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dogaja se že, da pomoč Ustanove vse teže dosega vse, ki so do pomoči 
upravičeni. Tudi štipendisti, ki jim Ustanova pomaga, da laže s študijem 
potrjujejo in nadgrajujejo znanje, svojo pridnost in nadarjenost, občutijo 
te težave sedanjega časa. 

»Zato je tudi ta vsakoletni koncert Ustanove Petra Pavla Glavarja v 
Komendi še kako pomembna podpora njenemu delu in delovanju za 
pomoč pomoči potrebnim v občini. In zato bo Ustanova še naprej nego-
vala to svoje poslanstvo. Še naprej bo pomagala družinam z živili in z 
različnimi drugimi oblikami podpore in pomoči. Zato pa si bo tudi še 
naprej prizadevala za sodelovanje s številnimi dobrotniki, podjetji, 
ustanovami in občani,« so zapisali v 
pregledu dejavnosti na listu, ki so ga 
dobili vsi obiskovalci novoletnega 
koncerta ob prihodu v dvorano.

Pred koncertom so podelili tudi po-
trdila tokratnim štipendistom Davidu 
Peterlinu, Barbari Pavlinič, Roku Va-
lenčiču in Davidu Osolniku. Zahvali 
vsem dobrotnikom za leto 2015 in 
Mecenki Občini Komenda pa je sledil 
koncert. Čeprav domala povsem drugi 
izvajalci kot lani, ki so nastopali z Evo 
Černe, je bil tudi tokrat repertoar 
glasbeno in tudi žanrsko izredno bo-
gat. In koncertni večer zato kljub pol-
tretji uri celotnega dogajanja niti za 
trenutek ni dajal vtisa, da je videno in 
poslušano predstavljano h komaj ča-
kajočemu koncu. Ne. Bilo je lepo. 
Zdravljica začetku leta 2016.

Tudi na prvem letošnjem novoletnem koncertu Ustanove Petra Pa-
vla Glavarja Komenda 16. januarja z gostjo Shirlie Roden in s so-
delovanjem Kulturnega društva ter Občine Komenda so obiskoval-
ci napolnili dvorano Kulturnega doma v Komendi. Dobrodelni 
vokalno-instrumentalni glasbeni opus Shirlie Roden pa so obogatili 
še Mešani pevski zbor Društva upokojencev Komenda, Otroški in 
mladinski pevski zbor Osnovne šole Komenda Moste ter citrarji 
Eva Poglajen, Špela Štular in Tomaž Plahutnik. 

Pomen in dobrodelnost Ustanove Petra Pavla Glavarja, za kar se je na 
začetku ob odsotnosti župana Stanislava Poglajna zahvalil občinski 
svetnik Alojz Zver, sta uvodoma predstavili in poudarili njeni poznani 
in za vsebine Ustanove skupaj s člani najbolj zaslužni predstavnici, dr. 
Marta Ciraj in dr. Angelca Žerovnik. Slednja je tudi nedvoumno pove-
dala, da je socialni pomen in pomoč pomoči potrebnim tudi danes, ko se 
številčnost te pomoči potrebnih nenehno veča, še kako pomembna. Toda 

ANDREJ ŽALAR

16. NOVOLETNI KONCERT USTANOVE PETRA PAVLA GLAVARJA V KOMENDI

Ja zares zelo lepo 
Naslov koncerta je bil: Kako lepo. A bilo je veliko več: Zelo, zelo lepo. 

Pred koncertom so podelili potrdila tokratnim štipendistom. Za leto 
2015/16 je namreč UPPG podpisala enoletne pogodbe o štipendira-
nju z Davidom Peterlinom, Barbaro Pavlinič, Rokom Valenčičem in z 
Davidom Osolnikom.
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V prazničnem sprehodu do-
gajanj v Veselem decembru 
pa ne gre spregledati priredi-
tve, ki že devet let zgledno 
povezuje in poudarja, da ve-
liko zmoremo, znamo in na-
redimo, če smo skupaj in vsi 
za to, da nekaj naredimo. Pa 
ne le to. Skupaj je tudi fl etno, 

so takrat pred 
skoraj že deseti-
mi leti (priho-
dnjič bo ta jubi-
lej) ugotovili 
člani treh društev 
upokojencev v 
tem delu spodnje 
Gorenjske. To so 
društva iz Cer-

kelj, Komende in Buko-
vice-Šinkov Turn v obči-
ni Vodice.

Tako kot že med prvi-
mi srečanji je bilo tudi 
tokrat skupno srečanje v 
Komendi 26. decembra 
v dvorani Kulturnega 
doma. Tako kot nekdaj. 

Na sv. Štefana in za 

Ne čisto dobesedno, a vendar mislim, da vsi tisti, ki se s petjem ukvar-
jamo le ljubiteljsko, čutimo potrebo po petju kot hrano. Daje nam neo-
pisljivo zadovoljstvo. Upam, da nekaj tega dajemo tudi ljudem ki nas 
poslušajo.

Zato smo pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Svoboda Mengeš 
tudi za zadnje božične in novoletne praznike pripravili Božične koncer-
te. Gostovali smo v Kranju v Vodovodnem stolpu, v krasni novi cerkvi 
sv. Modesta Zlato polje, v Mengšu v cerkvi sv. Mihaela in še 9. januarja 
letos, že četrtič v Komendi, v cerkvi sv. Petra.

Pester božični program smo letos še posebno ponosno zaokrožili z 
mlado solistko Zalo Hreščak. S svojim žametnim čutečim glasom je 
popolnoma napolnila vsak kotiček našega hrama, napolnila je tudi srca 
nas pevcev in verjamem tudi vseh poslušalcev. Prepričani smo, da zna 
naš pevovodja Iztok Kocen izbrati prave pesmi, zna nas dobro pripravi-
ti s svojo strokovnostjo in mladostnim optimizmom. Napovedovalka je 
lepo rekla, da Iztok od vsega začetka verjame v našo amatersko zagna-
nost. Vsi pevci, sedaj nas je že 7 Komendčanov, smo mu neskončno 
hvaležni, sledimo njegovemu vodenju in se na vsaki vaji veselimo čistih 
prijateljskih odnosov v zboru. To nas združuje in s temi besedami tudi 
vabimo v zbor še nove pevce.

Hvaležni smo, da nam je gospod Zdravko Žagar omogočil koncert v 
komendski cerkvi in da smo imeli za pripravo tudi veroučno učilnico. 

Petje kot hrana
Letos smo prepevali v Komendi že četrtič. To pomeni, da imamo božič-
ni koncert tu tradicionalno. Želimo si, da nam bodo tudi naslednja leta 
vrata odprta. Opažamo, da je cerkev med koncertom vsako leto bolj 
polna. To si želimo še naprej. Seveda vabimo vse ljubitelje ubranega 
petja, da nas pridete poslušat tudi naslednja leta. Veseli bomo.

Katja Tabernik

Tokrat že devetič v Komendi

Skupaj se imamo fl etno

praznik samostojnosti je tokrat vse pozdravil, nagovoril in zaželel lepo 
praznovanje in srečno v prihodnjem letu podžupan občine Komenda  
Igor Štebe, zahvalil pa se je v imenu Društva upokojencev Komenda za 
potrjevanje tradicije skupnih srečanj Filip Železnik.

Potem pa je bilo ob povezovanju programa Slavke in Sreča Krmav-
narja veselo in zares fl etno s petjem, plesi, glasbo, igranjem… 

Zato, naj velja. In Srečno, da bo tudi desetič tako.
A. Žalar
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ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN ANDREJ ŽALAR 

Spoštovani župan. Leto, ki 
se je pravkar poslovilo, ste 
v decembrski Aplenci oce-
nili za zelo zadovoljivo. Te-
den dni pred izidom janu-
arske številke pa je bilo 
slišati v pripravah na janu-
arsko sejo Občinskega sveta 
(bila je včeraj, v četrtek, 
popoldne - op.), da se vse 

bolj bliža leto streznitve. Zakaj?
Preteklo leto sem ocenil tako kot je dejansko poteklo - zadovoljivo. 

Že v preteklem letu sem svetnike in tudi občane seznanjal z dejstvom, 
da nas z dodelitvijo kohezijskih sredstev za gradnjo kanalizacijskega 
omrežja, ki jih po eni strani težko pričakujemo, čakajo težki časi.

Zaradi kohezijskih sredstev?
Gre za fi nančno poslovanje in zagotavljanje sredstev za vse obvezne 

izdatke lokalne skupnosti in zagotavljanja lastnega (občinskega) deleža 
pri gradnji kanalizacije. Vedeti in zavedati se moramo, da je poleg kana-
lizacijskega omrežja, ki je predmet kohezijskega projekta, potrebno 
zgraditi še veliko sekundarnih kanalizacijskih vodov, ki pa niso upravi-
čeni do fi nanciranja na podlagi kohezijskega projekta. Skratka, vse kar 
je izven kanalizacije (in tega je lahko kar precej, namreč vodovodi, ka-
belske kanalizacije, razsvetljava…) ni podprto s tako imenovani kohe-
zijskimi sredstvi in moramo denar zagotoviti sami. Hkrati pa v okviru 
kohezijskega projekta zagotoviti 95-odstotno priključenost objektov v 
občini na kanalizacijsko omrežje. Vemo pa, da se bodo pri gradnji zago-
tovo pokazali tudi drugi stroški na komunalni infrastrukturi, ki niso bili 
zajeti v projektni dokumentaciji za kanalizacijsko omrežje. Bo jih pa 
potrebno zamenjati z novimi. Tu mislim predvsem na obnovo oziroma 
zamenjavo obstoječih vodovodnih cevi. 

Pa ste v predlaganem proračuna uspeli uskladiti prihodke in od-
hodke?

V predlogu Odloka o proračunu za letošnje leto, ki ga je pripravila 
občinska uprava, smo nekako še uspeli zagotoviti in uskladiti prihodke 
in odhodke na podlagi realnih in pričakovanih dejstev. Tako so v predlo-
gu odloka uvrščeni obvezni izdatki lokalne skupnosti (vrtci, šole, soci-
alno varstvo, delovanje občinske uprave, delovanje gospodarskih javnih 
služb, …) in izdatki za predvideno investicijo v gradnjo kanalizacijske-
ga omrežja - kohezija. Izdatkov za ostale dejavnosti (delovanja društev, 
klubov, ….) nismo v ničemer krčili. Nismo pa mogli v predlog uvrstiti 
nobenih novih investicij; ne občinskih investicij, ne proračunskih sred-
stev za investicije posameznih društev oziroma klubov. 

In omenjano leto streznitve?
Za proračunsko leto 2017 pa nam trenutni podatki kažejo, da bo še 

slabše, saj bo poleg pospešene gradnje kanalizacije kar nekaj obveznosti 
iz preteklosti, ki jim poteče plačilo v prihodnjem letu. Tako bo predvi-
doma v letu 2017 potrebno še močneje »zategniti pas«. Skratka, leto 
streznitve bo, kaže, leto 2017.

Po včerajšnji prvi obravnavi predlaganega odloka o občinskem 
proračunu za letos, in s tem v zvezi tudi omenjanih nekaterih pro-
gramskih vsebin, je sedaj na vrsti javna razprava, ki bo trajala 30 
dni. To je novost v postopku sprejemanja odloka o proračunu. 

O uresničevanju letošnjih občinskih programov sem nekaj že re-
kel. Ob sprejemu predlaganega odloka o proračunu, ki je, poudarjam, 
zelo realno začrtan (in nikakor ni »napihnjen«), bodo opredeljene, 

Čakajo nas težki časi
Za vse kar ni kanalizacija, ni kohezijskega denarja. - V predlogu prora-
čuna ni nobenih novih investicij. - Že prihodnje leto bo treba bolj zate-
gniti pas. - Novost pri sprejemanju proračuna: 30-dnevna javna razprava. 
- Malo za šalo, malo za res: Srečni zadetek bi prišel zelo prav. - Vreča 
res ni velika, bo za tisto, kar je v vreči, dobra glasba. - Vsi skupaj bomo 
morali nekaj časa preživeti v realnem času. 

predvidene naloge opravljene. 
Novost pri sprejemanju odloka o proračunu pa je 30-dnevna (trideset 

dni) javna razprava. Ta je v naši občini uvedena na podlagi sprejetega Po-
slovnika občinskega sveta. V teh tridesetih dneh bodo občanke in občani 
dali svoje predloge in pripombe na predlog proračuna. Vse takšne predloge 
pa bo potem občinska uprava pred pripravo odloka za drugo obravnavo na 
seji Občinskega sveta preučila in utemeljene, če bo treba, uvrstila v odlok 
za sprejem. Celotno gradivo za vse seje občinskega sveta je že objavljeno 
na naši internetni strani v rubriki Seje občinskega sveta (http://www.ko-
menda.si/kategorija/seje-obcinskega-sveta/gradiva-za-seje/).

Da bo prednostna v letu 2016 gradnja kanalizacije ste že nekajkrat 
poudarili. Veva, da je zgrajen v občini v celoti trenutno le glavni 
vod. Po kar nekaj vaseh, ki jih bo potrebno priključiti na glavni 
vod, pa bodo potrebne recimo že omenjene zamenjave starega, do-
trajanega vodovodnega omrežja in še kakšnih povezav. Bo šlo?

Še enkrat poudarjam, da je (bo) izgradnja kanalizacijskega omrežja 
prednostna naloga in investicija v naslednjih letih. Kar nekaj tako imeno-
vanih sekundarnih kanalizacijskih vodov je tudi že zgrajenih. Nekaj pa 
jih tudi še manjka. Glavnina teh sekundarnih vodov je predmet tako 
imenovanih kohezijskih projektov in bodo zgrajeni v tem sklopu. Sekun-
darni vodi v naseljih Nasovče, Breg in Klanec pa niso predmet kohezij-
skega projekta in bodo morali biti zgrajeni zgolj z lastnimi, proračunski-
mi sredstvi. Tu pa so tudi še obnove oziroma zamenjave obstoječih 
vodovodnih cevi, ki so prav tako breme občinskega proračuna.

Sprašujete me, če bo šlo. 
Verjemite, da se bomo trudili po najboljših močeh; vsaj za najnujnej-

še zamenjave. Celotna zamenjava vodovodnega omrežja pa žal verjetno 
ne bo mogoča. 

Sofi nanciranje 
prireditev in projektov

v Občini Komenda v letu 2016
Občine morajo pri izvrševanju proračuna smiselno upoštevati določ-
be Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS10100 in 3/13), ki med drugim 
določa, da neposredno fi nanciranje projektov in prireditev ni dovo-
ljeno, ampak morajo biti pogoji za dodelitev sredstev določeni s po-
sebnim zakonom, podzakonskim predpisom ali v javnem razpisu.

V predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2016 so sredstva, ki 
so bila v preteklih letih namenjena neposrednemu sofi nanciranju posa-
meznih projektov in prireditev združena na skupni proračunski po-
stavki »Sofi nanciranje prireditev in projektov v Občini Komenda«.

Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnih razpisov, ki bosta 
objavljena po potrditvi predloga proračuna Občine Komenda za leto 
2016, prvi predvidoma v mesecu aprilu, drugi pa v jesenskem času, 
ter skladno s pravilnikom, ki bo Občinskemu svetu Občine Komenda 
predložen v obravnavo hkrati z drugo obravnavo proračuna Občine 
Komenda za leto 2016. 

V pravilniku bodo določeni pogoji, postopki in merila za sofi nan-
ciranje prireditev in projektov, ki praviloma niso predmet sofi nanci-
ranja iz drugih javnih razpisov Občine Komenda. Sofi nanciranje 
programov športa, kulturnih programov ter drugih društvenih pro-
gramov, ki so se že do sedaj fi nancirali preko javnih razpisov, pa 
ostaja nespremenjeno.
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Lanski nastop podjetnikov in obr-
tnikov na Jesenskem sejmu v Ko-
mendi je bil odmeven in tudi lepo 
sprejet. Kako ste ga vi ocenili oziro-
ma v Odboru za drobno gospodar-
stvo in turizem Občinskega sveta, ki 
mu predsedujete

Lanska skupna predstavitev doma-
čih obrtnikov in podjetnikov na Jesen-
skem sejmu v Komendi je ob izdatni 
pomoči KK Komenda zelo dobro 
uspela. V Odboru za drobno gospodar-
stvo in turizem ocenjujemo, da je 
smiselno peljati takšen projekt pred-
stavitve tudi naprej. Kar nekaj domačih 
razstavljavcev se je v lanskem letu pr-

vič srečalo s sejemsko predstavitvijo svoje dejavnosti, na kar so se zelo 
dobro pripravili. Izkušnje so pozitivne in si še želijo takšnih skupnih 
predstavitev. V anketi, ki smo jo po zaključku sejma naslovili na udele-
žence te skupne predstavitve, lahko razberemo, da so bili razstavljavci 
zadovoljni z obveščanjem in postopkom prijave, pohvalili so ugodnejše 
pogoje za domače obrtnike in podjetnike saj se s takšnim skupnim nači-
nom daje možnost predstavitve tudi manjšim. Zanimanje na razstavnih 
prostorih je bilo dobro, v nekaterih primerih so rezultati močno presegli 
pričakovanja.

Slišati je bilo naj se ta predstavitev nadaljuje, ker je to tudi izjemna 
predstavitev tako občine kot njenega gospodarstva, turizma in zani-
mivosti nasploh. Se strinjate?

Odbor za drobno gospodarstvo in turizem se zavzema, da bi takšna 
oblika predstavitve domačih obrtnikov in podjetnikov postala stalnica 
sodelovanja med KK Komenda in Občino Komenda. Ne samo skupna 
predstavitev, tudi 
spremljevalni program 
je tisti, ki daje težo 
dejstvu, da je občina 
Komenda bogata v ra-
znovrstnih dejavnostih, 
ki povezujejo ljudi.

Kakšni pa so izgledi, 
da se podjetniki in 
obrtniki morda sku-
paj z občino Komen-
da predstavijo tudi 

vabi na:
ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE

Vsi, ki razmišljate o pridelovanju lastne zdrave in energijsko polne 
hrane brez uporabe umetnih gnojil in strupov, ste vabljeni na Začetni 
tečaj biodinamike Društva Ajda Domžale, ki bo potekal v Domžal-
skem domu v Domžalah. 

VSEBINA: Na tečaju bomo spoznali glavna načela biodinamike, 
pripravo in uporabo biodinamičnih preparatov, principe uspešnega 
kolobarjenja, pripravo kompostnega kupa, pomen setvenega kole-
darja, uporabo rastlinskih pripravkov za zaščito in krepitev rastlin ter 
mnoge preverjene nasvete za uspešno vrtnarjenje. 

V praktičnem delu pa bomo izdelali homeopatski preparat za pol-
že, pripravili kompostni kup in izdelali preparat po Mariji Thun. 
Ogledali si bomo tudi orodja in naprave za obdelavo zemlje 
ter škropljenje. Prikazali bomo tudi obrezovanje, sajenje, 
škropljenje in cepljenje sadnega drevja, trte in jagodičevja.

TERMINI IN LOKACIJA:
- sobota, 27. 2. 2016, od 9. do 13. ure – Domžalski dom (Ljubljan-

ska 58, Domžale)
- sobota, 5. 3. 2016, od 9. do 13. ure – Domžalski dom (Ljubljanska 

58, Domžale)
- sobota, 12. 3. 2016, od 9. do 13. ure – Domžalski dom (Ljubljan-

ska 58, Domžale)
- sobota, 2. 4. 2016, od 9. do 13. ure – Sedež Društva Ajda Dom-

žale (Podrečje 10, Domžale)

Tečaj je primeren tako za vrtičkarje in kmete kot tudi za vse ostale 
zainteresirane.

PRIJAVA IN INFORMACIJE: email andreja.videmsek@gmail.
com ali telefon 051 204 436 (Andreja), 041 323 249 (Jože).

Martina Prezelj, predsednica Odbora za drobno gospodarstvo in turizem

Za skupne predstavitve na sejmu
Ne samo skupna predstavitev, tudi spremljevalni program predstavlja občino Komenda. - Anketa 
kaže, da si večina podjetnikov-razstavljavcev iz občine Komenda želi predstavitev na obeh sejmih, 
odvisna pa bo od denarja.

ANDREJ ŽALAR 

Martina Prezelj

na letošnjem sejmu oziroma sejmih v Komendi?
Večina sodelujočih si želi skupne predstavitve dvakrat letno, vedeti 

pa moramo, da zaenkrat proračun Občine Komenda žal ne dopušča te 
možnosti. Projekt skupne predstavitve bomo ponovno izpeljali na Je-
senskem sejmu in takrat poskušali tudi upoštevati predloge, ki so jih 
podali razstavljavci. V času do Jesenskega sejma vas bomo preko lokal-
nega časopisa obveščali o načinu prijave in ostalih aktivnostih.

Lani, na decembrskem srečanju društev, ste sicer nekako v šali 
označili stanje in hkrati odgovorili na razmišljanja o željah in po-
trebah v občini. Rekli ste, da bi bilo najbolje, da bi vsi občani igrali 
Jackpot, da bi tako ob dobitkih tudi občina dobila nekaj denarja.

Ja, malo v šali, malo za res, sem takrat to omenil oziroma ob ocenje-
vanju stanja in razmer to navrgel; pa tudi v mojih prednovoletnih izjavah 
v medijih. No, res pa bi nam v sedanjih razmerah davek od dobitka na 
srečo prav gotovo prišel prav. Je pa, vemo, tudi pri tem kar nekaj pogojev. 
Predvsem je to igro treba igrati in potem imeti mnogo, mnogo sreče. 

Pa še ena »resnica« je; da strele sekajo vedno v vrhove. In župan je 
vrh za strele znotraj in zunaj, ker predstavlja občino in vse v njej; 
dobro in slabo. Ljudje pa najraje razumemo uresničene želje, če-
prav je »za malo denarja, malo muzike«. 

Res je, strele vedno sekajo v vrhove. In še kako je res, da občanke in 

občani najraje razumejo uresničene (predvsem njihove) želje. A glasbe 
je lahko le toliko, kot je velika vreča z denarjem. Naša vreča pa ni velika, 
zato tudi glasbe ne bo v izobilju. Bo pa za tisto, kar je v vreči, vsaj dobra 
glasba. Vsaj upam in želim si tako. Ker pa sem po naravi bolj pesimist 
in realen človek, ne obljubljam nemogočega ali neuresničljivega. 

Kaj bi torej rekli občankam in občankam prvi mesec v letu, ki bo ob 
izteku odmerilo polovico tega mandata. Ne nazadnje pa ima občina 
vendarle nekaj lepih prepoznavnosti in uspehov na komunalnem, 
gospodarskem in družbenem področju…

Kot že omenjeno, prihajajo pred vse nas težki in naporni časi. A se jih 
ne smemo bati in kar obupati. S skupnimi močmi jim bomo prav gotovo 
kos za dobro vseh nas. Vsi skupaj bomo morali malo stisniti, potrpeti in 
nekaj časa preživeti v realnem času, brez velikih in težko uresničljivih 
želja.
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22. srečanje članov 
Glavarjevega kluba Komenda

Pri Jožefu Ciraju na Gmajnici 
so se 28. decembra 2015 na 
že dvaindvajsetem letnem 
prednovoletnem srečanju 
zbrali vsi člani Glavarjevega 
kluba Komenda: univ. dipl. 
politolog in malteški vitez 
Jožef Ciraj, koordinator klu-
ba, univ. dipl. agronomije 
Tone Jagodic, univ dipl. teo-
log in malteški vitez Jožef 
Pavlič, univ. dipl. teolog Ma-
tija Remše, univ. dipl. inž. 
lesarstva France Stele in dr. 
geografi je Marko Žerovnik. 
Za pogostitev sta poskrbeli 
gostiteljeva soproga dr. Marta 
in soproga Franceta Steleta, 

Barbara. France je lani praznoval 60. rojstni dan. Udeleženci srečanja so 
mu zapeli Kolk'r kapl'c, tol'ko let, skupaj pa še marsikatero drugo svetno 
in cerkveno pesem. Srečanje sta z igranjem na violino (Gounodovo Ave 
Maria) in na klavir (Pesem brez besed, Mendelssohna-Bartholdya) polep-
šali in obogatili gostiteljeva najmlajša hčerka Vita Marta in njena prijate-
ljica Eva Lisec. Člani Glavarjevega kluba so se zadržali v prijateljskem 
pomenku, ob odlični hrani in izvrstnem vinu v jutranje ure naslednjega 
dne. Jožef jim je ob pogovoru o aktualnih dogajanjih doma in po svetu v 
letu 2015 pokazal prenekateri dragoceni dokument, ki ga hrani med svo-
jim skrbno urejenim bogatim dokumentarnim gradivom. Dr. Marko Že-
rovnik je povedal, da z ženo dr. Angelco pripravljata knjigo o popotovanjih 
po številnih državah sveta. Jožef Pavlič je opisal svoje romanje po poteh 
sv. Ignacija Lojolskega, navzoče pa navduševal, da bi skupaj romali v 
Kompostelo (prehodili sloviti »camino«). France Stele, avtor številnih 
knjig, je zlasti opozarjal na pomembno vlogo Kristusa in odprtosti navdi-
hom Svetega Duha, s svojim fotoaparatom pa vestno beležil vse, kar se je 
pomembnega dogajalo med srečanjem. Matija Remše se je, kot vedno, 
izkazal z dobrim poznavanjem teologije, Tone Jagodic je izrazil zaskrblje-
nost za čisto naravo in naše okolje tudi v zvezi z visokonapetostnim dalj-
novodom, ki naj bi prečkal našo občino.

Živahna razprava in druženje se je končalo z debato o pojmu »veliča-
sten« oz. »veličastno« (člani kluba jo nadaljujejo po elektronski pošti) in 
Martinim branjem o »telesu greha« iz knjige papeževega pridigarja p. 
Raniera Cantalamesse, Živeti v Kristusu. Ker je bila 29. decembra 2015 
v ljubljanski stolnici maša za rajnega ljubljanskega pomožnega škofa 
Jožefa Kvasa (zaradi bivanja v mladih letih pri sorodnikih v Nasovčah 
tudi našega rojaka; mašo je ob deseti obletnici škofove smrti daroval naš 
rojak ljubljanski stolni prošt Jožef Lap), je Marta poiskala, kaj je o njem 
in njegovi ljubezni do gora (Grintovca in Kočne) povedal rajni župnik na 
Brezovici Jože Gregorič v pridigi na četrto adventno nedeljo 2013. Iz 
pridige veje sporočilo, da Gospod daje znamenja, ki jih občutljivi za 
transcendentno, prepoznajo. Škofu Kvasu sta namreč v oblačnem dnevu 
v slovo zasijala v sončni svetlobi prav ta dva vrhova, ki ju je tako ljubil. 

Srečanje so člani Glavarjevega kluba pričeli in tudi končali z molitvijo. 
E. Č.; foto: dr. Marta Ciraj 

Nadškof Zore je obiskal 
Komendo
Koledniki iz komen-
dske župnije so 2. 
januarja po domovih 
komendskih župlja-
nov in občanov po-
birali darove za slo-
venske misijonarje, 
obenem pa jim za-
želeli srečno, blago-
slovljeno in zdravo 
leto 2016. Zbrane 
darove bo Misijon-
sko središče Slove-
nije, ki je pripravilo 
t. i. »trikraljevsko akcijo«, v katero se je vključilo kar 340 slovenskih žu-
pnij, namenilo za nujne misijonske projekte sledečim misijonarjem: Jože-
tu Adamiču in Tonetu Kerinu na Madagaskarju, Poloni Berlec na Salomo-
novih otokih, s. Dorici Sever v Kanadi, s. Agati Kociper v Braziliji, 
Tomažu Mavriču v Ukrajini in s. Poloni Švigelj v Senegalu. Komendski 
koledniki so svojo dobrodelno akcijo končali na praznik svetih treh kraljev 
pred začetkom slovesne maše, ki jo je ob 18. uri v župnijski cerkvi sv. 
Petra prvič daroval in pridigal ljubljanski nadškof metropolit mons. Stani-
slav Zore. Visokemu cerkvenemu gostu so v pozdravu zaželeli, da »bi se 
v vaši škofovski službi vedno veselili v Gospodu«. 

Nadškof Zore, doma iz župnije Sela pri Kamniku, ki prav tako kot 
komendska župnija spada v kamniško dekanijo, se je kolednikom zahva-
lil za njihovo zbiranje darov za misijonarje, darovalcem pa za darove. 

V govoru med mašo je starše povabil, naj bodo s svojo trdno vero luč 
otrokom pri njihovem iskanju in spoznavanju Boga. Vse zbrane je opo-
zoril, naj ne služijo zlu, kot bi nehote lahko trije modri, če ne bi bili v 
spanju opozorjeni, da naj se v svojo deželo (na Jutrovo) vrnejo po drugi 
poti, ne pa prek Jeruzalema, kakor jim je naročil zlobni kralj Herod. 

Številne zbrane vernike je nadškof  Zore na praznik Gospodovega 
razglašenja pozval, naj ob božji besedi skrbno preverjajo in preudarjajo 
glasove, ki jih slišijo. Kot trije modri naj oznanjajo Gospodov evangelij. 
Naj bodo »modri, ki iščejo Gospoda, modri, ki najdejo Boga in modri, 
ki potem nosijo Boga v življenje.«

Nadškofu Zoretu se je na koncu maše za obisk v župniji, mašo in 
govor zahvalil komendski župnik Zdravko Žagar. Zaželel mu je, da bi še 
naprej dostojanstveno  nosil škofovsko mitro v blagor vernikom in vse 
ljubljanske nadškofi je. Dodal pa je, da se pod tem lepim pokrivalom 
»skriva marsikateri trn, za katerega ljudje ne vedo, veste le vi«. 

Nadškofu Stanislavu Zoretu so se za mašo in spodbudne besede ko-
mendski župljani zahvalili z navdušenim ploskanjem. 

Posebej lepo je bilo pri maši v prezbiteriju cerkve videti na desetine 
domačih ministrantov in ministrantk. Otroškemu cerkvenemu pevskemu 
zboru  je ob njegovi instrumentalni spremljavi pri petju božičnih pesmi 
pritegnilo veliko vernikov, ki so pri večerni maši, čeprav se je ravno v tem 
času Peter Prevc v Bischofshofnu boril za skupno zmago v skokih na no-
voletni smučarski skakalni turneji, popolnoma napolnili župnijsko cerkev. 

Nadškofu Zoretu se je pri daritvenem oltarju poleg župnika Žagarja 
pridružil tudi stalni diakon v naši župniji Bogdan Jožef Petric. 

Besedilo in fotografi ja: J. P. 

Komendski koledniki pozdravljajo ljubljanskega 
nadškofa metropolita mons. Stanislava Zoreta.

Številna društva v občini 
so imela pred iztekom mi-
nulega leta svoja srečanja 
s člani. Še vedno ob tem 
velja poudariti, da je obči-
na Komenda med najbo-
gatejšimi občinami v Slo-
veniji, saj ima na blizu sto 
občanov eno društvo. Ob 

koncu leta, 23. decembra, je bil v prostorih Mravljišča tradicionalni 

Prednovoletno srečanje društev
županov prednovoletni spre-
jem za predstavnike društev. V 
čestitki za delo in želji za 
uspešno nadaljevanje v letu 
2016 pa je župan poudaril, da 
bo leto 2016 podrejeno najve-
čji investiciji - kanalizaciji. Še 
težje leto pa bo naslednje - 
2017.  »Tako, da bi bilo komaj, da bi vsi občani igrali Jackpot, da bi 
tudi občina dobila nekaj denarja od davka na srečo.«           - A. Ž. 
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Narejen je pomem-
ben korak, ki bo pri-
speval k boljšemu 
odnosu do materin-
ščine in k razvoju 
slovenske glasbe. 
Žalostno pa je, da 
Slovenci desetletje 
dopuščamo zane-
marjanje slovenske 
glasbe in to celo na radiih, ki jih plačujemo z javnimi sredstvi. Novela 
zakona, ki bo to spremenila, bo sprejeta januarja.

Izginjanje slovenskega jezika med mladimi porabskimi 
Slovenci

Na nedavnem srečanju z madžarskim ministrom, pristojnim za kultu-
ro Zoltánom Balogom in s predsednikom vlade Madžarske Viktorjem 
Orbanom, sem izpostavila pomen kulturne dejavnosti na narodnostno 
mešanem območju ter pomen spodbujanja rabe slovenskega jezika v 
Porabju. Zaskrbljujoče je, da se je število tistih, ki so se na Madžarskem 
izrekli za Slovence od leta 2001 do 2011 zmanjšalo za 44 odstotkov.

Spomnila sem na perečo problematiko izginjanja slovenskega jezika 
med mladimi v Porabju, k čemur prispeva tudi nizko fi nanciranje slo-
venske skupnosti s strani Madžarske ter predlagala enakovredno pozor-
nost Madžarske do porabskih Slovencev, kot jo ima Slovenija do ma-
džarske manjšine. Slovenija prispeva bistveno več letno za fi nanciranje 
madžarske skupnosti v Sloveniji, kot prispeva Madžarska za dejavnosti 
porabskih Slovencev. Izpostavila sem tudi problem izvajanja bilateral-
nega sporazuma o zagotavljanju pravic obeh narodnih manjšin iz leta 
1992, ki ga izvaja pretežno le slovenska stran. 

Z ministrom Balogom sva se ob koncu srečanja dogovorila za sreča-
nje v Porabju, na katerem bova skušala poiskati možnosti za rešitve te-
žav, na katere sem opozorila.

Mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo RS

Razstava Hamlet na Slovenskem
Med številnimi kulturnimi prireditvami, ki si jih velja pogledati, so 

gotovo prireditve v okviru festival Shakespeare za vedno, ki ga letos 
pripravlja Cankarjev dom ob 400-letnici smrti tega velikega dramatika. 
Shakespeara bo prikazal skozi različne umetnostne zvrsti – poleg gleda-
liških, si bo mogoče ogledati fi lmske uprizoritve, domači ustvarjalci se 
mu bodo poklonili s pesniško-glasbenim večerom, na ogled bo fotograf-
ska razstava ipd. Razstava Hamlet na Slovenskem bo junaka tega angle-
škega dramatika predstavila skozi 23 različnih postavitev, igralce, ki so 
ga upodobili, in ohranjene scenske ter kostumske skice.

Slovenske glasba na radiih tudi podnevi  
Komercialni in tudi nacionalni radii so desetletje zlorabili določbe 

Zakona o medijih na način, da so predpisano kvoto slovenske glasbe 
potiskali v nočni čas. S tem so jo naredili ljudem nedostopno, podnevi pa 
so predvajali predvsem glasbo v angleščini. Vpliv angleščine, ki se uve-
ljavlja tudi s pomočjo komercialnih in nacionalnih radiov sega tako daleč, 
da nekateri slovenski glasbeniki pišejo in izvajajo skladbe le še v angle-
ščini. Zanemarjanju materinščine bomo delno naredili konec z novelo 
zakona, ki določa, da mora biti slovenska glasba predvajana tudi podnevi. 

POLITIKA

“Jugoslavije ni več. Zdaj gre za Sloveni-
jo.”, so besede dr. Jožeta Pučnika. Izrekel 
jih je 23. decembra 1990, ko so bili znani 
rezultati plebiscita. Kar 88,5% vseh vo-
lilnih upravičencev se je odločilo za sa-
mostojno in neodvisno Slovenijo. Slavje 
je bilo primerno veličastnemu dogodku. 
Stari posnetki kažejo, s kakšnim zano-
som in veseljem so slavili stari in mladi, 
levi in desni, verni in neverni. Cela Slo-
venija je slavila in se veselila svetle pri-
hodnosti. Petindvajset let potem so slo-
vesnosti precej drugačne. Veselje je 
izginilo, z njim pa tudi upanje. 

Zakaj?
Plebiscit bo za vedno ostal najpo-

membnejši dogodek v zgodovini Slo-
venskega naroda. Takrat je bila spočeta samostojna in neodvisna Slove-
nija. Rezultati plebiscita so pokazali, da je narod enotno rekel odločen 
Ne vsemu tistemu, kar je takrat poosebljala Jugoslavija. Avtoritarno dr-
žavo, z enopartijskim režimom in nedelujočim ekonomskim modelom. 
Za boljšo prihodnost nismo imeli nobenih zagotovil. Z odločitvijo za 
samostojno in neodvisno Slovenijo smo veliko tvegali. Odločili smo se 

IZ POSLANSKE KLOPI

IZ MINISTRIČINE PISARNE

Matej Tonin, vodja poslanske 
skupine

25 let potem
za upanje. Upali smo, da bo nova, samostojna in neodvisna Slovenija 
prinesla vse tisto, kar smo opazovali preko zahodne in severne meje. Po 
petindvajsetih letih je upanje izginilo. Širi se razočaranje in apatičnost. 
Ne mine državna proslava, druga slovesnost ali osebni pogovor, ko za 
veličastne spomine iz časa osamosvajanja ne bi dodali še besedico am-
pak. Sledi vse tisto, kar v zadnjih petindvajsetih letih ni bilo dobro. Med 
temi občutki je zagotovo najbolj izrazit občutek nepravičnosti. Povsod 
po svetu so slabi ljudje. Ljudje, ki delajo zločine in kradejo, a zdi se, da 
zgolj v Sloveniji teh ljudi ne znamo ali nočemo pravično kaznovati. 
Občutek nepravičnosti ubija upanje. Brez upanja pa ni prihodnosti.

Vsi, ki delujemo v politiki, smo prvi poklicani, da s konkretnimi de-
janji in zgledom začnemo obračati trende. Ljudje pričakujejo konkretne 
predloge in tudi rezultate. Vsi pa lahko začnemo s tem, da se redno 
udeležujemo volitev in tistih, ki so nas razočarali, ne volimo več. Voliti 
eno in isto opcijo (tudi v drugačni preobleki) in pričakovati drugačne 
rezultate, je največja neumnost, bi rekel Einstein. Lahko smo še tako 
razočarani nad volitvami, češ, da z njimi o ničemer ne odločamo, vendar 
v demokraciji se vse začne in konča z volitvami. Churchill je že davno 
ugotovil, da je demokracija sicer slab sistem, vendar boljšega za enkrat 
ne poznamo. Za domovino se moramo vsi skupaj boriti, vsak po svojih 
močeh in vsak na svojem področju. Obup domovine ne bo rešil. »Do-
movina je ena sama, nam vsem dodeljena!«

MATEJ TONIN, poslanec

Negotova usoda materinščine 
v Sloveniji in v Porabju
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Krščanski demokrati so na svoje mlajše sodelavce ponosni. Upajo se 
javno izpostaviti ter s svojim naprednim pogledom na svet in dogajanje v 
domovini poskušajo unovčiti »mladost in modrost«, kar je velik potencial 
za reševanje perečih problemov. Usklajen način se izrazito kaže pri delu v 
poslanskih klopeh in daje rezultate, ki temeljijo na resnici, pravičnosti, 
enakopravnosti, spoštovanju in domoljubju. Tudi ostali predstavniki 
strank so veliko govorili o vrednotah. Dela pa kažejo drugače, zato tudi 
Novi Sloveniji dolgo niso verjeli. Mandatar je z začetnimi nagovori Slo-
vencem vlil upanje za vzpostavitev reda v državi na vseh področjih. Žal 
pa je snedel besedo in zaupanje je padlo. Predsednik vlade je odgovornost 
ministra Mramorja in drugih kršiteljev vrednostnih norm prevzel nase. 
Vprašanje je, kako in koliko časa bo lahko s tem bremenom vladal. 

Študenti fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru so obiskali 
Državni zbor. Matej Tonin jim je predstavil delo Komisije za nadzor 
obveščevalnih in varnostnih služb. Bili so kritični in zastavljali zanimiva 
vprašanja, predvsem pa pokazali, da jih varnost domovine zanima kakor 
tudi vse kar bi izboljšalo stanje v naši državi. Mladi izobraženi kadri ne 
bi odhajali v tujino ampak bi glede nato, da je država vlagala v njih, 
radi vrnili vložek kot dodano vrednost z delom doma. Naloga politike 
je, da vzpostavi pogoje za to. O tem se govori, stanje pa se ne spremeni 
in traja desetletja. Torej nič novega. Zato ne čudi vprašanje in hkrati 
odgovor študentke: »Zanima me, v katerem stoletju živi naša vlada in 
ministri, da prirejajo srečanje 2050. Reševati bi morali današnje proble-
me, ne se pa delati jasnovidne.« 

Ponovoletno srečanje predstavnikov N.Si Komenda in Kamnik s po-
slancem MT in glavnim tajnikom stranke RI je bilo v prijetnem vzdušju 
in lepa priložnost za pogovor o uspešnem preteklem letu in snovanju za 
prihodnost.

OO N.Si Krščanski demokrati
Danica Zmrzlikar

18. januarja 2016 smo na Šutni 14 v starem delu Kamnika odprli svetni-
ško pisarno Lokalnega odbora (LO) SMC Kamnik - Komenda.

Na otvoritvi sta bila poleg vodstva LO, obeh svetnikov iz Kamnika in 
Komende, članov SMC Kamnik-Komenda in simpatizerjev stranke, 
prisotna tudi poslanca SMC Kamal Izidor Shaker iz Domžal in Branko 
Zorman iz Kranja.

Pridobitev prostora, kjer bosta od zdaj naprej oba svetnika bolj dosto-
pna občanom, je ključnega pomena za delovanje in nadgradnjo aktivno-
sti LO SMC Kamnik-Komenda.

Poslanca sta v svojem govoru naštela nekaj projektov, ki jih LO vodi 
in izvaja. Med uspešnejšimi sta izpostavila prenovo ceste Moste-Vodice, 
ki se je začela na pobudo svetnika Romana Grošlja. Projekt KIKštarter, 
ki predstavlja pomanjšano sliko ljubljanskega Tehnološkega parka in 
ponuja nove priložnosti za razvoj podjetništva ter vzpostavlja dobro 
okolje za nastajanje novih start-up-ov, je uspešno realizirana glavna točka 
kampanje našega kandidata za župana v letu 2014, zdaj svetnika Aleša 
Lipičnika. Rok Novak- član LO vodi projekt Zero Waste, ki ga pripravlja 
skupaj z Ekologi brez meja in drugimi LO po Sloveniji, pri katerem je 
ključni cilj občina brez odpadkov, kar v svojih zavezah omenja tudi 
Evropska komisija s svojimi koraki k prehodu v krožno gospodarstvo. 
Poleg tega so člani pomembno sodelovali pri organizaciji obiska mini-
strice za okolje v Komendi in ohranitvi Urgentnega centra v Kamniku.

Aktivnosti LO se bodo z novo pridobitvijo le še stopnjevale. V načrtu 
imamo ponuditi brezplačne inštrukcije matematike za otroke, ki si za-
sebnih inštruktorjev ne morejo privoščiti, izpeljavo delavnic za izobra-
ževanje seniorjev na področju računalništva in informacijske tehnologi-
je, organiziranje pogovorov z občani o različnih tematikah z lokalnega 
področja in mnogo drugega.

Uradne ure svetniške pisarne LO SMC Kamnik-Komenda bodo ob 
četrtkih med 17. in 18. uro. 

Najava na razgovor bo mogoča prek telefonske številke 041 320 531.
LO SMC Kamnik - Komenda

Z roko v roki
Mladi so naše upanje

Pisarna 
SMC Kamnik-
Komenda

V zadnjem času se po medijih slišijo pozivi k odstopu ministrice za 
zdravje Milojke Kolar Celarc, češ, da njene odločitve in predlagani za-
koni niso dobri za bolnike. Še posebej so glasni zdravniki, skupaj z 
zdravniško zbornico.

Ponovno smo lahko razočarani nad medijskim poročanjem, saj nam 
državljanom, še posebej bi na tem mestu lahko izpostavili nacionalno 
televizijo, ne obrazložijo podrobneje »v katerem grmu tiči zajec«, am-
pak nam pač servirajo »rumeno« novico. Za to, da bi nam podrobneje, a 
vendar razumljivo za vsakogar, predstavili predloge zakonov, zaradi 
katerih so se zdravniki postavili po robu ministrici, ni časa v dnevnih 
poročilih. Se pač bojijo, da bi padla gledanost. Res žalostno in pravza-
prav podcenjujoče za nas državljane. 

Ne povedo nam, da ministrica želi omejiti podelitve koncesij zdravni-
kom kar tako, ampak želi, da se koncesije podelijo samo tam, kjer javno 
zdravstvo ne more pokrivati zdravniških storitev. Ne povedo, da si pri-
zadevajo omejiti pristojnosti zdravniške zbornice. Vse premalokrat se 
tudi sliši, da je ministrica obljubila ob nastopu mandata spremembo 
načina plačevanja dopolnilnega zavarovanja v dobro nas, uporabnikov 
in plačnikov. In če že ne drugega, da bo bolj pravičen in da bodo tisti, ki 
imajo višje dohodke, plačevali več, ne pa vsi enako.

Vse navedeno še kako vpliva na nas, na slehernika. Pa se mi dozdeva, 
da se tega premalo zavemo. Skratka ,da smo preveč pasivni in prepušča-
mo še kako pomembne odločitve o tem, kakšna bo dostopnost do 
zdravniških uslug in koliko nas bo stala, drugim. Če ne drugega, bi mo-
rali biti tudi v DeSUS bolj glasni zagovorniki sprememb v korist večanja 
javnega zdravstva in ne podlegati »rumenemu« poročanju medijev.

Za OO DeSUS Komenda Viktorija Drolec

Ali pristajamo 
na zmanjšanje 
javnega zdravstva? Pot do uspeha

Če nas vprašajo po čem se ločijo bolj uspešne družbe od 
manj uspešnih vemo odgovoriti, da so to predvsem 

njeni posamezniki, ki jo tvorijo. V uspešnejših so ljudje prilagodljivejši, 
zmožni so reševati težave, sprejemati odločitve, delati za dosego ciljev, 
komunicirati z drugimi ljudmi, tudi tistimi izven kroga družine in ki 
vedo kdo so in kaj se lahko pričakuje od življenja. Kaj pravite - živimo 
v takšni družbi? Smo tisti, ki vemo, da so v življenju potrebne spremem-
be in da je potrebno marsikaj za to storiti, se morda čemu odreči in od-
kriti kaj je tisto, kar bo vodilo našo pot k uspehu? 

Vsem nam je skupno, da se z nostalgijo oziramo v preteklost, tožimo 
za minulimi dobrimi starimi časi, vendar je prihodnost tista, ki bi nas 
morala skrbeti in za katero bi se vsi skupaj morali truditi, da bi bila 
boljša, da bi lahko rekli - nekaj smo naredili za našo boljšo prihodnost. 
Živimo torej v skupnosti in vsak njen posameznik je del te celote, ki bi 
lahko nekaj prispeval k njenemu razvoju. Malo pa je tistih, ki se za to 
dejansko trudijo. Prav tako radi tožimo, kako nam zaradi vsakodnevnih 
obveznosti primanjkuje prostega časa, da bi še karkoli storili za skupno 
dobro. In pustimo, da drugi odločajo o razvoju namesto nas, da gre ta 
potem svojo pot in da nanj nimamo tako rekoč nobenega vpliva. Pa bi 
ga lahko imeli! Lahko bi odločali kako, s kakšno hitrostjo in v katero 
smer naj se razvija naša skupna prihodnost. Člani Liste Vez vas zato 
ponovno pozivamo, da svoje zamisli, ideje, predloge in kakšno priho-
dnost si zamišljate glede razvoja v naši občini sporočite na info@lista.
vez. Želimo, da se skupaj potrudimo, da bodo želje, predlogi in ideje 
uresničene, da bo naša prihodnja pot uspešnejša.

Lucija Miklič Cvek, Lista VEZ
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Kako po dobri četrtini mandata 
ocenjujete delo in dogajanja v občini 
in vlogo Liste TRN pri tem?

Mislim, da je bilo to obdobje prese-
netljivo dokaj uspešno. Presenetljivo 
zato, ker glede na fi nančno stanje ni 
nihče pričakoval veliko. Obdobju 2014 
– 2018 pa najbrž lahko rečemo Obdo-
bje varčevanja. A kljub temu imamo 
enega večjih, če ne največjih, projektov 
v dobrih štirih mandatih naše samo-
stojne občine. To je: Kanalizacija Ko-
menda. 

Zame je bilo prvo leto mandata ob-
dobje spoznavanja, uvajanja in gleda-

nja politične atmosfere. Brez pomoči Liste TRN bi verjetno zelo težko 
sledil včasih zahrbtni politiki, ki je v občini Komenda, ker smo enostav-
no premajhni, ne sme biti. Zagotovo ima naša Lista TRN veliko besede 
ali zgleda v prvi četrtini mandata. V svojih vrstah imamo podžupana, ki 
je lahko samo vzor kot politik, podjetnik in občan. Tudi v predhodnih 
mandatih je bil podžupan vedno iz Liste TRN in mislim, da imamo za-
upanje tudi sedanjega župana Poglajna in celotne občinske uprave. 
Imamo štiri svetnike v Občinskem svetu, kar kaže tudi na zaupanje pri 
občanih. To pa pomeni tudi še večjo odgovornost pri pomembnih odlo-
čitvah, o katerih se vedno predhodno pogovorimo s celotno Listo TRN 
in njenimi simpatizerji.

Na nekatere odloke kot svetniki nismo mogli vplivati, saj nam jih je 
predpisala »država«; pa čeprav niso bili ravno najboljši. Ostale odloke 
in odločitve smo poskušali sprejeti čim bolj premišljeno in fi nančno 

najbolj ugodno tako za občane, kakor za Občino Komenda. Vsem pa 
vedno ni moč ugoditi. 

Kot največji uspeh bi ocenil obnovo ceste Moste – Vodice in upam, da 
bo spomladi obnovljena tudi cesta od Poslovne cone do Vodic.

Kakšno usmeritev boste zagovarjali v Listi TRN pri oblikovanju 
in uresničevanju programa v prihodnje do konca mandata?

Tako kot v preteklem obdobju se bomo zavzemali za racionalne in 
fi nančno ugodne rešitve, oziroma za vsak napredek na vseh podro-
čjih. Vemo, da je trenutno fi nančno stanje občine zelo slabo, zato 
bomo poskušali čimbolj previdno in gospodarno sodelovati pri pro-
jektu kanalizacija, ki se delno fi nancira s kohezijskim denarjem, 
delno pa ga bo morala občina sama. Pri prazni vreči bo to velik 
problem; posebno še, ker pogosto ne gre samo za izgradnjo kanaliza-
cije ampak še za kakšen del infrastrukture, pri katerem pa se lahko 
zgodi, da bo moral malo počakati. Kaže, da je problem tudi prostor-
ska stiska v osnovni šoli in vrtcu, nekateri prostori pa so potrebni 
obnove. Potem je tu bančni dolg v povezavi s Poslovno cono. Uredi-
ti bo potrebno tudi tako imenovani spomenik v Komendi - trgovino. 
Bojim pa se, da so poleg izgradnje kanalizacije šolstvo in vrtec edini 
projekti, o katerih lahko govorimo na glas, ostalo pa so na kratki rok 
le bolj pobožne želje.

 
In če strnete, katere so najpomembnejše naloge?

Pametno, da si ne bi nakopali še enega nedokončanega projekta, bo 
treba graditi kanalizacijo. Če bo leta 2018 celotna občina priključena na 
kanalizacijsko omrežje, bo peto mandatno obdobje uspešno. Pa seveda 
iskanje rešitev za Poslovno cono, center Komende…

POLITIKA

Prav na silvestrovo je naša družina dobila pismo, podpisano z NN, v 
katerem nam očita tako neresnične in nesmiselne stvari, da sem se 
prvi hip samo nasmehnil, ga že mislil vreči v smeti, nato pa si premi-
slil, ker je verjetno več družin v naši župniji (občini) dobilo enako pi-
smo, naslovniki pa smo bili po vsej verjetnosti verni ljudje, obiskoval-
ci maš, zagovorniki družine, podporniki Cerkve. Pisca sta pri pisanju 
po vsej verjetnosti vodila satanova roka in um (s takšnim pisanjem 
sem se že srečal, je na videz briljantno, a polno neresnic in polresnic), 
ker je v štirih odstavkih z velikimi črkami toliko nasprotujočih si in 
zmedeno povedanih stvari, da bi potreboval več strani, da bi vse 
spravil v red, nekakšno logiko, smiselnost, vendar kako in čemu, če pa 
je pisec popolnoma usekal mimo. Povrh vsega je delal slovnične napa-
ke. Iz napisanega bi človek sklepal, da ni posebno izobražen in razgle-
dan, imel pa je gotovo določen namen; če že drugega ne, pokvariti 
nam praznovanje novega leta, nas prizadeti, doseči, da bi njegovo pi-
sanje resno vzeli. 

Naj se ustavim le pri prvih dveh stavkih, odgovorim nanju v svojem 
imenu: »Trdno sem prepričan, da vaša družina ne uresničuje Božjega 
Duha in kristjanstva, ampak satanov duh. In satan ima največji uspeh 
tam, kjer se pojavi z Božjim imenom na ustnicah.«

Kako naj pisec teh vrstic ve, ali uresničujem božjega duha v sebi ali 
ne? Mirno lahko rečem, da si ga kot univerzitetni diplomirani teolog, 
dolgoletni urednik pri Družini, član duhovnega toka Prenove v Duhu 
in duhovne skupine Možje sv. Jožefa, prizadevam uresničevati. Pri-
znam, da mi včasih to ne uspeva v tolikšni meri, kot bi si želel, vendar 
si kot kristjan, veren človek, zavedajoč se darov Svetega Duha, za to 
vztrajno in iskreno prizadevam. Za uresničevanje krščanstva (ne 

Silvestrsko pismo zmote, laži in prevare
»kristjanstva«) doma, v okolju, na delovnem mestu, v Sloveniji. Se z 
vsemi močmi upiram nakanam, skušnjavam in prevaram hudega duha 
oziroma »satanovega duha«, kot piše v pismu. Zavedajoč se nevarno-
sti, o kateri pisec pravilno sklepa, da ima satan »največji uspeh tam, 
kjer se pojavi z Božjim imenom na ustnicah«. Dovolj zgovorna za to 
so okrutna dejanja, o katerih beremo, slišimo, gledamo prek televizije 
tako rekoč vsak dan. Kako lahko kdo celo vero zlorabi za nečedne 
namene. O tem govori tudi Sveto pismo Stare zaveze. Kako je satan 
(hudi duh) oče laži in prevare, izjemno spreten pri zavajanju ljudi, 
prepričljiv, vendar ne v pravi smeri, celo ozdravlja, da zbega človeka, 
mu ta naseda vse od Kajna dalje. Že od raja se v človeku bije notranji 
boj, odločanje za dobro ali za zlo, bo to trajalo do konca sveta. V Pre-
novi v Duhu smo priče temu, kako močno in pogubno je lahko zlo, če 
mu človek podleže, pa tudi, kako odrešilno je odpuščanje, vsakodnev-
no prizadevanje za dobro, odpiranje razsvetljenju in navdihom Svetega 
Duha. Dobro se zavedamo nevarnosti, na katero je v govoru na svete 
tri kralje med mašo v komendski župnijski cerkvi opozoril ljubljanski 
nadškof Stanislav Zore: kako lahko tudi kristjani nehote postanemo 
sodelavci pri zlih dejanjih. Povabil nas je, da naj vse skrbno presodimo 
in pretehtamo, da se bomo potem pravilno odločili. Tudi danes je na 
svetu veliko Herodov, ki nas pod krinko največje prijaznosti, skrbi in 
dobrotljivosti speljujejo na pota zla. Izognemo se jim lahko le, če smo 
dovolj trdni v veri v Boga, pravilno poučeni in prejemamo zakramente. 
Potem nas takšno pismo, kot tudi druga podobna, ne bo zbegalo. Ker 
vemo za pravo resnico, pot in smer. Piscem takšnih pisem želimo 
pravega spoznanja.

Jožef Pavlič

ANDREJ ŽALARV OGLEDALU: OBČINSKI SVETNIK JOŽE ŠIMENC (LISTA TRN)

Imamo enega največjih projektov

Jože Šimenc
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DOGAJANJA

Številni obiskovalci novoletnega dobrodelnega 
koncerta UPPG 16. januarja zvečer v Kultur-
nem domu Komenda smo lahko ugotovili, da 
zelo veliko. Najprej z naslovom koncerta Kako 
lepo!, vzetim iz naslova ene izmed njenih za-
petih pesmi, kako je življenje, kljub udarcem 
in preizkušnjam, lahko lepo, če za to poskrbi-
mo tudi sami. Shirlie je na prvem gostovanju v 
Komendi najprej s svojim lepim glasom (ne 
pravijo kar tako, da je pevka z angelskim gla-
som), nato z zelo povednimi besedili pesmi, ki 
jih je zapela (slovenski pisci besedil bi se nad 
tem lahko zamislili), enkratnim nastopom, v 
katerem je združila v eno petje, besedila in 
kretnje, pa tudi, kako je znala pritegniti druge 
nastopajoče na koncertu (citrarko Evo Pogla-
jen, Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Ko-
menda-Moste in Mešani pevski zbor DU Ko-
menda) in poslušalce v dvorani k sodelovanju. 
Z njo so peli, se veselili pa tudi sprostili vsi 
udeleženci koncerta.

Shirlie je pokazala kar dobro znanje sloven-
ščine. Res da v Slovenijo prihaja in nastopa že 
24 let, vendar tako občuteno zapeti Prešernovo 
pesem Kam (za citre jo je priredil Tomaž Pla-
hutnik), napisati besedilo za pesem o ljubljan-
skem zmaju Zeleni zmaj (v slovenščino jo je 
prevedel Andrej Rozman Roza), med koncer-
tom povedati veliko besed v slovenščini, celo 
napovedovati poleg nje nastopajoče, za rojeno 
Angležinjo keltsko-valižanskega porekla ni bil 
mačji kašelj. Slovenija, posebej njeni ljudje 
(ima nas za nekakšne Indijance v Evropi) in 
prelepa pokrajina, kar je zlasti izrazila v pesmi 
Kako lepo!, so se ji tako priljubili, da vsako 
leto pride štirikrat do petkrat k nam.

Shirlie vse to zmore, ker od mladih nog živi 
z glasbo (rodila se je v glasbeni družini), je 
študirala angleško in evropsko književnost, se 
je glasbeno izobraževala in izpopolnjevala že 
od otroških let do študija solopetja, nastopala z 

Kaj nam sporoča Shirlie Roden?
znanimi glasbenimi skupinami, se poskušala 
celo v gledališču in v operi, pisala muzikale, 
besedila za pesmi, izdala vrsto zgoščenk, napi-
sala knjigo o svojem zdravljenju z zvokom 
(Sound Healing) pa tudi svoj življenjepis Po-
joče srce. Je resnično veliko naredila iz sebe; 
posebej še, ko je premagala mladostne težave, 
iskanja in beganja, celo misel na samomor. Od 
tedaj dalje se razdaja za druge z vso močjo 
svoje osebnosti, velikimi darovi in velikim 
pridobljenim glasbenim in splošnim znanjem, 
razgledanostjo. To smo čutili tudi obiskovalci 
koncerta v Komendi. Pri tem nam je pomagala 
s prevajanjem njena prijateljica Nataša Kogoj.

Že v prvi pesmi Nebeško zdravljenje (HE-
AVENLY HEALING) je opozorila, kako »vsi 
potrebujemo nebeško zdravljenje« (sama je 
anglikanske vere), nas povabila: »Odprimo sr-
ca ljubezni!« Da ima čut za človeka v stiski, je 
potrdila, ko se je spomnila žrtev nekdanjih ka-
tastrofalnih poplav v Veliki Britaniji. 

Ob pesmi Izberem življenje (I CHOOSE 
LIFE) je omenila hrvaškega prijatelja Mirka, 
ki je tako ljubil življenje, a je podlegel raku. 
Povabila nas je, naj ljubimo; ljubimo tudi sami 
sebe, se sprejemamo takšni, kakršni smo. Pri 
tem nam lahko veliko pomaga »radostno vero-
vanje«, zavedanje, »da me vodi Višji«. 

Pred pesmijo Bivol nam prinaša življenje 
(BUFFALO BRINGS US PEACE) je pokaza-
la, kako zelo spoštuje starodavna izročila (in-
dijanska) in neokrnjeno naravo, zemljo; po-
zvala nas je, naj tudi mi tako delamo. 

V eni najlepših zapetih pesmi ta večer Har-
monija (HARMONY) je izpričala, kako čudo-
vito je, ko se »barva, rasa in vera spojijo v 
zvok življenja«. To je bila resnična prava 
»molitev za harmonijo«, povabilo, naj živimo 
v sozvočju z naravo in medsebojnem sožitju.

Podobno je izrazila v naslednji pesmi Kako 
lepo! (HOW BEATIFUL!), v kateri je ob 
sprehodu po Veliki planini izpovedala, kako 
zelo ima rada naravo, Slovenijo, postavila sebe 
vanjo. Opozorila je, da se ob pravi ljubezni in 
spoštovanju samega sebe človek uči ljubiti 
Boga, sočloveka in naravo. 

Da moramo to učiti tudi otroke, je pozvala 

ob izkušnji indijanskega poglavarja Seattlea 
(po njem se imenuje ameriško mesto): Otroke 
naučite ljubiti zemljo! To je naredila v pesmi 
Prebujenje (AWAKENING). 

Osrednje sporočilo oziroma naročilo nam je 
dala v pesmi Bodi ljubezen (BE THE LOVE). 
Pa tudi: Bodi svetloba! Deli drugim!

Da se je že na pol poslovenila in kako zelo 
ceni naše ljudske pesmi je izpričala z zadnjo 
zapeto pesmijo Glejte že sonce zahaja. Sonce 
je ta večer zašlo že veliko prej, v nas pa je si-
jalo še dolgo po koncertu, nas ogreva v teh 
mrzlih januarskih dneh. Mene, osebno, tudi 
pogovor z znamenito pevko iz južnega dela 
Londona po koncertu. Povedala mi je, da 
skuša s petjem nagovoriti vsakogar, govoriti 
srcu, deliti z ljudmi, kar ji je bilo dano, si je s 
trudom pridobila. Moč za to črpa iz vere v 
Boga pa tudi njegovega odkrivanja v naravi. 
Najpomembnejša dobrina zanjo je mir; pred-
vsem notranji mir. Vsako jutro meditira, vsak 
dan vsaj eno uro vadi petje. Čisto zadovoljna 
je, če se njeno petje dotakne vsaj ene osebe, 
enega srca. Na koncertu v Komendi se je goto-
vo mnogih.

Jožef Pavlič
Foto: Andrej Žalar 

PREJEMNIKI PRIZNANJ 
UPPG ZA LETO 2015

Mecenka
Občina Komenda

Dobrotnice-dobrotniki
Prehrambene izdelke so darovali 
Kmetija Burger, Družba Lidl d.o.o. KD, 
Pekarna Horvat d.o.o., Kmetija Jamšek, 
Nektar Natura d.o.o. 

Darovali svoj čas in talente v letu 2015
p. dr. Andraž Arko

Darovali svoj čas in talente v letu 2016
Shirlie Roden

Darovali so fi nančna sredstva v letu 2015
Daofa d.o.o., Kmetijski center Lah - Majda 
Lah s.p., BOLUS – Cvetka Ferjuc s.p., Bio-
tera d.o.o.
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Julij je mesec, ko se Aplenca pripravlja na delno poletno mirovanje. 
Dopusti so na višku, bralci te številke pa vseeno niso prikrajšani za do-
godke, ki so se odvijali proti koncu meseca junija in seveda za aktualne 
dogodke meseca julija, ko je bila zaključena redakcija te številke. Konec 
junija je Konjeniški klub Komenda praznoval 60-letnico nadvse uspe-
šnega delovanja, ki skozi desetletja »vleče voz« konjeniških prireditev, 
ki svoje mesto dobivajo tudi v medijih izven naše občine. Praznovanje 
jubileju primerno – veselo in polno dogodkov iz sedanjosti in preteklo-
sti. Letošnji spomladanski sejem je obiskal tudi predsednik države Borut 
Pahor in tako dal priznanje delovanju kluba. Klub že več kot 40 let 
uspešno vodi častni občan naše občine Alojz Lah.

Mladi gasilci so se po tekmovanjih spočili v Savudriji. Gasilci-pionir-
ji so z dvema mentorjema preživeli na Rogli. Najbolj jim bo ostalo v 
spominu srečanje z Goranom Dragičem in obisk adrenalinskega parka v 
Savinjski dolini.

Župan se že pripravlja na jesenska dela, zadovoljen, da do sedaj ni 
bilo večjih problemov –vleče se delo na cesti Klanec – Potok, pa tudi 
državna cesta Žeje- Vodice bo vsaj na delu naše občine še letos poleti 
rekonstruirana , za ostali del pa se bo morala država še pobrigati. Da je 
poslovanje PC Komenda uspešno pri prodaji še preostalih delov v PC, 
pove Matic Romšak, direktor, ki upa, da se bo zjasnilo tudi v »žabjem 
rajonu«.

O 80-letnici katoliškega tabora v Komendi je dr. Stanislav Zarnik 
preučil in razgrnil znana in manj znana dejstva o tem pomembnem 
shodu. Člani krožka Kamenkost so obiskali rudnik v Mežici, leto pa so 
ekskurzijo sklenili s popotovanjem v krogu, ki je mladim pokazal polno 
znamenitosti na Solčavskem in v Logarski dolini. Delu in njegovi zgo-
dovini Konjeniškega kluba Komenda sta posvečeni 11. in 12. stran. 
Splača se še enkrat prebrati. Kasaška predstava na hipodromu v Komen-
di, ki je bila posvečena spominu na imena v zgodovini kluba in na prve-
ga predsednika Konjeniškega kluba Komenda Janka Juhanta, je bila 
dostojna spominu in uspehom tega kluba.

Lina Majcen in Urška Štebe, članici Twirling in mažoretnega kluba, 
bosta tekmovali na svetovnem pokalu v Kanadi. Pričela se je teniška 
šola za otroke. 

Čebela je bila podeljena Alojzu Lahu za njegovo vsestransko in priza-
devno delo v konjeništvu in za brezhibno organizacijo sejemskih prire-
ditev.

Marko Grilc nadaljuje zapise o kolesarjenju po Makedoniji, Klemen 
Grmšek pa nadaljuje svojo pot po vzhodni in južni Turčiji. Njegovi za-
pisi so izjemno tenkočutni in vsebinsko polni – splača se jih prebirati 
tudi ponovno.«Mehurčki« so pričeli s poletnim ciklusom dejavnosti, 
tudi novice s šolskih klopi so prisrčne, kot tudi zapis o planinskem tabo-
ru mladih planincev v Logarski dolini.

O delu SSK Mengeš, kjer se v bodoče zmagovalce v smučarskih 
skokih kalijo tudi nekateri Komendčani. Klub je zopet vodilni v pokalu 
Alpe-Jadran, mladi judoisti pa na državnem prvenstvu osvojili kar 4 
medalje. TV Komenda bo delovala tudi poleti in je razpisala mesto 
glavnega urednika.

Septembra je izšla dvojna številka našega glasila in je posvetila veli-

Sveženj spominov na preteklo leto 2
(Nadaljevanje iz prejšnje številke)

ko prostora začetku šole in dejavnostim, ki so v življenje občine prinesli 
nove uspehe in doživetja. Torej – adijo počitnice, začela se je šola. V 
šolske klopi je sedlo 667 učencev, od teh je okroglih 100 prvič prestopi-
lo prag šole. Starejši Križani – gasilci so na regijskem tekmovanju vete-
ranov in veterank v Moravčah zmagali.

Tekmovalo je 12 ekip. Od devetih kasaških prireditev so komendski 
kasači odnesli kar 9 zmag. Župan na svoji strani zapiše:Začela se je 
vroča jesen. Ima prav. Preberite še enkrat njegove zapisane misli na 4. 
strani in pričakujte boljše čase. Sprejet je nov Pravilnik o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za ob-
dobje 2015-2020. Nedvomno potreben dokument, ki je objavljen tudi 
na spletni strani Občine Komenda: www.komenda.si/sprejeti predpisi. 
Poiščite, preberite in izvedeli boste več o tej temi.

SPV je v sodelovanju s Policijsko postajo Kamnik in Osnovno šolo 
Komenda Moste pripravil za prvošolčke posebno učno uro o varni poti 
v šolo. Jesenski sejem se bliža (2. oktobra), zato je zapis o osnovnih 
podatkih in napotkih dobrodošel. Novi ravnatelj vrtca Mehurčki Blaž 
Kölner je nanizal programe dejavnosti vrtca, kamor nedvomno sodijo 
tudi Cicibanove urice. Mešani pevski zbor DU je zapel na 32. Usnjari-
jadi, ki jo je letos organiziralo Pevsko društvo Vrhnika; sodeloval je 
tudi na Langusovih dnevih v Kamni Gorici. V Nasovčah je bila blago-
slovitev obnovljenega Mejačevega znamenja. Prav bi bilo, če bi ljudje 
vsega sveta prebrali napis, ki je na kamnitem podstavku Križanega: 
Zdravo pamet in blaženi mir slovenskemu narodu daj, o večni Bog! 
Človeštvo je potrebno prvega in drugega.

V rubriki Pomembni rojaki je Jožef Pavlič dodal novi člen v verigi 
pomembnih domačinov, ko je s soavtorjem A. Ž. obširno popisal delo in 
življenje enega najzaslužnejših predsednikov DU Komenda, Janeza 
Kimovca.

Gasilci PGD Moste so bili na zadnjem tekmovanju FIREFIGHTER 
COMBAT CHALLENGE, ki je bilo v Lescah edino društvo z dvema 
ekipama. Visoko usposobljenost je s 1. mestom v kategoriji M30 in 3. 
mestom med vsemi tekmovalci Matic Zupan. Ja , pa naj še kdo reče, da 
gasilci niso usposobljeni v najvišji meri in kos skoraj vsem nepredvidlji-
vim dogodkom. 

Uspešen skok v jesensko sezono si je privoščil Orientacijski klub 
Komenda, ki se je izkazal na več tekmovanjih doma in v tujini, pa orga-
nizator prvega »oranžnega« Cerkno cup je bil, tudi tu so dosegli lepe 
rezultate. Mladinski center Komenda je preživel ustvarjalne počitnice, 
Nogometni klub pa si je cilj postavil visoko pri vrhu. Twirling in mažo-
retni klub je z izkušnjami in novimi pripravami posegel po svetovnih 
pokalih! Iskrene čestitke!

Potepanja po osrednji in severni Turčiji je opisal Klemen Grmšek, 
šolska stran je polna spominov na počitnice, planinci so plavali in ple-
zali ob Kolpi in ponovno odprli plezalno steno. Odlično je uspel oratorij. 
Športnih tekmovanj in šahovskih turnirjev pa je toliko, da bi jih težko 
spravil na eno stran. 

Lovska družina Komenda nadaljuje s preventivnimi dejavnostmi za 
preprečevanje vznemirjanja divjadi. Potrebno in pohvale vredno, saj se 
premalo zavedamo, da z živalmi živimo v istem prostoru.
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Oktobrska številka je vsebinsko bogata in na 2. strani ponuja članek 
o delu enega najštevilčnejših društev v občini. Društvo upokojencev 
Komenda je praznovalo 60-letnico svojega plodnega delovanja. Ob tem 
jubileju vsi, ki pišejo o njem, soglasno ugotavljajo, da je DU eno najak-
tivnejših v občini, saj v 13 sekcijah ponuja obilo možnosti za dobro 
počutje članov; kulturno in športno življenje v občini bi bilo brez njih 
precej osiromašeno. Na proslavi ob jubileju, ki je ob bogatem kulturnem 
programu dajala tudi priznanja članom , ki so pri delu pokazali svojo 
prizadevnost. Podeljene so jim bile plakete ZDUS in domačega društva. 
Jubilej so s svojo navzočnostjo počastili predsednik ZDUS Janez Su-
šnik, predsednik PZDUS za Gorenjsko Zdravko Malnar, naš župan in 
številni predsedniki sosednjih društev in društev iz Komende. Na strani 
14 je objavljena kratka zgodovina DU.

Člani slovenske ekipe so postali prvaki na svetovnem gasilskem pr-
venstvu Firefi ghter Combat Challenge, med njim je bil tudi član PGD 
Moste Matic Zupan, ki je tako postavil tudi našo občino na svetovni 
zemljevid gasilcev.

Povsem je uspela požarna vaja Gasilske zveze Komenda. Učinkovi-
tost na prvem mestu, pohvala direktorja fi rma NT Logistika je bila več 
kot zaslužena.

Komendska Dobrava je dobila pokrito postajališče. Krajevna organi-
zacija združenje borcev za vrednote NOB je pripravila vsebinsko boga-
to spominsko slovesnost ob dnevu spomina na mrtve.

Županova beseda je na dveh straneh tako polna aktualnih vsebin in 
problemov, da je prav, da si informacijo in njegove misli preberete še 
enkrat.

Kostanjev piknik DU je vabljiv za domače člane, kot tudi za člane 
sosednjih društev, uspešni so komendski karateisti, še kako potrebna 
lekarna v Komendi je že15 let med nami.

Jesenski sejem v Komendi zopet z rekordno udeležbo razstavljavcev 
potrdil svojo rast in iskanje novih vsebin. Med drugim tudi s posebnim 
razstavnim šotorom občine Komenda, ki je priložnost za širitev in razvoj 
domače dejavnosti.

DU so obiskali koroški Slovenci iz Avstrije, člani in prijatelji MePZ 
iz Hodiš, s katerimi ima naše društvo prijateljske vezi in so že večkrat 
gostovali pri njih. 

Obisk je bil enodneven. Obiskali so Škofjo Loko, nato pa so se ves 
dan zadrževali na prijateljskem srečanju z domačini. Naše DU meni, da 
so taki stiki in vezi z rojaki onstran meje obojestransko koristni; folklor-
na skupina DU je bila udeležena na tradicionalnem Tamburanju v Ko-
stelu.

Aktualno doktorsko delo dr. Stanislava Zarnika s pomenljivim naslo-
vom Politična fi lozofi ja uradništva, je predstavil Jožef Pavlič. Za spo-
znavanje dela (in zdrsov) našega uradništva je to delo nadvse aktualno, 
ko v poznavanju dela uradnikov prevladuje (žal večkrat tudi resnična) 
neprijetna podoba, da so vsi uradniki enaki. Da ni tako, pa je vredno 
prebrati ta članek.

Lončarjev muzej je gostil vsakoletno razstavo čipkarskega društva 
Čebelica iz Most. Že sama tema je vredna zanimanja, saj pripoveduje 
zgodbe o čipkah v oblačilih. Istočasno pa so počastili strokovni doprinos 
svoje dolgoletne mentorice in učiteljice Stane Pibernik; ptice pevke so 
gostovale na Tržnici. Misel predsednika o združevanju in koordinaciji 
prireditev pa je zamisli vredna. O aktivnostih Gasilske zveze občine 

Komenda v mesecu požarne varnosti in spremljajočih tekmovalnih de-
javnostih je poročala Mihaela Poglajen. Da pa ima Marjan Koncilija že 
60 let gasilskega staža, je resnica, kot je resnica tudi to, da ima telefon 
tudi na nočni omarici – vedno pripravljen na akcijo.

Nogomet v Komendi je napredoval; napreduje pa tudi mladi plesalec 
pri Plesnem klubu Miki, ki se pri 10 letih lahko pohvali s kar lepimi 
rezultati. S šolskih klopi vedno prijetne in sveže novice, prav tako ži-
vahne so dejavnosti skavtov. Slovesno je bilo tudi pri Mehurčkih v tednu 
otroka, orientacijski kljub pa je za seboj pustil še eno uspešno sezono. 
Pomembna je novica, da je ob 70-letnici oživelo MD Kamnik. Veliko 
sreče! Neutrudni so balinarji DU.

Boleče je bilo slovo od Jožeta Kerna, ki je v svojem življenju živel za 
Komendo in vse športne in društvene dejavnosti od mladih let do pred-
sedovanja DU. Njegov spomin naj prihajajoče generacije spodbuja za 
aktivno življenje, kakršnega je živel sam!

Klemen Grmšek napreduje na svoji poti – tokrat opisuje doživljaje v 
Gruziji.

Šahovski klub Komenda – eden najaktivnejših v državi je lahko po-
nosen na svojega mladega člana Jana Šublja, ki se je z evropskega pr-
venstva v kategoriji dečkov do 12 let vrnil z bronasto medaljo. Sicer pa 
je cela stran posvečena delovanju tega kluba.

Podjetje Publikus beleži nezakonito odlaganje odpadkov na otoku v 
Podborštu.

Fotografi je kažejo stanje, nevredno urejenega okolja, ki si ga vsi želi-
mo. Le kaj bi rekel inšpektor?

November je že čas, ko posamezna društva delajo obračune dela v 
preteklem letu in načrtujejo delo za naprej. Tako je našo občino obiska-
la ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, ki se je seznanila s pro-
blematiko urejanja prostora, poslovno cono in problemi okoli nje, plino-
voda in gramoznice. Skupna ugotovitev: življenje, delo in razvoj v 
prostoru moramo uravnoteženo obravnavati in oblikovati.

Deset let delovanja je praznovalo Medgeneracijsko društvo za kako-
vostno starost Komenda, ki se upravičeno lahko pohvali z dosedanjim 
delom. Potrebno in cenjeno je med člani in uporabniki storitev, ki o 
njegovem delu lahko spregovorijo samo pohvalno.

Župan je v svojem zapisu pisal o pestrem gradbenem dogajanju in 
ostalih občinskih problemih, ki so plod dela občine in danih obljub, 
spregovoril pa je tudi o društveni dejavnosti v občini in o delu v letu 
2016; TV Komenda 
najavlja nove vsebine 
in bolj pestro ponud-
bo programa. Ne vem 
pa, če so člani uredni-
štva srečali dedka 
Mraza in ga pobarali 
o nujno potrebnem 
studijo TV Komen-
da?

Srečali so se tudi 
upokojeni gorenjski 
literati, temu srečanju 
gre tudi zapis na 9. 
strani; politika je po-
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Dve strani je v sveženj povezanih spominov na preteklo leto – nada-
ljevanje naslednji mesec. Turbulentno leto je po zapisu direktorja PC 
Matica Romšaka v veliki meri že pomirjeno, pa tudi napovedi za nasle-
dnje leto so po njegovem mnenju dokaj optimistične. UPPG je za preda-
vanje o fi lmu naprosila o.dr. Andraža Arka in je bilo organizirano v ciklu 
Šola za vrednote življenja. Podrobno o predavanju je pisal v.Jožef Ciraj. 
Igroteka je ob 10-letnici delovanja pridobitev Krajevne knjižnice Ko-
menda. Komendske mažoretke so izkazale čast in se zahvalile dobrotni-
ci Mariji Bevčar Bernik, ki jim je zaželela: Samo navzgor. Bo mladi 
Anai Erce nadaljeval s plesnimi uspehi?

DU Komenda je izlet v neznano letos popeljalo v Benedikt v Slov. 
goricah, v Radgono v klet penin in v Lendavo z okolico; Miklavžev 
pohod na Kamniško sedlo so si organizirali aktivni člani ŠD Suhadole.

Alojz Lah, dolgoletni predsednik Konjeniškega kluba Komenda, je 
na svečani akademiji Kasaške centrale Slovenije prejel nagrado za ži-
vljenjsko delo. To je priznanje za izredni razmah kasaštva v Komendi, 
ki zaobjema vse njegovo življenjsko delo, med katero sodi nedvomno 
tudi pobuda in vsakoletna organizacija Kmetijskega sejma v Komendi, 
ki sodi med največje prireditve te vrste v državi. Iskrene čestitke! Požar 
v Lidlovi kuhinji je bil po zaslugi Občinske gasilske zveze Komenda 
hitro pogašen. Seveda je šlo za vajo, kjer so vsa tri GD v občini pokaza-
la veliko strokovno usposobljenost.

Klemen Grmšek je bil v Iranu, od koder je poslal reportažo, ki zasluži 
priznanje za strokovnost obravnavanih tem in težko pričakujemo njego-
ve novice v prihodnji številki.

Novoletno jelko je postavilo TD Komenda, ki je ob kratkem kultur-
nem programu na njej prižgalo tudi lučke. Istočasno pa je bila organizi-
rana tudi Delavnica za izdelavo adventnih venčkov, namenjena najmlaj-
šim in njihovim staršem. Že tretje leto zapored je bila v organizaciji 
istega društva tudi razstava jaslic 16 avtorjev. Skoki na Gori bodo. Pa 
srečno tekmovalcem.

Skavti in šolarji so s svojimi doživetji zapolnili dve strani, v Vrtcu 
Mehurčki so organizirali slovenski zajtrk. Zaposleni v vrtcu pa so pri-
pravili pester program in različne predstave ter vsakovrstne delavnice. 
Otroci so sodelovali v dobrodelnih akcijah Otroci za otroke in Anina 
zvezdica. Niso pozabili na sovrstnike!

vedala svoja mnenja na dveh straneh; slovenski zajtrk na Osnovni šoli 
Komenda Moste je bil in bo tudi v bodoče. Samo zoprno vprašanje – ne 
šoli, pač pa čebelarski stroki – kdaj se bodo zedinili, če je slovenski med 
še vedno zdrav? Drobne novice, vendar ne nepomembne: Vrtni center 
Gašperlin je pripravil že osmo razstavo adventnih venčkov; ameriški 
skakalci in Hram Gorjan, Godba Komenda pa je martinovala malo doma 
in malo pri sosedih.

Ponovnega, počasnega branja je vreden prispevek Jožefa Pavliča Quo 
vadis Komenda, Slovenija? Odgovori na zapisana vprašanja so mogoči, 
vendar bo potrebno še veliko časa, da si bo človeštvo povrnilo toliko 
zdrave pameti, morale in človeškega dostojanstva, da bo znalo na ta 
vprašanja odgovoriti in jih živeti. Molimo za zdravo pamet!¨

Portret Pavle Košir pove skoraj vse o njej in njenem delu, da se bomo 
radi pridružili njenemu telesnovzgojnemu delu.

Društvo Stari traktor je pripravilo pregled letošnje bogate bere delo-
vanja.

Vse o delovanju Medgeneracijskega društva za kakovostno starost 
izvemo na 13. in 14. strani. 

Matic Zupan je v svojih spominih na svetovno prvenstvo na Firefi gh-
ter Combat Challenge Worlds 2015 zapisal mnenje in začudenje gosti-
teljev v Alabami in prirediteljev, kako 5 prostovoljcev iz države, ki ima 
toliko prebivalcev kot njihovo manjše mesto, lahko dosega čase, ki so-
dijo v sam svetovni vrh. Pa je to kaj čudnega ob strokovni usposoblje-
nosti in požrtvovalnosti naših gasilcev?

Komenda je gostila karateiste iz cele Slovenije; 1. krog šolske judo 
lige je pokazal neverjetne dosežke Komendčanov; zastavljeni cilj za 
leto 2015 so s 5. mestom dosegli nogometaši NK Komenda; šahovske 
novice kot vedno polne uspehov. 

Klemen Grmšek tokrat piše o potovanju in bivanju v Armeniji – zani-
mivo in poučno.

O šolskih in obšolskih dejavnostih so se razpisali osnovnošolci in 
skavti, »Mehurčki« pa so jesenski čas preživeli zanimivo in jesensko 
poučno.

Planinsko društvo pa je organiziralo izlet na Koroško in doživeli so 
nove kraje in krajevne posebnosti ter prijazen sprejem.

December – prijelo se ga je ime – veseli december. Župan v svojem 
uvodniku ugotavlja, da mineva zelo zadovoljivo leto, brez razburljivih 
presenečenj je minila seja Občinskega sveta. Presenečenje za večjo 
navzočnost medijev je bilo to, da Občinski svet ni spremenil mnenja o 
imenovanju zavoda Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Kar so rekli, 
so rekli. Osebno menim , da se tokrat le niso »ustrašili« mnenja nekoliko 
večjega brata, udeleženca v tej, lahko bi rekli precej umazani zadevi.

Porodila se je tudi nova ustanova za pomoč lačnim otrokom Ustanova 
Mary, S Meals ima svoj sedež na Škotskem, sredstva pa zbiramo tudi v 
Sloveniji. Več informacij na http:/www,marysmeals.hr/.

Športno društvo Suhadole je ob koncu sezone uspešno izpeljalo že 
19. gorsko kolesarsko dirko Mlinčki race. Orientacijski klub Komenda 
je bil na pripravah v Cerknem; judoisti so se s tekmovanja za judo pokal 
Kagami Biraki, ki se ga je v Ljubljani udeležilo več kot 40 tekmovalcev 
iz našega kluba, vrnili z 12. zlatimi, 12. srebrnimi 15. bronastimi kolaj-
nami; znani so najboljši igralci pikada med upokojenci.

Morda delček slovenskega duha in pripravljenosti za pomoč. Spidve-
jist Matic Voldrih je na dirki za državno prvenstvo v Krškem utrpel hudo 
poškodbo noge, odprt spiralni zlom. Zahvaljuje se vsem za pomoč in 
podporo. Še so dobri ljudje na svetu!

Šahovskih novic je polna cela stran, rezultati pa kažejo na zaslužen 
dober sloves kluba.

Tako! Prebral sem ponovno vse številke našega glasila, pobral vsebi-
ne vsega, kar zasluži posebno pozornost ali je vredno ohraniti za kasnej-
še bralce. Če je kaj ostalo in bi bilo še vredno objaviti, se oproščam za 
spregled, ki nikakor ni bil nameren!

Tone Ogorevc
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Člani sekcije Škrjančki pri Planinskem društvu (PD) Komenda, ki jo 
vodi Franc Drolec z Gore, so letos vnovič postavili jaslice ob krožni 
planinski poti s Komendske Dobrave na Šenturško Goro in nazaj na 
Komendsko Dobravo. Šest so jih postavili ob poti »čez Skalco«, dvoje 
ob poti proti Poženiku, štiri pa ob Zaloški poti. Vse so naredili člani 
omenjene sekcije, pobudnik postavitve pa je bil Franc Drolc. 

Prve jaslice je pred petimi leti ob omenjeni poti postavil Franc Štern 
z Mlake, tudi član sekcije Škrjančki pri PD Komenda. Postavil jih je še 
naslednje leto, nato pa jih je začel s Škrjančki postavljati Franc Drolc. 

Na državni praznik dneva samostojnosti in enotnosti, 26. decembra 
2015, se je na pohod Od jaslic do jaslic po omenjeni planinski poti po-
dalo kar 53 članov sekcije Škrjančki iz petih občin (Komende, Kamnika, 
Mengša, Cerkelj na Gorenjskem in Vodic) in drugi pohodniki. Pridružil 
se jim je tudi Franc Štern. Na pot so krenili ob 9. uri z Jurčkove Dobra-
ve. Spotoma so se okrepili s čajem v gostišču Pavlin, kjer so tudi zapeli 
in zaplesali. Pohodniško druženje in ogled jaslic so sklenili popoldne v 
okrepčevalnici Marička v Zalogu.                                        Jožef Pavlič 

Jaslice Ivana Maleša

Vsem krajanom se iskreno zahvaljujemo za prostovoljne prispev-
ke, ki ste nam jih namenili ob raznosu koledarjev za leto 2016. Ves 
zbrani denar bo namenjen vračilu dolgoročnega kredita za izgradnjo 
prizidka gasilskega doma in ravno vam gre zasluga, da so naše obve-
znosti vedno poravnane.

Da bi našim občanom lahko še bolj pomagali, je tudi PGD Ko-
menda nabavila defi brilator, ki je že nameščen na fasadi našega ga-
silskega doma in je na voljo vsem krajanom. Predstavitev in osnovna 
navodila za uporabo bomo vsem zainteresiranim predstavili v sredo, 
3.2.2016, ob 18. uri in v soboto, 13.2.2016, ob 10. uri. Vabljeni na 
predstavitev. 

Pridobili smo tudi toplotno kamero, s katero bomo lahko preiskova-
li objekt in iskali žarišče morebitnega požara, z njo pa se lahko v temi 
izsledi tudi morebitno osebo v samem objektu.

V soboto, 16. januarja, se je začela zimska liga – Pokalno tek-
movanje Gasilske zveze Slovenije v spajanju sesalnega voda, v 
kateri letos tekmujeta dve ekipi našega društva. Članicam A so se 
pridružili še člani A. Članice A so že na prvi tekmi dokazale, da 
so dobro trenirale, saj so na tekmovanju v Staršah osvojile 2. 
mesto.

Mihaela Poglajen

PGD Moste se najlepše zahvaljuje bencinskim servisom PETROL 
Moste pri Komendi, Žeje pri Komendi in Cerklje na Gorenjskem za 
donacijo v višini 600 EUR v okviru akcije Naša energija povezuje. 
Vaše darilo bo pripomoglo k našemu delovanju in uresničevanju zasta-
vljenih ciljev.

Novice iz PGD Komenda Darilo gasilcem

Na sliki (od leve): Jože Kešnar, direktor BS Žeje pri Komendi in BS 
Cerklje na Gorenjskem; Uroš Vidmar, predsednik PGD Moste, Ro-
man Kosirnik , častni predsednik in podpredsednik PGD Moste; za-
posleni BS Žeje pri Komendi; Marko Giacomeli, direktor BS Moste 
pri Komendi

Pohod Od jaslic do jaslic

Jaslice v Žejah -Vaški odbor z Igorjem Štebetom je tudi tokrat, lani 23. 
decembra, pripravil jaslice. Nastopili so Mešani pevski zbor DU Komen-
da, Skavti, instrumentalisti, ansambel Gašperji in Ognjeni muzikanti. 
Obiskovalce so nagovorili župan Stanislav Poglajen, župnik Pavle Juhant 
in podžupan Igor Štebe. Domačni so poskrbeli tudi za okrepčilo. - A. Ž.

Blagoslovitev konj - Na Križu je bila 26. decembra, na dan sv. Štefa-
na, po 10. maši že 24. blagoslovitev konj. Ker je bila v Ljubljani tudi 
Štefanova konjska dirka, je bilo konjenikov bolj malo. Bilo pa je zato 
toliko več obiskovalcev.  - A. Ž.

Komendski župljani in občani so tudi 
letos v svojih domovih postavili naj-
različnejše jaslice. Prav posebne je v 
veži pod stopniščem svojega doma v 
Nasovčah vaščan Ivan Maleš. Niso 
njegov izdelek, vendar so se mu tako 
priljubile, kot da bi to bile, je zelo 
ponosen nanje. Izdelal jih je nekdanji 
pilot Janez Krajnc iz Ljubljane, ki je, 
ko se je upokojil, rezbaril, izdeloval 
razne umetnostne predmete iz kovine, 
slikal na platno. Jaslične kipce, velike 
tudi do skoraj enega metra, je izrezljal 
iz enega kosa lesa in jih sam pobarval. 
Imel jih je v svojem vikendu v Kolo-
vratu, kjer je uredil tudi rudarski mu-
zej. Po njegovi smrti je žena Tončka 
predmete iz tega muzeja odstopila 
rudarskemu muzeju v Zagorju, jaslice 

pa ponudila v odkup prek medmrežja. Z možem sta jih pred tem v bo-
žičnem času rade volje odstopala tudi za cerkve, kjer so jih potrebovali. 
Ivan Maleš se je, ko je videl prodajni oglas, takoj ogrel zanje. Niso bile 
poceni, vendar je Ivan kot velik ljubitelj in občudovalec lepega danes 
zelo zadovoljen, da jih ima, saj so izvirni izdelek spretnih rezbarjevih 
rok, ki v božičnem času lepša njegov dom in duhovno bogati božično-
novoletno praznovanje.                 Jožef Pavlič
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Se strinjate, da je bilo leto 2015 za NK 
Komenda uspešno? S čim ste bili najbolj 
zadovoljni?

Leto 2015 je bilo eno izmed najbolj uspešnih 
v zgodovini NK KOMENDA. Uspelo se nam 
je obdržati v 3. slovenski nogometni ligi, prav 
tako smo vzpostavili celotno piramido, ki je 
pogoj za uspešno delovanje kluba. Nastopili 
smo v tekmovanjih v selekcijah U7, U8, U9, 
U10, U11, U13, U15 ter s kadeti in mladinci.

Koliko članov ima danes NK Komenda?
Pod okriljem NK KOMENDA vadi cca 

150 otrok od najmlajših, ki so dopolnili 4 
leta, do najstarejših v starosti 19 let. Prav tako pa smo ponosni na član-
sko ekipo, kakor tudi na naše veterane.

Kakšen je letošnji program kluba?
Za leto 2016 smo si zadali cilj, da postanemo pomemben člen v 3. 

SNL Center, kar nam zazdaj kar dobro uspeva, saj smo jesenski del 
končali na 6. mestu. Cilj nam je, da povečamo število otrok v našem 
klubu in presežemo število 200 otrok.

Najbrž ga sestavljajo tudi različni izzivi? Lahko poveste nekatere 
in kako se jih nameravate lotevati?

Največji izziv kluba je poleg tekmovalnih dosežkov izgradnja stadi-
ona, kar je ena od osnov za kvalitetno delo. Navkljub težki fi nančni 
situaciji, v kateri se nahajajo skoraj vsa društva v državi, smo optimisti 
in verjamemo, da bomo s pomočjo zasebnih investitorjev ter evropskih 
sredstev in s pomočjo panožne zveze dosanjali svoje sanje ter umesti-
li NK KOMENDO na nogometni zemljevid tudi po infrastrukturi.

Aleš Marinko, predsednik Nogometnega kluba Komenda

NK Komendo na nogometni zemljevid
Leto 2015 eno najbolj uspešnih. - Letos 200 otrok v klubu. - Izgradnja stadiona največji izziv. - Ver-
jamemo: Ob primerni infrastrukturi nastop v 2. državni ligi. - Hvala »Komenškim Vitezom.«

In kakšen je vaš oz. klubski cilj v Slovenski nogometni ligi?
Dolgoročni tekmovalni cilj NK KOMENDA je seveda ob primerni in-

frastrukturi nastop v 2. državni ligi. V ta cilj verjamemo, da ga bomo do-
segli s pomočjo vseh, ki delujejo v klubu, kakor tudi s pomočjo naše na-
vijaške skupine »KOMENŠKIH VITEZOV«. Njim se na tem mestu še 
posebej zahvaljujem za vso podporo, saj nas s svojim navijanjem doma in 
na gostovanjih postavljajo ob bok klubom, ki tekmujejo tudi v 1.SNL.

Je tudi vaš prosti čas povezan z nogometom? Ali še s čim?
Če hočeš tekmovati na takem nivoju in s takim številom otrok, mi ostane 

izredno malo prostega časa; saj poleg službe delujem tudi kot svetnik v 
Občinskem svetu občine Komenda ter kot predsednik ene izmed političnih 
strank v Občini. Rad bi se zahvalil tudi svoji družini, ki me podpira na tej 
poti in trdno verjame v zastavljene cilje, ki sem si jih zadal.Aleš Marinko

Pisalo se je leto 1992, ko so fantje na Gori pri Komendi priredili prve 
prave smučarske skoke z alpskimi smučmi. Niso bili prvi, a so bili 
zagotovo najbolj zanimivi in izvirni. Kot se spodobi za vas Gora, kjer 
se vse govori samo s presežniki, so pri meritvah dolžine skokov neka-
ko pozabili d (dm - decimetri) in se je vse pisalo samo v metrih. Imeli 
so seveda tudi največ tekmovalcev daleč naokrog in vsi so imeli pove-
dati samo lepe besede o skokih na Gori in Gorjanskem skakalnem 
komiteju.

V naslednjih letih so priredili 19. ponovitev tega tekmovanja za pokal 
Gora ter nekaj nočnih ekipnih tekem. Tekmovanja se je vedno udeležilo 
veliko tekmovalcev in še več gledalcev. Bila so prijetna presenečenja iz 
zraka (padalci), prišli so kurenti, prišle so druge pustne šeme, obiskale 
so nas znane osebnosti ter še in še. Bilo je lepih 19 let. Trikrat nas je 
premagala narava, nazadnje, ko je bil žled. Komentatorji so bili vedno 

Jubilej - 20 let skokov na Gori
duhoviti, šaljivi in včasih malo provokativni, kar je gledalce in tekmo-
valce vedno spravljalo v smeh. Za jedačo in pijačo pa je bilo vedno po-
skrbljeno.

Leta 2007 je prišlo do menjave generacije in ustanovljeno je bilo 
Društvo skakalni komite Gora. Takratni starejši člani so prepustili vaje-
ti mlajšim, ki še vedno uspešno vodimo društvo in prireditve. A tudi 
starejši člani niso zapustili posadke in še vedno z modrimi nasveti in 
pravimi navodili pomagajo krmariti barko Društva skakalni komite 
Gora.

Pisalo se bo 31. januar 2016, ko bo 20. jubilejna prireditev. Seveda 
vsi povabljeni. 

Kaj se bo dogajalo? 
Izpeljana bo klasična prireditev po vzoru FIS tekmovanja; poskusni 

skok in dve seriji v tekmovanju. Tudi tokrat nas čaka 6. kategorij, zma-
govalci posameznih bodo dobili pokale, vsi tekmovalci pa dobijo nagra-
do ob koncu prireditve. Nagrade bodo romale tudi med gledalce, ki pa 
si jih bodo morali prislužiti. Ostali program ostaja presenečenje. 

Ideje smo črpali iz našega znanja in izkušenj s preteklih prireditev; 
vse, da bo jubilejni dogodek presežek. Kot se za vas Gora spodobi. 

Na koncu še enkrat povabilo 31.1.2016 okrog 13.30 na Goro pri 
Komendi, kjer se bo odvijal zračni boj med najboljšimi skakalci 
z alpskimi smučmi. Organizatorji pa se bomo trudili, da vam ne 
bo dolgčas. 

O nas lahko preberete tudi na http://www.goraskoki.com/.
Športni pozdrav, Društvo skakalni komite Gora

ANDREJ ŽALAR 
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KOLINE- SLOVENSKI FUREŽ
Če velja, da so koline kot običaj posebnost slovenskega naroda, tudi 

velja, da kolikor krajev, toliko običajev. V Komendi negujemo svoje obi-
čaje v organizaciji Turističnega društva Komenda na Koželjevi domačiji 
na Gori. Predvsem se mi zdi pomembno, da to bogato izročilo predsta-
vljamo tudi našim otrokom. Saj nas učenci OŠ Komenda Moste vsako 
leto obiščejo v spremstvu svojih mentorjev. Med predstavitvijo opazujem 
poglede otrok na izobešene kose prašička, na drobovino in mesnine, kate-
re jim želim razložiti. Vidim, da se otroci, predvsem punčke, včasih kar 
malo popačijo. A poskušam jih voditi čim bolj v zakonitostih narave, v 
sobivanju živali in 
ljudi. In na koncu, ko 
so vsi otroci za sku-
pno sveže obloženo 
mizo, uživamo orga-
nizatorji in otroci ob 
odobravanju dobre 
hrane. 

V starih časih so 
bile koline prilo-
žnost, da so se ljudje 
najedli skoraj do sitega. To je bila priložnost za druženje za vso družino 
in sorodnike in tudi sosede. Celo so običaji, da morajo sosedje dobiti 
najboljše kose mesa. Ostaja potem pa upanje, da dobiš tudi ti od soseda 
najboljši del kolin. Tudi nekaj šal kroži okoli na ta račun.

Koline pa niso samo dobra hrana. Ta pride z veliko dela in dobre 
priprave vseh domačih, pomembno delo ima gospodinja in klavec. Že 
dan prej mora biti vse pripravljeno, vsi pripomočki, začimbe, salamonja, 
narezana čebula za pranje črev, špile za klobase, nabrušeni noži... in še 
in še. Ne sme manjkati vroče vode - kropa in primernih posod. Tudi 
priprava prve malice ima svoje zakonitosti. »frigane jetrca« in posebna 

čast pri prvi malici gre 
klavcu, ta dobi na kro-
žnik prvi in najboljši 
kos. Tudi smeha ne 
sme manjkati. Dan je 
dolg in naporen. Tudi 
drugi dan, ko se dode-
lujejo krvavice, kloba-
se, »nadelvanje«, 
cvredje ocvitkov, pri-

Domači praznik na Koželjevi domačiji
prava kosov mesa za v dim. Vsak kos mesa je tudi že določen; ob kateri 
priliki in za katere praznike bo šel na mizo.

Včasih so otroci morali držati prašiča za rep, da morda ni pobegnil po 
vasi. Tako so se ob igri seznanjali z realnim življenjem in se učili delav-
nih navad. In ko so v petek odhajali s Koželjeve domačije, sem razmi-
šljala, da ti otroci ne bodo več mislili,da meso in klobasa zrasteta v sa-
mopostrežni trgovini v polivinil vrečki. Odhajali so z novo izkušnjo. 

Katja Tabernik

Aplenca se smeje
Trije policijski 

Policaj ustavi Gorenjca, ki je malo preveč pritisnil na plin. 
Preverja vozniško, Gorenjec pa medtem v prometno dovoljenje 

previdno vstavi plastično žličko. 
»Ja, kaj pa je to?« ga začudeno vpraša policaj.
»Ah, to imate pa za kavico!«  

Policaj na obhodu opazi pijančka, ki urinira po cesti.  
Ne ve, kako naj reagira in potihoma pokliče na postajo 
za nasvet:
»Tovariš komandir, tu pa nekdo cesto moči!«
»Z organom?«
»Neeee, no! Organ je pri telefonu!«

Policaj sedi na robniku ob cesti in neutolažljivo joče.
Mimoidoči ga tolaži: 
»Gospod policaj, lahko kako pomagam?«  
»Neee, uuu, službeni pes mi je ušel!«
»Ne sekirajte se, sigurno bo sam znal priti nazaj na
policijsko postajo!«
»Ja, pes že, uuuu. Kaj pa jaz?!«

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
Januar 2016

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

NA PREŽI
V Aplenci tudi v letu 2016 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in pode-
ljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude na GSM 031 638 
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net dajejo 
lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo. 

ČEBELA za januar 2016

OSAT za januar 2016

Koline tokrat že osmič 
Turistično društvo Komenda je v petek, 15. januarja, na Koželjevi 
domačiji na Gori že osmič zapored pripravilo prikaz domačega pra-
znika ob Kolinah. Tako kot vsako leto je bilo tudi tokrat to delovno 
srečanje za člane in prijetno za številne obiskovalce. 

Da pa mesni izdelki ne nastajajo v blagovnih marketih, so se pou-
čili tudi šolarji, saj si je starodavni običaj na kmetijah oziroma na 
vasi tokrat ogledalo vseh 66 učencev 6. razreda Osnovne šole Ko-
menda Moste. Med številnimi obiskovalci pa je  bila tudi občinska 
uprava z županom. Sodelovali in delali so člani Turističnega društva 
Komenda, za kar se jim je predsednik Vid Koritnik v pogovoru z 
mediji še posebej zahvalil. 

Sicer pa so Koline ena od številnih prireditev iz letnega programa 
društva. Že februarja bodo na primer poleg poznane Tržnice v soboto, 
20. februarja, od 10. do 12. ure na Koželjevi domačiji na Gori izde-
lovali tudi ptičje hišice in pogačice. Osrednja februarska prireditev 
Maškarijada pa bo na Gori prav tako v soboto, 6. februarja. 

- A. Ž.

OSAT – Pa še tretjič OSAT. Ja, zares je trdovraten. Tako trdovraten, da 
ima že vnaprej zagotovljeno čebelo, če se bo za šolo v Komendi enkrat 

spremenil v urejen prostor 
(za odpadke). Posnetek, ki 
nam ga je poslal bralec, ni 
star; pa tudi prav nič namer-
no senzacionalen. Je samo 
potrdilo, da pri šoli, vrtcu, 
športni dvorani, kjer se vsak 
dan kaj dogaja, res ni lepo 
ogledalo kraja, ki je števil-
nim na očeh. Se strinjate? 

ČEBELA – Koželje-
va domačija na Gori 
je že kar lep čas pro-
stor različnih doga-
janj. Poznano je, da 
so vsak mesec prvo 
in tretjo soboto na 
domačiji  tržnice. Še 
bolj pa je domačija 
poznana po prireditvah v organizaciji članov Turističnega društva 
Komenda. Tudi ob koncu leta v veselem decembru se je na domačiji 
dogajalo od novoletne jelke, pletenja venčkov, razstave jaslic… Na-
daljevalo se je tudi januarja. Zadnja takšna etno prireditev je bila 
Koline - kot domači praznik. Veselo bo prihodnji mesec z maškarami. 
In da bo tako še naprej, naj bo za spodbudo januarska ČEBELA.
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Tako kot je pisana iranska kultura, tako so pisani 
tudi njihova pokrajina in mesta. Na vzhodu najde-
mo eno najbolj vročih puščav na svetu, na severu 
ledeniško gorovje, na zahodu zaraščene gozdove, 
na jugu pa tudi nekaj otokov. Prav tako pa so ra-
znolika njihova mesta, veliko od njih pa je zazna-
movanih z zgodovinsko pomembnostjo, saj se je 
glavno mesto Perzije ne malokrat spremenilo. Ta-
ko je imela v zgodovini 32 različnih glavnih mest, 
danes najbolj obiskana so: Esfahan, Tabriz, Ma-
shad, Shiraz in zadnjih 221 let Teheran.

Teheran je kot prestolnica za Iračane najbolj 
pomembno mesto. Tu se dobi prav vse, tudi dogaja se vse, kar se sme in 
tudi ne sme. Če njim pomeni center vsega, pa meni predvsem predstavlja 
eno veliko betonsko džunglo. Polno betona, smoga, ljudi, ki hitijo v vse 
smeri, in avtomobilov, ki neprestano hupajo. Vsekakor si ne zasluži 
pridevnikov kot so, lep, simpatičen, sproščen ali prijeten. Kljub temu pa 
se splača obiskati nekaj znamenitosti kot so: Azadi Tower, Golestan 
Palace, gromozanski bazar in nekaj muzejev, med katerimi je najbolj 
izjemen muzej draguljev. Ogled muzeja draguljev toplo priporočam. 
Poleg tega, da je to najdražja zbirka draguljev na svetu, ki je odprta za 
oči javnosti, je to tudi mesto, kjer se vas dotakne razkošnost in mogoč-
nost perzijskega imperija. Tu ni zbran le nakit, temveč tudi meči, krone, 
šiše, jedilni pribor, kraljevi stol...itd. Prav vsak kos pa je obogaten s 
čudovitimi dragulji in okrasnimi kamni.

Esfahan bi brez pomisleka lahko označil za eno najlepših mest na 
svetu. Večji del znamenitosti je bil zgrajen v 16. in 17. stoletju. Ravno 
zaradi tega pa mesto deluje tematsko povezano, čudoviti parki, ogromne 
palače, simpatičen bazar, mogočne mošeje in najbolj prepoznavni Esfa-
hanski mostovi. Žalostno je le to, da so mostovi speljani čez reko Za-
yande veliko manj romantični, ko so kar 9 mescev na leto speljani le čez 
posušen rečni kanal. Seveda pa ni bilo vedno tako, reka je tako izsušena 
zadnjih nekaj let, zanimivo pa je, da se s tem nihče nič kaj prida ne 
obremenjuje in se jim zdi dokaj nepomembno. Če mostovi brez reke 
izgubijo nekaj čara, pa je še vedno čudovit sprehod po trgu Naghsh-I 
Jahan, ki je obdan z razkošno palačo Ali Qapu. Prav tako je njihov bazar 
eden najbolj pristnih v Iranu. Tu lahko okusite njihov prepoznavni ža-
franov sladoled, sladki Gas ki spominja na nam poznani Turški med, 
znamenit pa je tudi njihov modro obarvan porcelan. Vsekakor mesto, ki 
ga v Iranu ne gre izpustiti.

Yazd je puščavsko mesto s samosvojo arhitekturo, pri kateri najbolj 
izstopa njihov prezračevalni sistem. Vsaka zgradba ima svojo starodav-
no klimatsko napravo. To je nekakšen stolp, ki še najbolj spominja na 
ogromen dimnik z velikimi odprtinami na vsaki strani, iz katerih je 
speljan kanal v hišo. Tako ujamejo že najmanjši sunek vetra, ki ga spe-
ljejo v hišo, tam malo zakroži, osveži in čez drug kanal nadaljuje svoj 
let po tem čudovitem mestu. Kar ga dela tako posebnega, so ravno te iz 
blata zgrajene stavbe stare med 4000 in 2000 let. Ozke ulice in nasme-
jani domačini pa ga naredijo zares čarobnega za obiskovalca. V mestu 
pa ne gre izpustiti Templja ognja, kjer vzdržujejo plamen, ki neprestano 
gori že več kot 16 stoletij. Čaščenje ognja se navezuje na njihovo origi-
nalno vero Zartošt. To je tudi ena prvih monoteističnih religij na svetu, 
njeno bistvo pa je pravzaprav zelo lepo: misli dobro, govori dobro, delaj 
dobro, spoštuj naravo, živali in sočloveka.

Shiraz je tudi med Iranci prepoznaven kot najbolj sproščeno mesto z 
najbolj odprtimi ljudmi. Tudi to mesto krasi čudovita arhitektura in ne 
malo znamenitosti. Med najbolj obiskanimi sta tudi grobnici njihovih 
največjih poetov Saadi in Hafez. To da sta se dva največja pisca preseli-
la v Shiraz in tam dočakala svoj poslednji dan, nam tudi nekaj pove o 
tem mestu. Nekako je res pravi kraj za ustvarjalce in romantike. Žalo-
stno pa je to, da se je mesto z Islamsko revolucijo poslovilo od svojega 
največjega ponosa, to je vino Shiraz, po katerem so sloveli že vse od 9. 
stoletja. Dolgo so ga izvažali v Indijo, kasneje tudi v Evropo, v svojih 
zapisih pa ga je opeval tudi Marco Polo. Da ga uradno ne pridelujejo 
več pa še ne pomeni, da ga tudi dejansko ne pridelujejo več, na skrivaj 
ga pridela skoraj vsak kmet s trto, le da v manjših količinah in bolj za 

KLEMEN GRMŠEK: OSMI DEL POTI Iran 2. del

Klemen Grmšek

lastno uporabo. Na žalost nisem imel sreče, da bi se spoznal s pravim 
kmetom, ki bi me povabil na kozarček ilegalnega. So mi pa zato v Shi-
razu prav vsak dan ponujali njihovo žganjico. Več kot očitno v temu 
mestu ne glede na zakone, še vedno radi kaj popijejo. Da pa bi se skrili 
pred policijo, to najraje delajo med vožnjo v avtomobilu. Skupina prija-
teljev se vsede v avto, nato pa se po najbolj prometni cesti vozijo gor in 
dol, vmes pa se opijajo s čemer koli že. Če je pri nas to najbolj nevarno, 
je očitno pri njih najbolj varno, konec koncev pa policija tako ali tako 
nima alkotesterjev, saj uradno v državi ni alkohola. 

Kish je mali otoček v perzijskem zalivu in je povsem drugačen od 
ostalega Irana. Tako kot Dubaj je tudi Kish popolnoma neobdavčen in bi 
ga še najbolje opisal, da je to zmes Irana in Dubaja. Prva stvar, ki pade 
v oči, so avtomobili, medtem ko se po celinskem Iranu ljudje vozijo v 
starih zmajanih Kiah Pride, Peguot 406 in Iranskih Sipah, se po tem 
malem otočku kar drenja Mustangov, Doodgeov, Camarov, Cadillacov...
itd. Pravzaprav so najslabši avtomobili na otoku primerljivi z najboljši-
mi na celinskem delu, to pa je posledica smešnih zakonov. Na Kishu je 
prepoved uporabe avtomobilov starejših od 10 let, v ostalem delu Irana 
pa je prepoved avtomobilov nad 2500ccm, za povrhu pa je še davek na 
avtomobile, ki niso proizvedeni v Iranu kar 200% (na Kishu 0%). Seve-
da pa ti zakoni ne veljajo, če imaš vladnega prijatelja. Otok je zaradi 
tega počitniška destinacija vseh premožnih Iračanov, tu so najpresti-
žnejši hoteli, nakupovalnih centrov pa je še več kot v Sloveniji. Otok 
kot tak si je zamislil zadnji iranski Šah, kot odgovor Arabskim Emiratom 
na njihov Dubaj, kljub dobro zastavljenim ciljem, pa je za moje pojme 
še daleč od vrhunskega počitniškega resorta. Po eni strani z razkošjem 
in urejenostjo hoče segati v višave, po drugi strani pa vse to kazi neome-
jeno število na pol zgrajenih stavb, ali pa nedokončana okolica, tako ni 
ne tič ne miš.

Ker sem po spletu okoliščin postal glavni kuhar v enem izmed razko-
šnih hotelov na otoku Kish, bom moral malce počakati na nadaljevanje 
poti, s tem pa se za nekaj številk tudi poslavljam z mojimi potopisi.

 Kako je že rekel Domicelj v svoji pesmi? Življenje je lepo, če ga živiš 
tako kot ponuja se samo, ne da si ga spremeniš.
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V zimskem času, ko se temperature po-
noči pogosto spustijo pod ničlo, smo 
zjutraj velikokrat priča zmrzali oz. ledu 
na avtomobilskih steklih. Ta zmrzal ima 
svoje fi zikalno ozadje. Zrak s seboj, v 
obliki vodne pare, vedno nosi tudi nekaj 
vode. Njena količina je odvisna tudi od 
temperature zraka. Višja kot je zračna 
temperatura, več vode lahko zrak nosi v 
sebi. Z ohlajanjem zraka ponoči se tako 
del vode, v obliki drobnih kapljic, izloči 
v okolico. Kadar imamo avto parkiran 
zunaj in ni pokrit, bo vlaga iz zraka zato 

prekrila naša stekla in ob temperaturi pod ničlo, zamrznila. Podobno 
ozadje ima tudi nakopičena vlaga v notranjosti vozila, s katero se iz 
enakih razlogov srečamo po tem, ko se notranjost avta ohladi. Tisti, 
ki nosimo očala, imamo skupni problem, s katerim se srečamo, ko 
pozimi vstopimo v tople prostore; očala se nam v hipu zarosijo. Hla-
dna očala namreč povzročijo, da zračna vlaga kondenzira in zarosi 
stekla. Posledično pa se očala, ko se segrejejo na temperaturo prosto-
ra, tudi odrosijo. 

V zimskem času je sveže zelenjave bogate 
z vitamini in minerali bolj malo. Sadje in 
zelenjava kupljena v trgovinah zaradi dol-
ge poti ali skladiščenja večino hranljivih in 
zdravilnih sestavin že izgubi. Vsi jo seveda 
jemo, čeprav je to večinoma le balast. 
Mnogi predvsem v zimskem času doma na 
okenskih policah gojijo kalčke. Za gojenje 
kalčkov moramo kar nekaj potrpljenja in 
izkušenj. Rajši se odločimo in v lončke 
posejemo rukolo ali krešo. Te potem posta-
vimo na okenske police. 

Kreša je hitro rastoča, kali približno te-
den dni, po parih dneh pa z njo obogatimo solate, juhe, sendviče, mesne 
in ribje jedi, lahko je enkraten nadomestek peteršilja ali drobnjaka. 
Skupaj s česnom jo dodamo skutnim in maslenim namazom. Kreša po 

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Zamrznjena avtostekla
Pri zmrzalih si lahko sami pomagamo na veliko načinov. Najbolj 

elegantna rešitev je seveda garaža, a je vsi nimamo. Poleg klasičnega 
drgnjenja navsezgodaj lahko avto prekrijemo z zaščitnim pokrivalom, 
ki bo prestreglo vlago in s tem tudi zmrzal. Tudi bolj improvizirane re-
šitve, kot so karton in tekstilna pokrivala, zaležejo. Obstajajo pa tudi 
drugi pristopi preprečevanja oziroma odstranjevanja zmrzali na avtoste-
klu. V trgovinah in na bencinskih črpalkah lahko kupimo “anti-frost” 
sprej, s katerim poškropimo zamrznjena stekla, ki se potem odtalijo. Ti 
spreji zaradi svoje kemijske sestave namreč znižajo temperaturo ledišča 
vodi in, bodisi preprečijo njeno zamrzovanje (preventivno), ali povzro-
čijo taljenje ledu pri zmerno nizkih temperaturah. Imajo pa to slabost, 
da jih je treba kupiti. Razen tega pa da zamastijo in popackajo avtomo-
bilska stekla, nekatera lahko tudi slabo vplivajo na avto lak. 

K sreči pa enak učinek dosežemo tudi s pomočjo kuhinjskega grelnika 
vode, ki je v tem času sila priročen za pripravo čaja. Preden se zjutraj 
odpravimo od doma, v njem segrejemo liter vode, nato pa se z njim 
sprehodimo okrog avtomobila in z vročo vodo polijemo zamrznjena 
stekla. Na ta način se bomo ekološko, poceni in hitro znebili zmrzali na 
avtosteklih in se v mislih zgolj nasmehnili ideji o zamudnem drgnjenju 
zamrznjenih stekel. 

Blaž Filipič

Nežna rastlina krepka za zdravje
okusu spominja na mešanico gorčice in redkve, nekatere na poper in 
hren. Spada v družino kapusnic, kamor uvrščamo vse vrste zelja, ohrovt, 
brokoli in hren. Zanje je značilen izrazit okus. Poleg brokolija je kreša 
edina, ki ponuja zaščito pred rakastimi obolenji. Vsebuje visoko paleto 
vitaminov v visokih vrednostih, je nizko kalorična, a hkrati energijska 
bomba. Pomaga pri težavah z mehurjem in ledvicami, odstranjuje led-
vične kamne, čisti kri in kot obloga zdravi rane. 

Omaka iz kreše
Potrebujemo: en por, ena smetana za kuhanje-najbolje ovsena ali 

sojina, žlica olja, ščep soli in lonček kreše. Na olju prepražimo por, da 
rahlo postekleni. Dodamo krešo, da oveni, vendar ne sme izgubiti svoje 
svetle zelene barve. Dodamo smetano, rahlo osolimo, zavremo in nato 
odstavimo z ognja. Z omako prelijemo ribje fi leje ali postrežemo poleg 
riža ali kaše.

Naj vam tekne!

Rad bi se že sedaj odpovedal dedova-
nju, ki bo nastopilo, ko bo umrla moja 
mati. Imam še brata. Ali je to možno? 
Hvala za odgovor.

Splošno stvarnopravno načelo je, da 
nihče ne more na drugega prenesti več 
pravic, kot jih ima sam. Ker se dedna 
pravica pridobi šele ob uvedbi dedovanja 
(tj. ob smrti zapustnika), je šele tedaj 
možno tudi razpolagati z njo. Domnevni 
dedič, razen golega upanja, za časa ži-
vljenja bodočega zapustnika nima nobe-
nih pravic na bodoči zapuščini. Zato od-

poved dedovanju, ki še ni uvedeno, nima nobenega pravnega učinka 
(137. člen ZD), je nično.

Vendar pa zakon določa eno izjemo. Potomec se lahko v sporazumu s 
svojim prednikom odpove dediščini, ki bi mu šla po prednikovi smrti. 
Taka odpoved velja tudi za potomce tistega, ki se je odpovedal, razen če 
je že s sporazumom o odpovedi ali kasnejšim sporazumom določeno kaj 
drugega (2. in 3. odst. 137. člena ZD). Za veljavnost sporazuma morajo 
biti izpolnjene splošne predpostavke. Naj poudarim, da se za veljavnost 
sporazuma zahteva posebna obličnost - sporazum o odpovedi mora biti 
zapisan v notarskem zapisu ob sodelovanju dveh zapisnih prič. To po-
meni, da se v vašem primeru v sporazumu z mamo lahko odpoveste 

Odpoved neuvedenemu dedovanju
bodočemu dedovanju. Bratovo soglasje ni potrebno.

Sporazum o odpovedi se nanaša le na bodočo dediščino, ki bi potom-
cu pripadla na podlagi zakonitega dedovanja. Ker pravica zahtevati 
nujni dedni delež izhaja iz zakonitega dedovanja, za potomca, ki se je 
neuvedenemu dedovanju odpovedal, to pomeni, da tudi nujnega dedne-
ga deleža po predniku ne bo mogel uveljavljati. Odpoved neuvednemu 
dedovanju ne more biti pogojna, lahko pa je podana v zameno za dolo-
čeno plačilo. Čeprav je sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju 
dvostranski pravni posel, zavezuje samo potomca, da ne more zahtevati 
zakonitega (tudi nujnega) dednega deleža. Vendar prednik lahko še ve-
dno z oporoko, ki jo sestavi po sklenitvi sporazuma, potomcu nakloni 
celotno zapuščino ali njen del. Prednik lahko povsem svobodno razpo-
laga s svojim premoženjem za primer smrti, saj zaradi odpovedi neuve-
denemu dedovanju ni potrebe po rezerviranem delu, ki bi bil namenjen 
za poplačilu nujnega dednega deleža.

Kadar je prednik oporoko napravil pred sklenitvijo sporazuma, so pravne 
posledice drugačne. Takrat odpoved velja tudi za tisto, kar bi potomcu šlo 
po oporoki. Šteje namreč 
se, da je prednik s skle-
nitvijo sporazuma pre-
klical svoja oporočna 
razpolaganja, ki se nana-
šajo na odpovedujočega 
se potomca.

Odvetnica Irena Hacin Kölner za 
Odvetniško pisarno Hacin Kölner, d.o.o.
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda

tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.moj-odvetnik.si
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Zdaj bivaš vrh višave jasne
kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.

(S.Gregorčič)

V soboto, 9. 
januarja, smo 
se člani Pla-
n i n s k e g a 
društva Ko-
menda na 
pokopališču 
v Šmartnem 
s poslednjimi 
besedami in 
z bolečino v 
srcu ob odpr-
tem grobu 

poslovili od Braneta. Za čas, ko se ponovno 
snidemo.

»Spoštovani zbrani, poslavljamo se od 

Plezalski konec leta
Od lanskega koledarskega leta smo se poslovili v duhu poslanstva športnoplezalnega odseka: 
Odšli smo plezat.

Brezplačni obiski plezanja za mlade 
med 14 in 23 let!

V mesecu januarju in februarju imate mladi, stari med 14 in 23 let, priložnost, da v času re-
kreacije brezplačno plezate na naši balvanski steni. Število obiskov ni omejeno.

V prihodnjih dneh bomo na steni označili nekaj plezalnih izzivov, ki se jih boste lahko 
lotili. Ob koncu promocijskega obdobja pa bomo izvedli tekmovanje, kjer se bo plezalo po 
teh smereh.

Tisti, ki boste nabrali vsaj 6 brezplačnih obiskov, boste upravičeni do 25% popusta za 
tečaj športnega plezanja, ki ga bomo izvedli spomladi. 

Aktualen razpored rekreacije lahko najdete pod zavihkom Urnik plezalne stence na našem 
fb profi lu www.facebook.com/stenca.kom. Urnik bomo še dopolnili, zato ne bo odveč, 
da ga preverite preden se odpravite na plezanje.

Plezajte.                   Športnoplezalni odsek

Eno zadnjih decembrskih sobot smo se v 
meglenem večeru odpeljali v Sveti Duh k 
Bricu. Bila nas je dobra večina aktivnih čla-
nov; nekaj jih je podleglo zimskim nevšeč-
nostim, drugi so pomešali dneve v koledarju 
in se prijavili na pet zabav na isti dan. Nič 
neobičajnega za veseli december.

Plezalni center je bil tako rekoč prazen. 
Privatno prednovoletno plezanje. Tisti bolj 
vplezani so se lotili sistematičnega reševanja 
označenih plezalnih problemov, drugi smo 
zadržani izbirali tiste, ki so vsaj na prvi po-
gled izgledali rešljivi. Vsakdo je lahko zase 
našel izziv na meji zmožnega in se z njim 
zaposlil. 

Druženje ob plezanju smo uspešno zaklju-
čili in se podali proti bowling centru na obro-
bju Kranja. Od tu pa na druženje ob pivu in 
picah. Kovali smo načrte za prihodnje ple-
zalne podvige, obujali spomine na prelomne 
smeri in razmišljali o nadaljnjem razvoju 

športnoplezalnega odseka in plezalne stene.
Na tem mestu velja povabilo za vse, ki bi se 

radi priključili ekipi športno-plezalnega odse-
ka, da se pofočkajo na naši stenci in se nam 
pridružijo. Za pristop je potrebno zgolj 
članstvo v našem matičnem društvu - Pla-
ninskem društvu Komenda in seveda nepo-
grešljiva želja po plezanju.

David Sakelšek, plezalec.

V SPOMIN     Brane Virijant
klenega planinca, velikega ljubitelja gora, 
Braneta. Vest o bolezni smo težko sprejeli, 
vendar upali, dragi Brane, da bosta tvoj opti-
mizem in dobra volja premagala tudi to težko 
breme. Žal je bila bolezen močnejša. Brane, od 
samega začetka si bil z nami. Že od leta 1992, 
ko smo ustanovili Planinsko sekcijo Komenda 
pod okriljem Kamniškega društva. Dve leti za 
tem si opravil tečaj za planinskega vodnika in 
ga redno obnavljal in izpopolnjeval znanje. 
Kot vesel in strokoven vodnik si na pohode ve-
dno privabil veliko udeležencev. Enega prvih 
tvojih pohodov se radi spominjamo, ko si nas 
popeljal na domači teren, tja kjer si doma, k 
Sv. Miklavžu. Pozabiti se ne da teh lepih tre-
nutkov s teboj in gostoljubja tvoje domače hiše. 
S posebnim žarom in ljubeznijo si nam govoril 
o zaselkih in hribih Tuhinjske in Moravške do-
line. V letu 1997 si skupaj s svojim tesnim pri-
jateljem in sodelavcem Milanom Šinkovcem, 
žal že tudi pokojnim, in tedanjimi ljubitelji 
planin v Komendi, podpisal ustanovitveni akt 

za samostojno Planinsko društvo Komenda. 
Prevzel si funkcijo predsednika nadzornega 
odbora. V času gradnje našega Planinskega 
doma si odgovorno in zgledno opravljal to 
delo. Tudi kot vodnik in pomočnik vodnika 
nisi nikoli, prav zares nikoli, odrekel pomoči. 
Zato Brane si naš. Prehodil si Slovenske gore, 
pa tudi veliko tujih. Številne opravljene 
transferzale to dokazujejo. Z besedami ni 
moč opisati, koliko nam je doslej pomenila 
tvoja prisotnost, radoživost, veselje do življe-
nja, ljubezen do narave in ljudi. Bil si dober 
sogovornik in iskren prijatelj. Zadnji planin-
ski pohod si opravil s šolsko planinsko sekci-
jo. Mladi pohodniki dobro vedo, kdo je Brane. 
Veliko lepega si jim znal povedati. Zato tudi 
ni moč izbrati besed, da bi povedali, kako te 
bomo pogrešali. Dragi Brane, vedno boš v 
naših srcih. Odpočij si od vsega hudega tam 
zgoraj. Tam, višje od vseh gora in bližje 
Najvišji Gori, kjer cvetijo in dišijo najlepše 
planinske rože.« 

DRUŠTVA
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Novoletne počitnice
Pa ne ravno na zadnji dan! V nedeljo, tik pred 
koncem počitnic, nas je razveselil sneg. Cele 
počitnice sem ga čakal! Zato je bila zame ne-
delja najboljša. Sprva sem s starši očistil dvori-
šče, nato pa sva se s sestro valjala po snegu kot 
že dolgo ne. Sklenila sva, da narediva v priho-
dnjih dneh tudi bunker. 

Sicer pa so bile počitnice tudi pestre. Letos 
smo prvič po prenovi obiskali Planico. Oči, 
sestra in jaz smo se povzpeli do vrha velikanke 
po 1540 stopnicah. Tam smo se poslikali in 
doživeli enkraten pogled na iztek, kjer so nas 
čakali mami, mama in ata. Videti so bili kot 
majhne pike. 

Počitnice so imele še piko na i: plavanje v 
termah Snovik in pohod na naš slavni hrib Sv. 
Primož s prijatelji iz nogometa. Povedali smo 
si novih dogodivščin, ki smo jih doživeli, in si 
zaželeli srečno novo leto. 

Leto 2015 je zame prehitro minilo, upam, da 
bo leto 2016 daljše.

Matevž Hribar, 4. b 

Gledališka predstava
V torek, 5. 1., smo se učenci 4. in 5. razredov 

naše šole odpeljali v Lutkovno gledališče v 
Ljubljano. Ogledali smo si predstavo Emil in 
detektivi.

Emil se je prvič sam odpravil z vlakom v 
Berlin k svoji babici. Lopov mu je na vlaku 
ukradel denar, ki ga je mama težko prislužila. 
Odločil se je, da poišče lopova. Sam ga je neu-
spešno lovil. Na pomoč so mu priskočili ber-
linski fantje. Ko so ga ulovili, sta prišla polici-
sta. Odpeljala sta ga na policijsko postajo. 
Emil pa je za nagrado dobil še tisoč mark.

V igri je igralo veliko znanih slovenskih 
igralcev. Med njimi sem prepoznal Jerneja 
Kuntnerja, ki je igral vlogo lopova.

Predstava mi je bila všeč zaradi vsebine, 
čeprav knjige še nisem bral. Tudi igralci so 
dobro odigrali svoje vloge.

Jakob Šterk, 5. a

Razredni projekt Živali v razredu 
V 1. č razredu smo spoznali različne živali. 

V učilnici imamo tudi gojilnico s paličnjaki in 
cvrčki, za katere skrbimo. 

Paličnjaki se premikajo, vsak dan so večji. 
Jedo robidje liste, ki jim jih menjamo. V poso-
di spodaj imajo vlažno zemljo, da se iz jajčec 
izležejo mladički. Štefan Grum

Opazovala sem paličnjake, kako stojijo na 
listih in jejo liste od robid. Spodaj je zemlja, da 
nanjo odlagajo jajčeca. Ester Škerjanc

Cvrčki so vsejedi. Dajemo jim ribjo hrano, 
brikete, jabolka in solato. V posodi imajo vla-
žno zemljo, da tja odlagajo jajčeca. Če smo v 
razredu čisto tiho, se cvrčki oglašajo. Kaš Pri-
možič

Bele miške so v plastični posodi. Jedo brike-
te. Ne smeš biti glasen, ker se lahko ustrašijo. 
Lepo sem jih držal in jih božal. Maksimiljan 
Zupančič

Če miške v rokah zapreš, lahko tudi ugriznejo 
ali se pokakajo, ker se ustrašijo. Vita Burger

S ŠOLSKIH KLOPI

Bele miške so majhne in mehke. Imel sem 
jih v rokah. Tilen Stegnar Orel

Činčila je zelo mehka. Držali smo jo v rokah. 
Ko je hodila po rokah, sem čutil krempeljčke. 
Nil Levec

Opazovali smo kačo, ko se je plazila po tleh. 
Upala sem si jo pobožati. Kožo ima čisto 
gladko. Aneli Kutin Prešeren

Ščurki se čudno oglašajo. So gladki in rjavi. 
Prijel sem ga v roke. Žgečkal me je, ko je lezel 
po roki. Tilen Šoba Uhelj

Šolska predstava Pet Pepelk 
Prišel je dan, ko smo z gledališkim krožkom 

začeli vaditi za božično predstavo avtorja Žar-
ka Petana Pet Pepelk.

Najprej smo se igralci zbrali in preleteli be-
sedilo igre in določili vloge. Vsak je potem še 
večkrat prebral svojo vlogo, saj smo se jo mo-
rali naučiti na pamet. Kmalu smo začeli še z 
vajami. Nekateri so se med vajo premislili in 
niso več želeli igrati, zato smo morali najti 
nove igralce. 

V prvem prizoru je nastopil Jan kot kraljevič, 
Jošt kot kralj, Ela kot pravljičarka in Aleksan-
der kot minister, ki nas je skozi vso igro spre-
mljal. Sledil je drugi prizor z ministrom, Pe-
pelkami I, II in III (Paulina, Josipina, Tamara), 
s Trnuljčico (Zara) in Pepelko IV (Zara). Skozi 
ta prizor nas je spremljala tudi pribočnica (Ur-
ška). Najbolj pa je bilo zanimivo, ko smo 
imeli veleblagovnico, kjer se kraljevič zgubi v 
luknji in nekako pride k stari gospe in staremu 
gospodu. Na koncu kraljevič le najde svojo 
izvoljenko Pepelko (Sara). Igro smo morali 
tudi zelo nadgraditi. 

Igro smo prikazali dvakrat: za učence in 
učitelje iz Most in Komende. Predstavo smo 
dobro izvedli, zato smo bili zelo zadovoljni. 
Najbolj pa smo se razveselili, ko so nam na 
koncu vsi ploskali, nekateri tudi čestitali. To je 
bila potrditev, da nam je predstava uspela. Se-
daj nas čaka še predstava za starše. Tudi za njih 
se bomo zelo potrudili, da bodo videli, kaj smo 
z našo knjižničarko Jožico Plevel ustvarjali 
celo leto.
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S ŠOLSKIH KLOPI, SKAVTI

Ko nas sonce prebudi, dober zajtrk 
okrepi, se pripravimo na dvig zasta-
ve. In ko pojemo naglas, skavti so 
nam v ponos, rdeče-bele rutice čez 
glave. (Žabce, V tisoč srcih)

Kdo smo Ognjeviti delfi ni? Smo 
skavti Komende 1. Naš kraj je bil v 
preteklosti rimska postojanka in Ri-
mljani so za seboj pustili tudi zna-
menit nagrobnik, ki stoji pred cer-
kvijo sv. Petra. Prav po tej 
zgodovinski dediščini Komende in 
po ognjevitosti, ki je v naših srcih, je naš steg 
dobil svoje ime Ognjeviti delfi n.

Tako kot so naše Žabce že v svoji pesmi 
omenile, so nam skavti vedno v ponos in s tem 
ponosom nosimo tudi naše rdeče-bele rutke. 
Kot ima naše ime za sabo svojo zgodbo, ima 
tudi pomen barv na naših rutkah svojo. Med 
letoma 1223 in 1800 so posestvo cerkve sv. 
Petra v Komendi vodili malteški vitezi, Iva-
novci. Ker tudi oni predstavljajo del zgodovine 
našega kraja, barve naše rutke predstavljajo 
bel malteški križ na rdeči podlagi. Tako bomo 
še naprej z ognjevitim srcem in ponosom nosi-
li rutke in predstavljali naše ime ter se tako 
spominjali vse zgodovine, ki jo je Komenda 
preživela.

Pustolovska kanja, Karmen Krapež

Praznični čas
V petek, pred božičem, smo k večerni sveti 
maši skavti prinesli Betlehemsko lučko miru, 
medtem pa sta voditeljici prebrali poslanico. 
Po sveti maši smo se skavti razdelili v manjše 
skupine in po vaseh občine Komenda s krajšim 
programom razdelili lučko miru še prebival-
cem. Večer pred zadnjo adventno nedeljo smo 
skavti imeli adventni projekt. Skupaj smo po 
večerni maši zapeli nekaj božičnih pesmi, ne-
kaj skavtskih virtuozov pa je zaigralo na raz-
lične inštrumente. Žabce smo zapele pesem, s 
katero smo tekmovale na Skavtfestu v Postojni. 

Zakaj Ognjeviti delfi n nosi 
rdeče-belo rutko?

Vsem smo zaželeli blagoslovljene praznike ter 
jih povabili na čaj in kolače.

Živahna žabca, Maja Lah

Izlet v Salzburg
Skavti imamo v predbožičnem času kar nekaj 
dela z organizacijo in izpeljavo projektov, ki se 
odvijajo v Komendi. Po zahvalni nedelji, izdela-
nih adventnih venčkih, raznešene luči miru ter 
po prepevanju in igranju na cerkvenem trgu, 
smo se voditelji lepe nedelje odpravili na izlet v 
Mozartovo mesto Salzburg. Od vodičke smo iz-
vedeli kar nekaj zanimivosti, nato pa smo se 
odločili, da mesto raziščemo sami. Na grajskem 
griču smo našli prijeten prostor z mizo in klopmi, 
kjer smo si postregli z malico ter si čas krajšali s 
kitaro in petjem. Seveda nismo zamudili božič-
nega sejma. Sprehodili smo se med stojnicami, 
kjer se najde vse mogoče. Bilo je prijetno pra-
znično vzdušje, v še prijetnejši družbi.

Zvedava njorka, Nejka Bernot

Duhovna obnova ali tudi voditelji 
moramo biti kdaj »frej«.

 »Res je prijetno, kadar v srcu čutim 
srečo, veselje, tiho pesem stvarstva. Vem, 
da na svetu nihče ni osamljen, vsak je le 
delček širnega življenja, ki  radodarno ra-
zliva se povsod. Vse to je dar, neizmerni 
dar Ljubezni.«

Upam, da bomo še kdaj igrali v kakšni igri, 
saj nas je igra zelo povezala in smo postali 
dobri prijatelji.

Tamara Kralj, 6. a

Bili smo v kinu
ZELENO KOLO je fi lm, ki opisuje arabsko 
kulturo. Kot nam je že moderator pred ogledom 
povedal, je fi lm res spremenil svet ženskam v 
njihovi kulturi, da so lahko začele voziti kolo. 

Čeprav fi lm ni bil ravno po mojem okusu, 
me je deklica Vadža navdihnila. Uprla se je 
kulturnim navadam in želela biti srečna. Hotela 
je imeti kolo, čeprav na njihovem koncu sveta 
ni spodobno, če se ženska vozi s kolesom. 
Navdušena sem bila nad načinom, kako si je 
prislužila denar zanj. Bila je silno iznajdljiva.

Konec fi lma je zelo čustven. Mati ji je kupila 
kolo z denarjem, ki bi ga lahko porabila za 
svoja oblačila.

Preko fi lma sem se veliko naučila o njihovi 
kulturi in o tem, da ženske na svetu nimajo 
enakih pravic.

Ela Remic, 7. a

Film MEDENA KOŽA prikazuje življenje 
korejskega dečka Junga. Kot mnogo korejskih 
otrok ga je med vojno najprej sprejela siroti-
šnica, nato pa še neka belgijska družina. Jung 
je ušpičil marsikatero neumnost, ker je imel 
težko otroštvo. Ni hotel razočarati svojih star-
šev, a nekega dne je imel vsega dovolj in se je 
preselil v župnišče. Toda kmalu se je vrnil. 

Film mi je bil všeč. Na lestvici od ena do 
deset bi ga ocenil z osem, a le zaradi animacije. 
Najbolj mi je bil všeč prizor, ko je začel risati 
podobo svoje mame in si jo predstavljal, ka-
kšna je v resnici. Mislim, da je sporočilo fi lma, 
da ni vse popolno in da si lahko zadovoljen s 
tem, kar imaš. Film priporočam vsem, ki so 
jim všeč resnične zgodbe in animirani fi lmi.

Gašper Paulič, 8. c

Planiški utrinki (Zimska šola v naravi)
Po dolgih letih sem obnovila znanje smuča-

nja. Maša Blatnik, 6. a
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli do vrha 

velikanke in simulirali skoke na Kajžnkovi 
domačiji v Ratečah. Jan Šubelj, 6. a

Všeč mi je bilo, ko smo na položni progi 
delale vrtiljake. Katja Kavčič, 6. b

Vsak dan smo se na smučišču naučili nekaj 
novega. Laura Kočar, 6. b

Drugi večer smo se podali na nočni pohod v 
Tamar. Med potjo smo se zelo zabavali. Nismo 
šli čisto do koče, ampak smo se ustavili na 
polovici. V nekem trenutku smo ugasnili čelne 
svetilke in se zazrli v prekrasno zvezdnato ne-
bo. Ko smo se vrnili, smo od utrujenosti takoj 
sladko zaspali. Ana Kastelic, 6. c

Zanimiva dogodivščina so bile športne igre, 
pri katerih sem s prijateljicami in učiteljico 
Matejo igrala odbojko. Dobro vzdušje je bilo 
tudi na četrtkovem zabavnem večeru, ko je 
vsaka soba pripravila svojo predstavitev. Naš 
razred je pripravil svojo verzijo oddaje 24 ur z 
naslovom 21 kur. Lana Grkman, 6. c 
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Odšli so…

KRONIKA

Zaradi objektivnih okoliščin je za december izostalo poročilo Policije. 
Morda pa smo zadnji mesec v letu bili tako pridni in nismo dali organom 
pregona vzroka, da bi nas sploh omenili v običajnem poročilu. Bodo pa 
podatki za december objavljeni skupaj s podatki v januarju.

Da pa Kronika ne bo čisto brez koristi, so pripravljena statistična po-
ročila za čas od januarja do novembra, ki bodo za bralce prav tako zani-
mivi in morda celo poučni.

V enajstih mesecih je bilo na območju naše občine na policiji zabeleže-
nih skupaj 98 dogodkov, ki so terjali intervencijo pristojnih organov. Po 
mesecih so bili tako razporejeni: januar 13, februar 4, marec 7, april 7, maj 
15, junij 9, julij 8, avgust 6, september 5, oktober 14, november 10.

Vzroki policijskega posredovanja: VLOMI v stanovanjske hiše14, v 
poslovne prostore in lokale10, v trgovine 2. TATVINE: iz vozil 2, 
ukradena kolesa 1, ostale tatvine ( razne) 14. OSTALA KAZNIVA DE-
JANJA: 4. poskus ropa 1.

JAVNI RED IN MIR: je bil kršen 7 krat na javnih prostorih in 1 krat 
v zasebnih prostorih. Zabeležen je bil tudi 1 primer KRIVOLOVA. 

Je pa v preteklem letu zabeleženih 32 prometnih nesreč, ki k sreči 
niso terjale žrtev, bile so le 3 lažje telesne poškodbe; za ostale posledice 
pa so morali poskrbeti mehaniki in avtoličarji.

Pa še kratek pogled v podatke statistike za Slovenijo, ki so bili obja-
vljeni v dnevnem tisku. Zgodilo se je manj prometnih nesreč, a so bile 
posledice hujše. Lani je bilo 4 odstotke manj prometnih nesreč, posledi-
ce pa precej hujše kot leto prej. Lani je cestah umrlo 120 ljudi, leto prej 
pa 108. Več je bilo tudi hudo in lahko telesno poškodovanih. Med smr-
tnimi nesrečami izstopata dve skupini. Ena od teh so vozniki in potniki. 
Umrlo je 38 voznikov in 17 potnikov. Zaskrbljujoče je, da kar 16 vozni-
kov in 5 potnikov ni bilo med vožnjo privezanih. Najpogostejši vzrok je 
še vedno neprilagojena hitrost in napačna smer vožnje.

Druga največja skupina žrtev prometa so tako imenovani najšibkejši 

Solza kane iz očesa, 
pred nami je tvoj obraz.
Odšel si tiho brez slovesa, 
mirno spiš in čakaš nas. 

Z A H V A L A 

V 64. letu starosti nas je zapustil naš 
dragi mož, oče, dedi, tast, brat, svak in 
stric

FRANC OSOLNIK
IZ KRIŽA PRI KOMENDI

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, za vsa izrečena 
ustna in pisna sožalja, darovan o cvetje, sveče, svete maše in vsem, 
ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot.

Zahvala tudi diakonu Bogdanu za lepo opravljen obred, pogrebni 
službi Jerič, pevcem GRM, trobentaču in praporščakom.

Žalujoči vsi njegovi
Križ, Podgorje, december 2015

Vsaka mama je prava mama.
Dana za srečo in na veselje.
Prava in ena sama.
Za vse življenje.

(Tone Pavček)

Z A H V A L A 

V 93. letu se je od nas poslo-
vila mama, stara mama, pra-
babica, tašča, sestra in teta

MARIJA REMIC
roj. Ahčin

S PODBORŠTA

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in prijateljem za 
izrečena sožalja, podarjene sveče in darove za svete maše. Zahvala prapor-
ščakoma, trobentaču, pevcem, pogrebniku in diakonu za pogrebni obred.

Srčno se zahvaljujemo Domu starejših Mengeš za skrbno dolgole-
tno nego.

Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo v bolezni obiskovali ali jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Okrnjeni december
udeleženci v prometu: umrlo 
je 16 pešcev, 14 kolesarjev in 
26 voznikov enoslednih vozil. 
16 pešcev so povozili na pre-
hodih za pešce. Smo vozniki 
res tako brezbrižni, netoleran-
tni in nepazljivi do tega, kar se 
dogaja pred nami na cesti?

Zelo se je povečalo število 
vinjenih povzročiteljev pro-
metnih nesreč. V primerih smrtnih nesreč je bilo med povzročitelji kar 
33 voznikov pod vplivom alkohola, (leto prej samo 23). Za volanom so 
policisti zasačili okrog 10.000 vinjenih voznikov.

Nedvomno pa so za slabo prometno varnost marsikje krive tudi slabo 
vzdrževane ceste.

Samo malo se vrnimo v domače kraje. Pozna se, da je policija vse 
premalo navzoča pri kontroli prometa, pa si marsikateri voznik privošči 
krepko prekoračene hitrosti. Zima še ni pokazala zob. Smo na zasnežene 
ceste pripravljeni ne samo tehnično, pač pa tudi psihično? 

Vsi podatki dajo misliti – premislite o svojem ravnanju v slabih voz-
nih razmerah. Pa srečno, pozorno in previdno vožnjo vam želim.

Tone Ogorevc
(Viri: Poročila PP Kamnik in Časopis Delo – novinar Mihael Korsika)

Alojz Štebe, Suhadole 63 a, star 52 let
Ljudmila Ocepek, Suhadole 16, stara 87 let
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Naj bo državni ali občinski 
praznik, pomemben cerkve-
ni praznik ali praznik kate-
rega od svetnikov, ki imajo 
posebno mesto v ljudskem 
izročilu – balinarji vedno 
najdejo razlog, da priredijo 
turnir, s katerim obeležijo te 
dogodke. Ne izpustijo tudi 
regionalnih ali meddruštve-
nih turnirjev.

Tako sta bila v novembru in decembru dva turnirja, ki sta vsekakor 
vredna, da ju je vredno zabeležiti.

V torek, 15. decembra, je Namiznoteniški klub Komenda v dvorani OŠ 
Moste pri Komendi organiziral novoletni turnir v namiznem tenisu.

Najprej so igrali otroci od prvega do petega razreda. V tekmi za prvo 
mesto je največ 
znanja pokazal 
Jure Pretnar, ki je 
premagal Žaka 
Žgurja z rezulta-
tom 2 : 1. Tretje 
mesto sta si raz-
delila Jakob Kralj 
in Stefan Stojme-
novič. V kategori-

Balinarji vedno najdejo razlog
Zaradi množičnega martinovanja, ki se ga je udeležilo večje števi-

lo balinarjev, je bil MARTINOV TURNIR 13.11. Udeležilo se ga je 
24 tekmovalcev(12 ekip po 2 tekmovalca), ki so tekmovali od 9. do 
18. ure. Rezultati pa so bili naslednji. Prvo mesto sta osvojila Pavla 
Hrovat in Silvo Rajtelič, na drugo stopnico sta se zavihtela Peter 
Jakomini in Bosnič, tretje mesto pa je pripadlo Dani Misja in Dragu 
Oblaku.

BOŽIČNI TURNIR posameznikov, zadnji v tem letu, pa je bil 18.12. 
Sodelovalo je 20 tekmovalcev, ki so si prva tri mesta razdelili: 1. mesto 
Silvo Rajtelič, 2. mesto Draga Romšak, 3. je bila Ivanka Žulič,na nehva-
ležno 4. mesto pa je sedel Miro Misja. Pokale je podelila predsednica 
DU Marija Pirnat

Tone Ogorevc 

Novoletni turnir v namiznem tenisu
ji od 6. do 9. razreda je igralo kar 19 igralcev. Najprej so igrali po sku-
pinah, najboljša dva iz vsake skupine pa sta se uvrstila v fi nalni del. 
Zmagovalec Nejc Kešnar, je pokazal največ znanja. Drugo mesto je 
osvojil Tilen Klopčič. Tretje mesto sta si razdelila Jan Kešnar in Nejc 
Cafek. Igralce so spodbujali starši in sošolci, trenerji pa dajali navodila. 
Vzdušje je bilo odlično. Na koncu so se pomerili še starejši igralci na-
miznega tenisa. Ves čas smo gledali na uro, da ne bomo presegli igral-
nega časa. Nastopilo je 13 igralcev. Prvo mesto je osvojil Marjan Nad-
vešnik, ki je v fi nalu premagal Janeza Zoreta. Tretje mesto sta si 
razdelila Igor Žgur in Tone Kovič.

Po številčni udeležbi in obisku iz okoliških krajev (Mengeš, Kamnik, 
Rodica, Domžale) lahko rečemo, da je bil to praznik namiznega tenisa.

Janez Zore

Vedno več raziskav nas opo-
zarja, da se otroci premalo 
gibljejo. Današnji način ži-
vljenja nas vleče v sedeči 
način opravljana vsakodnev-
nih obveznosti. Vsi pa si že-
limo, da bi bili naši otroci 
zelo uspešni v življenju. Za-
posleni v vrtcu Mehurčki se 

zavedamo tega problema, zato smo se v lanskem letu pridružili medna-
rodnemu projektu Fit4Kid. 

Projekt je zasnovan tako, da se preko različnih gibalnih veščin otroci 
učijo tako matematiko, naravoslovje, …. Projekt promovira gibalne-špor-
tne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov. Temelj FIT pedagogike je 

Celostno učenje s pomočjo gibanja
razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se 
otroci skozi igro učijo gibati, se z gibanjem učijo. S tem rastejo v sposob-
nejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo 
razmišljati. Zaposleni smo deležni strokovnega izobraževanja od Barbare 
Konda, univ. dipl. fi ziologinje, direktorice mednarodnega projekta Fit 
Slovenija™ . Svoje znanje pa 
že uspešno prenašamo na vse 
starostne skupine otrok v na-
šem vrtcu. Delček tega pa smo 
pokazali tudi staršem na na-
šem Mehurčkovem dnevu. 
Jana Dolenc, koordinatorica 

programa Fit4Kid v vrtcu 
Mehurčki

V Kamniku, v Centru Pinea, 
smo z novembrom začeli s 
prav posebno vadbo za žen-
ske, ki združuje šport kot re-
kreacijo, trening boksa, samo-
obrambo in sprostitev stresa.

 Boks med dekleti postaja 
vedno bolj popularen, kajti 
predsodki, da je boks primeren 
le za moške postajajo preteklost. 

Asociacije kot so krvav nos, modrice in agresivnost so napačne, saj je 
rekreacijski boks v resnici odličen način, kako oblikovati svojo postavo, 
pridobiti kondicijo in moč. V eni uri boksa porabimo med 350 in 500 
kalorij, odvisno od telesne teže in intenzivnosti vadbe. Trening zahteva 
delo mišic celotnega telesa. Vadba je pestra in zanimiva, hkrati pa tudi 
dobra za zdravje. Z boksom lahko preženemo stres, saj vsak udarec v 
boksarsko vrečo olajša tako fi zično kot psihično napetost. Hkrati s pri-
dobitvijo telesne kondicije aktiviramo tudi našo notranjo moč. Poleg 
vseh teh koristnih lastnosti, se z boksom naučiš prve uporabne samoo-

Boks za ženske
Rekreacija za sprostitev in pridobitev samoobrambnih veščin

brambe, ki ti navsezadnje lahko reši življenje. Na vadbi se poleg boksar-
skih udarcev skupaj s policijskim inštruktorjem samoobrambe učimo 
tudi ostale praktične uporabne samoobrambe, ki ti lahko pride prav v 
nepričakovani nevarni situaciji na ulici ali kje drugje. Vadba tako zdru-
žuje rekreacijo in nudi pomoč tistim ženskam, ki so ali so bile žrtve 
nasilja in bi se želele zavarovati. V nekaj korakih lahko pridobimo večjo 
samozavest. Znanje in zavedanje, da smo se z malo moči in s pravimi 
prijemi sposobni ubraniti tudi pred močnejšim napadalcem, nam poma-
ga prestopiti naše no-
tranje meje, ki jih v 
večini primerov posta-
vlja strah. Vpis novih 
članic poteka celo leto, 
več informacij o novi 
vadbi pa si lahko pre-
berete na facebooku, 
na strani Boksarski 
klub Hayat.

Boštjan Veinhandl
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POSAMEZNO PRVENSTVO LJUBLJAN-
SKE REGIJE ZA DEKLICE IN DEČKE OD 
8 DO 14 LET TER ZA DEKLETA IN FANTE 
OD 14 DO 20 LET ZA LETO 2016 v Komendi 
v dvorani gasilnega doma v soboto, 16.1.2016, 
in v nedeljo, 27.1.2016. To tekmovanje je kvali-
fi kacija za državno posamezno prvenstvo mla-
dih. V skupini deklic do 8 let je zmagala Taja 
Guid (ŠK Ljubljana) pred Inti Maček (ŠK Ko-
menda) in Jasno Premk (ŠK Komenda). V sku-
pini deklic do 10 let je zmagala Vesna Mihelič 
(ŠK Komenda) pred Tinko Ferenc (ŠK Komen-
da) in Luno Sraka (ŠK En Pasant). V skupini 
deklic do 14 let je zmagala Kaja Faganel (ŠD 
Domžale) pred Klaro Vidmar (ŠK Komenda) in 
Katarino Mazzini (ŠK Komenda). V skupini 
deklet do 16 let je zmagala Katja Krupenko 

JUDO KLUB KOMENDA

Letošnje le-
to je bilo za 
komendske 
prelomno. S 
prvim letom 
vključitve v 
Judo zvezo 
Slovenije so 
že segli po 
odličjih in 

prinesli vrhunske rezultate. Klub deluje v tesni 
povezavi z OŠ Komenda Moste, kjer potekajo 
tudi judo vadbe. 

V ponedeljek, 21.12.2015, je bila na šoli za-
ključna prireditev, kjer so se zbrali vsi člani in 
njihovi starši. Obiskala nas je tudi ravnateljica 
OŠ Komenda, podružnice Moste, Bernarda 
Hozjan in otrokom namenila nekaj spodbudnih 
besed. Kot častni gost je na oder stopil kandidat 
za Olimpijske igre 2016 v Riu in trenutno 27. 
na svetovni judo lestvici, Andraž Jereb. Pred-

Ob zaključku jesenskega semestra je čas, da 
naši karateisti in karateistke pokažejo, kaj so 
se v tem času naučili. Zbrali smo se v soboto, 
16. januarja 2016, v telovadnici OŠ Venclja 
Perka, kjer so z nekaj začetne treme komaj ča-
kali začetek izpitov. Tribune so napolnili starši, 
babice, dedki, sestrice, bratci, prijatelji in dru-
gi, ki so pridno stiskali pesti.

Dogodek se je začel s karatejskim pozdra-
vom, nato pa so telovadnico zavzeli naši naj-
mlajši iz Sankukai karate klubov Komenda, 
Domžale, Radomlje, Mengeš, Rodica, Drago-
melj, Trzin in Cerklje. Zbrani publiki so odlič-
no prikazali nekaj osnovnih tehnik. Ustvarili 
so športno vzdušje, v katerem so potekali tudi 
izpiti najprej belih pasov nato pa vse višjih, ki 
so morali svoje znanje karate tehnik prikazati 
pred izpitno komisijo. Med njimi so se izkaza-
li tudi otroci iz KK Komenda. Drugi bel pas, 7. 
kyu, so si prislužili Miha Boševski, Samo 
Komatar in Jurij Matija Lisec. Napredek so 

Celo leto mi-
selnega tre-
ninga in igra-
nje šaha na 
vsakoteden-
skih treningih 
in turnirjih 
doma in 

izven občine prinese vedno dobre rezultate, ki jih 
je dobro in koristno preveriti na društvenih tur-
nirjih za domačimi igralnimi mizami.

Zaradi vsega povedanega prireja Šahovska 
sekcija DU vsako leto decembra prvenstvo 
članov v pospešenem turnirju. 

Letos je bil ta turnir 21.12. v društvenih 
prostorih. Po dobrih dveh urah je 8 udeležen-
cev doseglo naslednje rezultate: Prvo mesto si 
je priboril Alojz Mezek, drugi je bil Anton 

Uspešno leto 2015
stavil se je staršem, otroci pa ga že poznajo, saj 
se je letošnjo sezono našemu klubu pridružil 
kot trener. Prireditev je bila namenjena predsta-
vitvi rezultatov in ogledu fi lma na mednaro-
dnem tekmovanju v Bosni, ki smo se udeležili 
poleti. Prav tako so najboljši tekmovalci kluba, 
ki so v lanski sezoni dosegli najvišje uvrstitve, 
tako na državnih kot mednarodnih tekmovanjih, 
prejeli posebne pohvale. Prejemniki pohvale 
so: Angelina Pajić, Aleksej Pajić, Nika Menci-
ger, Tim Menciger, Jakob Benigar, Andraž 
Uranič in Aljaž Uranič in Haya Veinhandl 
Obaid. Zahvaljujemo se tudi našim podporni-
kom Proteini.si, Simobil, Nectar natura in Za-
varovalnici Triglav, ki so pripomogli s praktič-
nimi novoletnimi darilci za naše tekmovalce.

Tudi v letu 2016 nas čaka kar nekaj tekmo-
vanj, na katere se že pridno pripravljamo. Naša 
novoletna obljuba pripada besedam velikega 
mojstra, ustanovitelja juda Jigora Kana: ¨Kjer 
je trud, je tudi dosežek.¨           DBV Komenda

MLADI KARATEISTI Napredovanja in 
vabilo k vpisu

prav tako pokazali Tristan Ferme, Maks 
Kristan in Lara Zupančič, ki so položili 6. 
kyu. Rumen pas si bodo odslej lahko zavezali 
Oskar Bunčič, Jaka Kovač, Jakob Šterk in 
Bine Tavčar. Korak naprej je naredila tudi 
Tadeja Taja Špenko s pridobljenim prvim ru-
menim vmesnim pasom. Barvo pasu pa sta 
spremenila Ambrož Jenko in Kaja Zupančič, 
ki sta bila uspešna pri izpitu za 4. kyu – oranžen 
pas. Svoje znanje je dokazal tudi Val Stanko-
vič Pangerc, ki je položil 4. kyu Ichihan (prvi 
oranžni vmesni pas). Vsem udeležencem velja 
čestitati za pogum in trud. 

Ob pričetku novega semestra pa vabimo vse, 
ki vas zanima veščina karateja in bi se radi v njej 
tudi preizkusili. Predšolski otroci nas lahko obi-
ščejo v šoli v Mostah vsak četrtek, od 17.00 do 
17.45, kjer bodo skozi igro spoznavali osnove 
karateja, osnovnošolci pa se nam lahko pridruži-
jo ob torkih ali četrtkih od 17.00 do 18.00.

Prijazno vabljeni!                         Saša Voler

Urjenje spomina in strategije
Trebušak, tretje mesto pa je osvojil Jože Zi-
darič.

Zaslužene pokale je podelila predsednica 
DU Marija Pirnat.

Turnirja se je udeležilo 7 članov in 1članica, 
kar je za veliko število članov DU vsekakor 
malo, če upoštevamo staro resnico, da je bil 
šah najljubše razvedrilo za mnoge člane, ki so 
služili vojaški rok. Pa menda ja niso pozabili 
pravil in prijetnega druženja ob šahovskih de-
skah. Za obnovo znanja in šahovsko kondicijo 
je dobro, da bi se vpisali med člane naše sekci-
je, pomnožili članstvo in s tem možnost za na-
stopanja tudi na večjih turnirjih izven občine. 

Če je to vabilo prišlo do pravih ljubiteljev te 
kraljevske igre, pokličite vodjo šahovske sekcija 
Antona Trebušaka na tel. št: 01-834-21-54!

Tone Ogorevc

Šahovske novice

Posamezno prvenstvo ljubljanske regije 2016 
- dečki 8

Posamezno prvenstvo ljubljanske regije 2016 
- dečki 14

Posamezno prvenstvo ljubljanske regije 2016 
- deklice 10

(OŠ Vižmarje Brod). V skupini dečkov do 8 let 
je zmagal Jure Uštar (ŠD Domžale), sledita 
Pavle Đokić (ŠK Komenda) in David Paternoster 
(ŠK Komenda). V skupini dečkov do 10 let je 
zmagal Janez Paternoster (ŠK Komenda), sle-
dita Olenik Čampa Rudi (ŠD Domžale) in Jernej 
Zidar (ŠK Komenda). V skupini dečkov do 12 
let je zmagal Erik Hiti (ŠD Domžale), sledita 
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Lan Sraka (ŠK En Passant) in 
Simon Trussevich (ŠK Ljublja-
na). V skupini dečkov do 14 
let je zmagal Matija Straže 
(ŠD Domžale) sledita Val 
Kmetič (ŠS ŠD Loka pri Men-
gšu) in Jurij Straže (ŠD Dom-
žale). V skupini fantov do 16 

let je zmagal Maj Markošek (ŠK 
Komenda), sledi Staš Ahtik (ŠK 
Komenda). Zahvaljujemo se Prosto-
voljnemu gasilskemu društvu Ko-
menda, da nam je dalo na razpolago 
dvoran za izvedbo tekmovanja.

POSAMEZNO DRŽAVNO 
PRVESTVO OSNOVNOŠOL-

CEV 2016 na Kozjem v nedeljo, 
10. 1. 2016. V posameznih skupi-
nah so naši člani osvojili: Skupi-
na dečkov do 15 let: 9. mesto 
Jan Unuk, 11. mesto Domen Ti-
saj. Skupina deklic do 15 let: 3. 
mesto Klara Vidmar, 4. mesto 
Katarina Mazzini. Skupina deč-
kov do 12 let: 1. mesto Jan Šu-

belj, 2. mesto Jan Marn, 9. mesto Janez Paternoster, 25. mesto Jernej 
Zidar, 37. mesto Gašper Klemenčič, 50. mesto Nik Šubelj. Skupina 
deklic do 12 let: 11. mesto Vesna Miheli, 16. mesto Tinka Ferenc, 23. 
mesto Elma Halilovič.

HITROPOTEZNO EKI-
PNO DRŽAVNO PRVEN-
STVO ČLANIC na Otočcu 
12. 12. 2015. Ekipa članic ŠK 
Komenda Popotnik (v postavi: 
Laura Unuk, Teja Vidic, Cateri-
na Leonardi) je osvojila 1. me-
sto. Ekipa članic ŠK Komenda 
Pogi (v postavi: Klara Vidmar, Katarina Mazzini) je osvojila 6. mesto.

POSPEŠENO EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO ČLANIC na 
Otočcu 12. 12. 2015. Ekipa članic ŠK Komenda Popotnik (v postavi: 
Laura Unuk, Teja Vidic, Caterina Leonardi) je osvojila 3. mesto. Ekipa 
članic ŠK Komenda Pogi (v postavi: Klara Vidmar, Katarina Mazzini) 
je osvojila 5. mesto.

POSAMEZNO HITROPOTEZNO DRŽAVNO PRVENSTVO 
ČLANIC na Otočcu 13. 12. 2015. Osvojili smo: 7. mesto Klara Vidmar, 
8. mesto Caterina Leonardi, 9. mesto Katarina Mazzini.

7. KLUBSKI HITROPOTEZNI TURNIR v Komendi 11. 12. 2015. 
Osvojili smo: 1. mesto Blaž Debevec, 2. mesto Jan Gantar, 3. mesto 
Tilen Lučovnik, 4. mesto Anton Trebušak, 5. mesto Aleksander Kozar-
ski, itd. Sponzor turnirja je podjetje CAPAROL.

ZAKLJUČNI TURNIR NAJMLAJŠIH 2015 v Ljubljani na osnov-
ni šoli Nove Jarše, v torek, 22. 12. 2015. Osvojili smo: 1. mesto Jernej 
Zidar, 2. mesto Vesna Mihelič, 12. mesto Janez Paternoster, 15. mesto 
Tinka Ferenc, 23. mesto Gašper Klemenčič, 28. mesto Pavle Đokić, 29. 
mesto Elma Halilovič, itd. V letnem seštevku je zmagal Luka Vaupot 
(ŠK Slovenj Gradec), sledita: Vesna Mihelič (ŠK Komenda) in Patrik 
Malkoč (ŠK Postojna). Najboljši po letnikih: dečki do 10 let Luka Va-

upot (ŠK Slovenj Gradec), 
deklice do 10 let Tjaša Pajek 
(ŠK BMT Trebnje), dečki do 
9 let Janez Paternoster (ŠK 
Komenda), deklice do 9 let 
Vesna Mihelič (ŠK Komen-
da), dečki do 8 let Jernej Zidar 
(ŠK Komenda), deklice do 8 
let Lucy Brinovec (ŠK Žalec), 

dečki do 8 let Primož Marinč 
(ŠK Ljubljana), deklice do 8 let 
Taja Guid (ŠK Ljubljana), dečki 
do 6 let Martin Ferenc (OŠ Polje). 
Med 43 šolami je zmagala OŠ 
Vič, sledita OŠ Miroslava Vilhar-
ja in OŠ Nove Jarše. Med klubi je 
bil najboljši ŠK Komenda, sledita 
ŠK Postojna in ŠK En Pasant.

3. TURNIR MLADIH 2015 na 
osnovni šoli Kolezija v petek, 18. 12. 
2015. Osvojili smo: 1. mesto Jan 
Šubelj, 2. mesto Jan Marn, 5. mesto 
Klara Vidmar, 6. mesto Domen Tisaj, 
8. mesto Janez Paternoster, 10. mesto 
Vesna Mihelič, 11. mesto Filip Trplan, 

13. mesto Matej Mlakar, 1. 
mesto Elma Halilovič, 18. 
mesto Katarina Mazzini, itd.

BOŽIČNO-NOVOLETNI 
TURNIR NAJMLAJŠIH v 
Komendi 28. 12. 2015. Zma-
gal je Janez Paternoster. Naši 
igralci so osvojili: 2. mesto 
Jernej Zidar, 4. mesto Jure 
Žličar, 5. mesto Pavle Đokić, 6. mesto David Paternoster, 7. mesto Si-
mon Premk, 8. mesto Elma Halilovič, 10. mesto matija Bolka, 11. mesto 
Martin Perme, 12. mesto Gabrijel Petkovšek, 15. mesto Nik Šubelj, 16. 
mesto Patrik Zupančič, 18. 
mesto Leon Letnar, 19. mesto 
Inti Maček, 20. mesto Jasna 
Premk.

BOŽIČNO-NOVOLETNI 
TURNIR MLADIH v Ko-
mendi 29. 12. 2015. Zmagal je 
Zala Urh. Naši igralci so 
osvojili: 2. mesto Staš Ahtik, 

4. mesto Klara Vidmar, itd.
KLUBSKI NOVOLETNI 

TURNIR v Komendi 30. 12. 2015. 
Osvojili smo: 1. mesto Blaž De-
bevec, 2. mesto Jan Gantar, 3. mesto 
Caterina Leonardi, itd.

SLOVENIJA ŠAHIRA – GO-
RENJKA MATIRA v Ljubljani 26. 

12. 2015. V skupini članic je 2. mesto osvojila Caterina Leonardi. V sku-
pini mladincev je 8. mesto osvojil Maj Markošek, 9. mesto Jan Šubelj. 

1. KLUBSKI HITROPOTEZNI TURNIR v Komendi 8. 1. 2016. 
Zmagal je Leon Mazi. Osvojili smo: 2. mesto Blaž Debevec, 5. mesto 
Tilen Lučovnik, 6. mesto Domen Tisaj, 7. mesto Anton Trebušak, 10. 
mesto Klara Vidmar, itd. Sponzor turnirja je podjetje CAPAROL.

LJUBLJANA OPEN 2015 v Ljubljani 9. 1. 2016. Osvojili smo: 17. 
mesto Laura Unuk, 37. mesto Maj Markošek, 39. mesto Blaž Debevec, 
41. mesto Jan Marn.

Pričeli smo z 69. LJUBLJANSKO LIGO 2016. Liga se igra z gosto-
vanji ob četrtkih. Nastopamo s tremi ekipami.               Franc Poglajen

Zmagovalci 3. turnirja mladih 
2015-2016 

Zmagovalci Božično-novoletnega 
klubskega turnirja 2015

Zmagovalci Božično-novoletnega tur-
nirja mladih 2015

Zmagovalci Božično-novoletnega tur-
nirja najmlajših 2015

DP ekipno hitropotezno za članice 
2015 - ekipa ŠK Komenda Popotnik

Osnovna šola Vič

Posamezno prvenstvo ljubljanske 
regije 2016 - dečki 10

Posamezno prvenstvo ljubljanske 
regije 2016 - dečki 12

Posamezno prvenstvo ljubljanske regi-
je 2016 - deklice 8

ŠK KomendaZmagovalci Zaključnega turnirja 2015

Zmagovalci letnega turnirja
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NAPOVEDNIK
januarja in februarja 2016

OGNJENI MED VAMI - Drevi (danes v 
petek), 29. januarja, ob 19.30 v Športni 
dvorani v Komendi. Veselo srečanje. 
Vstopnice 041-591-660.
TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
OBČNI ZBOR - Občni zbor TD Komenda bo danes, petek, 29. janu-
arja, ob 19. uri v Kmečkem hramu na Križu.
TRŽNICA - V soboto, 6. in 20. februarja, od 8. do 12. ure na Kože-
ljevi domačiji na Gori
PTIČJE HIŠICE IN POGAČICE - Izdelovali jih bodo v soboto, 20. 
februarja, od 10. do 12. ure na Koželjevi domačiji na Gori.
DRUŠTVO SKAKALNI KOMITE GORA
SKOKI NA GORI - V nedeljo, 31. januarja, ob 13.30 se bo na Gori 
začela tradicionalna jubilejna, že 20. prireditev v smučarskih skokih 
z alpskimi smučmi. Lepo povabljeni. Prireditelji napovedujejo, da 
nikomur ne bo dolgčas.
PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA
OBČNI ZBORI - Februarja bodo občni zbori Prostovoljnih gasilskih 
društev v občini oziroma na območju Gasilske zveze Komenda.
Člani PGD MOSTE bodo imeli občni zbor v soboto, 6. februarja, ob 
18. uri Po občnem zboru bo ob 20. uri tradicionalna Klobasna tombola. 
Člani PGD KRIŽ bodo imeli občni zbor v soboto, 13. februarja, ob 
18. uri 
Člani PGD KOMENDA bodo imeli občni zbor v soboto, 27. febru-
arja, ob 18. uri.
Po pregledu dela in sprejetju programov za leto 2016 bodo izvolili 
tudi delegate za občni zbor Gasilske zveze Komenda, ki bo predvi-
doma marca.
MAŠKARIJADA
Na Koželjevi domačiji na Gori se bo ob 12. uri s poslikavo obrazov 
in ustvarjalno delavnico začela osrednja Maškarijada. Ob 14. uri pa 
bo Zbor vseh maškar, plesno rajanje, zabavni program, nagrade… 
Parkiranje je na parkirišču pri Konjeniškem klubu Komenda 
Po 19. uri (do 22.00) bo v Mladinskem centru Komenda Valentinovo 
pustovanje za mlade s srečelovom, Srčkovim plesom, zabavnimi igrami, 
izborom Naj maškare…
Prireditelji: Turistično društvo, Mravljišče, Kulturno društvo, Občina 
Komenda

KULTURNO DRUŠTVO KOMENDA
KULTURNI PRAZNIK - Člani Kulturnega društva Komenda va-
bijo na prireditev ob kulturnem prazniku. Prireditev bo v nedeljo, 
7. februarja, ob 19.30 v dvorani Kulturnega doma v Komendi.

DRUŠTVO NARODNIH NOŠ NA KOMENDSKEM
OBČNI ZBOR v petek, 19. februarja, ob 18. uri v Okrepčevalnici 
Prestige v Poslovni coni Komenda 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
IZLETNIŠKA SEKCIJA
KOPALNI IZLET v četrtek, 25. februarja, v Šmarješke toplice in 
ogled okolice. Odhod avtobusa ob 7.00 iz Komende
POHODNIŠKA SEKCIJA
NA DOBENO K BLAŽU - Pohod bo v soboto, 6. februarja. Odhod iz-
pred cerkve v Suhadolah ob 8.30. Maske so zaželene in bodo nagrajene.
POHOD Sv. Katarina-Topol – Sv. Jakob. Odhod ob 8.00 s parkirišča 
TUŠ v Mostah.
PREK ZAVRHA NA ŠMARNO - Odhod v soboto, 27. februarja, ob 
8.00 s parkirišča TUŠ v Mostah. 

MEŠANI PEVSKI ZBOR DU KOMENDA
REVIJA V KAMNIKU - Mešani pevski zbor DU Komenda bo nastopil 

na reviji pevskih zborov v nedeljo, 7. februarja, ob 18. uri v Domu 
Kulture v Kamniku.
GLEDALIŠKI KROŽEK 
OŠ KOMENDA
PET PEPELK - Pravljična igra 
Žarka Petana v četrtek, 4. februarja, 
ob 18. uri v Kulturnem domu Ko-
menda. Nastop šolske glasbene sku-
pine Akustika. Prostovoljni prispevki 
za Šolski sklad OŠ Komenda Moste.
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BOLUS Ferjuc Cvetka s.p.
Gmajnica 124
1218 Komenda
tel.: 041 443 309 
www.bolus.si 
Odprto: od 8.00 do 18.00

Družinsko podjetje Bolus iz Gmajnice, ki je specializirano za proizvo-
dnjo in zagotavljanje visoke kakovosti, 100 % naravnih terapevtskih in 
kozmetičnih izdelkov, ki temeljijo na naravni glini. Podjetje z dolgole-
tnimi izkušnjami in s pripravo gline že več kot 40 let.

1. nagrada - izdelki fi rme Bolus v vrednosti 35 EUR
2. nagrada - izdelki fi rme Bolus v vrednosti 25 EUR
3. nagrada - izdelki fi rme Bolus v vrednosti 15 EUR

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite 
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 14. februarja 2016. Na kuverto napišite ime, priimek, 
naslov in Nagradna križanka.

Nagrajenci Nagradne križanke Lepotni studio Marti, Kidričeva12, 
Kranj Zlato polje, telefon 041 66 55 33, E- marti@marti.si, www.marti.
si v Aplenci Glasilu občine Komenda, številka 12/2015:

1. nagrada – 1 globinska nega obraza (1 oseba) - DARJA ZUPANČIČ, 
Klanec 8, 1218 Komenda

2. nagrada - 1 refl eksna masaža stopal - NATALIJA ZALETEL, Na-
sovče 16, 1218 Komenda

3. nagrada – 1 trajno odstranjevanje dlak (3 osebe) - MARJETA 
DOLINŠEK, Moste 40 H, 1218 Komenda

4. nagrada – 1 limfna drenaža (3 osebe) - IVANKA ERCE, Krekova 
ulica 22, 1218 Komenda

5. nagrada – 1 sprostilna masaža obraza, vratu in dekolteja (2 osebi) - 
MARTINA VERHOVNIK, Zajčeva cesta 27, 1218 Komenda
Čestitamo! Na podlagi predhodnega dogovora po tel. 041 66 55 33 

ali e-pošti e-marti@marti.si in na podlagi tega potrdila ter osebnega 
dokumenta, lahko nagrajenci uveljavljajo nagrade v Lepotnem studiu 
Marti, Kidričeva cesta 12, 4000 Kranj.




