je zanimalo, kaj se bo zgodilo, ko bo spet
pripeljal vlak, je zlezel v omaro in čakal. Malo pred vlakom pa domov pride mož:
»O, draga, novo omaro si kupila?« zakliče ženi, odpre omaro, v
njej presenečen zagleda tipa in se razburi:
»Madona, kaj pa vi tukaj delate?!«
»Saj ne boste verjeli – na vlak čakam!«
2.
Mož sredi dopoldneva nepričakovano pride domov in zaloti golo
ženo v postelji. Situacija mu je sumljiva.
Istočasno zasliši, da nekdo pred blokom vžiga avto. Hitro skoči na
balkon, zagrabi omaro, v kateri je žena na balkonu hranila čistila in
omaro prevali preko ograje, da s tretjega nadstropja pade na avto
pred blokom.
Steče po stopnicah, da bi ujel tipa, pri tem pa mu na stopnicah
spodrsne in z glavo udari v rob.
Čez dva dni se zbudi v bolnišnici. Pogleda levo: v sosednji postelji
leži tip, zavit v mavec. Pogleda desno: še en tip ves v mavcu.
Hripavo vpraša levega:
»Kaj pa se vam je zgodilo?«
»Saj še sam ne vem točno. Baje je nek norec s tretjega nadstropja
name vrgel omaro.«
Vpraša še desnega:
»Kaj pa je z vami?«
»Jaz sem bil pa v omari «
3.
V hiši je zagorelo. Prvi gasilci so prihiteli že čez pet minut, v tem
času je domov iz gostilne prisopihal tudi gospodar. Pomaga na pol
goli gospodinji, ki v košaro baše važnejše stvari: dokumente, zlatnino, denar…: takrat pa se iz omare zasliši:
»Rešujte pohištvo! Rešujte tudi pohištvo!«

»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007-2013.«

Aplenca
Luč miru iz Betlehema
Res živim mir, ki sem
ga prejel? Se potrudim, ga ljudje okoli
mene lahko zaznajo
skozi moja dejanja?
Ko res živim mir, je
to vidno tudi navzven. Ne živim ga sam, ampak
v družbi drugih. Preko dejanj ljubezni, ki nas
povezujejo. Preko strpnosti, ki jo izražam.
Preko pomoči, ki jo nudim. Preko nasmehov,
ki jih podarim. Preko dobre volje, ki jo širim.
Zgornji odstavek je letošnja poslanica mednarodnega dobrodelnega projekta Luč miru iz
Betlehema, katerega začetek sega v leto 1986.
Na avstrijski televiziji ORF so se takrat v oddaji Luč v temi, namenjeni invalidnim otrokom,
organizatorji odločili, da bodo v zahvalo za sodelovanje delili plamen iz votline Jezusovega
rojstva v Betlehemu. Akcija se je hitro razširila
po Evropi, z namenom ponesti plamen, ki ga v
Betlehemu vsako leto prižge otrok, do čim več
ljudi. Prvič je prestopil meje Slovenije leta
1991 s sporočilom Mir je čas brez vojne, ko so
ga slovenski skavti prinesli iz Dunaja.
Akcija je od vsega začetka dobrodelna, vse
prispevke, ki jih zberemo, vsako leto podarimo
nekomu, ki nas najbolj potrebuje. Letošnji izkupiček bo namenjen socialno ogroženim
otrokom in mladostnikom, ki jih bomo čisto po
skavtsko peljali na sneg. Na štiridnevnem zimovanju se bodo učili smučanje, preživljali
dneve na sankah, ustvarjali na delavnicah in
razvijali ročne spretnosti.
Ognjevita čebela.

SKAVTI
kasneje sprejeli v uradnem krogu. Nato smo še
malo razmigali glasilke in se odpravili spat.
Naslednje jutro sta nas voditelja prebudila z
mamljivim vonjem po čaju, kakavu in kavi.
Opravili smo jutranjo molitev, se podali na
zajtrk in počeli še mnogo zanimivih in tajnih
reči. Naj, z namenom, da se vam zacedijo sline,
omenim le, da smo za kosilo jedli specialitete,
ki so bile odlične. Po kosilu smo jesenovanje
počasi zaključili in se navdušeni odpeljali nazaj
v civilizacijo (pa brez zamere :)).
Zavzeta gazela, Monika.

Dogajanje v džungli

V džungli se je zadnje mesece veliko dogajalo.
Najprej smo se 7. in 8. 11. volčiči in volkuljice
odpravili na jesenovanje na Vir pri Domžalah,
kjer se je zgodil pomemben dogodek v zgodovini džungle. Preko pravih volitev smo izglasovali novo ime krdela, ki se glasi Krdelo glasnih šap. Na jesenovanju smo sicer zelo
uživali, med drugim igrali roverčka, veliko
peli in medse čisto uradno sprejeli štiri nove
člane. Potem nas je čez štirinajst dni pričakalo
pismo. V njem nas je vodja krdela iz Homca
povabila, da pridemo k njim na obisk. Seveda
smo se povabilu prijazno odzvali in 5. 12.
polni pričakovanj prišli na Homec. Tam so nas
sprejeli vsi njihovi volčiči s starimi volkovi.
Prišel naj bi tudi Miklavž, vendar je imel
ogromno dela z obiskovanjem drugih otrok.

Noviciat pečen pod peko
No, pa se je letos, po zeloooo dolgem času, na
jese novanje odpravil tudi noviciat.
Voditelja sta nas odpeljala na Goro Sv. Miklavža nad Tuhinjem, kjer smo spali v prav
prikupni mežnariji. Imela je peč, s katero smo
se pogreli in pa pravo črno kuhinjo. Že na začetku smo splezali na cerkveno obzidje in občudovali sončni zahod in kasneje zvezde, kasneje pa pripravili sač za peko najboljše
večerje. Oborožili smo se z dvema piščancema,
krompirjem, korenjem in povsem odvečno
bučo :). Nato smo imeli zabavni večer ob
ognju, posvetili pa smo se iskanju imena in ga
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Zato nam je darila pustil nekje na Homcu, lokacijo pa zaupal
Tabakiju, največji
zmedi v celi džungli. Ta je lokacijo
daril seveda pozabil, za povrh pa je
darila še zaklenil,
pri tem pa seveda
pozabil tudi kodo ključavnic. Volčiči se seveda
nismo dali in smo s skupnimi močmi uspeli
najti lokacijo daril, priborili pa smo si tudi kodo ključavnic. Tako smo lahko prišli do Miklavževih daril za nas. Bravo mi! ☺
Veselo odštekana čebela, Ana.

Novosti v Komendi 1
V komendskem stegu (izraz za skavtsko
skupino) je letos polno novosti. Kar nekaj
skavtov je zamenjalo vejo in zato so se 3 veje
odločile, da si izberejo novo ime. Veje po
skavtsko pomenijo starostne skupine, v katere
se združujemo. Vsaka veja, od najmlajše do
najstarejše, si izbere svoje ime in klic, ki jo
predstavlja. Da nas še malo bolje spoznate,
smo vam pripravili križanko, ki jo boste vsi
skavti rešili čisto brez problema, ostali pa za
pomoč pocukajte za rokav kakšnega skavta ali
pa si pomagajte s spletno stranjo; http://komenda1.skavt.net/.
1. Ime in priimek našega stegovodje
(glavni in najbolj odgovoren skavtski
voditelj v Komendi ☺)
2. Ime noviciata (16 let)
3. Ime klana (17-20 let)
4. Ime skupnosti voditeljev (21 in več let)
5. Ime volčičev in volkuljic (8-10 let)
6. Ime stega Komenda 1
7. Ime izvidnikov in vodnic ((11-16 let))

Aplenca

S ŠOLSKIH KLOPI

PLAVALNI ŠPORTNI DAN V 2. RAZREDU
V ponedeljek, 7. 12., smo vsi drugošolci
odšli na športni dan v Kranj. Avtobus nas je
pripeljal pred kranjski bazen. Tam so nas pričakali prijazni učitelji plavanja in nas poučili,
kako se je treba na bazenu vesti.
Takoj so nas razvrstili v skupine glede na to,
kako kdo plava. Neplavalci so ostali v manjšem, toplejšem bazenu. Plavalci pa so odšli že
v olimpijski bazen. Voda tam je bila kar hladna,
zato nas je zeblo. Všeč pa mi je bilo to, da smo
vsi plavalci lahko izbrusili svojo tehniko in
napredovali v plavanju.
Zoja Prevolšek Zupančič, 2. a

Kaj pa so na športnem doživeli ostali?
Kaj jim je bilo najbolj všeč?
Najbolj všeč mi je bilo v malem bazenu, ker
me tam ni zeblo. - Arne Šraj, 2. a
Ko sem videl, da sodim v skupino plavalcev,
sem bil ponosen nase. - Matic Wagner, 2. a
Vedel sem, da sem dober, ker hodim v Kranj
na plavanje. Učiteljica me je zelo pohvalila. Gašper Petkovšek, 2. a
Ko sem prišla na bazen, me je bilo zelo
strah, ker ne znam plavati. Ko pa sem videla,
da ni nič hudega, sem začela uživati. Imela
sem se zelo lepo. - Klara Karner, 2. a

POLEPŠAJMO PRAZNIČNE DNI –
TEHNIŠKI DAN
Učenci in učitelji od prvega do tretjega razreda smo se odločili, da bomo v mesecu decembru s svojimi izdelki okrasili razrede in
šolo. V vseh razredih smo izvedli tehniške
dneve in se na njih zelo zabavali. Nekaj narejenega bomo uporabili tudi za krasitev šolske
novoletne jelke.
Joj, kako nama je bil tehniški dan všeč! Izdelali smo dva snežaka, rokavičke in še nekaj voščilnic. Všeč nama je bilo, ker tudi sicer radi
ustvarjava.
Ajda Hribar in Katja Kavčič, 1. c
Tudi mi smo ustvarjali. Učiteljica nas je naučila, kako z volno narediti robove pri rokavicah.
Bilo nam je tako lepo, da smo z delom nadaljevali še v podaljšanem bivanju.
Lara Plemeniti in Lara Tkalec, 3. c

vljanje, če je hotel.
Sledila je ura, ko smo se pogovarjali o prvem
zmenku. Na list papirja smo po skupinah napisali pričakovanja, nevarnosti in o kraju, kjer bi
potekal. Predavateljica je naše »rezultate«
prebrala in od časa do časa je učilnico zajel
huronski smeh. Nekateri pogledi in pričakovanja deklet in fantov so bili res podobni.
Tretjo uro smo se pogovarjali o pravilni
prehrani, o razmerju vnosa omega tri in omega
pet maščobnih kislin ter o dnevnem vnosu soli
v naše telo. Naučili smo se preverjati kakovost
živilskih izdelkov.
Naravoslovni dan se je zaključil s petkovim
predavanjem in pogovorom o varni uporabi
interneta in objavljanju fotografij na njem.
Naravoslovni dan mi je bil všeč, saj sem se
ta dan veliko naučil.
Matej Kogovšek, 9. a

ŠOLSKO NOVINARSTVO in TV KOMENDA
Šolsko novinarstvo je izbirni predmet, ki ga
obiskujemo učenci sedmih, osmih in devetih
razredov. Na začetku nismo vedeli, kaj točno
bomo počeli, zdaj pa prav gotovo nihče ni
razočaran. Preden smo začeli z resnim delom,
smo zbirali ideje in predloge za naše delo.
Dobili smo zamisel za lastno spletno stran,
časopis, morda celo oddajo. Naše načrte pa je
»prekrižala« televizija Komenda, ki nam je
predlagala sodelovanje. Strinjali smo se, da
nam pobližje predstavijo svoje delo – svet za
kamerami.
Naš prvi projekt je bil posneti intervju. Za
»žrtev« smo si izbrali učiteljico Sabino Brigito
Štebe. Sestavili smo vprašanja, z njimi seznanili učiteljico in akcija! Postavili smo se pred
kamere in bili tako nestrpni, da nismo in nismo
mogli biti pri miru. Pa vseeno je bilo to treba
postaviti na stran in posneli smo intervju. Ta se
je teden dni kasneje odvrtel na televiziji, in ko
smo se gledali, nam je bilo tako zelo nerodno,
da bi se najraje pogreznili v tla, in nismo mogli
verjeti, da smo to mi.
S polno paro smo se pričeli pripravljati na
naš naslednji projekt. Tako nam ni in nam tudi
ne bo dolgčas.
Ana Pia Pogačar, 8. a

Ko je na vrsti tehniški dan, se tega dneva zelo
veselim. Rada ustvarjam tudi doma. Najtežje je
bilo, ko smo šivali snežinke. Porabili smo kar veliko časa. Ko mi je uspelo, sem bila zelo vesela.
Zarja Vister, 2. a

VARNO V ŽIVLJENJE
Na začetku decembra smo imeli naravoslovni dan, ki smo ga izvedli v dveh delih. Teme so
bile zelo različne, vse pa so govorile o vsakdanjem življenju.
Prvo uro nam je učiteljica kemije pokazala,
kako ravnati v primeru nesreče, ko najdemo
nezavestnega ali krvavečega človeka, in postopek oživljanja. Za slednje smo uporabili lutko,
na kateri je lahko vsak od nas poizkusil oži-

Šolski novinarji pri delu

»JEZERO JE, JEZERA NI«
Težko smo pričakovali 16. 11., ko smo se
odpravili na ekskurzijo do Cerkniškega jezera.

Glasilo občine Komenda 12/2015
Najprej smo se ustavili v Rakovem Škocjanu,
kjer smo pomalicali in dobili delovne liste.
Odšli smo proti jami, kjer smo za nekaj trenutkov ugasnili svetilke in bili čisto tiho. Tako
smo videli najtemnejšo temo in slišali najtišjo
tišino. Počutili smo se, kot bi bili gluhi in slepi.
Ob izhodu smo kar onemeli pred Malim naravnim mostom, ki ga je naredila mati narava!
Z avtobusom smo se peljali še do Velikega
naravnega mostu, kjer smo videli, kako visoko
se dvigne voda ob poplavah.
Ob presihajočem Cerkniškem jezeru smo si
najprej ogledali maketo jezera. Gospod je pritisnil na gumb in iz požiralnikov je začela pritekati voda, ki je napolnila jezero. Najbolj sem
si zapomnila, kako si ljudje priskrbijo ribe za
zimo. Ko jezero presahne, se domačini odpravijo po ribe, ki ostanejo ob požiralnikih, in jih
naberejo kot zrele hruške pod drevesom.
Še velikokrat se spomnim na ta dan.
Paulina Lina Tomažič, 6. a

Kamin za hladno zimo

OKRASILI SMO KOMENDSKO ŠOLO
V likovni delavnici tokratnega tehniškega
dneva smo izdelovali kamin iz kartona. Najprej
smo časopisni papir raztrgali na koščke, premazali z lepilom in prilepili na karton. Z izdelavo so nato nadaljevale druge skupine, mi pa
smo šli k naslednji delavnici. V njej smo izdelovali okrasne kroglice iz belega blaga in
smrečice. Na zelene liste smo z ravnilom narisali obliko trikotnika, nato smo ga olepšali z
raznimi vzorci in na vrhu dodali zvezdico. V
glasbeni delavnici smo veliko peli in igrali na
razne inštrumente. Ta dan smo iz embalaže izdelovali tudi lične škatlice in hiške. Večini je
bila zelo všeč izdelava papirja, za katero smo
uporabili strgane robčke, ki smo jih dali v vodo, premešali in dodali zeleno barv. Papir smo
nato odcedili in pustili, da se je posušil.
Veliko sem se naučila in se imela zelo lepo.
Lucija Florjančič, 6. b
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MEHURČKI

Slovenski zajtrk

Ob zdravi prehrani čarobnim praznikom naproti

Čebelar
Na pobudo Slovenske čebelarske zveze se je 18.
novembra 2011 projekt Tradicionalni slovenski
zajtrk prvič udejanjil tudi v praksi. Vrtec Mehurčki se je z veseljem vključil v projekt že na
samem začetku, saj se vsi dobro zavedamo, ka-

Najmlajši krasijo novoletno jelko.
ko pomembna je zdrava prehrana, zlasti lokalno čeni, saj le na ta način lahko pravilno doživljapridelana. Tako smo tudi letos 20. novembra jo praznike in pridobivajo navade, kako bodo
2015 obeležili Tradicionalni slovenski zajtrk. le-te doživljali kot odrasli.
V kulturnem domu so si otroci z navdušeOtrokom smo za zajtrk ponudili lokalno pridelano hrano: črni kruh, maslo, med, mleko in ja- njem ogledali predstavo O kralju, ki ni maral
bolka. Nekatere starejše skupine je obiskal pospravljati v izvedbi strokovnih delavk Vrtca
tudi čebelar in predstavil svoje delo in Mehurčki.
Nikakor pa nismo pozabili na otroke, ki zapomen čebelarstva.
Zakorakali pa smo tudi že v mesec de- radi različnih razlogov nimajo tako brezskrbcember, mesec veselja, čarobnosti in pri- nega otroštva, kot naj bi ga imel vsak otrok. S
sodelovanjem v dobrodelnih akcijah Otroci za
čakovanj, še zlasti za otroke.
Zaposleni v vrtcu smo pripravili pester otroke in Anina zvezdica želimo tudi tem
program kot so različne predstave, božič- otrokom prižgati iskrico v očeh in polepšati
no-novoletni bazar, krasitev jelke, druže- praznične dni.
Nenazadnje je to čas, ko se vsi vsaj za hip
nje s starši, dedki, babicami, novoletni
ples, peka piškotov, obisk Božička,… ustavimo, drug drugemu namenimo nasmeh ali
Otroci so v vse dejavnosti aktivno vklju- toplo besedo.

MARIJINI OBROKI (MARY'S MEALS)
preprosta rešitev za lačne po svetu
V Medžugorju ima svojo izpostavo tudi ustanova Mary's Meals. V
zadnjih dveh letih je bila v okviru Mladifest predstavitev njihovega
dela. Pričevanje je navdušilo tudi Slovence, tako da smo pričeli
pred kratkim tudi sami zbirati sredstva pomoč lačnim otrokom.
»Marijini obroki« je dobrodelna organizacija s sedežem na Škotskem, ki danes pomaga s plačilom enega obroka hrane dnevno že
skoraj milijon otrokom v najrevnejših državah sveta. Letni strošek
za enega otroka je približno 15 EUR (12,6 £), kar pomeni 7 centov
na obrok.
Obroki se otrokom delijo izključno preko šole, kar je močna
spodbuda za starše, da pošiljajo otroke v šolo. Še več, v šolo pošiljajo tudi deklice, čeprav šolanje deklic v nekaterih državah sveta še
vedno ni običajno.
O nastanku je na Mladifestu 2014 pričeval ustanovitelj, Magnus
MacFarlane-Barrow (roj. 1968), po poklicu ribogojec, ki je prej študiral zgodovino. Pravi, da je vse to Marijino delo, od tod tudi ime Marijini obroki. Leta 1983 je prvič potoval v Medžugorje s svojimi starši, letos
pa je bil tu skupaj s svojimi sedmimi otroki. Njegovi starši so po romanju v Medžugorje svojo hišo spremenili v dom duhovnih vaj.
Leta 1992 sta skupaj z bratom v Bosno pripeljala humanitarno pomoč,
ker so na Škotskem organizirali zbiranje potrebnih artiklov za pomoči
potrebne na vojnih območjih. Po vrnitvi domov je pomoč od različnih
ljudi še kar prihajala, zato je prodal hišo in s kamionom začel voziti
pomoč na prizadeta območja. Kmalu po tem je registriral dobrodelno
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organizacijo, prek katere je potem deloval ne le v BiH, temveč tudi
drugod. Leta 2002 je bil v Malaviju, kjer je srečal mater šestih otrok:
ležala je na tleh in umirala za AIDS-om, okoli nje pa so bili njeni otroci.
Prosila je in molila za otroke, da bi nekdo poskrbel zanje. Ko je potem
Magnus vprašal najstarejšega, takrat 14-letnega otroka, kaj si želi v
prihodnosti, je fant rekel, da bi rad vsak dan jedel in nekoč šel tudi v
šolo. Tako se je rodila ustanova Mary's meals, ki so jo tudi uradno registrirali s tem imenom. Imajo že več izpostav po svetu, med drugim tudi
na Hrvaškem, v Avstriji in BIH.
V Sloveniji imamo od 21. aprila 2015 račun za zbiranje sredstev. Zbrana
sredstva nato nakažemo na skupni račun na Škotsko, ki jim zaupamo, da
bodo sredstva uporabili prek že vzpostavljene mreže, tako kot zagotavljajo:
93% vseh sredstev se porabi za neposredno pomoč, ob tem da se v delo
vključuje zelo veliko število prostovoljcev, ki delajo brezplačno.
Račun za prispevke za Marijine obroke
DPM-MIR SLOVENIJA, Černetova 20, 1000 Ljubljana
Swift LJBASI2X
IBAN SI56020130261483786
SKLIC: 00 1983-2002
NAMEN: Marijini obroki
KODA NAMENA: CHAR
Več informacij o ustanovi in njenem delovanju, ustanovitelju, ciljih …
dobimo na spletnih straneh, npr na http://www.marysmeals.hr/.
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Mlinčki race ob koncu sezone

Športno društvo Suhadole je ponovno ob koncu sezone pripravilo gorsko kolesarsko dirko, poznano
kot Mlinčki race.
velika konkurenca med punčkami, zmagala je
Tajda Šoštar (Calcit) pred Ula Ravnikar, Neža
Vrhovnik, Alja Urbanec in Sara Ocepek. Pri
fantih je zmagal Maks Majnik (Calcit) pred
Leon Ocepek, Maj Starovasnik, Jaka Hrastovec in Tim Stare.
V kategoriji od 7 do 10 let na razdalji 600 m
je zmagala Hana Kranjc Žagar, pri fantih pa
Gal Starman. Med mlajšimi kolesarji kategorije od 11 do 15 let in celotni razdalji 4,5 km sta
na najvišji stopnički stala Mihael Štajnar (Calcit bike team) 10:56 pred Gašper Zalar,
Matic Kranjc Žagar in dekleti Vita Movrin
(Energijateam.com) 11:36 pred Nika Dečman,
Ema Movrin
V kategoriji od 31 do 50 let pa so pobrali vsa
odličja kolesarji iz Calcita, zmagovalca Mira
Kranjc in Aljoša Martinjaš.
Občinski zmagovalec pa je Aljoša Martinjaš
pred Tadejem Pogačarjem in Mihom Koncilija.
Tokrat je bila že 19. po vrsti in je hkrati štela
tudi za absolutno občinsko prvenstvo. Dirka je
bila teden dni prej, pred Klemenovo nedeljo.
Tradiciji smo se malo izneverili. Na samo
udeležbo to ni vplivalo, saj je na lepo sončno
jesensko nedeljo prišlo 65 tekmovalcev željnih
zmage, ki so se pomerili v treh razdaljah od
dolžine 300 m do 4,5 kilometra.
Suha, kolesarsko razgibana proga, odlični
vremenski pogoji do mlinčkov in nazaj je napovedovala oster boj med starimi znanci, vrhunskimi gorskimi kolesarji Calcit bike kluba,
Energije team, cestnimi kolesarji Rog Radenske, odličnega kolesarja domačina Luka Pibernika sicer člana Lampre-Merida, člani ŠD Suhadol in občani občine Komenda. Padel je
rekord proge, pričakovano v kategoriji od 16
do 30 let je slavil Luka Pibernik (LampreMerida) 9:35, kjer se je odvijal hud boj (za
eno sekundo) pred lanskim zmagovalcem Rok
Korošec 9:36 in Tadej Pogačar 10:13 (oba
Rog-Radenska), med ženskami absolutno najhitrejša pa je v tej kategoriji slavila Tina Perše
(Calcit) 10:48. V kategoriji nad 50 let ni bilo
nobene predstavnice nežnejšega spola, med
moškimi je zmagal Bojan Kemperl (Calcit)

11:01, pred Aleš Skušek (Energija) 12:50
in Peter Pibernik (ŠD
Suhadole) 12:52 oba
iz Komende, na četrto
mesto se je uvrstil
Andrej Vavpetič 13:15
iz Kamnika klub »Mici je zakon«. To je kategorija v kateri je nastopilo največ domačih
članov, Pavel Ocepek
in Tomaž Pibernik sta
se v cilj pripeljala objeta preko ramen istočasno z dvignjenimi
rokami in sodniški
službi nasolila še malo
dela.
Najbolj zabavni pa
so bili otroci v kategoriji do 6 let na razdalji 300 m, saj so nekateri
prišli s poganjavčki, drugi že s pravimi gorskimi kolesi, a vsi so imeli voljo boriti se do
konca, pri tem pa so imeli bučno podporo
staršev, starih staršev in gledalcev. Tu je bila

Vsem tekmovalcem čestitam in se vidimo
drugo leto. Tehničnim službam, članom društva, sokrajanom se zahvaljujem za pomoč pri
izvedbi in organizaciji tekme.
Franci Groznik
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Aplenca
ORIENTACIJSKI KLUB KOMENDA

Erik Gregorc, eden od najboljših mladih tekačev OK Komenda na kontrolni točki (3)
Odkrivanje najmanjših stezic in raziskovanje
nepoznanih delov gozda, preskakovanje potokov in jarkov, drsenje po pobočjih najbolj strmih grap in plezanje čez podrta drevesa so sestavine, ki orientacijskemu teku kot športu v
naravi dajejo pustolovski pridih.
Gibalne spretnosti, znanje rokovanja s kompasom in karto in samozavest, pridobljeno s samostojnim gibanjem v domačem komendskem
gozdu, so mladi orientacisti med 10 in 14 let
starosti drugi decembrski konec tedna preizkusili in nadgradili na vikend pripravah v Cerknem.
Na skupnih pripravah OK Komende in do-
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Na pripravah v Cerknem
mačega OK Azimut je sodelovalo nekaj manj
kot 30 mladih športnikov, večina Komendčanov. Že na prvem treningu so otroci, čeprav
mlajši med njimi še niso slišali za fiziko, spoznali pomen gravitacijske sile v praksi. Strmi
cerkljanski hribi zahtevajo odlične fizične
zmožnosti in večina nas je po koncu uvodnega
treninga le stežka prišla do sape.
V popoldanskem treningu nam je snovalec
proge namenil manj vzpona. Daljše ogrevanje
je vključevalo hojo do najvišjega dela, čemur
je sledil štart orientacijske proge in spust v
dolino. Po večerji in analizi opravljenih treningov so bile na vrsti vodne aktivnosti na bazenu,
po katerih mentorjem ni bilo treba dvakrat reči,
naj se otroci odpravijo spat.
V nedeljskem dopoldnevu smo opravili trening discipline šprint, ki je zajemal mestno
orientacijo po Cerknem, in gozdni trening, pri
katerem smo ponovno testirali oprijem športne
obutve na najbolj strmih pobočjih. Po kosilu,
počitku in pospravljanju telovadnice, v kateri
smo preživeli čas, ko nismo trenirali, smo se
pripravili še na sklepno dejanje priprav: nočno
tekmo v šprint orientaciji.
Še zadnjemu preverjanju brezhibnega delovanja opreme, predvsem čelne svetilke in elektronskega naprstnika za brezkontaktno potrjevanje prisotnosti na kontrolnih točkah, je sledil
skupinski štart vseh tekmovalcev. Tekme s

skupinskim štartom v orientacijski tek vnašajo
večjo dinamiko in zanimivost, saj smo tekmovalci na klasičnih tekmah v gozdu večinoma
sami. Poseben sistem ločevanja tekmovalcev
na progi »metuljček« zagotavlja, da morajo vsi
udeleženci kljub začetnemu vidnemu stiku z
ostalimi in enaki trasi progo odteči po lastnih
orientacijski sposobnostih in brez pomoči
ostalih tekmovalcev.
Uspešno opravljeno tekmovanje je vsem
udeležencem vlilo novo energijo, ki se je pred
tekmovanjem porazgubila med čiščenjem telovadnice. Posebej je potrebno izpostaviti naslednje: Anka Grum si je pritekla 2. mesto med
dekleti do 12 let, pri enako starih fantih je
zmagal Tilen Zupan, 3. je bil Rok Kern, 4.
Denis Gregorc, 5. Nejc Turk in 6. Miklavž
Grum. Pri dekletih do 16 let je Patricija Primožič osvojila 2. mesto, Nika Ravnikar 4., Ana
Pia Pogačar je bila 6. Pri fantih je bil najhitrejši Erik Gregorc, Med dekleti do 18 let je bila 2.
Zala Zavrl, 3. Monika Ravnikar in 4. Polona
Jezeršek, med fanti je bil 2. Matic Blaž in 4.
Žan Ravnikar.
Zaključek leta bo zelo pester, saj bomo izvedli še novoletni trening tabor na Vojskem nad
Idrijo, že 3. januarja 2016 pa bomo z organizacijo Zimske orientacijske lige v Komendi poskrbeli za športni skok v novo leto.
Nejc Zorman

Komendski judoisti z novimi kolajnami
V nedeljo, 13. Decemra 2015 je v Ljubljani
potekal judo pokal Kagami Biraki, pod okriljem JK Golovec. Organizacija je bila odlična,
poskrbeli so za decembrsko vzdušje, najmlajše
pa je obiskal Dedek Mraz. Našo občino je iz
Judo kluba Komenda zastopalo več kot 40
tekmovalcev in res se je izplačalo! Vrnili smo

se s kar 12 zlatimi, 12 srebrnimi in 15 bronastimi kolajnami. V sumo borbah so se izkazali že
naši najmlajši člani – judo vrtec. Imeli smo
tekmovalce v vseh težinskih kategorijah, do

naših najstarejših in najbolj izkušenih tekmovalcev, ki tekmujejo tudi za slovenski judo
pokal. Vsem še enkrat čestitamo in si želimo
tako velike udeležbe še na prihajajočih tekmovanjih.
DBV Komenda

Najboljši igralci pikada za leto 2015
Pikado sekcija pri DU ne bi bila tako uspešna, če ne bi imela tako zagnanih članic in
članov, ki vadijo enkrat tedensko celo leto.
Izjema so samo dopusti in prazniki. Pa še
takrat se posamezniki dobivajo, če že ne na
rednem treningu, pa na prijateljskem druženju; tako zastavljeno delo ustvarja pogoje, da so posamezna tekmovanja postala
tradicionalna.
Ker tečejo zadnji dnevi leta, je že stara navada, da je decembrsko tekmovanje namenjeno
društvenemu prvenstvu. Letos so se na dru-
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štvenem prvenstvu zbrali 9.12., v prostorih
Teniškega kluba, ki jim daje brezplačno na
razpolago svoje prostore. Zgled dobrega sodelovanja – hvale vredno!
Prvenstva se je udeležilo14 članov in članic
in po dveh urah in pol je vodja sekcije Alfonz
Hrovat razglasil najboljše med dobrimi. Tako
je 1. mesto zasedel Drago Žinič, drugo mesto
je pripadlo Francu Omerzuju, tretji pa je bil
Ivan Hafner. Pokale je podelila predsednica
DU Marija Pirnat.
Tone Ogorevc

Aplenca
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SPIDVEJIST MATIC VOLDRIH
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Zahvala za sezono 2015

Spidvejist Matic Voldrih si je za letošnjo sezono zadal visoke cilje, ker se je prvič v svoji
dolgoletni karieri preizkusil služiti profesionalni kruh v tem atraktivnem športu. S pomočjo
našega najboljšega voznika Mateja Žagarja je
namreč postal član angleškega kluba Berwick
bandits.
V klubu so mu dali stanovanje, kjer bi bival
eno leto in bi moral za svoj klub v Angliji odpeljati 34 dirk. Odpeljal je 4 dirke v Angliji in na
Škotskem. 6. aprila 2015 je z letalom priletel na
Zagrebško letališče in se odpeljal v Krško na
prvo dirko državnega prvenstva, kjer je zamudil
trening. Utrujenost in trenutek nepazljivosti sta
pripomogla k padcu. Utrpel je hudo poškodbo
noge; odprt spiralni zlom. Tako je bil primoran
končati sezono v tujini in doma. Čeprav zdra-

vljenje noge še
ni končano in se
še ni odločil glede speedway sezone za drugo
leto, bi se Matic
ob koncu leta
rad zahvalil za
vso podporo in
pomoč svojim
staršem, predvsem svojemu
očetu Andreju,
ki je na žalost
umrl zaradi hude bolezni, vsem
znancem in sorodnikom, ki so
mu kakorkoli stali ob strani.
Zahvaljuje se tudi matičnemu klubu
AMTK Ljubljana, trenerju Franciju Kalinu, svojima zvestima mehanikoma
Damjanu Erbežniku in Aljažu Staniša
ter svojim sponzorjem:
AMTK Ljubljana; Avtomehanik
Erbežnik Damjan – Erba; Staniša
Aljaž; Klemen Grmšek – Pavko;
Občina Komenda; Avtokleparska
delavnica J-Condor d.o.o.; EL-TT
d.o.o. Stanislav Vodlan; ATS Cibašek
trgovina z avtodeli; Avtomehanika
Omerzu; Avto Dušan Krško; Družina
Recek; Repnik Bernarda; Aleš Martin; Tancek Matej; V&M Kovinska
proizvodnja d.o.o.

Smo postali izvedenci za vlome?
so vlomi rezultat opazovanja storilcev, še preden se lotijo nečednega posla?

VLOMI

Kadar dobim poročilo Policijske postaje Kamnik in v njem posamezne vrste kaznivih dejanj posebej naraste, se mi po glavi začnejo
motati vprašanja, kaj je vzrok temu nenadnemu
porastu. So to potrebe po dobrinah, slab socialni položaj storilcev, objestnost, izgubljene
moralne vrednote posameznikov? Verjetno po
malem od vsakega nekaj.
Novembra je naraslo število vlomov. Pet
vlomov samo v Mostah in Komendi.
So storilci domačini, ali pa nepridipravi prihajajo v goste od drugod? Morda je vzrok porastu tatvin premajhna pozornost lastnikov in

V četrtek, 5.11., je bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo v Mostah; v petek,6.11., poskus
vloma v hišo v Komendi ni uspel; v sredo,
11.11., je bil vlomilec na delu ponovno v hiši v
Mostah; 19.11. so stanovalci hiše v Mostah
opazili, da je zadnjem tednu bilo vlomljeno v
klet in ukradeno kolo. V petek, 7.11. , je bilo
ponoči vlomljeno v poslovni objekt v Komendi. Če smo malo zlobni, bi pomislili, da bi vsaj
poslovni prostori morali biti primerno zavarovani pred nočnimi strankami.

JAVNI RED IN MIR
V ponedeljek, 9.11., sta se kar na javni cesti
sporekla znanca v Nasovčah, v torek, 10.11., je
pri družinskem sporu v Suhadolah posredovala
policija, ki je v soboto, 28.11., tudi (vsaj začasno) pomirila spor med znancema na Križu.

PROMETNE NESREČE
V noči med ponedeljkom in torkom, 17.11.,
je bil nekomu napoti drog javne razsvetljave

na Kranjski cesti v Komendi. Morda je bil
prostor namenjen kakemu dogovoru in je bilo
preveč svetlo. 20.11. je zaradi nepravilnega
premika vozila trčil v objekt na Klancu. Je že
res, da so ulice na Klancu ozke in zavite, voznik pa bi moral vedeti, kako dolgo in široko je
njegovo vozilo.
Prihajajo časi, ko bodo ceste zasnežene, pomrznjene in bo megla vedno bolj pogosta.
Obnovimo znanje o prometnih predpisih, da
ne bo prihajalo do nepotrebnih posledic na
pločevini. Dovolj je, da vemo nekaj o varnostni
razdalji.
Pa varno in srečno vožnjo želim vsem udeležencem na cesti; da bi bilo novo leto varnejše
in srečnejše, da bi nam zdravje služilo in da bi
bili do sebe in drugih udeležencev v prometu
bolj obzirni.
Tone Ogorevc

Iskrena zahvala vsem sodelujočim
gasilcem za hitro intervencijo pri
dimniškem požaru.
Z vsem spoštovanjem.
Žnidarjevi
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Odpel' me daleč stran od tu
v kraj, ki vidim ga v snu.
Odpelji me tja v dolino MC-jev.
Ko pride moj poslednji dan,
odpelji me na drugo stran,
odpel' me tja.
(Rok Terkaj)
ZAHVALA
V 15. letu starosti nas je zapustil naš
ljubi sin, nečak in vnuk

LUKA TAVČAR – LUKS

Glasilo občine Komenda 12/2015
Ni se ti uspelo posloviti,
moral si čez noč od nas oditi.
Čeprav te med nami ni več,
v naših srcih ostal boš vedno ti!
ZAH VALA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedija, tasta,
brata, svaka, strica, bratranca,
prijatelja in sodelavca

ANDREJA VOLDRIHA
iz Križa pri Komendi

z Gore pri Komendi
Človeški jezik ne premore besed, ki bi izrazile globino bolečine ob
izgubi našega malega princa. Zato se iz srca zahvaljujemo prijateljem, sorodnikom, sodelavcem, sosedom, vaščanom in znancem, za
tople besede podpore, sočutja, darovano cvetje in sveče.
Iskrena hvala gospodu župniku za izbrano pridigo in pogrebni
obred, pevcem za lepo in občuteno petje ter pogrebni službi.
Hvala tudi gospe ravnateljici OŠ CIRIUS Kamnik za lep govor in
prijateljem raperjem za ganljive zadnje besede.
Topla zahvala tudi vsem, ki ste našega malega raperja pospremili
na njegovi zadnji poti in ki mislite nanj.
mami, ati in vsi njegovi
Gora, december 2015
Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker več te ni…
Ostali so živi spomini.
Z nami potuješ vse dni…

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,
znancem in sodelavcem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani,
za vsa izrečena ustna in pisna sožalja, nesebično pomoč, darovano
cvetje, sveče, govor… in veliko spremstvo na njegovi zadnji poti.
Zahvala tudi diakonu Bogdanu za lepo opravljen obred, pogrebniku Jeriču, pevcem GRM, trobentaču, vodstvu in sodelavcem
Emona d.o.o…
Zelo ga pogrešamo in žalujemo:
žena Mika, sin Matic, hči Tanja z družino in sestra Milena z družino

S svojim smehom
vsakega osrečiti si znala,
a pred usodo, sama,
nemočna si ostala

V spomin

NATALIJI
BENCAN
V SPOMIN

MARJANI KRANJEC
rojeni KRIŽMAN
(11. 1. 1970) - (15. 12. 1994)
Z žalostjo v srcih se spominjamo, da te že enaindvajset let ni več med
nami. Hvala vsem, ki ohranjate lep spomin nanjo.
Hvala vsem, ki se je spominjate, prižigate svečke in z lepimi mislimi
postojite ob njenem preranem grobu…
VSI NJENI
Mlaka pri Komendi, december 2015

Tih in boleč je spomin na 23. december, ko mineva deset let, ko
moramo sprejeti kruto resnico, da te ni več med nami. So trenutki v
življenju, ko te pogrešamo tako močno, da bi te najraje vzeli iz sanj
in te preprosto objeli. Čeprav si za vedno zaspala, boš vedno del
nas.
Hvala vsem, ki stojite ob njenem preranem grobu, ji prižigate
svečke in ohranjate lep spomin nanjo.
Vsi njeni.

Odšli so…
Luka Tavčar, Gora pri Komendi 17, star 14 let
Marija Remic, Podboršt pri Komendi 13, stara 92 let
Franc Osolnik, Križ 55 A, star 63 let

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Katja Tabernik, Bojan Škof, Danica Zmrzlikar, Marija Špehonja, Grega Krmavnar, Andraž Lozinšek, Marko Dobnikar.
Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tanja Sušnik, dr. Marko Žerovnik ... Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 2100 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 25, številka 1 bo izšla 29. januarja 2016. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 14. januarja 2016. 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.

Aplenca
Šahovske
novice
I. ČLANSKA LIGA ZAHOD 2015 v Ilirski
Bistrici od 17. do 19. 10. 2015 in na Bledu od 7.
do 8. 11. 2015 . Letošnja liga je bila zelo močna,
saj so nastopili trije velemojstri in ena velemojstrica. Mlada ekipa ŠK Komenda je osvojila 8.
mesto. Za ekipo so igrali: Maj Markošek, Domen Tisaj, Jan Marn, Klara Vidmar, Katarina
Mazzini, Matej Mlakar, Nejc Kralj, Janez Paternoster, Staš Ahtik. Mladi igralci so pridobili
lepe izkušnje ter si izboljšali rating.
LIGA MLADIH SLOVENIJE 2015 – 2.
TURNIR v Ljubljani v petek, 13. 11. 2015.
Osvojili smo: 1. mesto Jan Marn, 5. mesto Jernej Zidar, 7. mesto Matej Mlakar, 8. mesto Vesna
Mihelič, 9. mesto Klara Vidmar, 18. mesto Janez
Paternoster, 19. mesto Filip Trplan, itd.
6. KLUBSKI HITROPOTEZNI TURNIR
v Komendi 13. 11. 2015. Osvojili smo: 1. mesto Tilen Lučovnik, 2. mesto Jan Gantar, 5.
mesto Caterina Leonardi, 6. mesto Aleksander
Kozarski, 9. mesto Anton Trebušak, itd. Sponzor turnirja je podjetje CAPAROL.
I. MLADINSKA LIGA 2015 na Bledu od
14. do 15. novembra 2015. 3. mesto je osvojila

Zmagovalci 6. ciklusa hitropoteznih turnirjev
ekipa ŠK Komenda Popotnik (v postavi: Tilen
Lučovnik, Maj Markošek, Domen Tisaj). 7.
mesto je osvojila ekipa ŠK Komenda Suma (v
postavi: Janez Paternoster, Katarina Mazzini,
Nejc Kralj). 11. mesto je osvojila ekipa ŠK
Komenda Pogi (v postavi: Filip Trplan, Staš
Ahtik, Matej Mlakar).
2. TURNIR MLADIH 2015 na osnovni
šoli Nove Jarše v petek, 20. 11. 2015. Osvojili
smo: 1. mesto Jan Šubelj, 2. Mesto Domen
Tisaj, 3. mesto Klara Vidmar, 4. mesto Vesna
Mihelič, 5. mesto Jan Marn, 7. mesto Matej
Mlakar, 8. mesto Filip Trplan, 13. mesto Jernej

Zmagovalci 2. turnirja mladih 2015-2016
Zidar, 14. mesto Tinka Ferenc, itd.
MEMORIAL ALOJZIJA JAGODICA na
Dobenu v soboto, 21. 11. 2015. Osvojili smo:
3. mesto Boris Skok, 7. mesto Domen Tisaj, 8.
mesto Klara Vidmar, 14. mesto Jernej Zidar.
TERME KRKA OPEN 2015 na Otočcu od
20. do 22. 11. 2015. Osvojili smo: 21. mesto
Katarina Mazzini.
EVROSPKO EKIPNO PRVENSTVO ZA
ČLANICE 2015 na Irskem od 12. do 22. 11.
2015. Za ekipo Slovenije je uspešno nastopila

Laura Unuk, osvojila je 5 točk. Ekipa Sloveni- Glasilo občine Komenda 12/2015
je je osvojila 17. mesto.
9. TURNIR NAJMLAJŠIH 2015 v Ljubljani na osnovni šoli Zalog, v torek, 24. 11.
2015. Osvojili smo: 2. mesto Vesna Mihelič, 4.
mesto Janez Paternoster, 10. mesto Jernej Zidar, 28. mesto Pavle Đokić, 32. mesto Simon
Premk, 33. mesto Gašper Klemenčič, itd.
I članska liga Zahod: Ekipa ŠK Komenda

Najboljše deklice 9. turnirja najmlajših 2015

Najboljši dečki 9. turnirja najmlajših 2015
DRŽAVNO UNIVERZITETNO PRVENSTVO 2015 v Ljubljani 26. 11. 2015. Osvojili
smo: 13. mesto Tilen Lučovnik, 15. mesto Jan
Gantar, 16. mesto Caterina Leonardi.
POSAMEZNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL PC DOMŽALE na Rodici v sredo,
9. 12. 2015. V skupini deklic in dečkov do 15
let smo osvojili: 1. mesto Domen Tisaj (oš
Mengeš), 5. mesto Staš Ahtik (oš Trzin), 6.
mesto Matej mlakar (oš Franc Albrehta). V
skupini deklic in dečkov do 12 let smo osvojili: 1. mesto Jan Šubelj (oš Komenda-Moste),
2. mesto Nik Šubelj (oš Komenda-Moste), 3.
mesto Gašper Klemenčič (oš Vodice), 15. mesto Martin Perme (oš Komenda-Moste), 32.
mesto Leon Letnar (oš Komenda-Moste).
MIKLAVŽEV TURNIR 2015 v Komendi
5. 12. 2015. Osvojili smo: 2. mesto Janez Paternoster, 4. mesto Simon Premk, 6. mesto David
Paternoster, 7. mesto Jure Žličar, 8. mesto Inti
Maček, 9. mesto Leon Letnar.
POSAMEZNO DRŽAVNO PRVENSTVO SREDNJIH ŠOL 2015 na Otočcu 5.
12. 2015. V skupini srednješolk smo osvojili:
1. mesto Laura Unuk, 5. mesto Teja Vidic. V
skupini srednješolcev smo osvojili: 7. mesto
Maj Markošek.
2. MIKLAVŽEV TADY TURNIR 2015 v
Domžalah, 3. 12. 2015. Osvojili smo: 1. mesto
Jan Šubelj, 3 mesto Janez Paternoster, 5. mesto
Tinka Ferenc, 6. mesto Klara Vidmar, 9. mesto
Jernej Zidar, 11. mesto Gal Založnik, 16. mesto
Nik Šubelj, 19. mesto Gabrijel Petkovšek.
OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 2015.
Gostovanja od 10. 9. 2015 do 26. 11. 2015. V
SUPER LIGI je ekipa ŠK Komenda Popotnik
(v postavi: Jan Gantar, Blaž Debevec, Tilen
Lučovnik, Igor Juhant, Samo Kralj, Novica
Novakovič, Anže Novak, David Miličevič,
Aleksander Kozarski) osvojila 6. mesto. Ekip
ŠK Komenda Pogi (v postavi: Laura Unuk, Jan
Šubelj, Anton Trebušak, Domen Tisaj, Erlend

I. mladinska liga 2015: Ekipa ŠK Komenda
Popotnik

I. mladinska liga 2015: Udeleženci ŠK Komenda
More, Franc Poglajen, Manca Kralj, Jan Zajc,
Filip Trplan) osvojila 9. mesto. V I. LIGI je
ekipa ŠK Komenda Suma (v postavi: Jan Marn,
Nejc Kralj, Klara Vidmar, Matej Mlakar, Katarina Mazzini, Ana Pibernik) osvojila 6. mesto.
ZAKLJUČNI TURNIR OSL 2015 v Komendi 10. 12. 2015. Ekipa ŠK Komenda Popotnik (v postavi: Jan Gantar, Blaž Debevec,
Tilen Lučovnik, Igor Juhant) je osvojila 1. me-

Zmagovalci Miklavževega turnirja 2015

Zmagovalci zaključnega turnirja OSL 2015

Zmagovalci do 12 let (posamezno) področnega tekmovanja PC Domžale 2015
sto. Ekipa ŠK Komenda Pogi (v postavi: Domen
Tisaj, Jan Zajc, Klara Vidmar, Novica Novakovič) je osvojila 12. mesto. Franc POGLAJEN
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TGM KOSIRNIK, ROMAN KOSIRNIK S.P.
Moste 1B, 1218 Komenda
info@tgm-kosirnik.si
www.tgm-kosirnik.si
Nudimo vam:
izdelavo kanalizacijskih hišnih priključkov, rušenje objektov, asfaltiranje, tlakovanje, urejanje
dvorišč in cestišč (izkopi, priprava terena), prevoze s kamionom (razsuti tovor) ter prevoze strojev.
Nudimo tudi opravljanje zimske službe.
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO 2016
vam želi kolektiv TGM KOSIRNIK, Roman Kosirnik s.p.
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Društva upokojencev Komende, Cerkelj
in Bukovice-Šinkov Turn

Proslavili bomo državni praznik dan samostojnosti
in enotnosti s tradicionalno družabno prireditvijo
Prireditev bo v soboto, 26. decembra, ob 16. uri
v dvorani Kulturnega doma v Komendi.
Lepo povabljeni na dve uri sprostitve.

SREČNO

ANE
DOIZSKRTUAŠNVE PAEČI,HMARLICČEIL, UKOSILA,

RO
PIZZE
, JEDI PO NA
JEDI Z ŽARA

2016!
040 602 902 POROKE – OBLETNICE
08 205 12 71 PRAZNOVANJA – PIKNIKI
www.planinskidomkomenda.si

PIZZE IZ KRUŠNE PEČI
MALICE - KOSILA
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Kolektiv Vrtnega
centra Gašperlin
se zahvaljuje
za zaupanje
in želi vsem
cvetoče in srečno

2016.
* NAJ BO LETO KOT HIŠA LEPIH ROŽ * NA SVIDENJE *

Božične zvezde in novoletni aranžmaji
za popestritev prazničnih dni.

Delovni čas:
• delavnik 9.00–19.00.
• sobota 8.00–17.00

Zbrana sredstva bomo namenili talentiranim mladim in pomoči
potrebnim občanom Komende.
Cene vstopnic: donatorska 50€ (paket dveh), parter 15€,
študentska in otroška 8€.
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Kupim njivo
na območju Drnovega
Moste–Križ–Mengeš.
Zainteresirane za prodajo zemljišča
prosim, da me kontaktirajo:
na gsm 041 689-770
ali e-pošto gasperlin@vrtnicenter.si,
da se skupaj dogovorimo.
Lojze Gašperlin

Aplenca

NAPOVEDNIK
decembra 2015 in januarja 2016
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
SKUPAJ SE IMAMO FLETNO - Društvo upokojencev Komenda
bo v sodelovanju z dvema sosednjima društvoma v soboto, 26. decembra, ob 16. uri organiziralo skupno tradicionalno prireditev
SKUPAJ SE IMAMO FLETNO. Prireditev bo v Kulturnem domu
v Komendi. Lepo povabljeni, bodimo skupaj.

Glasilo občine Komenda 12/2015
GLEDALIŠKA PREDSTAVA
O kralju, ki ni hotel pospravljati - Predstava bo v sredo,
13. januarja, ob 18. uri v
dvorani Kulturnega doma
Komenda. Zaigrale bodo strokovne sodelavke vrtca Mehurčki KU SMEH. Prostovoljne prispevke
bodo namenili za Sklad vrtca Mehurčki.

SILVESTROVANJE - Skupno silvestrovanje bo v četrtek, 31. decembra, v Benediktu v Slovenskih goricah. Odhod avtobusa iz Komende bo ob 17. uri.
POHODNIŠKA SEKCIJA
POHOD V TUNJICE - Pohod bo v soboto, 9. januarja. Odhod bo
8. uri izpred Lovskega doma na Križu.
POHOD NA SMLEDNIŠKI GRAD - Odhod na Smledniški grad
bo v soboto, 23. januarja, ob 8. uri s parkirnega prostora trgovine Tuš v Mostah.
POHOD NA ŠENTURŠKO GORO - Zbirališče in odhod pohodnikov na Šenturško bo v soboto, 30. januarja, izpred Planinskega
doma na Podborštu. Odhod bo ob 8. uri.
(Odslej bodo odhodi na pohode z zbirališča na parkirnem prostoru
za trgovino Tuš v Mostah.)
BLAGOSLOVITEV KONJ NA KRIŽU
Na god sv. Štefana, 26. decembra 2015, bo na Križu štiriindvajseti obred blagoslovitve konj. Ob 10. uri bo v podružnični cerkvi
slovesna maša, po njej pa bo pred cerkvijo blagoslovitev konj.
Konjeniki se bodo ob 11. uri zbrali pri bifeju Megi na Križu, od
koder bodo krenili proti cerkvi.

USTANOVA PETRA PAVLA GLAVARJA, OBČINA KOMENDA, KULTURNO DRUŠTVO KOMENDA
NOVOLETNI DOBRODELNI KONCERT
Tradicionalni dobrodelni novoletni koncert bo v soboto, 16. januarja, ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma v Komendi. S SHIRLIE
RODEN bodo nastopili Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Komenda Moste, citrarji Eva Poglajen, Špela Štular in Tomaž Plahutnik
ter Mešani pevski zbor DU Komenda pod vodstvom Ignaca Gorjanca. Vstopnice: 01-724 74 00 ali: vstopnice@uppg.si

MEŠANI PEVSKI ZBOR SVOBODA MENGEŠ
BOŽIČNI KONCERT - Vsakoletni koncert mengeškega Mešanega
pevskega zbora bo v soboto, 9. januarja, ob 18.45 v cerkvi Sv. Petra
v Komendi.

TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
KOLINE - Prikaz starih običajev v petek, 15. januarja 2015, od 8.
do 12. ure na Koželjevi domačiji na Gori.
TRŽNICA - Na Koželjevi domačiji na Gori v soboto, 16. januarja, od 8. do 12. ure.
OBČNI ZBOR - Občni zbor TD Komenda bo v petek, 29. januarja,
ob 19. uri v Kmečkem hramu na Križu.

OGNJENI MED VAMI
Koncert Ognjenih muzikantov z gosti bo
v petek, 29. januarja, ob 19.30 v Športni dvorani v Komendi.
Vstopnice 041-591-660.

41

4. nagrada - 1 limfna
drenaža (3 osebe)
5. nagrada - 1 sprostilna
masaža obraza, vratu in
dekolteja (2 osebi)
Rešeno križanko (lahko
napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite
na naslov: Uredništvo
Aplence, Zajčeva 23,
1218 Komenda DO VKLJUČNO 14. januarja 2016. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov in Nagradna križanka.

Kidričeva 12, Kranj Zlato polje
Telefon 041 66 55 33, E- marti@marti.si, www.marti.si
Kozmetične storitve: nega obraza in dekolteja - make up za različne priložnosti - depilacija in epilacija - pedikura in manikura - sprostilna masaža
obraza in telesa - ročna limfna drenaža - barvanje trepalnic in obrvi - podaljševanje trepalnic- refleksna masaža stopal - aroma terapija in še in še.
Naročanje: od 7. do 8. ure in od 21. do 22. ure.
1. nagrada - 1 globinska nega obraza (1 oseba)
2. nagrada - 1 refleksna masaža stopal
3. nagrada - 1 trajno odstranjevanje dlak (3 osebe)

Nagrajenci Nagradne križanke MediaDom, Tehnična tgovina, Kamnik,
Ljubljanska cesta 3c v Aplenci Glasilu občine Komenda, številka
11/2015:
1. nagrada – namizni žar GORENJE TG2000C - NIK PODBELŠEK,
Podboršt 10 A, 1218 Komenda
2. nagrada - likalnik FIRST Austria t-5628-4 - TJAŠA ZALETEL,
Nasovče 16, 1218 Komenda
3. nagrada – penilec mleka ELEKTROLUX EMS 100 - JOŽEF
VAJDIČ, Moste 40 i, 1218 Komenda
Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta dvignejo v Media Dom tehnični trgovini v Kamniku,
Ljubljanska 3 c, tel.01/839 47 97 ali 059 055 597, v delovnem času trgovine: med tednom 9.00–19.00, sobota 8.00–13.00.

SREČNO 2016!
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Tomaž Horvat
dimo za zaključene družbe R/osebo
V decembru in januarju nuan
ača + D.J. = 25 EU
prav posebno akcijsko ponudbo. Hr a + pij

