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ANDREJ ŽALAR

Kulturno društvo Komen-
da je tudi ob letošnjem 
kulturnem prazniku pri-
pravilo lepo prireditev v 
dvorani kulturnega doma 
v Komendi. Poimenovana 
skupina Društva umetnih 
kulturnikov Kaj ti mar je 
tokrat predstavila pesmi 
štirih domačih pesnikov z 
recitacijami njihovih pe-
smi. 

Lepo obiskana dvorana 
je poslušala pesmi Jožefa 
Pavliča, Klare Jasne Va-

lenčič (roj. Filipič), Anžeta Peršina in Toneta Rodeta. Program so obo-
gatili še Trobilni kvartet Kulturnega društva Godba Komenda, ki je 
prireditev začel z Zdravljico, nastopili pa so še pevka Mojca Zmrzlikar 
ob spremljavi kitarista Saše Slabajna in pevka Liza Novak ob spremlja-
vi kitarista Domna Jurkoviča. 

Bil je lep večer v nedeljo, 7. februarja, ki ga je povezoval nepogrešlji-
vi na lepih prireditvah Darko Mavsar.

Prireditev ob kulturnem prazniku
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ANDREJ ŽALAR 

V športni dvorani v Komendi so zadnji petek v januarju Ognjeni muzi-
kanti že drugič pripravili samostojni koncert in medse v polno dvorano 
povabili tudi številne glasbene goste. Bila je prava parada glasbenega 
kolaža, priljubljenih melodij, zabave…, skratka  prireditev lepega dru-
ženja, ki jo velja še kdaj ponoviti. Skratka, Ognjeni muzikanti so se še 
enkrat potrdili in se predstavili, da znajo zažgati.

»Po uspešnem lanskem koncertu ,in vmes še zmagi na dveh od-
mevnih festivalih, smo se odločili, da bo v Komendi tudi letos žur. In 
res! Ničesar nismo prepuščali naključju. Medse smo ponovno pova-

Ognjeni so »zažgali«

Po ogledu odlagališča na  
Mali Mežakli si je skupina 
iz občine Komenda z žu-
panom Slavkom Poglaj-
nom in podžupanom Igor-
jem Štebetom ogledala 
tudi RCERO Snaga Lju-
bljana. Medtem ko objekt 
na Mali Mežakli v jeseni-

Po Mali Mežakli še RCERO

ški občini še ne deluje zaradi dovoljenja državnih organov, pa poskusno 
že obratuje velik in sodoben objekt za predelavo odpadkov RCERO. Z 
izvajalcem dejavnosti RCERO, prav tako pa tudi s koncesionarjem 
glede prevoza, predelave in odlaganja odpadkov za občino Komenda še 
potekajo pogovori. Kakšni so izgledi pa je župan v današnjem pogovoru 
v Aplenci rekel, da »pomlad najbrž ne bo povsem mirna«. 

A. Ž.

bili super glasbene goste kot so Poskočni muzikanti, Adi Smolar, 
Joži Kališnik, Kvatropirci, Ansambel Vikend, Ansambel Unikat, 
Zala Smolnikar in Mama Manka. Scenarij je začinil tudi mali Blaž, 
ki je publiko pustil v solzah. Presenečenje je bila skupina M.J.A.V. 
oboževana z moške strani,« so povedali.

Seveda ni manjkalo niti humorja za kar je poskrbela Mama Manka, 
preoblekli  so se tudi v Navihanke in Granito. Dvorana je bila na nogah, 
ko so na koncu zaigrali njihovo novo polko Ko te pogledam. Še dolgo 
pa je bilo veselo tudi po koncertu z Vikendom, Extra kvintetom in seve-
da z Ognjenimi muzikanti. 
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o stanju in razmerah. Uskladili smo poznane predloge, pobude in mo-
žnosti za uvrstitev v proračun. 

Februar in deloma tudi še marec sta meseca, ko društva ocenjujejo 
delo in načrtujejo aktivnosti za naprej? Kar nekaj občnih zborov je 
že bilo. Vaša ocena, komentar.

Prvi občni zbori društev in klubov so se pričeli že v januarju. Do izida te 
številke našega glasila sem prejel osem vabil na občne zbore društev in 
klubov iz naše občine. Odzval se sem na vsa povabila, le na eno vabilo sem 
zaradi odsotnosti poslal svojega podžupana. Nekaj teh občnih zborov je 
bilo organizacijsko odličnih, na kakšnega pa bi se društvo lahko bolje pri-
pravilo. Vendar, če vemo, da vsa društva delujejo prostovoljno, da njihovi 
člani niso poklicni vodje ali organizatorji, so občni zbori razumljivo takšni, 
kot so. Morda samo nasvet: če so posamezna društva v dvomih, kako ka-
kšno zadevo urediti, naj povprašajo za nasvet in pomoč tiste, ki so na tem 
področju že uspešno izvedli nekaj občnih zborov. Za vsa društva in klube, 
na katerih sem poslušal poročanje o delu, ocenjujem, da so delo v prete-
klem letu uspešno opravila. Nekatera so imela več prireditev in akcij, 
druga malo manj, vsa pa so bila pri delu uspešna; seveda glede na denarne 
možnosti. Vemo pa, da denarja ni nikjer in nikdar dovolj; ne na državni, ne 
na občinski ravni, še manj pa seveda v društvih. Zato hvala vsem za vse, 
kar so postorili; tako v naši občini ali širše oziroma izven nje. 

Vemo, da se bo letos pretežno dogajalo na področju komunalne in-
frastrukture. Kaj pa šolstvo, otroško varstvo oziroma družbene 
dejavnosti, ki so v občinski »oskrbi«?

Občinska uprava bo tudi v tem proračunskem letu poskrbela za vse iz 
države na njo prenesene obveznosti;t udi na področju šolstva, otroškega 
varstva in družbenih dejavnostih. Čeprav nam je država vsem občinam 
spet zmanjšala sredstva iz primerne porabe z zniževanjem glavarine, pa 
na lokalne skupnosti ni pozabila, ko kakšno obveznost (tudi fi nančno) 
prenese na občine! Vsako leto je težje, vendar trudimo se (in še se bomo 
trudili), da bomo uspešno izvajali zakonske dolžnosti. Zato pa za kakšne 
investicije na družbenem področju letošnje leto v proračunu ne bo de-
narja. Vsa razpoložljiva sredstva moramo investirati v kohezijsko inve-
sticijo – v izgradnjo kanalizacije. 
 
Precejšnje zanimanje med podjetniki v občini se kaže tudi za pred-
stavitev na sejmih v Komendi. Lanski začetek s podporo občine je bil 
spodbuden. Bodo letošnje predstavitve oziroma skupna predstavitev 
obrtništva in podjetništva podrejena izključno javnemu razpisu?

Tudi v letošnjem letu naj bi na Jesenskem sejmu med 7. in 9. okto-
brom bila skupna predstavitev obrtnikov, podjetnikov in drugih zainte-
resiranih iz naše občine na enem mestu na razstavnem prostoru. Prav 

ANDREJ ŽALAR

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

Spoštovani župan. Po tako 
imenovanem prvem branju 
Odloka o letošnjem občin-
skem proračunu se izteka 
30-dnevna javna razprava o 
njem v občini. Kakšne so 
vaše ugotovitve? 

V skladu s Statutom in Po-
slovnikom občinskega sveta 
se o predlogu proračuna po 
predstavitvi in razpravi na seji 
Občinskega sveta opravi javna 

razprava. V skladu s tem je občinska uprava objavila predlog odloka o 
proračunu Občine Komenda za leto 2016 na internetni strani občine 
(www.komenda.si). Javna razprava poteka med 29. januarjem in 29. 
februarjem 2016. Pripombe in predloge lahko zainteresirani dajo pisno 
ali po elektronski pošti na naslov občine. Čeprav so vsa gradiva, ki jih 
obravnava Občinski svet, pred vsako sejo prav tako objavljena na naši 
internetni strani v rubriki SEJE OBČINSKEGA SVETA, smo občanke 
in občane še posebej obvestili o javni razpravi. Ko pišem to besedilo, na 
Občino Komenda nismo prejeli nobenih pripomb oziroma predlogov. 
Predvidevam, da smo glede na razmere predlog pripravili po najboljših 
močeh. Res pa je najbrž, da smo način javne razprave uvedli prvič in se 
občanke in občani šele navajajo na to zakonsko novost. 

Ja, ljudje se praviloma težko privajamo na novosti. Razprave o 
proračunu so do sedaj potekale s posredovanjem želja, predlogi za 
reševanje problemov in vključevanju le-teh v proračun. Novost pa 
so tudi javni razpisi za prireditve in projekte. Kakšne pa so vaše 
ugotovitve ob sedanjih razpravah glede tega?

Kar zadeva nov način za pomoč oziroma podporo organizatorjem 
prireditev in projektov z na primer delnim sofi nanciranjem z javnimi 
(proračunskimi) sredstvi, do sedaj nismo zasledili večjega nestrinjanja 
ali negodovanja . Zaradi večje preglednosti in možnosti za vse morebi-
tne koristnike pa menim, da je takšen način primeren in, če hočete, tudi 
prijazen. Morda bo kdo celo menil, da so s tem novim načinom možne-
ga sofi nanciranja prikrajšane županove možnosti, vendar tudi osebno 
brez zadržkov podpiram novi način delitve. Tako namreč ne bo očitkov 
županu, ali komu iz občinske uprave, da je določeni organizator ali 
društvo prejel kakšna proračunska sredstva zgolj zato, ker je morda bolj 
prijatelj z županom ali s sodelavci občinske uprave. O teh spremembah 
govorim že od začetka odločitve o novem načinu. Tudi v Zakonu o 
javnih fi nancah in njegovih podzakonskih aktih je poudarjeno oziroma 
posebej navedeno, da morajo lokalne skupnosti sredstva za takšne na-
mene dodeljevati na podlagi javnega razpisa; seveda, če imajo za to tudi 
predvidena sredstva v proračunih. Tako je namreč vsem zainteresiranim 
omogočena pridobitev opredeljenih sredstev. Organizatorji prireditev in 
projektov bodo morali svoje vloge za dodelitev proračunskih sredstev 
dokazovati z že plačanimi računi oziroma bodo morali dokazila o na-
menski porabi javnih sredstev posredovati občini v rokih, ki bo določe-
ni v javnem razpisu. Predvidoma bodo vsi javni razpisi za dodeljevanje 
proračunskih sredstev javno objavljeni na naši internetni strani v tride-
setih dneh po sprejemu Odloka o proračunu. 

Pričakujete na seji občinskega sveta 17. marca ob sprejemanju 
proračuna živahno, polemično razpravo?

Ne, na naslednji seji Občinskega sveta ob sprejemanju proračuna za 
letošnje leto ne pričakujem izredno živahne in polemične razprave. Z 
vsemi vodji svetniških skupin smo v skladu s sklepom na zadnji seji 
namreč že imeli skupni razgovor, na katerem smo jih ponovno obvestili 

Novosti za enake možnosti
Javni razpisi po sprejetju proračuna. - Denarja ni nikjer dovolj, še po-
sebno v društvih. - Suša tudi na družbenem področju. - Tudi pri odpadkih 
pomlad najbrž ne bo povsem mirna. - Marsikateri županski sotovariš 
pozimi spremlja vremenske razmere.
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ŽUPANOVA BESEDA, OBJAVA

V skladu z Odlokom o priznanjih Občine Komenda (Uradne objave 
Glasila občine Komenda, št. 07/2000 in 09/2005) POZIVAMO posa-
meznike, skupine, podjetja, zavode, politične in druge organizacije in 
skupnosti, društva ter organe lokalnih skupnosti, da predlagajo kan-
didate za občinska priznanja Občine Komenda.

Priznanja Občine Komenda so:
zlato priznanje Občine Komenda;  ●
srebrno priznanje Občine Komenda;  ●
bronasto priznanje Občine Komenda.  ●

V letu 2016 bo Občina Komenda podelila največ eno zlato priznanje 
Občine Komenda, dve srebrni priznanji Občine Komenda in tri bro-
nasta priznanja Občine Komenda. 

ZLATO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, 
skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter dru-
štvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, 
ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Komenda.

SREBRNO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posamezni-
kom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter 
društvom za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot 
vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

BRONASTO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posame-
znikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim 

OBČINA KOMENDA, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA OBČINSKA PRIZNANJA ZA LETO 2016
ter društvom za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo 
za nadaljnje ustvarjalno delo.

Pisne predloge sprejema Občina Komenda, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Zajčeva cesta 23, 1218 Komen-
da, do vključno 31. MARCA 2016 in morajo vsebovati:

naslov in ime predlagatelja;  ●
ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne   ●

osebne podatke (datum in kraj rojstva, kraj stalnega prebivališča, 
zaposlitev) ali naziv in sedež organizacije, skupnosti, zavoda …;
obrazložitev pobude in navedba za katero priznanje se predlaga ter  ●
dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi (V primeru, da se   ●

v obrazložitvi navajajo imena drugih društev, klubov, organizacij, 
ustanov, skupnosti, …, je potrebno obvezno priložiti pisno potrdilo 
navedenega društva, kluba, organizacije, ustanove, skupnosti, …).

Pisne predloge posredujte v zaprti kuverti, na kateri mora biti ozna-
čeno »KMVI PREDLOGI ZA OBČINSKA PRIZNANJA 2016 – NE 
ODPIRAJ«.

Priznanja Občine Komenda bodo podeljena na slavnostni seji Ob-
činskega sveta Občine Komenda ob občinskem prazniku.

Številka: 094-0001/2016-1
Komenda, 28.1.2016

Občina Komenda
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Roman Koncilija, predsednik

gotovo bo sofi nanciranje razstavnega prostora podrejeno javnemu raz-
pisu (kot sem že v uvodu omenil), saj moramo zagotavljati enake mo-
žnosti za pridobitev javnega denarja vsem zainteresiranim razstavljav-
cem pod enakimi pogoji. 

Lahko po ogledu odlagališč odpadkov na Mali Mežakli v občini 
Jesenice in RCERO Snaga Ljubljana že kaj (na)poveste, kako bo 
občina Komenda reševala problematiko glede odpadkov. V sloven-
skem prostoru je namreč to še vedno precej aktualna in ponekod 
tudi vroča tema; še posebno zaradi novih normativov, ki opredelju-
jejo težo odpadkov, ne pa osebe.

Nekaj mojih sodelavcev, svetnic in svetnikov si je v zadnjem obdobju 
ogledalo odlagališče komunalnih odpadkov na Mali Mežakli in novo 
zgrajeni Regijski center za ravnanje z odpadki v Ljubljani. Žal je bila 
udeležba svetnikov slabša od pričakovane. Objekt na Mali Mežakli, ki 
smo si ga ogledali, kljub verjetno ustrezni opremi, še ne deluje zaradi 
nepridobljenega dovoljenja od državnih organov. Tako smo videli le 
objekt in postrojenje za izvajanje predelave. RCERO v Ljubljani pa je 

velik in sodoben objekt, ki je v poskusnem obratovanju. Res še ne delu-
je s polno močjo, deluje pa v vseh delih. Pod strokovnim vodstvom smo 
si ogledali celotni proces, vse dele predelave odpadkov. V javnem obve-
ščanju (medijih) smo tudi zasledili, da so v nekaterih slovenskih občinah 
aktualne in »vroče« razprave zaradi nove uredbe o predelavi in odlaga-
nju ostanka komunalnih odpadkov. V medijih se pojavljajo tudi različne 
cene tega postopka v različnih centrih, ki imajo veljavna dovoljenja za 
obratovanje in delovanje. Iz teh informacij je moč zaslediti, da ima 
marsikateri center nižje cene za predelavo in odlaganje. Za našo občino 
je zavezujoča in tudi sodno izterljiva Pogodba o pristopu občin širše 
ljubljanske regije k sofi nanciranju nadgradnje centra za ravnanje z od-
padki Ljubljana – RCERO Ljubljana iz 15.12. 2009. Z izvajalcem de-
javnosti v RCERO in investitorjem smo v dogovarjanjih, kako zakonsko 
in za vse deležnike najugodneje izpeljati to do dokončne realizacije. 
Tudi z dosedanjim koncesionarjem bomo še preučili njihovo ceno celo-
tnega postopka zbiranja, prevoza, predelave in odlaganja odpadkov. 
Zato pomlad najbrž ne bo povsem mirna. 

Nazadnje pa še beseda, dve in ugotovitev: Zima se vse bolj približu-
je svojemu repu. Je bila ugodna za letošnji občinski proračun?

Resda se verjetno zimsko obdobje zaključuje, kakšna snežinka ali 
malo nižja temperatura pa nas lahko še vedno preseneti. Toda kljub iz-
redno majhni količini snega in majhnemu številu snežnih dni zimska 
služba ni kaj dosti prizanesla občinskemu proračunu. V »zimsko službo« 
namreč ne sodijo le dnevi oziroma ure, ko pada sneg. Tudi postavljanje 
snežnih količkov, njihovo nadomeščanje zaradi namernega ali nenamer-
nega odstranjevanja, je v proračunskem znesku. Večji odhodek, poleg 
samega oranja in čiščenja snega, predstavljajo posipavanja cest in ulic 
ter klancev pred zmrzaljo oziroma ob zmrzali. Teh mrzlih in vremensko 
neugodnih dni pa se v zimskih mesecih glede na vlago nabere kar veliko. 
Tako marsikateri moj županski sotovariš pozimi ne gleda samo v nebo, 
kaj bo padlo dol (če bo kaj padlo), ampak spremlja tudi vremenske 
temperature in koliko bo takšna zima posegla v proračun. Pa tudi nado-
mestilo izvajalcu za njegovo stalno zimsko pripravljenost, je ne nazadnje 
breme tega dela proračuna. 
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DOGAJANJA, OBJAVA

Na podlagi 60. člena, v povezavi s 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 13. člena Statuta Občine 
Komende (Uradne objave GOK št. 08/15) ter Sklepa o začetku priprave Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območja KO 13 Gmajnica 
(Uradne objave GOK št. 09/15), Župan Občine Komenda s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA KO 13 GMAJNICA

I.
Občina Komenda naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območja KO 13 Gmajnica (v nadalje-
vanju SD LN KO 13 Gmajnica), ki ga je februarja 2016 pod št. projekta 1/2016 izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna družba, d. o. o., Domžale. 

II.
Dopolnjen osnutek SD LN KO 13 Gmajnica bo v času uradnih skladno z 61.a členom ZPNačrt javno razgrnjen od 04. 03. 2016 do 
18. 03. 2016 v prostorih Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda in na spletni strani občine http://www.komenda.si.

III.
Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD LN KO 13 Gmajnica bo v sredo, 09. 03. 2016 ob 17.00 uri v sejni sobi na Glavarjevi 104, 1218 
Komenda.

IV.
Ureditveno območje SD LN KO 13 Gmajnica predvidoma obsega zemljišča parcelnih številk 176/23 in176/11-del, obe v katastr-
ski občini Mlaka. 

V.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pisne pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku SD LN KO 13 Gmajni-
ca. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali ustno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, 
lahko pa se pošljejo na naslov Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda s pripisom »Pripombe na javno razgrnitev SD 
LN KO 13 Gmajnica« oz. na elektronski naslov obcina.komenda@siol.net.

Župan Občine Komenda bo po končani javni razgrnitvi zavzel stališča do pripomb in predlogov. Stališča do pripomb in predlogov 
bodo objavljena na oglasni deski v prostorih Občine Komenda, Zajčeva 23, in na spletni strani občine http://www.komenda.si.

Številka: 3500-0002/2015 
Komenda, 15. 02. 2016 

STANISLAV POGLAJEN
ŽUPAN OBČINE KOMENDA

V Duhovniškem domu Mane nobiscum v Lju-
bljani je 15. februarja preminil, star več kot 99 
let (9. oktobra bi praznoval stoti rojstni dan) naš 
rojak s Komendske Dobrave Maksimilijan 
Ocepek, duhovnik ljubljanske nadškofi je in ča-
stni kanonik ljubljanskega stolnega kapitlja. Od 
17. februarja, od 16. ure, do 18. februarja, do 15. 
ure, ko je ljubljanski nadškof metropolit mons. 
Stanislav Zore zanj daroval mašo zadušnico in 

Umrl je rojak duhovnik Maksimilijan Ocepek
ga po njej pokopal na duhovniškem delu ko-
mendskega pokopališča, je ležal na parah v žu-
pnijski cerkvi sv. Petra v Komendi. 17. februarja 
so zanj ob 18. uri maševali in se od njega z mo-
litvijo rožnega venca poslovili duhovniki deka-
nije Kamnik. Dekan Janez Gerčar se je v uvodu 
v mašo rajnega Maksimilijana spomnil kot pa-
storalno zelo zavzetega duhovnika, kar se je 
posebej videlo na dekanijskih konferencah.

Pri maši zadušnici in 
pokopu se je nadškofu 
Zoretu pridružil lju-
bljanski pomožni škof 
dr. Franc Šuštar, ko-
mendski župnik Zdrav-
ko Žagar, stalni diakon 
Bogdan Jožef Petric in 
okrog 40 duhovnikov.

Nadškof Zore se je 
že v uvodu v mašo za-
hvalil Bogu za dar ži-
vljenja duhovnika Ma-
ksimilijana Ocepka ter 

za darove, s katerimi ga je obdaroval in je rajni 
z njimi bogatil ljudi. Teh darov je bilo veliko, 
je spomnil v pridigi. Najprej trdno zdravje, da 
je mogel toliko narediti na zaupanih mu župni-
jah, je laže prenašal križe in težave, ki jih ni 
bilo malo, dvakrat celo zapor. Poudaril je, kako 
je rad molil križev pot. Med velikimi pokojni-
kovimi deli je omenil zidavo nove župnijske 
cerkve v Dražgošah. Dejal je, da je bil Maksi-
milijan rad duhovnik in da je zvesto opravljal 
duhovniško službo. 

Pred pokopom se je v cerkvi v imenu župlja-
nov Dražgoš, Železnikov in Zalega Loga od 
rajnega poslovil Rok Pintar iz Dražgoš, v 
imenu duhovnikov njegov nekdanji kaplan v 
Železnikih Jože Hauptman, v imenu sorodni-
kov Marija Jerinc iz Vodic, v imenu komen-
dskih župljanov pa Metod Perme. 

V cerkvi in ob grobu je zelo občuteno pel 
komendski cerkveni pevski zbor. 

Več o življenju in delu duhovnika Maksimi-
lijana Ocepka pa prihodnjič. 

Jožef Pavlič
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OBJAVA, DOGAJANJA

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je bila 7. februarja v 
Domu kulture Kamnik že 37. Območna revija pevskih zborov iz občin 
Kamnik in Komenda, ki se je je udeležilo letos 10 zborov; žal iz komen-
ske občine samo Mešani pevski zbor DU.

Nastopili so Ženski komorni zbor Vox Annae iz Tunjic, MePZ Mavrica 
iz Srednje vasi, MePZ DU Kamnik, MePZ Cantemus Kamnik, MePZ DU 

Revija zborov Kamnik Komenda
Komenda, Komorni pevski zbor Šutna Kamnik, Ženski pevski zbor DKD 
Solidarnost Kamnik, Moški pevski zbor DKD Solidarnost Kamnik, Meša-
ni pevski zbor Odmev Kamnik in Moški pevski zbor PSPD Lira Kamnik, 
ki se je s skladbama Tam, kjer sem doma Miroslava Košute in Mati, bodiva 
prijatelja Dušana Velkavrha, poklonil nedavno preminulima skladateljema 
, ki sta prepoznavno zaznamovala slovensko sodobno kulturo.

Slavnostni nagovor je imel župan občine Kamnik Marjan Šarec; ve-
zno besedilo in vodenje prireditve je bilo v rokah Toneta Ftičarja, oce-
njevalka in selektorica za medobmočno regijsko tekmovanje (revijo) 
odraslih pevskih zborov Gorenjske je bila Andreja Martinjak.

Kot stalni spremljevalec že 15 let spremljam na reviji naš MePZ DU 
Komenda in zato lahko zapišem, da zborovsko petje iz leta v leto pridobiva 
na kvaliteti, da so zbori skoraj izenačeni ali pa da vsaj opazno napredujejo.

O našem domačem pevskem zboru DU Komenda pa mirne duše lahko 
zabeležim brezhibno podajanje besedila in melodije ter uravnoteženost 
glasov. Zbor zveni polno in skoraj ni mogoče ločiti kvalitete glasov med 
mlajšimi zbori in našimi pevkami in pevci, ki jih s svojim glasbeno pe-
dagoškim znanjem že 15 let vodi Ignac Gorjanc. Bravo. Le tako naprej!

Iskrene čestitke za lepo doživetje večera pred slovenskim kulturnim 
praznikom, ki mu je v počastitev izzvenelo 30 pesmi.      Tone Ogorevc

Vse, kar dobrega storimo, je zapisano v srcu Boga. To 
je najvišje povračilo. A tukaj in zdaj je potrebna tudi 
drugačna zahvala, v človeškem jeziku. Čeprav vemo, 
da se ne moremo dovolj zahvaliti z besedami, bomo 
to poskušali storiti. Naj bodo zahvale tudi v spodbudo 

k dobrodelnosti vsem, ki boste te vrstice brali, da bi še naprej ostali na 
poti dobrodelnosti in da bi si še bolj prizadevali videti in slišati sočlo-
veka in dejavno pomagati. 

Po odmevih sodeč in tudi po tistem, kar ostaja v naših spominih, kako 
zveni v naših dušah, je koncert zelo uspel. Skupni prihodek, potem ko 
smo odšteli vse z njim povezane materialne stroške (del živil za pogosti-
tev, poštni stroški, tiskanje listin…), je bil 2.190,15€. Tak rezultat je bil 
mogoč, ker so se vsi nastopajoči odpovedali honorarjem, vsi sodelavci v 
pripravi koncerta delali brezplačno in brez nadomestila materialnih stro-
škov, nekateri pa ste poleg nakupa vstopnic še dodatno darovali denarna 
sredstva. Iskrena hvala vsem! Zavedajoč se, da ne moremo navesti vseh, 
ki ste zaslužni za uspeh tega, že tradicionalnega dogodka v Komendi, 
navajamo nekatere sodelujoče s kratkim opisom njihovih prispevkov. 

Najprej prisrčna zahvala nastopajočim: Shirlie Roden, mene-
džerki in prevajalki Nataši Kogoj, citrarjem Evi Poglajen, Špeli Štular, 
Tomažu Plahutniku; združenemu Otroškemu in Mladinskemu zboru 
OŠ Komenda Moste pod vodstvom Marjete Čimžar, Simonu Skalarju, 
korepetitorju na klavirju, Mešanemu pevskemu zboru DU Komenda, 
pod vodstvom Ignacija Gorjanca, za ubran, iskriv, medgeneracijski in 
mednarodni dobrodelni koncert za dušo. 

Še posebej lepo se zahvaljujemo vsem navedenim v nadaljevanju, 
brez katerih bi koncert ne bil tako žlahten, kot je bil. Ob tem prosimo za 
razumevanje, da navajamo le najbolj bistveni prispevek posameznika: 

Cvetličarstvu Gašperlin, ki je s cvetlicami polepšalo oder in omogo-
čilo izročitev bogatega šopka glavni gostji večerja,

Cvetličarni Mateja, ki je prispevala prelepo cvetje za obdarovanje 
nastopajočih,

Gostilni Čubr za kulinarično in estetsko vrhunski prigrizek za glavno 
gostjo,

Simonu Debelcu za izvrstno ozvočenje, izvedeno po znižani ceni,
Kulturnemu društvu Komenda za plačilo stroškov ozvočenja in za 

soorganizatorstvo koncerta,

ZAHVALA SODELUJOČIM NA 16. DOBRODELNEM NOVOLETNEM 
KONCERTU UPPG V SODELOVANJU Z OBČINO KOMENDA IN KULTURNIM 

DRUŠTVOM KOMENDA
Občini Komenda za brezplačno dvorano in soorganizatorstvo kon-

certa,
Helene Drolc, Olgi in Miru Hace za odlično izvedbo pogostitve z 

minimalnimi sredstvi,
Podjetju Lidl Slovenija za darove za pogostitev,
Podjetju Natura d. o. o. za darovanje sokov za pogostitev in za pla-

čilo tiska raznih gradiv,
Nejcu in Domnu Jurkovič za izdelavo podpornega programa za evi-

denco donatorjev,
Vanessi Bera za izvirni aranžma za krasitev odra,
Darku Mavsarju in Sašu Slabajna za simpatično in domiselno vode-

nje koncerta,
Roku Valenčiču za sijajno oblikovanje vstopnic in plakatov,
Barbari Pavlinič za koordinacijo ročnega pisanja novoletnih voščil-

nic, s katerimi se UPPG zahvali dobrotnikom in jih hkrati vabi k 
nadaljnjemu sodelovanju,

Barbari Prezelj za prevod pesmi Shirlie Roden, oblikovanje koncer-
tnega lista,

Martini Prezelj za sodelovanje pri vzpostavljanju davčne blagajne, ki 
je bila prvič uporabljena v okviru tega koncerta,

Davidu Osolniku in Davidu Peterlinu za sodelovanje pri urejanju 
odra,

Dr. Angelci Žerovnik za spodbudni nagovor in sodelovanje pri pode-
litvi štipendij,

Janezu Ravnikarju za raznos plakatov po številnih plakatnih mestih,
Alojzu Zveru, občinskemu svetniku za zastopanje župana in sodelo-

vanje pri podelitvi štipendij in priznanj,
Andreju Žalarju za medijsko spremljanje koncerta in poročanje o 

njem,
Luki Karničniku in Marku Kernu za snemanje in predvajanje po-

snetka na TV Komenda,
MPZ Društva upokojencev in predsedniku zbora Mihu Ferjucu za 

pomoč pri prodaji vstopnic po domovih,
Klari Pavlinič za lektoriranje,
Štefanu Petkovšku, glavnemu organizatorju koncerta za predano delo 

in sveže rešitve za dvig kakovosti prireditve. 
Zahvala velja tudi vsem ostalim članom UPPG in zunanjim sode-

lavcem, ki so kakorkoli sodelovali. 
Dr. Marta Ciraj, v imenu Uprave UPPG
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Vrtec Antona Medveda v Kamniku se je v šolskem letu 2013/14 vključil 
v projekt Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, v katerem sodelu-
je z Inštitutom za etiko in vrednote Jože Trontelj. Program želi podpreti 
vrtce in šole pri uresničevanju njihovega vzgojnega poslanstva in teme-
lji na spoznanju, da imajo vrtci in osnovne šole zelo pomembno vlogo 
pri razvoju osebnosti otrok in mladostnikov. 

Otroci enot Sneguljčica in Marjetica so tokrat v goste povabili člane fol-
klorne skupine DU Komenda, ki so zanje z veseljem zaplesali in se zavrteli 
ob zvokih harmonike. Otrokom je bil nastop všeč, zato so se jim pri plesu 
kmalu pridružili in se v ta delček tradicije vključili še sami. Martina Prezelj

DOGAJANJA

Na povabilo turističnega društva Komenda smo bili 29. januarja 
2016 na mednarodnem sejmu Natour Alpe-Adria v Ljubljani. To je 
največja sejemska promocija turizma v Sloveniji in že nekaj let tudi 
osrednja tovrstna prireditev v regiji. Razstavljavci navezujejo nove 
poslovne stike, obiskovalci pa dobijo nemalo novih idej za aktivni 
oddih v naravi, ki jih običajno ni moč dobiti na spletu ali socialnih 
omrežjih. Tako smo tudi mi promovirali Turistično društvo Komenda 
in tudi občino Komenda obiskovalcem. Z dobro voljo, glasbo in 
plesom smo privabili marsikoga, da se je ustavil pri komendski 
stojnici in zaplesal z nami. Obiskali smo še kar nekaj stojnic in na-
vezali stike, da se vidimo med letom na njihovih prireditvah.

Hvala Turističnemu društvu za povabilo in lepo doživetje.
Janez Slapnik

FOLKLORNA SKUPINA DU KOMENDA V vrtcu Antona Medveda Kamnik

Folklora na sejmu Alpe Adria

VAŠA PISMA

Komenda moj dom
Kdo si je privzel to ime?
Pred nedavnim sem v nekem krogu v Komendi slišala pogovor med ljudmi, 
da obstaja spletna stran, Komenda moj dom. Nihče ni vedel, kdo stoji za 
tem. Spraševali so se in tudi mene, če morda vem, kdo bi bil za tem ime-
nom. Doslej zaradi množice drugih pomembnih zadev nisem polagala temu 
pozornosti, čeprav sem tudi med svojimi komunikacijami na facebooku 
včasih odkrila to ime. Potem pa sem pogledala na to spletno stran: https://
www.facebook.com/people/Komenda-Moj-Dom/100005640168152 in je 
mojo pozornost zbudila naslovna fotografi ja. Na sliki je namreč Kulturni 
dom, last vseh občanov, zgrajen v zadrugi, v začetku 30-tih let prejšnjega 
stoletja. Nekdo si, kot kaže, prilašča ta dom. Poleg tega pa si da dvoumno 
ime, Komenda moj dom. Pogosto tudi Kulturni dom občani imenujejo kar 
DOM. Potem sem še malo pogledala po tem, s čim se lastnik tega imena 
ukvarja in ugotovila, da njegova komunikacija ne spodbuja razmišljanja, 
kaj šele duha. Pozivam, da se nekdo, ki si je privzel to ime, razkrije in da 
preneha uporabljati to ime, saj do tega nima nobene pravice. Pri tem raču-
nam na podporo pristojnih na Občini Komenda. 

Dr. Marta Ciraj, nekdanja svetnica 
v Občinskem svetu Občine Komenda
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IZ POSLANSKE KLOPI

IZ MINISTRIČINE PISARNE

Materinščina je prvi jezik, ki se ga velika 
večina ljudi uči in nauči v najtesnejšem dru-
žinskem krogu, v tem jeziku spoznava naj-
bolj temeljne pojme in pomene, s pomočjo 
katerih doživlja osnovna spoznanja o sebi, 
življenju, svetu in soljudeh ter razvija svoj 
čustveni svet. Praviloma ljudje v tem jeziku 
mislijo, vrednotijo in dojemajo sami sebe, 
druge in svet. Hkrati pa je materinščina tudi 
najpomembnejši in najimenitnejši del kul-
turne dediščine naroda oziroma celotne sku-
pnosti, ki ta jezik govori in se ga uči kot svoj 
prvi jezik. Zaradi teh razsežnosti in zmožno-
sti predstavlja in pomeni materinščina veliko 
več kot samo eno izmed sredstev komunika-
cije. 

Materinščina je za veliko večino ljudi ne-
deljivi del identitete posameznika in vezivo 
identitete narodne skupnosti, ki se oblikuje 
kot skupnosti ravno na podlagi jezika in 
kulture ter seveda politične volje, ki izraža 
samozavest te skupnosti. Tem bolj pomemb-
no je, kako dobro poznamo, razumemo in 
obvladamo, govorimo, beremo in pišemo v 
materinščini. Zato je vse bolj izpostavljeno 
vprašanje bralne pismenosti ključno vprašanje z vidika prihodnjega ra-
zvoja Slovenije, saj osnovna bralna pismenost predstavlja podlago vseh 
drugih pismenosti oziroma zmožnosti posameznika. Prav bralna pisme-
nost in na njej utemeljena sposobnost razumevanja in oblikovanja spo-
ročil je tudi osnovni pogoj za zmožnost posameznika, da na zares ena-
kovreden način sodeluje v dialogu znotraj družbene skupnosti in se 
lahko kot enakovreden državljan udeležuje demokratičnih procesov. 

Tu ne gre zgolj za učenje jezika, temveč tudi za razvijanje pozitivne-
ga odnosa do njega na vseh ravneh in v vseh obdobjih človekovega 

Poslanica ob dnevu materinščine
življenja. Le tako postanemo samozavestni 
in suvereni govorci slovenščine z visoko 
stopnjo bralne pismenosti. Samo v spošto-
vanju svojega lastnega maternega jezika 
smo zmožni spoštovati materni jezik in kul-
turo nekoga drugega. 

V zadnjem obdobju je vedno bolj aktualno 
vprašanje rabe slovenščine v okviru univer-
zitetnega študija. Slovenščina mora ostati 
temeljni učni jezik univerzitetnega študija 
kot tudi znanstvenega dela, kar je izrednega 
pomena za pestrost slovenskega znanstvene-
ga besedišča. 

Vprašati se moramo tudi, kako skrbimo za 
obstoj slovenskega jezika v zamejstvu in še 
posebej v Porabju, kjer med mladimi Slo-
venci postopno izginja uporaba maternega 
jezika.

Zelo razveseljiv pa je podatek, da se je leta 
2015 število bralno pismenih prebivalcev 
Slovenije med 15 in 75 leti povečalo glede 
na podatke za predpreteklo leto z 58% na 
70%. 

Na žalost pa moram opozoriti na soraz-
merno pogoste pojave nespoštovanja zakona, 

ki ureja slovenščino v javni rabi, kar kaže na to, da organizatorji javnih 
prireditev v Sloveniji v mnogih primerih ne spoštujejo lastnega jezika 
oziroma ravnajo z njim malomarno in pravzaprav neetično. 

Vprašanje spoštovanja materinščine in vprašanje etičnosti v razmerju 
do materinščine je potemtakem eno ključnih vprašanj naše skupnosti in 
države. Ob tem pa je pomembno, da tako država kot družba omogoča 
vsem govorcem v Sloveniji, katerim slovenščina ni materni jezik, pravi-
co ohranjati in razvijati lastni jezik in kulturo.

mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica

Podpiram javno zdra-
vstvo. Državljani morajo 
imeti dostop do zdravni-
ka, zdravil in ostalih 
zdravstvenih storitev v 
okviru zdravljenja, ne 
glede na njihov ekonom-
ski ali socialni položaj. 
Državljani morajo priti 
do zdravljenja takoj po 
diagnozi bolezni in ne 
šele po dolgih mesecih, 
ko bolezen lahko že bi-
stveno napreduje, zaradi 
česar je zdravljenje veli-
kokrat neuspešno, zago-
tovo pa je dolgotrajnejše 
in zaradi tega tudi dražje. 
Sedanji zdravstveni sis-
tem nam tega ne zagota-
vlja, zato ga je potrebno 
spremeniti.

V slovenskem zdra-
vstvenem sistemu je po-

trebno spremeniti način fi nanciranja in organiziranja javnega zdravstva. 
Danes zaradi čakalnih vrst, korupcije in birokracije umirajo ljudje. Žal 
imamo zdravstveni sistem, kjer do zdravstvene obravnave in zdravljenja 

Zdravstvena reforma
prej pridejo tisti, ki koga poznajo ali dodatno plačajo. Takšno javno 
zdravstvo kot ga imamo ni vzdržno, saj so zdravstvene storitve iz leta v 
leto slabše, problemi pa vedno večji. V konceptu zdravstvene reforme, 
ki smo jo pripravili v NSi, smo se zavzeli za boljše javno zdravstvo. 
Predlagamo drugačen način fi nanciranja in organiziranja javnega zdra-
vstva. Nasprotniki našega modela vas bodo prepričevali, da to pomeni 
bogatenje zdravstvenih zavarovalnic in privatizacijo javnega zdravstva. 
Nič od tega ni res. Po našem modelu boste lahko sami izbrali bolnišnice, 
kjer želite, da vas zdravijo. Na zdravljenje vam ne bo potrebno čakati 
več mesecev in za zdravljenje vam ne bo potrebno doplačevati. Kako je 
to mogoče? Najboljše je to razložiti na primeru operacije kolka. Držav-
nemu ZZZS je danes vseeno, kdaj pridete na vrsto za operacijo, ker vedo, 
da nimate kam oditi, če želite, da vam operacijo kolka plača ZZZS. Po 
ukinitvi monopola ZZZS bodo zavarovalnice tekmovale v tem, katera 
vam bom prej ponudila operacijo. V interesu zavarovalnic bo, da vam 
operacijo kolka uredijo čim prej, saj si boste lahko zaradi predolgega 
čakanja in s tem povezanega šepanja poškodovali še koleno in hrbtenico, 
kar pa za zavarovalnice predstavlja dodaten strošek. V interesu zavaro-
valnic bo, da vam uredijo čim hitrejše in čim boljše zdravljenje, saj si 
bodo tako zmanjšale zahtevke zavarovancev. 

Slovenija je še vedno prebogata država, da bi ljudje umirali zaradi 
slabe organizacije zdravstvenega sistema. Ni potrebno odkrivati tople 
vode. Uporabimo lahko rešitve, ki dokazano delujejo v drugih evrop-
skih državah. Vzpostaviti moramo sistem fi nanciranja zdravstva, ki bo 
vse vpletene silil, da bolniku zagotovijo čim hitreje in čim boljše 
zdravljenje. 

MATEJ TONIN, poslanec
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Razumljivo 
počasi

Česar nima Komenda, pa tudi ne večina drugih občin ne, kar seveda ni 
opravičilo, je strategija. To se jasno pokaže ob vsakem večjem projektu 
ali vprašanju na občinskem svetu. Občina skupaj s sosednjimi načrtuje 
izgradnjo kanalizacije in je že več let neuspešna pri črpanju. S sosedama 
Mengeš in Vodice nas družijo poslovne cone in povezovalna cesta, ki so 
tudi premalo uspešni projekti. To pa so glavna in za občane najbolj vidna 
področja, torej infrastruktura in pogoji za poslovanje, ki pa žal niso 
uspešni.

Vse seveda ni v pristojnosti občin, lahko pa bi občine bistveno prispe-
vale k hitrosti in smeri razvoja. Država spodbuja povezovanje organov 
občinskih uprav in ravno področje prostorskega urejanja in gradenj bi 
bilo zelo primerno za povezovanje v skupno občinsko upravo. Lahko bi 
imeli eno, manjšo strokovno službo, ki bi celostno urejala večji prostor. 
Skupaj bi bili večji, močnejši, bolj organizirani, lahko bi si razdelili celo 
stroške za lobiranje – da pa ima vsaka občina svoje lobiste, je drago in 
neučinkovito. Ker nismo povezani, si hodimo celo v zelje – očiten pri-
mer je predvidena poslovna cona na Drnovem (nasproti jame Publicus), 
ki je na meji (20% v Komendi, preostalo v Mengšu) in sedaj v kmetijski 
rabi, prešla pa naj bi v gospodarsko rabo in bi bila konkurenca naši po-
slovni coni. Po drugi strani potem ne bi bilo več prostora za kmetijske 
predelovalne objekte, ki imajo tradicijo in potrebujejo prostor za razvoj 
in selitev iz naselij.

Podobno je s šolsko potjo, dejavnostmi ob njej, povezanostjo s sose-
dnjimi občinami in njeno osvetlitvijo. Vse to je v dolgoročnem načrtu 
možno predvideti.

Zato smo ponovili svoj predlog, da naj občina pripravi strategijo ra-
zvoja. Ko jo bomo imeli, bomo vedeli, kam plujemo. Do takrat pa bo 
razvoj, razumljivo, počasen.

Izak Matej Ciraj, ListaVEZ.si

Otroci, naše 
največje bogastvo

V januarju in februarju poteka razprava v Občinskem svetu Občine 
Komenda in tudi javna razprava o predlogu proračuna za leto 2016. V 
približno 7 milj. težkem proračunu je tudi relativno visoka postavka, 
približno 100.000,00 € (prevoz in zavarovanje) za prevoz otrok v šolo. 
Zakonska obveza nalaga Občini organiziranje prevoza za prvošolčke in 
tam, kjer se oceni, da pot v šolo ni varna. Za nekoga je sto tisočakov 
veliko, za nekoga spet ne. Toda, zanemarimo relativnost zneska in se 
posvetimo bolj sami vsebini.

Starši in na sploh odrasli imamo v sebi neizmerno potrebo po za-
ščiti otrok. V tej želji gremo mnogokrat predaleč in naredimo več 
škode kot dobrega. Tudi prevoz otrok v šolo sodi v to. Kar nekaj 
raziskav v zadnjih letih navaja, da so naši otroci predebeli, opaža se 
porast različnih obolenj. Hoja v šolo, sploh v okolju kakršnega imamo 
v naši občini, je enkratna priložnost za razgibavanje in nenazadnje 
tudi za druženje. Prav slednjega  (ne tistega prek socialnih  omrežij) 
pa je vse manj.

Na zadnji seji Odbora za družbene dejavnosti smo razpravljali tudi 
o tem, da bi se moral začeti dialog med starši osnovnošolskih otrok, 
osnovno šolo in Občino, na katerih relacijah je res še potreben prevoz 
in kje bi prišla v poštev kakšna druga rešitev. Ena izmed možnosti je 
na primer spremstvo odraslega (ali zaposlenega preko javnih del ali 
iz vrst upokojencev), kjer bi bila zagotovljena tako varnost, kot peša-
čenje. Zagotovo obstajajo tudi še druge. Zato staknimo glave in nare-
dimo nekaj konkretnega, da bodo naši otroci bolj zdravi, zadovoljni 
in odgovorni.

Za OO DeSUS Komenda Viktorija Drolec

Dogodki

Veliko dogodkov doma in po svetu je obeležilo dneve v tem letu. Žal pa 
take, ki vnašajo nekaj pozitivnega in nas duhovno bogatijo, npr. pred 
kratkim zgodovinsko srečanje papeža in ruskega patriarha po 962 letih, 
v pogovore dosti ne vključujemo. Tudi mediji jim posvečajo premalo 
pozornosti. Temne plati življenja na naši obli so dnevna tema in priti-
skajo z vso težo. Zrcalijo se v nas samih, pa če se tega zavedamo ali ne. 
Pravi bolezenski sindrom. A nekaj se spreminja, prebuja se občutek, da 
se v naši domovini vse preveč »jamra«, nasploh le kritizira. Kot posa-
mezniki pa ostajamo pasivni. A vendar lahko z najmanjšo dobro gesto 
vsak doda v mozaik za lepši svet, ki bo prinesel spremembo. Tudi tistim, 
ki zares težko živijo in krpajo …. Vse, ki karkoli potrebujejo, bi morali 
v neposredni bližini nas samih, prepoznati. Slabe »manire«, da se nas to 
ne tiče in brez slabe vesti čakati, da delo opravi nekdo drugi, naj bodo 
pozabljene. Le tako si lahko obetamo boljše življenje. V letih samostoj-
ne Slovenije smo spoznali vse politične opcije, tiste, ki svoje moči tro-
šijo za svojo dobrobit, za ohranitev privilegijev in tiste, ki jim je mar za 
Slovenijo. Predsednica NSi je v Studi City dejala: »NSi je normalna 
stranka, ki se ne boji nikogar,( nima »nahrbtnikov.op.p.). To potrjujejo 
različni simpatizerji, podporniki in tudi tisti, ki ne volijo NSi. Vedno 
smo za sodelovanje pri dobrih projektih, kar smo že večkrat dokazali, ne 
nazadnje smo bili zelo dobri v koaliciji, prav tako pa nismo razdirali 
Demosa«. Glede nedavnih zamenjav v NLB pa je bila jasna: “Glejte, 
tukaj je vse skregano z zdravo logiko in etiko«. Ljudje, krivda jim še ni 
dokazana, a so v tej zgodbi ravnali neetično, ne bi smeli sesti na te po-
membne položaje.

Želimo, da bo delovanje OS pod taktirko župana naravnano v dobrobit 
vseh Komendčanov.

Krščanski demokrati, OO NSi Komenda
Danica Zmrzlikar

Slovenija 
»Quo vadis«

Dne 20. 2. 2016 se je v nam bližnjem Šenčurju zgodil spontan protest 
proti migracijskemu centru v prostorih Baumaxa v Šenčurju. Ob pogle-
du na več tisoč glavo množico mladih fantov in deklet (tudi iz Komen-
de), ki so izražali skrb za posledično usodo slovenskega naroda, obstoja 
slovenske besede, vere in kulture sem zopet začel verjeti v prihodnost 
Slovenije. Ob sprenevedanju ter pasivnosti naše vlade se človek ne 
more znebiti občutka, da se ponavlja zgodba z izbrisanimi. Sprejmimo 
čim več migrantov, kajti oni nam posledično prinašajo nove volilne 
glasove. V trenutkih, ko je Madžarska postavljala ogrado, se je naša 
vlada skrivala za lažnim humanizmom, ko pa sta nas Avstrija in Nemči-
ja postavili pred dejstvo, takrat pa ograda kot na soški fronti. Ko smo že 
mislili, da so svinčeni časi za nami, se levica zopet trudi uvesti pojem 
verbalnega delikta, kakor smo ga poznali pod diktaturo komunizma. 
Zakon, ki so si ga zamislili tovariši na levici, naj bi opredeljeval pojem 
svobode govora, kot so ga poznali v njim ljubih časih. S tem zakonom 
hočejo zatreti razmišljanja domoljubov in to razmišljanje klasifi cirati 
kot sovražni govor.

Ne boste utišali več tisoč glave množice na zborovanjih v Šenčurju, 
Kidričevem, Celovcu, Trstu in po drugih mestih po Sloveniji in tujini, ki 
se jih udeležujejo slovenski domoljubi, kjer izražajo skrb za obstanek 
vere v Boga, narod in domovine. S svojim načinom dela in razmišljanja 
nas le krepite in nas ne boste ustrahovali. 

OO SDS KOMENDA, predsednik Aleš Marinko 
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Občinski svet Občine Komenda je na 34. seji 
občinskega sveta, 28. septembra 2006, sprejel 
Razvojni program skrbi za kakovostno stara-
nje in sožitje med generacijami v občini Ko-
menda za obdobje 2006 – 2015. V tem dese-
tletnem obdobju se je v občini Komenda na 
področju kakovostnega staranja in medgene-
racijskega sožitje izvajala vrsta programov, ki 
so pripomogli k dvigu kvalitete življenja v 
vseh treh življenjskih obdobjih. Toda, če želi-
mo, da se tovrstni trend ne ustavi ampak dvi-
gne, je potrebno, da se že uveljavljenim vsebi-
nam in programom doda nove, razvojno 
naravnane. 

Zato predlagamo, da Občinski svet občine 
Komenda obravnava in sprejme 

RAZVOJNI PROGRAM SKRBI ZA KA-
KOVOSTNO STARANJE IN SOŽITJE 
GENERACIJ V OBČINI KOMENDA ZA 
OBDOBJE 2016 - 2025

V prihodnjih letih si bomo v občini Ko-
menda prizadevali za celovito skrb na podro-
čju kakovostnega staranja in solidarnega 
medgeneracijskega sožitja z naslednjimi za-
vezami:

Vse javne službe v občini je potrebno 1. 
usmerjati v prizadevanja k dvigu kva-
litete solidarnega povezovanja mlade, 
srednje in tretje generacije in za aktiv-
no, kakovostno in varno staranje.
Povečati prizadevanja s ciljem siner-2. 
gičnega povezovanja in sodelovanja 
javnih služb, civilnih organizacij, dru-
štev in drugih subjektov v občini Ko-
menda pri ozaveščanju celotnega pre-
bivalstva občine o nalogah iz 1. točke 
tega programa ter v njihovo sodelova-
nje pri programih, ki so in bodo v obči-
ni vpeljani za uresničevanje nalog na 
tem področju.
V vzgoji in šolstvu se prizadevati k 3. 
uresničevanju nalog iz 1. in 2. točke 
tega programa ter še bolj povečati 
možnosti za vseživljenjsko izobraže-
vanje tretje generacije.
Spodbujati kulturo, zlasti javna občila 4. 
v občini k aktivnemu sodelovanju pri 
skrbi za kakovostno človeško prežive-
tje družbe z velikim deležem starega 
prebivalstva ter skrbeti za komplemen-
tarno dopolnjevanje vseh kulturnih, 
verskih in drugih organizacij pri javni 
skrbi za kakovostno staranje in sožitje 
med generacijami.
Pri prostorskem planiranju in stano-5. 
vanjski politiki iskati arhitekturne reši-
tve, ki so primerne za aktivno življenje 
starih ljudi in invalidov.
Usmerjati razvoj prometa tako, da bo 6. 
omogočal gibljivost in udeležbo starih 
ljudi.

POVABILO K JAVNI RAZPRAVI
na 11. seji Občinskega sveta Občine Komenda, dne 28. januarja 2016 obravnavanega  Razvojnega 
programa skrbi za kakovostno staranje in sožitje generacij v občini Komenda za obdobje 2016-2025

Usmerjati krajevno zdravstvo v sode-7. 
lovanje pri preventivni skrbi za zdravo 
staranje ter v ambulantno pomoč pri 
zdravstveni negi starih ljudi, ki živijo v 
domačem okolju.
Spodbujati posameznike in podjetja, 8. 
da se bodo ljudje ob prehodu v upoko-
jitev pripravili in usposabljali za kako-
vostno življenje v tretjem življenjskem 
obdobju.
Uvajati programe v pomoč družinam, 9. 
ki doma skrbijo za onemogle svojce in 
druge programe, ki bodo omogočali 
starim ljudem ostati čim dlje v doma-
čem okolju. 
Nadaljevati in širiti preventivne pro-10. 
grame za zdrav življenjski slog in jim 
dodajati nove.
Po konceptu medgeneracijskih skupin 11. 
uvajati nove programe.
Na temelju ugotovitev stroke s podro-12. 
čja institucionalnega varstva starejših 
si prizadevati v okviru Medgeneracij-
skega središča Komenda za izgradnjo 
manjšega doma za stare ljudi, v obliki 
gospodinjskih skupin, ki bo zadoščal 
za lokalne potrebe.

Utemeljitev:
Zelena knjiga EU, sicer sprejeta že leta 1. 
2005, a še vedno aktualna, »Odziv na 
demografske spremembe v Evropi« 
izpostavlja štiri najtežje demografske 
naloge Evrope v prihodnjih letih:

potrebno je dvigniti stopnjo rojstev iz   ■
1,5 otroka na ženo (Slovenija ima samo 
1,3 in je najnižja v Evropi) na 2,1 otro-
ka, ki je ničelna stopnja za obnavljanje 
avtohtonega prebivalstva;
mlada generacija se mora uspešneje   ■

vključevati v družbeno delitev dela in 
odgovornosti;
doseči, da bo srednja generacija s   ■

svojimi potenciali ostajala čim dlje 
vključena v delovno-zaposlitvene siste-
me, kar pomeni preprečevanje margina-
lizacije tretje generacije;
poskrbeti za oskrbo in nego čedalje   ■

večjega števila starih ljudi.

Zelena knjiga vidi rešitev teh štirih nalog v 
tem, da odgovorni politični sistemi na lokalni, 
nacionalni in evropski ravni posvetijo izrecno 
skrb uvajanju »NOVE SOLIDARNOSTI 
MED GENERACIJAMI«. Skrb za staro prebi-
valstvo je namreč odvisna od uspešne rešitve 
ostalih treh nalog, prav tako pa tudi obratno – 
če prihajajoča tretja generacija, ki bo dvakrat 
številčnejša od današnje, ne bo sedaj pred na-
stopom starosti naredila vsega, kar je potrebno 
za njeno pripravo na starost, tudi ostalih treh 

nalog ni mogoče uspešno reševati.

Resolucija o nacionalnem programu 2. 
socialnega varstva za obdobje 2013 - 
2020 (ULRS št. 39/2013) v svojih ciljih 
poudarja med drugim tudi sledeče:

Zaradi spremenjenih demografskih razmer je 
v socialnem in zdravstvenem sistemu močno 
izpostavljena problematika starejših. Po eni 
strani se starejši pogosto soočajo z nizkimi 
prihodki (pokojninami), zaradi česar je visoka 
tudi stopnja tveganja revščine pri starejših 
osebah, še posebej pri starejših osebah, ki ži-
vijo same, in še predvsem pri starejših žen-
skah, ki živijo same (skoraj vsaka druga žen-
ska, stara nad 65 let, ki živi sama, ima 
razpoložljive dohodke pod nacionalno mejo 
tveganja revščine). Ob tem je pogosto slaba 
tudi socialna vključenost starejših oseb. Po 
drugi strani pa naraščanje starejše popula-
cije (ki je v Republiki Sloveniji zelo izrazito) 
postavlja tako socialni kot zdravstveni sistem 
pred izziv povečanih potreb po storitvah 
dolgotrajne oskrbe in drugih starejšim prila-
gojenih storitvah, ki tem omogočajo oziroma 
lajšajo vsakodnevno življenje in vključevanje 
v okolje. Tu ne gre le za vprašanje premajhnih 
kapacitet in ponudbe storitev, ampak tudi za 
pereče vprašanje fi nanciranja (naraščanja 
stroškov).

Za uresničitev strateške razvojne 3. 
usmeritve v kakovostno staranje in so-
lidarno sožitje mlade, srednje in tretje 
generacije so ključnega pomena torej 
naslednji trije poudarki:

vključevanje potencialov tretje gene-  ■
racije v delitev dela in odgovornosti na 
vseh ravneh;
delovanje lokalnega medgeneracijske-  ■

ga središča, ki bo združeval in razvijal 
sodobne programe socialne varnosti za 
staro prebivalstvo in za povezovanje 
generacij v občini;
socialna vzgoja za sožitje generacij v   ■

družinah, vrtcih, šolah, nevladnih orga-
nizacijah in vseh drugih vzgojnih siste-
mih v občini.

Razvojni program skrbi za kakovostno 
staranje in sožitje generacij za obdobje 
2016-2025 je pripravljen v skladu z nave-
denimi političnimi dokumenti ter s sodob-
nimi strokovnimi spoznanji. Kot temeljni 
strateški dokument pomeni usmeritev ob-
činske politike na vseh navedenih podro-
čjih, da bodo konkretni ukrepi usmerjeni 
tudi v skrb za kakovostno staranje in soli-
darno sožitje med mlado, srednjo in tretjo 
generacijo. 

PROGRAM
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Razgibano politično dogajanje v Kraljevini 
Jugoslaviji je maja leta 1932 dodobra pretre-
sel shod privržencev dr. Antona Korošca. V 
Šenčurju se je zbralo 3000 privržencev in 
podpornikov najvidnejšega politika »kleri-
kalne« stranke SLS. Na manifestaciji so po-
častili 60-letnico rojstva dr. Korošca in izra-
zili nezadovoljstvo nad centralistično vodeno 
državo. Septembra 1931 je dr. Korošec uma-
knil zastopnike SLS iz jugoslovanske vlade, 
ki so jih nadomestili liberalci. Dr. Korošec je 
slovel kot eminentni dolgoletni voditelj SLS, 
ki so mu srbski politični kolegi priznavali 
prvorazredno politično taktičnost, medtem 
ko so ga imeli Hrvati za velikega nasprotnika 
hrvaškega naroda.

Hud politični boj med klerikalci in liberal-
ci se je odvijal vse do druge svetovne vojne. 
Nasprotja so se začela in vzpodbujala v 
močnih gasilskih društvih, nadaljevala v 
društvih Orli in Sokoli, društvih enotno 
oblečenih kmečkih fantov in deklet, v pro-
svetnih in drugih društvih, ki jih je podpirala 
občinska oblast, tako liberalna kot klerikalna. 
Enkrat malo bolj ene, ko se je zamenjala 
oblast, pa druge. Po cerkvenih obredih so 
možje reševali zapletena politična vprašanja 
v vaških gostilnah. Obstajale so gostilne, v 

Bogastvo različnosti

katerih so se zbirali privrženci ene politične 
usmeritve in gostilne, kjer so moževali naspro-
tniki. Tako so se v Komendi klerikalci zbirali 
pri Mejaču, liberalci pa pri Vodetu.

Na predvečer od oblasti prepovedane mani-
festacije so v vzhodnem delu Gorenjske zago-
reli kresovi, ki so napovedali dogodek. V Šen-
čurju, Komendi, Mengšu in Domžalah je imela 
SLS največji vpliv na prebivalstvo, ki je bilo 
večinsko kmečkega statusa. Naslednji dan so 
na proslavi posredovali orožniki in »nedolžna« 

manifestacija se je sprevrgla v demontracijo 
proti kraljevemu diktatorskemu režimu. 
Krivci za nastalo situacijo so bili pomembni 
lokalni voditelji SLS in njim sovražni komu-
nisti. Boj za oblast je vedno krut, čeprav samo 
verbalni.

Julija so organizatorje proslave, med njimi 
je bil tudi Janez Štrcin iz Komende, z nočnim 
vlakom odpeljali v preiskovalni zapor v Beo-
grad. Brodar, Štrcin in Umnik so ostali v Be-
ogradu do glavne obravnave, drugi so bili v 
nekaj dneh na prostosti. Sodni proces se je 
pričel v februarju in se končal v začetku 
marca 1933. Posestnik in bivši poslanec SLS 
kamniškega sreza ter župan Komende Janez 
(Ivan) Štrcin je bil obtožen hujskanja ljudi, 
naj vpijejo: »Živela slovenska republika, dol 
kralj,« in jih spodbujal k nasilju. Obsojen je 
bil na 900 dinarjev globe.

Janez Štrcin je bil najvplivnejša osebnost 
Komende v času med obema svetovnima 
vojnama in politik kamniškega sreza, ki je 
imel med kmečkim prebivalstvom veliko 
podporo in je bil zelo spoštovan voditelj. 
Njegovo pripadnost kmečkemu stanu, svoje-
mu strankarskemu voditelju, dandanes lahko 
pomeni pomemben vzor.

Dr. Stanislav Zarnik

Janez Ivan Štrcin

Aleš Marinko

ANDREJ ŽALAR 

Kako po dobri če-
trtini mandata 
ocenjujete delo in 
dogajanja v občini 
in vlogo SDS pri 
tem?

Za razliko od 
mandata 2010-
2014 je sedanji 
mandat predvsem 
manj stresen. Po 
volitvah je stranka 
SDS Komenda 
ohranila številčno 

sestavo v Občinskem svetu, kjer jo zastopata 
dva svetnika; Aleš Marinko in Rok Zupančič, 
tretji sedež pa smo zgrešili za las.

IO SDS Komenda je zavzela stališče, da bo 
v tem mandatu delovala od projekta do pro-
jekta, kar v praksi pomeni, da bomo projekte, 
ki so v dobrobit občanov ter razvoja občine, 
podpirali. V primeru, da bomo zaznali posku-
se anomalij, kot so se dogajale v prejšnjih 
mandatih, pa bomo nastopili kot opozicija ter 
jih preprečili z vsemi sredstvi, ki so nam na 
voljo.

Po dobri četrtini mandata lahko rečemo, da 
smo dobili župana, ki deluje politično modro, 
kar pomeni, da prisluhne vsem strankam ter 

V OGLEDALU: OBČINSKI SVETNIK 
ALEŠ MARINKO (SDS)

Cilj: Da je Komenda poskrbela 
za vse
listam, ne glede na politično prepričanje. 
Mogoče včasih občani dobijo občutek, da 
dvigujemo samo roke. Toda verjemite, dragi 
občani, da se pred vsako sejo na kolegiju žu-
pana z vodji svetniških skupin krešejo mne-
nja. Lep primer je preimenovanje knjižnice v 
Kamniku. Če se ne bi na kolegiju uskladili 
ter bi šli s predlogom takoj na sejo, bi mediji 
zopet dobili »kost za glodanje«. Za razliko 
od prejšnjega mandata, ko smo bili razdeljeni 
na »naše« ter »njihove«, v tem mandatu v 
mnogih primerih delujemo z roko v roki, 
navkljub različnim mnenjem, ki jih seveda 
imamo, vedno poskušamo poiskati rešitev v 
dobro Komende.

Kakšno usmeritev boste zagovarjali v SDS v 
občinskem svetu pri oblikovanju in uresni-
čevanju programa v prihodnje do konca 
mandata?

Do konca mandata bomo poskušali delovati 
konstruktivno kot v prvi četrtini, seveda v pri-
meru, da bo delo potekalo kot do sedaj. Upamo 
in želimo, da bodo vse stranke ter liste še vedno 
obravnavane enakopravno, kar pomeni, da naj 
bi bile kljub težki fi nančni situaciji, v kateri se 
nahaja občina Komenda, fi nančne želje za vse 
enako obravnavane. V primeru, da bo stranka 
SDS ugotovila, da je »pogača«, podobno kot v 

prejšnjih mandatih, za nekatere debelejša za 
druge pa tanjša, ali pa jo sploh ni, bo žal mora-
la stopiti v bran šibkejšim, kar pa si seveda ne 
želimo, ker bi to pomenilo vrnitev v čase pre-
pirov, novinarskih konferenc, bojkotov, ovadb 
ipd. Kot sem že prej poudaril, verjamemo v 
modrost župana Slavka Poglajna in smatramo, 
da tega ne bo dopustil.

In če strnete, katere so najpomembnejše 
naloge?

Najpomembnejše naloge SDS KOMENDA 
do konca mandata so:

- Izgradnja kanalizacije 
- Trgovina v Komendi v taki obliki, da bo 

center Komende še vedno prijazen do        or-
ganizatorjev sejma, uporabnikov hipodroma 
ter do vseh prebivalcev Komende

- Izgradnja športnega parka (nogomet, od-
bojka, otroška igrišča, atletika)

- Dokončanje cest v obrobnih naseljih obči-
ne.

Skratka, cilj SDS KOMENDA je, da bodo vsi 
občani Občine Komenda v njej zadovoljni s 
svojim načinom življenja, da bodo v njej našli 
košček sebe ter s ponosom rekli, da je Komen-
da poskrbela za VSE!

Aleš Marinko

POGLED
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uspelo. Mislimo, 
da smo lepo pred-
stavili tudi občino 
Komenda po dalj-
nih krajih Sloveni-
je, saj so bili tudi 
tokrat tekmovalci 
iz različnih koncev 
naše države. 

Obljubimo, da 
se bomo naslednje 
leto še bolj potru-
dili in še enkrat velika zahvala vsem, ki ste nam pomagali.

Športni pozdrav 
Društvo skakalni komite Gora

Dvajsetič so skakali na Gori
Ja, neumorni mladi člani Društva skakalni komite  Gora so se v nedeljo, 31. januarja, 
že dvajsetič izkazali in potrdili, da so jim njihovi očetje upravičeno dali v roke vaje-
ti društva, ki je začelo skoke na Gori pri Komendi z alpskimi smučmi že veliko prej. 
Tokrat je že dvajsetič zapored prišlo kar 59 tekmovalcev. Kasneje sta se jim pridru-
žila še dva mlada Mariborčana, ki sta ob odpovedi slalomske tekme za Zlato lisico 
našla uteho na tekmi na Gori pri Komendi. 

Pravzaprav so bile tisto nedeljo od slabem, deževnem vremenu daleč naokrog od-
povedane vse velike tekme; čast športnih prireditev so reševali le poleti na Gori pri 
Komendi. Poleg skakalcev sta bili tudi dve pogumni skakalki. Prišel je tudi bivši 
skakalec Primož Ulaga. Prišli so reprezentanti ameriške in kanadske ekipe s trener-
jem Binetom Norčičem. Za zabavo med serijami pa je poskrbel avionček Andreja  
Mlakarja, ki je obiskovalce zabaval z lopingi po taktih glasbe. In zmagovalec gorjan-
skih metrskih razdalj je bil nazadnje z dvakrat po 215 metrov Damjan Lahajnar z 
Idrijskih Krnic.

Največji zmagovalci pa so bili člani društva Skakalni komite Gora. Fantje, kapo 
dol. Kar tako naprej s skakalnimi cilji na Gori. 

A. Žalar

Skoki na Gori 2016 so uspeli. Vremenske razmere so se v zadnjih 
dneh pred tekmo popolnoma obrnile, saj je bilo pomladansko toplo 
z dežjem. Bilo je veliko telefonskih klicev in vprašanj: Ali bo tekma 
v nedeljo? Naš odgovor je seveda bil pritrdilen; velik JA. 

Na dan tekmovanja, smo kljub slabemu vremenu in vandalizmu 
(uničili so nam večino reklamnih tabel ob cestah) začeli z veseljem in 
optimizmom. Po izteku skakalnice se je slišal smeh in dobra volja, z 
»Ičovega šanka« pa je zadišalo po čaju in kuhanem vinu.

Na vrhu zaletišča je bilo 59 tekmovalcev, kasneje pa sta se nam pridru-
žila še dva mlada Mariborčana, ki sta ob odpovedi slalomske tekem za 
Zlato lisico našla uteho na naši tekmi. Uradni začetek tekmovanja so bilo 
odprtje s tremi zastavami, s slovensko himno ter govorom župana Slavka 
Poglajna in predsednika Društva skakalni komite Gora Pavliniča. 

Sledilo je tekmovanje z dvema serijama. Imeli smo šest različnih 
starostnih kategorij, od tega je bila ena dekliška. Imeli smo dve pogu-
mni skakalki in obe sta imeli dolge in konkurenčne skoke. Po dolgih in 
uspešnih skokih je sledila podelitev nagrad za najboljše tri v vsaki ka-
tegoriji in za skupnega zmagovalca. Najboljši je bil Damjan Lahajnar 
z dvakrat pop 215 »gorjanskih metrov«. Ostali rezultati po kategori-
jah. Dečki: 1. Tone Petek, 2. Tim Globočnik, 3. Lan Ivanuš; dekleta: 
1. Eva Majdič, 2. Sara Štebe; veterani nad 50 let: 1. Marjan Oman, 2. 
Niko Podgornik, 3. Milan Potočnik; starejši člani od 40-50 let: 1. 
Robert Vrankar, 2. Robert Justin, 3. Vilijem Dolar; člani od 30-40 let: 
1. Damjan Lahajnar, 2. Denis Kemperl, 3. Damjan Lemež; mladinci 
15-30 let: 1. Gregor Glušič, 2. Aljaž Ogrinc, 3. Rok Klopčič in Primož 
Kadivec. 

Vsem tekmovalcem še enkrat čestitke za uspešen športni boj in še 
enkrat opravičilo Primožu Kadivcu, ki ni bil poklican na oder za zmago-
valce, čeprav je delil je tretje mesto. Zagodel jo je tiskarski škrat. 

Po uspešni prireditvi se Društvo skakalni komite Gora zahvaljuje 
vsem donatorjem, dobrotnikom ter prijateljem našega tekmovanja, 
da ste nam pomagali izvesti tekmovanje, saj nam brez vas ne bi 

Tokrat na zaletišču 59 tekmovalcev
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voljno gasilstvo. Posebej pa je v 
svojem poročilu o delu predsednik 
Uroš Vidmar poudaril, da v priho-
dnje v času Florijanove maše ne bo-
do več prirejali v Mostah veselic.

Ob čestitkah domačih in sosednjih 
društev Topole, Mengeš, Duplica, 
Komenda in Križ je ob dobrih željah 
v bodoče in doseganju glavnega cilja 
za izgradnjo doma nekdanji podžu-
pan iz Most Mirko Kepic predlagal, 
naj bodo mošanski gasilci tudi požarni skrbniki javnih stavb kot so šola, 
dom in drugi javni objekti. Podelili pa so tudi odlikovanja. Priznanje 
gasilske zveze I. stopnje sta prejela Jože Ravnikar in Slavko Tancek; 
znak za 20 let dela v operativi Roman Kosirnik in Roman Koncilija; 
znak za 60 let dela Vilko Plevel, za 30 let dela Jože Ravnikar in za 20 
let dela Jure Štricelj, Blaž Maleš in Tadej Poje. V čin nižjega gasil-
skega častnika II. stopnje pa je napredoval Borut Poljšak.

A. Žalar

Prvi letni občni zbori med številnimi društvi 
v občini Komenda so se začeli že v januarju. 
Med gasilskimi društvi v Gasilski zvezi 
Komenda pa so imeli prvi občni zbor gasilci 
v PGD Moste. Njihovega gasilskega začetka 
zborovanja v okviru občinske gasilske zveze 
so se seveda udeležili župan občine Komen-
da Slavko Poglajen, ki na vseh gasilskih 
zborih rad poudari, da je tudi zvest gasilec. 
Prav tako je bil v Mostah predsednik Gasil-
ske zveze Komenda Jože Sušnik in podžupan 
Občine Komenda Igor Štebe.

Poročilo o delu, ki ga je imel predsednik 
društva Uroš Vidmar, je bila nedvoumna po-

trditev, da gasilci tudi v Mostah delajo in tudi znajo delati. Poleg številnih 
rednih opravil sodelujejo s sorodnimi društvi v občini in izven nje na 
tekmovanjih, srečanjih, druženjih. Vsako leto so nosilci Florijanove 
maše, nosilci aktivnosti v mesecu požarne varnosti, za občane ob koncu 
leta pripravijo koledar, lani so nastopili v praznovanju komendskega 
Konjeniškega kluba, počastili so 70-letnico svojega tovariša Marjana 
Koncilije, bili organizatorji vaje v Lidlu, varovali so udeležence tradici-
onalne kolesarske dirke Alpe. Skrbijo tudi za podmladek, mladim pa 
vsako leto omogočijo tudi letovanje v Savudriji. Pa ne le mladi, člani in 
članice tudi veterani so aktivni del PGD Moste. Še posebej pa so ponosni 
na odmevne rezultate na tekmovanju Fire Fighter Combat z Maticem 
Zupanom, ki mu zadnje čase uspešno sledi tudi Rok Kern. 

Na občnem zboru pa so še posebej poudarili aktivnosti za izgra-
dnjo novega gasilskega doma. Tako so pred slabim letom ustanovili 
nov gradbeni odbor in razpustili ustanovljenega leta 201. Gradnja 
novega doma pa bo glavna naloga tudi v prihodnje. Čeprav kritični, 
so odločeni, da bodo nove prostore zgradili, saj sedanji gasilski dom že 
nekaj časa ne omogoča več normalne ga delovanja in to tako pri opremi 
kot vsebinskih in programskih nalogah , ki jih ima danes tudi  prosto-

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOSTE Cilj je gradnja novega doma

Na občnem zboru prostovoljnega 
gasilskega društva Križ 13. fe-
bruarja, teden dni kasneje po 
zboru gasilcev v Mostah, je žu-
pan občine Komenda v nagovoru 
pri oceni v prispodobi rekel, da 
vemo, da je Križ vas gasilcev. In 
res je tako, zato je tudi tokratni 

naslov o pregledu, aktivnostih in delu gasilcev na Križe ustrezen.
Naj bodo mladi, malo manj ali starejši na Križu gasilcem ni težko 

stopiti skupaj in kar se le da narediti s prostovoljnim delom. 
Tako so imeli tudi lani spomladi prostovoljno delovno akcijo, ko so 

urejali okolico, barvali napušč na kulturnem domu, pospravljali pod-
strešje, na drogove za razsvetljavo so namestili zaščito pred vodo, po-
pravili električno napeljavo, na kar so potem podpisali še pogodbo za 
priklop gasilskega doma na optično T-2. Za razliko od obeh drugih ga-
silskih društev v Gasilski zvezi Komenda na Križu znajo organizirati 
tudi takšno gasilsko veselico z dobičkom, da nekaj ostane potem tudi za 
opravila. In kako jim to uspeva? 
Ja, če je tako, kot je rekel župan 
(in tudi res je tako), je v celi vasi 
tudi kar nekaj različnih strokov-
njakov-obrtnikov, podjetnikov, 
ki so vrh vsega še gasilci.

Pa niso uspešni samo pri pro-
stovoljnem delu. Sodelujejo tudi 
s številnimi sosednjimi gasilski-
mi društvi, tekmujejo na različnih 
tekmovanjih od mladine naprej. Na regijskih tekmovanjih so imeli na 
primer kriški gasilci 8 ekip, kar je največ od vseh društev v vseh osmih 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRIŽ Uspšeni na vseh področjih
Gasilskih zvezah v regiji. Veterani so se na pri-
mer uvrstili celo na državno tekmovanje v Ko-
pru. Lanskega regijskega srečanja veteranov 
junija v Gabrovki se je udeležilo kar 20 veterank 
in veteranov s Križa. Vseh tekmovanj se udele-
žuje tudi gasilska mladina. In ker jim je po 
spomladanski akciji ostalo nekaj nedokončanih 
del, so jeseni organizirali še eno prostovoljno 
delovno akcijo, da so pred domom podirali 
drevesa, obrezali živo mejo, v garaži pa uredili 
prostor za sušenje mokrih gasilskih oblek.

Še vrsto drugih delovnih aktivnosti, druženj, izobraževalnih in tek-
movalnih so našteli na zboru. Napovedali pa so tudi nekatera večja dela 
za leto 2016. Načrtujejo ureditev prostorov nad kulturnim domom, na-
kup zemljišča za domom, spomladansko in jesensko delovno akcijo za 
ureditev doma in okolice, usposabljanje članov, pa tudi veselico in ob 
koncu leta koledarje za krajane.

Ob pozdravih in čestitkah številnih sosednjih in tudi pobratenih 
društev so podelili tudi priznanja Gasilske zveze Komenda: za 10 
let Tadeji Hlade, Piji Žagar in Davidu Peterlinu, za 20 let Gašperju 
Kosu, Danielu Harometu, Robertu Novaku, Tjaši Kovač in Špeli Štebe; 
za 40 let Metodu Zupinu; za 50 let Emilu Žagarju in za 60 let Mariji 
Prezelj in Viktorju Grintalu. 
Razdelili pa so tudi napredova-
nja: v gasilca 1. stopnje je napre-
doval Janez Pogačar, ml.; gasilski 
častnik 1. stopnje Mojca Krovi-
novič, priznanje in zahvalo ve-
terana pa sta prejela Edo Grmšek 
in Emil Žagar.                A. Žalar

Gregor Vrhovnik

Priznanje za 60 let Viktorju Grintalu

Uroš Vidmar

Podelitev priznanj
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V petek, 5. 2. 2016, je bil v našem društvu Zbor mladih. Po pozdravnem 
nagovoru so vodenje zbora prevzeli naši najmlajši. Nadvse uspešno ga 
je vodila Teja Furlan, nato so mladinci in pionirji prebrali še svoja poro-
čila iz tekmovanj in srečanj, ki so jih imeli v lanskem letu. Zbora so se 
udeležili poveljnik GZ Komenda Janez Hlade, predsednik GZ Komenda 
Jožef Sušnik, župan občine Komenda Slavko Poglajen, predsednica 
gasilske mladine Komenda Mihaela Poglajen, predsednik gasilske 
mladine Kamnik Lado Osolnik ter predsednik gasilskega društva Uroš 
Vidmar. Na koncu so nekaj spodbudnih besed mladini namenili tudi 
predsednik in poveljnik GZ Komenda, župan Komende ter predsednica 
in predsednik gasilske mladine Komenda in Kamnik, o mladini da so 
naša prihodnost, zato jih je potrebno le pravilno spodbujati, da bodo 
nekoč postali tudi oni pravi gasilci operativci. Po končanem Zboru 
mladih, pa smo se še malo posladkali in poklepetali. 

Tadej Poje, mentor gasilske mladine PGD Moste

Mladi gasilci že prevzemajo odgovornosti
Aktivna mladina PGD Moste je letos prvič pripravila Zbor mladih GZ Komenda in Kamnik.

V letošnjem pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slovenije v Spajanju 
sesalnega voda je prijavljenih 33 ženskih in 45 moških ekip. Se pa na 
tekmovanju pojavijo tudi še ekipe, ki pridejo le na posamezno tekmo in 
ne tekmujejo za skupni pokal Gasilske zveze Slovenije. 

Med ženskimi ekipami je v soboto, 20 februarja, pozno popoldne 
oziroma zvečer nastopalo v Zalogu (športna dvorana v Cerkljah) 
29 ženskih in 41 moških tekmovalnih enot. Prijavljenih ekip je mnogo 
več kot v preteklem letu. Razloge velja iskati gotovo v vse večji prilju-
bljenosti tekmovanja in ker bo letos drugi vikend v juniju potekalo dr-
žavno tekmovanje gasilcev (in hkrati tudi kvalifi kacije za udeležbo 
na olimpijadi prihodnje leto). 

GASILSKO TEKMOVANJE Članice A Komende med najboljšimi
V sklopu tega pokalnega tekmovanja pote-

ka šest tekmovanj v Sloveniji (Starše, Hmeljčič, Ke-
belj, Zalog, Žažar in Nova cerkev). V skupni seštevek 
za končno uvrstitev šteje 5 najboljših rezultatov. Na 
ta način si ekipe lahko »privoščijo« le eno napakico 
ali neudeležbo, če želijo biti uspešne in doseči lep 
rezultat.

PGD Komenda na tem tekmovanju nastopa z eki-
po članic in članov. Mlada ekipa članov se v tem 
tekmovanju šele kali in pridobiva izkušnje. Se pa v 
letošnjem letu na tekmovanjih že kaže velik napre-
dek. Članice pa medtem že nekaj let uspešno nasto-
pajo tudi v tem pokalnem tekmovanju. S svojimi 
uspešnimi nastopi so širom Slovenije ponesle dobro 
ime o PGD in tudi o Občini Komenda. Po ponovnem 
uspehu v soboto zvečer z uvrstitvijo na tretje mesto 
na tekmovanju v Zalogu uspešno branijo trenutno 
drugo mesto v skupnem seštevku. Pred njimi so le 

članice A iz Hajdoš, ki so tudi zadnje olimpijske zmagovalke. Čeprav so 
zaradi zdravstvenih težav v sami ekipi naše članice morale narediti 
menjavo na posameznih mestih, se to na tekmovanju v soboto, 20. fe-
bruarja (vsaj rezultatsko) ni prav veliko poznalo. 

Do zaključka pokalnega tekmovanja sta še dve tekmovanji (12. 3. 
2016 v Žažarju in zaključek 19. 3. 2016 v Novi cerkvi). Upamo in pri-
čakujemo, da bodo članice čez mesec dni v Novi cerkvi prevzele pokal 
za osvojeno skupno drugo mesto. Vsekakor bodo na obeh prihajajočih 
tekmovanjih morale pokazati vse svoje znanje, izvesti vaje v okviru 
svojih znanj in sposobnosti, brez nepotrebnih napak. Bo pa na tekmi 
potreben seveda tudi kanček sreče. Mi jim vsekakor zaupamo.

NA POMOČ
Poveljnik Slavko
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Glede na to, da sem se za nekaj časa zaposlil v 
iranski kuhinji, je prav, da še nekaj povem o njiho-
vi prehrani. Iskreno rečeno, je kulinarika v Iranu 
manj pisana kot pa sem pričakoval, še posebej ka-
dar govorimo o gostinski ponudbi. Kljub temu, da 
sem na tržnicah videl polno poznanih in nepozna-
nih začimb, se mi včasih zdi, da so pri kuhi kar 
malo sramežljivi z njimi. Praktično bi lahko na 
prste naštel katere jedi ponujajo v restavracijah. 
Zato pa je na domačih mizah hrana nekoliko bolj 
pisana in navadno tudi bolj okusna. Vseeno pa so 
najbolj pogosto na meniju njihovi kebabi s seveda 

obveznim rižem. Kebab nima kaj dosti veze s temi kebabi, ki jih Alban-
ci nudijo pri nas na vsakem vogalu. Skupno jim je le to, da je meso na-
taknejno na palico in da jih prav tako nudijo na vsakem vogalu. 

Iranski kebab, je nekakšen orjaški ražnjič, katerega obvezno spečejo 
nad ognjem, vrsta mesa pa je popolnoma poljubna, vendar sta najbolj 
popularna kubide kebab iz mletega govejega mesa in đuđe kebab iz 
piščančjega mesa. Je pa vsekakor dobra ideja za kakšen piknik. Vse kar 
potrebujete je nek kovinski okvir na 13 cm nogicah in ploščata nabodala.

Kubide kebab pripravimo iz mlete govedine, najbolje je pleče, temu 
dodamo drobno sesekljano čebulo, sol, poper in malo pecilnega praška. 
Mešanico dobro pregnetemo, nato pa jo z mokro roko oblikujemo na 
cca 54cm dolga ploščata kovinska nabodala. Spečemo jih nad rahlo 
gorečim ognjem, med tem pa jih kar pogosto obračamo. Ko je pečen pa 
ga povaljamo v marinadi iz stopljenega masla, limoninega soka in ža-
franove vode

Đuđe kebab pa je pripravljen iz piščanjega fi leja, katere narežemo na 
debele zrezke in jih nekaj ur pred peko mariniramo s tremi žlicami ma-
joneze, 1 žlico odcejenega jogurta, žafranovo vodo, soljo in mleto rdečo 
papriko. Zrezke z nožem malo potolčemo, da dobijo vzporedne zareze 
in jih narežemo na 6 cm široke trakove, katere tudi nabodemo na kovin-
ska nabodala in jih med pogostim obračanjem pečemo nad ognjem. Na 

koncu pa jih spet pomo-
čimo v marinado. Pred 
serviranjem jih potisne-
mo iz nabodal na krožni-
ke. Najlažje bo, če si na 
eno roko nataknete dve 
lateks rokavici, da ga do-
bro oprimete in potisnete 
iz nabodala. Poleg mesa 

in riža pa navadno zraven postrežejo še pečene paradižnike, katere kar 
cele nabodejo na nabodala in prav tako spečejo nad ognjem.

Grški jogurt je pri nas poznan kot bolj kremast boljši jogurt, v resni-
ci pa je to samo odcejen jogurt. Najlažje ga odcedimo kar v bombažni 
krpi, ki jo za nekaj ur obesimo nad posodo, da se vsa voda izcedi. 

*Žafran pri nas sicer poznamo in je na voljo v vseh bolje založenih 
trgovinah, je pa res, da ga večina ne zna najbolje uporabljati. No, Iranci 
ga imajo precej dobro »naštudiranega«. Največ okusa izvlečete iz njega, 
če 8 g žafrana skupaj z nekaj žlicami sladkorja zmeljete v mlinčku za 
kavo (tisti mali električni sekljalnik), medtem zavrete cca 4 dl vode in v 
vrelo vodo vmešamo sladkor z žafranom, nato pa takoj odmaknemo z 
ognja in pokrito ohladimo. Tako žafranovo vodo sicer lahko kar nekaj 
časa hranimo v hladilniku, vendar bo le-ta postopoma izgubljala aromo.

Mirza gashemi je v Iranu zelo priljubljena jed, ki je včasih postreže-
na kot predjed, drugič kot priloga, ponekod pa kot samostojna jed. Danes 
je razširjena po celem Iranu, izvira pa iz okolice Kaspijskega morja. 

4 srednje velike jajčevce (Malancane)
1 veliko čebulo
3 stroke česna
Sol, poper, curry, olje
Šopek petršilja
3 jajca
Jajčevce nataknemo na ploščate palice in jih cca 16 minut pečemo 

nad ognjem. Prav je da na zunaj izgledajo malo zažgani in so na otip 
popolnoma mehki. Pustimo jih, da se ohladijo medtem pa nasekljamo 
čebulo in jo na olju v ponvi prepražimo, da porumeni, dodamo nasekljan 
česen, še malo prepražimo in dodamo na kockice narezan paradižnik. 
Medtem ko vse skupaj na malem ognju še naprej pražimo, z žlico izlu-
ščimo jajčevce, kožo zavržemo, sredico pa najprej z nožem malo sese-
kljamo in dodamo v ponev skupaj s soljo, poprom in nasekljanim peter-
šiljem. Pražimo še nekaj minut, ter domešamo  jajca. Ko le-te zakrknejo, 
je jed gotova. Navadno jo servirajo s svežim paradižnikom, kumaricami 
in njihovim palačinkastim kruhom, odlično pa se prileže tudi z rižem. 
Jed morda nekoliko spominja na balkanski sataraš, le da ima  mirza 
gashemi ta značilen prekajen okus.

Več kot očitno je velik del iranske kulinarike zelo starodaven, saj še 
vedno veliko stvari natikajo na palice in pečejo nad ognjem, pečice npr. 
pa skorajda ne uporabljajo. Naj še omenim, da skoraj vse jedo z žlico v 
desni roki in vilico v levi roki, ideja sladice po kosilu ali večerji pa tudi 
skoraj da ne obstaja. Res zanimivo, kako se prehranjevalne navade 
spreminjajo iz države do države.

Pa dober tek ali kot bi rekli oni: Nuši džan

KLEMEN GRMŠEK: DEVETI DEL POTI

Klemen Grmšek

Perzijska kuhinja

Turistično društvo Komenda je sku-
paj z Društvom za mladinsko dejav-
nost Mravljišče, Društvom umetnih 
kulturnikov Kaj ti mar in z Občino 
na Koželjevi domačiji na Gori pri 
Komendi pripravilo tradicionalno 
maškarijado.  Bilo je seveda nadvse 
maškarijadarsko; kar dva Rožleta sta 
skupaj z maškarami, celo ob pomoči 
župana, iskala Kekca. 

A. Ž.

MAŠKARIJADA Tokrat sta dva Rožleta iskala Kekca 
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Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

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

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

INŠTRUKCIJE PREM
matematika, fi zika, kemija

Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.
Za vse, ki želijo razumeti in znati več.

www.prem.si, 031 361 305

Testosteron je anabolni steroid in spolni 
hormon, ki pri moških pretežno nastaja v 
modih, pri ženskah pa v manjši meri v 
jajčnikih. Ima pomembno vlogo pri razvo-
ju moških spolnih organov in izrazu se-
kundarnih spolnih znakov. Med slednje 
štejemo izrazitejši razvoj mišičja in kostne 
mase ter večjo telesno poraščenost. V 
splošnem velja, da je raven testosterona pri 
moških nekje 7 krat večja kot pri ženskah. 
Je pa žensko telo zato nanj bolj senzibilno. 
Testosteron v telesu dviga raven energije, 
izboljšuje naše miselne sposobnosti in po-

večuje libido. Znano je, da njegova količina z leti upada. Njegovo postopno 
upadanje je odvisno od vsakega posameznika, natančneje od njegove ge-
netske preddispozicije in zdravega življenjskega sloga. Tak slog lahko 
vzdržujemo z ohranjanjem vitke postave, primerno količino spanja, uživa-
njem nenasičenih maščob, manjšim vnosom alkohola, uživanjem več zele-

Hormon testosteron
njave in manj ogljikovih hidratov ter redno telesno vadbo.

Velik vpliv na kasnejši razvoj in vedenje pa ima že izpostavljenost te-
stosteronu v maternici. Pred slabimi desetimi leti so namreč britanski 
znanstveniki odkrili povezavo med dolžino prstov na roki in hormonskim 
ravnovesjem v maternici. Pri primerjavi dolžine kazalca in prstanca naj 
bi daljši prstanec odražal višjo raven testosterona, medtem ko naj bi 
enaka velikost ali večji kazalec nakazoval višjo raven hormona estrogena 
v času razvoja zarodka. To naj bi bilo tudi povezano z različnim razvo-
jem specifi čnih možganskih področij pri plodu. Testosteron naj bi sti-
muliral razvoj možganskih centrov odgovornih za prostorske in računske 
operacije, medtem ko naj bi estrogen spodbujal center za govor.

Zanimiva je tudi ugotovitev, da v času intenzivnejše zaljubljenosti, 
raven testosterona pri moških upade, medtem ko se pri ženskah poveča. 
Sedaj lažje razumemo, 
zakaj se marsikateri ti-
ger, ko se zaljubi, za 
nekaj časa spremeni v 
nežnega mucka.

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Velika noč je prav gotovo najbolj slovesen, 
največji in najstarejši cerkveni praznik. Po 
postnih dneh nas čaka velikonočna sobota, 
ko nesemo k žegnu dobrote, ki jih pripravi-
jo gospodinje. Velikonočna nedelja je 
predvsem velik družinski praznik, ko se že 
zjutraj zbere družina ob velikonočnem 
zajtrku – žegnu. Obiskom, izletom in zaba-
vam je namenjen velikonočni ponedeljek.

Običaji se počasi spreminjajo. Jerbas je 
zamenjala košara in tudi potica ni vedno 
okrogla. Vsebina žegna se spreminja tudi 
glede na prehranske navade ali diete članov 

družine. Sicer pa običaj še vedno ostaja.
Gospodinje lepo pripravimo mizo! Hrano jemo vedno najprej z očmi, 

nato z vonjem in nazadnje jo okusimo. Pripravimo velikonočni zajtrk z 
veliko ljubezni do svojih bližnjih!

Ker pa na žalost živimo v času diet in alergij, vam priporočam ajdovo 
potico z nadevom iz prosene kaše, kozje skute in mete.

Prihaja Velika noč
Potrebujemo: za testo, 25 dkg polnozrnate pirine moke, 25 dkg ajdo-

ve moke, vrečka suhega kvasa ali pol kocke svežega kvasa (21g), ščep 
soli, žlica medu, žlico naribane limonine lupine, kocka kokosove masti 
ali 3žlice olivnega olja in 3 dcl sojinega mleka. 

Za nadev: 50 dkg skute, 2 žlici medu, 0.5 litra kuhane prosene kaše, 
1 žlička naribane limonine lupine in 3 velike žlice sveže sesekljane 
mete ali žlico suhe.

Priprava: iz sestavin za testo zamesimo potico. Testo pokrijemo in 
pustimo, da se dvakratno poveča. V tem času na mleku ali vodi skuhamo 
proseno kašo. Ko se rahlo ohladi, dodamo vse sestavine razen mete. 
Vzhajano testo pregnetemo, razvaljamo in premažemo z nadevom. Po-
tresemo s sesekljano meto in zvijemo v potico. V modelu ponovno 
vzhajamo, pred peko premažemo z mlekom in prebodemo do dna. Peče-
mo v naprej ogreti pečici 200°C prvih deset minut, nato temperaturo 
znižamo na 180°C. Potico pečemo približno eno uro, odvisno od mode-
la. Še vročo stresemo iz modela in takoj pokrijemo s suho krpo.

NAJ VAM TEKNE!
Želim vam vesele velikonočne praznike v družbi tistih, ki 
jih imate najrajši!

Odločil sem se, da bom naredil oporo-
ko. Premoženje bom razdelil med moje 
otroke, nekaj pa bi ga namenil za 
ustanovitev društva, ki bi skrbelo za 
otroke s posebnimi potrebami. Otrok z 
ustanovitvijo društva in skrbjo zanj ne 
bi rad obremenjeval. Na kakšen način 
lahko uredim, da bo moje premoženje 
res porabljeno za ustanovitev in delo-
vanje društva. Hvala za odgovor.

Kadar zapustnik želi, da bi nekdo 
skrbel za to, da se določila njegove 
oporoke točno izpolnijo, lahko v opo-

roki postavi fi zično ali pravno osebo za izvršitelja oporoke. Ta insti-
tut je v praksi redko uporabljen, čeprav ima pomembne prednosti – bi-
stveno lahko doprinese k hitrejšemu in lažjem urejanju razmerij med 
dediči glede zapuščine. V kolikor želite, da se po vaši smrti ustanovi 
društvo, ki se bo vsaj na začetku fi nanciralo iz vašega premoženja, lahko 
to določite v oporoki in hkrati določite osebo, ki ji zaupate in ki bo vašo 
željo znala uresničiti.

Vendar pa tisti, ki ga je zapustnik določil za izvršitelja oporoke, te 
funkcije ni dolžan sprejeti. Zato mora sodišče, ko izve, da je zapustnik 

Izvršitelj oporoke
postavil izvršitelja oporoke, tega pozvati naj v določenem roku izjavi ali 
to dolžnost prevzema ali ne (201. člen ZD). Zapustnik lahko izvršitelju 
oporoke določi tudi substituta, tj. drugega izvršitelja oporoke, če prvo 
določeni te funkcije ne bo hotel prevzeti. 

Osnovna dolžnost izvršitelja oporoke je, da skrbi za ohranitev 
zapuščine in točno izpolnitev oporočiteljevih odredb v oporoki. 
Obseg upravičenj izvršitelja oporoke lahko določi že oporočitelj v 
oporoki. V kolikor nalog v oporoki ne bi določili, veljajo zakonsko do-
ločene pravice in dolžnosti. Izvršitelj oporoke mora skrbeti, da se zapu-
ščina ohrani, poskrbeti mora za zavarovalne ukrepe – popis in cenitev 
zapuščine (184. člen ZD), hrambo predmetov. Prav tako mora upravlja-
ti z zapuščino, poskrbeti, da se plačajo dolgovi in izpolnijo volila in 
nalogi in da se nasploh izpolni, kar je določil oporočitelj.

Izvršitelj oporoke je dolžan svoje obveznosti izpolniti kot dober go-
spodar..Ob zaključku svojega delovanja je dolžan sodišču položiti 
račun in dediču izročiti vse, kar se nahaja pri njem, a pripada zapu-
ščini. Izvršitelj oporoke je upravičen do povračilo stroškov, ki jih je 
imel pri opravljanju 
svoje funkcije in do 
nagrade za svoje delo, 
kar se plača iz razpolo-
žljivega dela zapuščine 
(97. člen ZD). 

NASVETI
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DNEVI
Ponedeljek še spi,
boter torek ga zbudi,
sreda že v šolo hiti,
četrtek tako hiti, da v šolo ne zamudi,
petek na klopi že sedi,
zvezek odprt že na mizi sedi.
Sobota doma čepi in dolgo spi,
ker šole ni.
Nedelja doma postavlja smreko,
ker božič prihaja, z njim pa
Božiček prihaja med ljudi in jih
vse obdari.
Ajda Jeraj, 1. c

GROZNOVILCA – KULTURNI DAN V 2. 
RAZREDU

Otroci 2. razreda so nam predstavili najljub-
ši del predstave Groznovilca.

- Všeč mi je bil veter, ki je pihal z juga na 
sever. - Arne Šraj, 2. a

- Polh je bil čisto nor, ko ga je Groznovilca 
posula z mivko. - Zoja Prevolšek Zupančič, 2. a

- Groznovilca je vsem podarila čarobno 
mivko, jež je zato dobil namesto bodic marje-
tice. - David Vrhovnik, 2. a

- Groznovilca je prispela v gozd iz čajnika in 
veverici so nagajali lešniki. - Jean in Pavli 
Kralj in Nina Resnik, 2. a

- Divjala so se vsi bali, v resnici pa se je on 
bal njih. - Žiga Torkar, 2. a

BRUNDIBAR
Imeli smo kulturni dan v Cankarjevem do-

mu. Gledali smo predstavo, ki je prikazovala 
2. svetovno vojno. Govorili so, da so Nemci 
razstrelili šolo. Streljali so se in skrivali pov-
sod. Imeli smo se zelo lepo. 

Miha Gmajner, 3. c

PUST 
Kaj ti pomeni pust?
Pust je vedno v torek. Na ta dan se oblečemo v 
pustne kostume. Hodimo od hiše do hiše, od-
ganjamo zimo in prinašamo pomlad. Ta dan v 
letu imam zelo rada. Je zelo zabaven, vesel in 
razigran.

Hajdi Trebušak, 2. c

Na pust se pripravljamo tako, da ocvremo 
krofe. Najbolj mi je všeč, ko grem s prijatelji 
od hiše do hiše. Najboljši so mi krofi .

Hana Bertoncelj, 2. c

Pust mi je všeč, ker se našemim in jem krofe. 
Na pustno soboto so me obiskale maškare. 
Skupaj smo se veselili in odganjali zimo. Na 
pustni torek smo imeli pustno rajanje tudi v 
šoli. Letos sem se našemil v kuharja.

Gal Stare, 2. c

SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
V četrtek smo se z avtobusom odpeljali v 

Ljubljano. Naš namen je bil obiskati Slovenski 
šolski muzej.

V šoli smo se pogovarjali, kaj bomo tam vi-
deli. Najbolj sem se veselila šolske učne ure. 

Ko smo prispeli v muzej, smo se razdelili v 
skupine, nato pa smo odšli k uri računstva. Ta 
je bila res drugačna, kot jo imamo pri naši 
učiteljici.

Učiteljica je bila zelo, zelo huda. Že po iz-
gledu je bila stroga. Lase je imela strogo poče-
sane v fi go, nosila je belo srajco in dolgo krilo. 
Meni je govorila zelo smešno, saj nisem nava-
jena takega govora. Morali smo biti čisto tiho, 
roke smo morali imeti ves čas na hrbtu, še med 
pisanjem. Če učiteljici nismo odgovarjali v 
celih povedih, nas je poslala klečat na koruzo. 
Ves čas je imela v roki leseno palico, s katero 
je kazala na tablo. Meni je bila ta ura zanimiva, 
vendar pa me je bilo zelo strah. Sedela sem v 
prvi vrsti in sem se bala učiteljice in tega, da 
me udari po prstih. 

Po končani učni uri je sledil ogled muzeja. 
Vodička nam je povedala nekaj podatkov o 
Primožu Trubarju in Rimljanih.

Obisk muzeja mi je bil všeč, bil je zanimiv 
in poučen, toda rajši imam šolo, v katero ho-
dim, in našo prijazno učiteljico Bernardo.

Vita Dacar, 4. c

KOLINE
Odpravili smo se na Koželjevo domačijo. 
Najprej so nam pokazali celega prašiča, nato 

pa še prašičjo glavo. Najzanimivejša se mi je 
zdela izdelava pečenic. Ko sem jih gledal, bi 
jih najrajši pojedel. Ob tem smo spremljali, 
kako obdelujejo, kuhajo in pripravljajo še dru-
ge kose mesa. Sledilo je še glavno dejanje, in 
sicer pokušina jedi. Všeč mi je bilo čisto vse: 
krompir, kruh, zelje, potica, saj nisem izbirčen. 
Prišli so tudi z RTV in nas prosili za izjave. 

Po ogledu smo se vrnili v učilnice, kjer smo 
rešili učne liste o kolinah in si ogledali poučen 
fi lm.

Rok Kern, 6. a 

PREŠERNA PROSLAVA
Proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku 

smo ob prijetni sceni začeli z Zdravljico. 
Učenci naše šole so z dramsko igro zelo dobro 
in realno prikazali Prešernovo življenjsko pot, 
o kateri smo izvedeli kar nekaj novih podatkov. 
Za sestavo tega besedila bi čestitala avtorici, 
devetošolki Sari Maleš. Veliko pozornosti in 
zanimanja je požela živahna recitacija Železne 

ceste. Za glasbo pa so poleg mladinskega pev-
skega zbora poskrbeli učenci, ki obiskujejo 
krožek orff ov inštrumetarij. Prireditev je bila 
res prijeten uvod v praznovanje našega kultur-
nega praznika.

Nika Ahlin, 8. a

MOJ TELEFON
Moj telefon
nič ne zvoni,
le v kotu
mirno spi.

Ko prižgem ga,
zahrešči in 
mi nič ne odgovori,
le v svoje sanje se poglobi.

Gledam ga in gledam, 
on pa samo spi, 
nič se ne oglasi, 
kot da me ni.

Briše mi aplikacije,
briše mi vse,
naslednjič, ko prižgem ga,
zelo žal mu je.

Eva Mikelj, 6. b

NAGAJIVI POLICIST
Ko sem včasih čisto sam,
se policista rad igram.
To zelo zabavno je,
saj je dela še in še.

Če lumpa kdaj ulovim,
z njim se resno pogovorim.
Če pa vpraša, kdaj bo prost,
mu rečem: »Ko bo kazni dost!«

Lumpi mi niso všeč,
ker vedno naredijo grdo reč.
En lump se je napil
in neumnost naredil.

Kar naprej se lump je kregal
in ljudi nesramno dregal.
Ker to mi ni bilo povšeči,
je zaključil zgodbo v ječi.

Alex Kešpert, 6. a

S ŠOLSKIH KLOPI



Aplenca Glasilo občine Komenda 2/2016

19

MEHURČKI, DRUŠTVA

Po tem, ko je v januarju največji kamenček v 
mozaiku vrtčevskega dogajanja predstavljala 
predstava vzgojiteljic združenih v kulturno-
umetnostno skupino KU SMEH z naslovom O 
kralju, ki ni maral pospravljati, katere fotogra-
fi jo smo lahko občudovali na naslovnici prej-
šnje izdaje Aplence, se je v nadaljevanju zvr-
stilo še veliko dogodkov. 

Pri Mehurčkih je pisano…
otroci skozi pogovor, igro in opazovanje razi-
skali, od kod prihajajo živila, ki jih lahko kupi-
jo v trgovini in izvedeli zakaj je kmetijstvo 
pomembno za ohranjanje podeželja.

V Kulturnem tednu smo najprej pustovali. V 
vrtec so namesto otrok prišle kraljične, prince-
ske, kralji, gusarji, različne živali, Spidermani, 
Batmani in še mnogo drugih. Namesto vzgoji-
teljic so se po igralnicah in garderobah spreha-
jali mehurčki. Po zajtrku je sledila povorka 
maškar po enotah, nato pa še prava pustna za-
bava ob glasbi in plesu.

V vseh skupinah so v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika potekale vsebine nanaša-
joč se na družbeno in kulturno okolje, ki nas 
obdaja. Starejše skupine so kulturni teden za-
ključile s Koncertom glasbene šole Kamnik.

Našemu vabilu se je prijazno odzval gospod 
mag. Rudi Ocepek, ki je otrokom približal bele 

miške, vzgojiteljem pa z lastnim vzgledom 
predstavil svoj model učenja za odpravo pred-
sodkov do živali.

Kot se je leto pisano začelo, se bo v barvah 
pomladi tudi nadaljevalo in nastal bo velik 
skupek mehurčkastih doživetij.

Povezali smo se z Vrtcem Domžale in Me-
hurčki smo si v Komendskem kulturnem domu 
ogledali predstavo njihove dramske skupine O 
miški, ki je iskala prijatelja. KU SMEH pa bo 
svojo prihodnjo predstavo zaigral tudi domžal-
skim otrokom.

V sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbor-
nico Slovenije smo v eni izmed skupin izvedli 
delavnico Hrana ne raste v trgovini, kjer so 

Društvo narodnih noš na Komendskem, ki mu 
predseduje dr. Angelca Žerovnik je med naj-
starejšimi v tem delu Gorenjske. Ne nazadnje 
se odraža tudi s tradicionalno prireditvijo ozi-
roma povorko narodnih noš septembra vsako 
drugo nedeljo v Kamniku. 

Na občnem zboru so številni člani društva 
pred tednom dni v Okrepčevalnici Prestige v 
Poslovni coni Komenda pregledali lansko delo. 
Pripravili so junija izlet v Brežice, bili na Jur-
jevo na Ljubljanskem gradu, romali so v Lipi-
co, trinajst članov je bilo na žegnanju v Beljaku, 
skupaj z otroško folklorno skupino Avrikelj so 
se udeležili povorke v Kamniku, bili pri sv. 
Vidu nad Cerknico in na številnih prireditvah v 
Komendi ter v drugih krajih. 

Narodna noša je danes prepoznavni simbol 

DRUŠTVO NARODNIH NOŠ NA KOMENDSKEM Tradicja poslanstva noše
slovenskega naroda. Zato tako rekoč ni prire-
ditve, da ne bi bila del kreatorske vsebinske ali 
prostorske scene prireditev in različnih druženj. 
Vse priznanje pri negovanju in tradiciji rednih 
delovnih vsakoletnih programov pa društvu 
velja za njegovo skrb podmladku. Otroška 
folklorna skuina Avrikelj pod vodstvom Mar-
jana Rozmana je pravi zaklad društva in Ko-
mende, saj zagotavlja (tako kot pri gasilcih) 
poudarek in nadaljnji obstoj ter razvoj. Skupina 
Avrikelj je imela prav tako lani številne nastope 
v raznih krajih. In bila je tudi poudarjena vse-
binska kreacija na zadnji lanski prireditvi 

Na predtekmovanju za 16. odprto državno prvenstvo Mažoretne in twirling zveze Slovenije v 
Novi vasi pri Blokah so bile v twirling športu Komendčanke odlične. Po prvi četrtini je v solo 
1. v rangu zlate medalje bila Eva Mikelj, v rangu srebrne Teja Štefanič, Inka Nemeš in Daša 
Jan, v rangu bronaste pa Brina Kamin in Neža Gvardjančič. Solo 2 v rangu srebrne medalje 
Eva Mikelj in Taja Štefanič,v rangu bronaste medalje Laura Kočar. Solo 3 - 1. Katarina Zadr-
gal, 8. Špela Jereb. Solo B - 1. Ariana Andoljšek, 4. Manca Zgonec, 5. Saša Kočar, 8. Patrici-
ja Lunar, 10. Eva Osredkar . Solo A - 2. Urška Štebe, 8. Lina Majcen. Freestyle B - 1. Ariana 
Andoljšek, 5. Manca Zgonec. Freestyle A- 1. Lina Majcen. Freestyle Elite - 5. Urška Štebe

Vsem tekmovalkam čestitke in veliko uspehov še naprej v nadaljevanju prvenstva.     -až

Skupaj se imamo fl etno 26. decembra v dvora-
ni kulturnega doma v Komendi.

A. Žalar

Komendčanke odlične
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KRONIKA

V prazničnem času okoli novega leta se rado dogaja, da se neprijetni 
dogodki, kjer mora posredovati policija, kar vrstijo. V naši občini pa po 
poročilih Policijske postaje Kamnik le ni bilo pretirano hudo. 

DECEMBER v policijskih analih beleži naslednje dogodke:
Vlomi: Tarča vloma je bila 8.12. stanovanjska hiša na Gmajnici. Da pa 

ima noč svojo moč, so nepridipravi dokazali v noči med 2. in 3. decem-
brom, ko je bil  izvršen poskus vloma v poslovni objekt na Potoku. Neu-
spešno. Je pa morda isti lump zaradi tega poskusil vlomiti v noči med 25. 
in 26. 12. v poslovni objekt, zopet na  Potoku. Poskus ni uspel.

Tatvine: Ker je bila hiša odklenjena, je morda slučajno mimoidoči 
mislil,da je odklenjena hiša namenjena samopostrežbi in je iz nje pobral, kar 
je doma pogrešal, pa je reči enostavno pokradel. To se je zgodilo 21.12.

Javni red in mir: Je že tako, da se ob veseli družbi hitro pozabi, da 
ima vsak gostinski lokal predpisan obratovalni čas; pa so ta čas 14.12 
krepko prekoračili. Šele policisti so jih opomnili, koliko je ura.

Prometne nesreče: V Mostah voznik najbrž ni točno vedel, koliko je 
široko njegovo vozilo, pa je zapeljal preblizu desnega roba; na križišču 
pri Kralju v Mostah je voznik 21.12., z nepravilni premikom vozilom 
povzročil prometno nesrečo in pobegnil s kraja nesreče; na Križu pa sta 
se  voznika hotela videti od blizu in pri tem trčila z ogledali.

JANUAR ni bil razen šestih prometnih nesreč preveč »bogato« zabe-
ležen v poročilu Policijske postaje Kamnik.

Vlomi: Tarča vloma je bila 30.1. stanovanjska hiša v Mostah; vlomi 
v tri tovorna vozila pa so se zgodili 16.1. na Potoku.

Tatvine: Nekaj prodajnih artiklov je nepridiprav ukradel 20.1. v 
trgovini.

Javni red in mir: Policija je morala posredovati v dveh primerih 
nedostojnega vedenja. Prvi primer se je zgodil 8.1. v gostinskem lokalu 
v Mostah, drugi pa 10.1. na nogometni tekmi v športni dvorani v Ko-
mendi. Ja – to sta prva dva primera take kršitve v nekajletni zgodovini 
naše rubrike!

Zahvala 
Dne 12.1.2016 se je na Komendski Dobravi pri Planinskem domu 

zgodila prometna nezgoda. Zahvaljujem se PP Kamnik ter NMP 
Kamnik za takojšen odziv in pomoč, kot tudi gasilcem iz Most in 
Kamnika ter županu občine Komenda, g. Stanislavu Poglajnu za 
njihovo ažurno posredovanje. 

Vsem iskrena hvala!
mag. Nataša Hribar iz Križa

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

Aplenca-Glasilo občine Komenda, leto 25, številka 3 bo izšla 25. marca 2016. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 10. marca 
2016. Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.si. Infor-
macije tudi na GSM 031 638 699.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Varnost ob prelomu leta
Prometne nesreče: Tu pa je bila bera primerov preveč obilna in bi 

priporočal predvsem voznikom, da dobro preberejo, kaj so v tem mese-
cu zagrešili.

Verjetno je voznik spregledal, da je občasno na cesti tudi divjad, pa je 
6.10. na glavni cesto Moste-Brnik povozil nekaj »divjega«; v Podborštu  
je 12.1. povzročitelj prometne nesreče zapeljal preblizu desnega roba 
cestišča; na cesti pri Nasovčah sta 14.1. zaradi nepravilne strani vožnje 
trčili dve vozili (bi po domače temu lahko rekli sekanje ovinka?); na 
glavni cesti Moste-Brnik, pri odcepu za Breg, je voznik 15.1. zapeljal 
preblizu desnega roba cestišča; na glavni cesti Mengeš-Moste je 22.1. 
pri prvem odcepu za Suhadole počilo – vzrok-neprilagojena hitrost. 
Nekoliko nenavadna nesreča pa se je 27.1. zgodila v Mostah, ko je pešec 
na cesti izsilil prednost.

Zima je šele pokazala zobe in nam postregla z malo snega, tako za 
vzorec. Težko je verjeti, da bo pri tem ostalo. Zato vozniki in ostali 
udeleženci v prometu – bodimo pripravljeni na prihajajoče zimske raz-
mere, ki nas zagotovo ne bodo obšle. 

Varne in prijetne dni v prometu vam želim!                  Tone Ogorevc

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti, 
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.

(Simon Gregorčič)

Z A H V A L A 
V 88. letu starosti se je od nas 
poslovila mami, stara mama, 
tašča, sestra in teta. 

LJUDMILA OCEPEK  
iz SUHADOL 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelav-
cem in znancem za izraženo sožalje, darovano cvetje in sveče. Za-
hvaljujemo se tudi g. župniku Žagarju za opravljen cerkveni pogreb, 
pevcem in pogrebnemu podjetju Jerič. 

Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo spoštovali in se poklo-
nili njenemu spominu. 

Vsi njeni. 

ZAHVALA

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

V 68. letu starosti se je od nas poslovi-
la žena, mami in babi

MILENA 

BOGATAJ

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za izrečeno sožalje, za cvetje, sveče in svete maše, in vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.
Zahvaljujemo se dr. Rudolfovi za nudeno zdravstveno pomoč, go-
spodu diakonu za lepo opravljen pogrebni obred, pogrebni službi 
Jerič, pevcem GRM in vsem glasbenikom.

Komenda, februar 2016
Vsi njeni

Odšli so…
Jože Zadrgal, Komenda, Glavarjeva cesta 45, star 85 let
Milena Bogataj, Komenda, Čebuljeva ulica 7, stara 67 let
Luka Zarnik, Suhadole 50 A, star 32 let
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Učenka Glasbene šole Kamnik 
Nika Juvan je v ponedeljek, 1. fe-
bruarja 2016, na 19. regijskem 
tekmovanju mladih glasbenikov 
okolice Ljubljane in Zasavja v 
Trbovljah v kategoriji fl avta 1. a 
dosegla 95 točk, zmagala v svoji 
kategoriji in domov odnesla zlato 
plaketo. 

Nika ni samo prikupno desetletno 
dekletce, je mnogo več! Že vsa leta 
svojega šolanja v Glasbeni šoli Ka-
mnik aktivno sodeluje v skoraj vseh 
glasbenih sestavih šole (pevski zbor, 
pihalni orkester) in ne manjka na 

skoraj nobeni prireditvi. Očitno ji je glasba že od vseh začetkov zlezla 
pod kožo, zato sta se z njeno sedanjo učiteljico fl avte, Mašo Cilenšek, 
odločili, da se Nika preizkusi tudi na tekmovanju mladih glasbenikov. 
Že na pripravljalnih nastopih se je Nika izkazala za izjemno zanesljivo 
mlado izvajalko brez strahu pred odrom in z odličnim glasbenim spomi-
nom. Z njeno učiteljico sva se večkrat pošalili, da bi Nika, tudi če bi 
med njenim nastopom prišlo do potresa, program izvedla do konca. Za 
tekmovanje se je morala na pamet naučiti zelo zahteven program v tra-
janju 6 minut. Ob podpori učiteljice Maše in korepetitorja Uroša Peleta 
je bila za svoj trud nagrajena s prvim mestom. 

Nika pa je aktivna tudi na drugih področjih. Takole se nam je predsta-
vila:

Ritmična gimnastika je športna zvrst namenjena predvsem deklicam in 
dekletom. Je skupek baleta, plesnih korakov in ritmičnih prvin, ki se ob 
glasbeni spremljavi in obvladanju pripomočka (kolebnica, obroč, žoga 
kiji, trak) poveže v celoto. Ritmična gimnastika pozitivno vpliva na ra-
zvoj telesa, pravilno telesno držo in izboljšuje motorične sposobnosti, 
predvsem gibljivost in koordinacijo.

V ŠD AS Ljubljana vadijo tako dekleta, ki obiskujejo osnovno šolo, 
kot tudi tiste, ki so že srednješolke ali študentke. Vadbo vodijo strokov-

Ritmična gimnastika v Komendi

no usposobljene in licencirane trenerke, z večletnimi izkušnjami in 
uspehi v tem športu. Namen društva je spodbujati k aktivnemu in zdra-
vemu načinu življenja ter razvijanju prijateljstva. Ob vadbi ritmične gi-
mnastike se otrok uči tudi discipline, vztrajnosti, timskega dela, zmago-
vanja in prenašanja porazov. 

V OŠ Komenda Moste že četrto leto zapored izvaja dejavnost ritmič-
ne gimnastike ŠD AS Ljubljana. Vadba poteka v času opoldanskega 
podaljšanega bivanja v šolski telovadnici. V prvih mesecih šolskega 

leta se posvetijo delu s telesom, naučijo se kore-
ografi je. Sledi učenje tehnike s pripomočki. Le-
tos so začeli z žogami, naučili so se osnovne 
tehnike in sestavo, ki so jo prikazali na Zimskem 
nastopu, januarja v Ljubljani. Tribune so bile 
polne in dekleta nasmejana, saj je nastop lepo 
uspel.

Z redno vadbo nadaljujejo tudi februarja, čaka 
jih učenje tehnike z obroči, s katerimi se bodo 
predstavili na naslednjem nastopu. Vsako leto 
namreč priredijo vsaj dva velika nastopa, odzo-
vejo pa se tudi vabilom šol, da jim s svojimi 
točkami polepšajo različne prireditve.

Zmagovalna fl avtistka Nika Juvan
»Sem Nika Juvan. Obiskujem 5.c razred OŠ Komenda Moste. V 

prostem času mi ni nikoli dolgčas, saj imam veliko dejavnosti. Rada 
kolesarim, drsam, smučam, plavam ..., izmed vseh hobijev, ki jih 
imam, pa najraje igram prečno fl avto. Starša sta me v glasbeno šolo 
Kamnik vpisala v dru-
gem razredu. V šolskem 
letu 2012/2013 sem za-
čela z igranjem kljuna-
ste fl avte, v šolskem letu 
2013/2014 pa sem kon-
čala 1. in 2. razred 
prečne fl avte. Poučevala 
me je učiteljica Judita 
Kobol. V šolskem letu 
2014/2015 sem končala 
3. razred fl avte pri uči-
teljici Maši Cilenšek. V 
glasbeni šoli sem tudi 
članica orkestra in pev-
skega zbora. Vsako 
drugo soboto s svojim 
inštrumentom spre-
mljam otroški cerkveni 
pevski zbor. Čeprav 
moram kar veliko vaditi, 
vse to počnem z velikim 
veseljem.« 
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Aktivni člani športnoplezalnega 
odseka PD Komenda smo se 
januarja odpravili  na plezalni 
izlet. Ker nam vremenske raz-
mere in obilica dela na naši 
steni niso dovoljevali obiska 
naravnega plezališča, smo se 
odpravili kar v plezalni center 
Ljubljana (PCL). Udeležba na 
izletu je bila precejšna, nabralo 
se nas je pet vrhunskih navez 
starih in novih plezalnih juna-
kov. V peturnem skupnem tre-
ningu smo se preizkusili tako v 
balvanskih problemih kot v 
daljših smereh, kjer smo morali izkazati tako s tehniko varovanja kot s 
plezalnimi vragolijami.  Po napornem plezalnem treningu smo se ob 
pici in pivu podružili in naredili načrte za nov plezalni februarski izlet, 
ki bo zagotovo uspel. Ni boljšega kot plezanje v dobri družbi.

Plezalci pozor
Vsi prav lepo vabljeni, da se nam pridružite, tako profesionalci kot 

začetniki. Pojdite z nami na plezalni izlet v naravna plezališča ali na 
umetne stene. Na naši stenci v planinskem domu se za vsakogar kaj 
najde: vodene vadbe za odrasle in otroke, prosto plezanje na plezalni 
rekreaciji, organizirani rojstni dnevi, tečaji plezanja… ). Več o nas si 
preberite na https://www.facebook.com/stenca.kom , http://spokomen-
da.blogspot.si/ ali na http://pd-komenda.si/ . Lep plezalni pozdrav. 

ŠPO Komenda in plezalec Anže

Tek v breg je fantu še vedno ljubezen na prvi pogled, ker ljubi gore. Pa 
ne klasičnih gorskih tur, svojo voljo in izzive premaguje s tekom po 
strminah vsake vrste, izzivajo ga k vedno novih podvigom. 

Letos se je kljub poškodbi udeležil 7 gorskih tekem v različnih disci-
plinah in je kolesaril tudi v državni kolesarski reprezentanci. Za trening 
pa je »skočil« petkrat na Triglav, le teka iz Krme, ki mu je obljubil 
skrajšanje za 1 minuto, ni realiziral. Pa prihodnjič. Vsaka tekma je zanj 
nov izziv in nova priložnost za preizkus telesne in psihične pripravlje-
nosti.

Pa preglejmo še njegove tekmovalne rezultate.

GORSKI TEKI
Udeležil se jih je sedem. Tek na Krvavec in tek na Kališe sta mu pri-

nesla 1. mesto; 2. je bil pri na teku za rekord Šmarne Gore, 3. pa je bil 
na nočnem teku na Zvoh, na tekih za kranjsko zimsko tekaško ligo je 
zasedel prvo mesto

VERTIKAL KM RACE ZA SVETOVNI POKAL
Tudi v tej disciplini je tekmoval 7 krat. Najuspešnejši je bil v teku 

Krvavec vertikal, kjer je zasedel 1. mesto, pri teku na Storžič je bil 3. V 
Kitzbülu(1000 udeležencev) je bil 11., v Val di Iseru 12., na Canazeiu 
18.,v Italiji na tekmovanju RED Bull je med 400 tekmovalci zasedel 19. 
mesto. Verjetno je bilo to najtežje tekmovanje v sezoni, saj je bil start na 
progi s 3.000 m višinske razlike pri 28 stopinjah, pri povratku pa v do-
lini 34 stopinj.

SKAKALNICE – RED BULL 400
Harrachov 4. mesto, Bischofshofen 6.mesto in v Planici tudi 6.

mesto.

STOPNICE
Reiseck – 8.971 stopnic – 2. mesto, Kalvarija – 455 stopnic – 3. me-

sto. Kristalna palača – Ekstremni Step up 3x vzpon – v seštevku je bil 

SIMON NOVAK Še vedno ljubi strmine
tretji, pri enkratnem 
vzponu Step up pa 
je zasedel 1. mesto.

OSTALO
Sprint Kokra 1. 

mesto; Red Bull 
»goni poni«. Več 
kot 400 udeležencev 
se je podalo na gor-
ski vzpon na Vršič 
izključno s skoraj 
pozabljenimi poni 
kolesi častitljive starosti, nabranimi po vsej Sloveniji. Kljub temu da je 
Simonu odpadla balanca in so pedala odpovedovala pokornost, je zase-
del 2.mesto. Na Maratonu Alpe pa je bil 10.

KOLESARSTVO
 Za državno reprezentanco je nastopil na VN Izole, VN Adrie, GP 

Zagreb –Novo mesto, VN Kranja in na državnem prvenstvu.
Je k tako pogostim tekmovanjem in doseženim uspehom kaj dodati?
Samo iskrene čestitke fantu, ki v navedenih športih zaseda mesto med 

najboljšimi v državi, in upanje, da bo o njegovih uspehih še potrebno 
pisati!

Tone Ogorevc 

Plezalni izlet ŠPO

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
Februar 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 – Naprava in znanje za življenjske sekunde… smo podna-
slovili  fotografi jo na naslovnici današnje Aplence. Svetujemo vam, da 
si skrbno ogledate in preberete tudi Zadnjo 
stran. Tudi ta del s sliko in razlago je na-
mreč del življenjskih sekund. Zakaj? Na-
prava, ki jo imajo vsa tri gasilska društva 
in še nekateri v občini Komenda, ima ime 
Defi brilator in rešuje življenje ob zastoju 
srca. Kako ravnati z njo pa so na tečajih 
razložili gasilci PGD Komenda. Za njiho-
vo odločitev in še načrtovano naprej načr-
tovano izobraževanje občank in občanov 
PGD Komenda podeljujemo februarsko 
ČEBELO. 

OSAT – Ne le, da je rubrika Če-
bela - Osat med menda najbolj 
branimi v Aplenci, tudi kar zadeva 
rast Osatov (razen nekaterih trdo-
vratnih) dosega svoj namen. Ni 
čudno, da poleg predlogov dobi-
vamo tudi vprašanja, če bomo ti-
stim, ki OSAT, kot neurejenost ali 

moteči izgled, hitro odstranijo, tudi podelili ČEBELO. Naš odgovor: 
Tudi, če nam boste predlagali! In seveda utemeljili! Tokrat pa je prav 
tako na predlog iz kraja februarski OSAT namenjen povzročitelju 
tega že precej nakopičenega kupa za domom Prostovoljnega gasil-
skega društva (PGD) Križ.

ČEBELA za februar 2016

OSAT za februar 2016
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Čebela, ki smo jo v Aplenci  januarja letos po-
delili Turističnemu društvu Komenda, je tudi 
na rednem letnem občnem zboru članov dru-
štva konec januarja v prostorih Kmečkega 
hrama na Križu dobila potrditev. Ob pregledu 
dela v minulem letu in pozdravu ter predstavi-
tvi večjih dogajanj v občini Komenda v leto-
šnjem letu, je pohvalo društvu potrdil tudi žu-
pan Slavko Poglajen na občnem zboru. Pa ne 

Tudi letos bogat program
le to. Društvo si je tudi za 
letos zadalo neokrnjen in 
ustaljen delovni program. 
Res denarni pogoji, tako kot 
pri vseh društvih v občini, 
niso, milo rečeno, rožnato 
dobri. Vendar pa prav v turi-
stičnem društvu potrjujejo, 
da se z delom, s prostovolj-
nim delom, lahko veliko na-
redi, pri čemer pa je največje 
zadovoljstvo prav delovno 
druženje. In tako so, z uspe-
šno delovno oceno, sklenili z 
ansamblom tudi občni zbor 
konec januarja.

V društvu bodo tudi letos po januarskih 
Kolinah iz izdelovanju ptičjih hišic in pogačic 

ter po pustnem rajanju v tem mesecu nadalje-
vali marca z Gregorjevim, ko bodo luč vodo 
vrgli. Sodelovali bodo na obeh sejmih v Ko-
mendi in se tradicionalno predstavili spomladi 
v Arboretumu. Aprila bo čistilna akcija, maja 
ribiški piknik, poleti kulturni večer, oktobra 
kostanjev piknik pa medeni dan v novembru. 
In seveda po novembrski postavitvi novoletne 
jelke jaslice in pravljični večeri decembra. 
Vmes pa bodo med letom ob tržnici tudi šte-
vilna druga dogajanja in akcije na Koželjevi 
domačiji na Gori.

Skratka, zelo lep in bogat program in doga-
janja za Komendo in njeno širšo predstavitev.

A. Žalar

LOVSKA DRUŽINA KOMENDA Že 95 let v skrbi za divjad
upravni odbor, v katerem so: starešina Goran 
Peršin, gospodar Franc Kremžar, tajnik dr. 
Jernej Zupančič, blagajnik Andrej Škrlj, refe-
rent za strelstvo Matej Šobar, referent za kino-
logijo Miroslav Slabajna in referent za okolje 
in prostor Miha Žnidar. Nadzorni odbor bo v 
tem mandatu vodil Ljubo Koritnik, disciplin-
sko komisijo pa Janez Juhant.

V programu pred samimi volitvami je stare-
šina med glavnimi nalogami in zavezami izpo-
stavil, da bodo nadaljevali s prisotnostjo v 
medijih, sodelovali s policijo in ostalimi upo-
rabniki prostora, se posvetili praznovanju 
95-letnice in predstavili krajšo brošuro. 

»Izdelali bomo nov prapor, pripravili 
svojo spletno stran, načrtno zasledovali sta-
nje divjadi in resno analizirali rezultate iz-
vzema iz lovišča in ob tem opravljali še redna 
dela, ki nam jih nalagata lovski načrt in za-
konodaja.«

Po zaključku samega občnega zbora so se 
lovci prepustili še kulinaričnim užitkom, za 
kar se zahvaljuje Davidu Hančiču, ki je odsto-
pil uplenjenega divjega prašiča, in neumorni 
mojstrici priprave slaščic Clary Savič. 

A. Žalar

Župan obljubil 
sodelovanje 
Lovska družina Komenda s prek tridesetimi 
člani bo letos proslavila 95-letnico obstoja, 
uspešnega delovanja in gospodarjenja. Na 
januarskem občnem zboru so v oceni go-
spodarjenja in delovanja v minulem letu 
opozorili, da so še posebej problematični 
povozi divjadi, ki prečka ceste. Zato je na 
zboru župan Stanislav Poglajen poudaril, da 
bo občina, ki že do sedaj sodeluje in podpira 
v okviru možnosti posamezne aktivnosti 
Lovske družine, glede na letošnje denarne 
možnosti skušala podpreti tudi postavitev 
elektronske ograje za divjad na odseku med 
bencinsko postajo OMV in Lahovčami. 

31. januarja 2016 so imeli lovci Lovske družine 
Komenda volilni občni zbor. Povabilu sta se 
odzvala tudi župan Stanislav Poglajen in ure-
dnik Aplence Andrej Žalar. Na začetku so se 
spomnili dveh lani preminulih zaslužnih članov, 
Borisa Bolke in Milana Bošnaka, ki sta nas za-
pustila poleti v razmiku le štirinajstih dni.

Glede na to, da so člani poročila članov uprav-
nega odbora in ostalih organov prejeli že štiri-
najst dni pred samim zborom, je bila 
točka s poročili kratka. Sledila je raz-
prava, sprejetje poročil in sprejem fi -
nančnega načrta. V razpravi na poročila 
je župan Stanislav Poglajen prisluhnil 
problematiki glede povoza divjadi. 

Sledila je predstavitev kandidatov 
za funkcije LD Komenda in predstavi-
tev programa kandidatov oziroma or-
ganov, nato pa je volilna komisija iz-
vedla tajne volitve. Izvoljen je bil 

DRUŠTVA
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ORIENTACIJSKI KLUB KOMENDA

Že pred časom smo se mladinci Orientacijskega kluba Komenda odloči-
li, da tudi v letošnji sezoni Zimske orientacijske lige organiziramo dve 
tekmovanji. Zavihali smo rokave in se lotili zadolžitev: načrtovanje 
prog, označevanje kontrolnih točk na terenu, tiskanje kart, in še in še. Ni 
malo dela, vendar smo v skrbi, da vse poteka, kot je treba, že zelo uigra-
ni; skoraj tako kot v iskanju kontrolnih točk, zato nam priprave na tekmo 
niso povzročale skoraj nobenih preglavic. 

Šestnajsta tekma Zimske lige v orientacijskem teku je bila v soboto, 
13. februarja.. Pod Kriškim gradom je zjutraj kazalo, da bodo tekmoval-
ci med iskanjem kontrolnih točk uživali v soncu, a ga je kmalu zakrila 
megla. Pa se je na štartu ultra dolge preizkušnje vseeno zbralo več kot 
60 tekmovalcev. 

Okrog 15 predšolskih otrok je skupaj s starši brez težav opravilo s 
svojo progo in v cilju so z nasmeškom razlagali, kako so našli žirafo, 

Šahovska sekcija DU je 25. 1. organizirala občinsko prvenstvo za 
posameznike, ki se ga je udeležilo 6 tekmovalcev; ti so v tišini klub-
ske sobe dve uri osredotočeni bdeli nad šahovskimi fi gurami in se 

Na Križu 16. tekma Zimske lige
krokodila, koalo in druge živali, ki so jih čakale na kontrolnih točkah. 
Moker in blaten gozd jih ni prav nič motil in z veseljem so skakali po 
številnih lužah. Poleg najmlajših so bili zadovoljni tudi njihovi starši, ki 
so nam obljubili, da pridejo tudi na naslednje tekmovanje. 

Ostale tekmovalce je tokrat čakal skupinski štart, ki je običajen le na 
štafetah. Za nekatere orientacijste je bila tekma zaradi tega pravi mali 
izziv. Zmagovalec v C kategoriji Rok Kern nam je po tekmi dejal: 
»Skupinskih štartov nisem vajen in , sem bil kar malo živčen. Ampak, 
ko je štarter Matic rekel tri, štiri, zdaj, smo se vsi podali v dir. Trema je 
takoj izginila. Všeč mi je bilo, ker sem se neprestano srečeval s svojimi 
sotekmovalci in sem točno vedel, kako hitri so. Zato sem na koncu tudi 
malo pospešil v klanec in v cilj pritekel prvi. Bil sem zelo vesel, da sem 
zmagal.« Da so na zmagovalni oder v tej kategoriji stopili le Komendča-
ni, sta poskrbela še Denis Gregorc in Nejc Turk.

V kategoriji B so o tretjem mestu odločale sekunde in te so bile tokrat 
na strani Ane Pie Pogačar, ki je v ciljnem sprintu ugnala Polono Jezeršek 
(obe OK Komenda). Na progi, dolgi nekaj manj kot 6 km, je prvo in 
drugo mesto pripadlo tekmovalcema iz OK Azimut. Tekači na najdaljši 
progi so morali premagati dobrih 13km in obilico višinskih metrov 
vzpona, za kar so najhitrejši potrebovali nekaj manj kot sto minut. Prvi 
je v cilj pritekel Nejc Zorman (OK Komenda), drugi je bil Jaka Piltaver 
(OK Brežice), tretje mesto pa je zasedel hrvaški reprezentant Matjaž 
Štanfel. 

Najbolj vztrajne, ki so kontrolne točke iskali nekoliko dlje, je na 
koncu pozdravilo sonce, ki je pokukalo izza oblakov. Vse tekmovalce je 
v gasilnem domu čakalo še sladko presenečenje izpod rok naših mam. 
Za pomoč jim zahvaljujemo, prav tako tudi gasilcem PGD Križ, ki so 
nam odstopili svoje prostore, in podjetjem Intersport, Študenski servis, 
Medex, Favn, Tesmasport, Pletilstvo Petra in Marin s.p..

Monika Ravnikar

Šahovsko prvenstvo DU
borili za najboljšo uvrstitev.

Rezultate je razglasil vodja sekcije Tone Trebušak, pokale je podelila 
predsednica DU Marija Pirnat. 

Prvo in drugo mesta si z enakim številom točk delila Tone Trebušak 
in Marjan Kern, 3. mesto pa je zasedel Jože Zidarič.

Po končani podelitvi pa sta predsednica DU in vodja šahovske sekci-
je z ostalimi udeleženci ugotovila, da je število članov sekcije še vedno 
zelo skromno. Kako bi bilo, če bi vsak član skušal pridobiti vsaj še po 
enega igralca in vpeljati v družbo prijetnih ljudi – ljubiteljev te kralje-
vske igre? Morda bo ta nezavezujoči sklep v vrste sekcije le pripeljal 
nove člane. Bilo bi lepo in predvsem koristno za tiste, ki še vedno iščejo 
družbo za prijateljsko druženje in ne najdejo poti do izpolnjenja svojega 
prostega časa.

Morda bom naslednjič za igralnimi mizami ugledal nove obraze!
Tone Ogorevc

Pridobite srček 
kakovosti 

Razvojni center Srca Slovenije je 15. februarja 2016 objavil Razpis 
za pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE 
SLOVENIJE. Z znamko poudarja in izpostavlja prepoznavnost ti-
pičnih pridelkov in prehranskih izdelkov ter rokodelskih izdelkov 
iz območja destinacije SRCE SLOVENIJE. Na razpis se lahko 
prijavijo tudi registrirane pravne in fi zične osebe občine Komenda. 
Več informacij o razpisu poiščite na spletni strani www.razvoj.
si/?lng=sl&t=projekti&id=2215

BIOTERAPIJA
po metodi Zdenka Domančiča

Terapije izvaja licencirani  bioterapevt  Primož Ferlič.

Potekale bodo 14., 15., 16. in 17. marca 2016  od 15. do 20. ure 
v Kmečkem hramu na Križu. 

Vstopnine ni, prostovoljni prispevki. 
Telefon 041 221 427 (Mojca)

DRUŠTVA, OBJAVE
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LIGA MLADIH SLOVENIJE v Ljubljani v 15. 1. 2016. Zmagal je 
Jan Šubelj. Naši igralci so osvojili: 2. mesto Domen Tisaj, 4. mesto Jan 
Marn, 9. mesto Vesna Mihelič, 10. mesto Jernej Zidar, 14. mesto Elma 

Halilovič, 20. mesto Teo 
Cimperman.

4. TURNIR MLADIH 
2015/2016 na osnovni šoli 
n.h. Maksa Pečarja v petek, 
22. 1. 2016. Osvojili smo: 1. 
mesto Jan Šubelj, 3. mesto 
Domen Tisaj, 5. mesto Klara 
Vidmar, 7. mesto Jan Marn, 
12. mesto Vesna Mihelič, 

14. mesto Jernej Zidar, 16. 
mesto Gal Založnik, 27. 
mesto Elma Halilovič, 28. 
mesto Pavle Đokić, 35. me-
sto Teo Cimperman, 44. 
mesto Inti Maček.

FIDE TURNIR v Ko-
mendi v dvorani Prostovolj-

nega gasilskega društva 
Komenda 23. in 24. 1. 2016. 
Osvojili smo: 1. mesto Jan 
Marn, 4. mesto Maj Mar-
košek, 7. mesto Jan Šubelj, 
8. mesto Janez Paternoster, 
9. mesto Klara Vidmar, 12. 
mesto Nejc Kralj, 13. mesto 
Elma Halilovič, 14. mesto 
Katarina Mazzini, 16. mesto 

Vesna Mihelič, 18. mesto 
Aleksander Kozarski, 24. 
mesto Martin Perme, 27. 
mesto Vesna Založnik, 28. 
mesto Jernej Zidar, 29. me-
sto Pavle Đokić, 30. mesto 
Patrik Zupančič, 35. mesto 
David Paternoster, 36. me-
sto Inti Maček, 37. mesto 
Gal Založnik. Zahvaljujemo 
se PGD Komenda, da so 
nam omogočili izvesti turnir 
v njihovi dvorani.

1. TURNIR NAJMLAJ-
ŠIH 2016 v Ljubljani na 
osnovni šoli Vič, v torek, 
26. 1. 2016. Osvojili smo: 
2. mesto Vesna Mihelič, 4. 
mesto Jernej Zidar, 7. mesto 
Elma Halilovič, 10. mesto 
Pavle Đokić, 13. mesto Ga-
šper Klemenčič, 21. mesto 

Anastasia Kurachkova, 22. 
mesto Leon Letnar, 28. mesto 
Martin Perme, 38. mesto Inti 
Maček.

21. HIT OPEN 2016 v 
Novi Gorici od 29.1.2016 do 
4. 2. 2016. V skupini A smo 
osvojili: 24. mesto Teja Vidic, 
50. mesto Caterina Leonardi, 
67. mesto Jan Marn, 70. me-
sto Jan Šubelj, 80. 
mesto Katarina Maz-
zini, 88. mesto Klara 
Vidmar, 91. mesto 
Matej Mlakar. V sku-
pini A smo osvojili: 
2. mesto Filip Trplan, 
7. mesto Jernej Zidar, 
22. mesto Gal Zalo-
žnik.

5. TURNIR MLA-
DIH 2015/2016 na 
osnovni šoli Sostro v 

petek, 5. 2. 2016. Osvojili 
smo: 2. mesto Jan Šubelj, 3. 
mesto Domen Tisaj, 4. me-
sto Klara Vidmar, 7. mesto 
Matej Mlakar, 18. mesto 
Pavle Đokić, 39. mesto Inti 
Maček.

2. TURNIR NAJMLAJ-

ŠIH 2016. Izvedeno v Lju-
bljani na osnovni šoli Nove 
Fužine, v torek 9. 2. 2016. 
Osvojili smo: 2. mesto Ja-
nez Paternoster, 3. mesto 
Vesna Mihelič, 5. mesto 
Jernej Zidar, 6. mesto Elma 
Halilovič, 9. mesto Jure 
Žličar, 11. mesto Gašper 
Klemenčič, 19. mesto Leon 
Letnar, 20. mesto Martin 

Perme, 21. me-
sto David Pa-
ternoster, 23. 
mesto Patrik 
Zupanič, 30. 
mesto Inti Ma-
ček.

Franc 
POGLAJEN

Šahovske novice

Zmagovalci 1. klubskega hitropoteznega 
turnirjaPrvi turnir najmlajših 2016 - dečki

Prvi turnir najmlajših 2016 - deklice

Prvi turnir najmlajših 2016 - najboljši po 
letnikih

Drugi turnir najmlajših 2016 - dečkiDrugi turnir najmlajših 2016 - deklice
Drugi turnir najmlajših 2016 - najboljši po 
letnikih

Zmagovalci 4. turnirja mladih 2015-2016

Zmagovalci 5. turnirja mladih 2015-2016

Zmagovalci FIDE turnirja 2016
HIT open 2016 - članica

HIT open 2016 - mladi igralci ŠK Komenda

HIT open 2016 - najboljši skupina B
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NAPOVEDNIK
februarja in marca 2016

Aplenca se smeje
Pomlad je čas za ljubezen …

Andrej je z Mercedesom in mladim dekletom na sovoznikovem se-
dežu zapeljal v gozd. Potem ga je malo zapekla vest in ji prizna:
»Nekaj ti prikrivam.«
»Kaj?!«
»Poročen sem, tudi otroka imam.«
»Uf, sem se pa že ustrašila, da Mercedes ni tvoj!«

Tine in Majda se sprehajata ob morju:
»Tine, trideset let sva že par. Kaj misliš, ni že čas, da se poročiva?«
»Aja? Nisva prestara? Kdo pa bi se sploh še hotel poročiti z na-
ma?!« 

Potoži Janez:
»Res sem imel rad to dekle, lepo sva se imela, 
potem pa se je poročila!«
»S kom pa?«
»Z mano !«

VABILO
Ob prihajajočih praznikih, namenjenih počasti-
tvi mam, žena in deklet, vas prijazno vabimo 
na proslavo, ki nam jo vedno srčno in prijetno 
pripravijo naši otroci.

Pričakujemo Vas v četrtek, 10. marca, ob 17. uri v osnovni šoli v 
MOSTAH

Naredimo si lepo srečanje.
Krajevni odbor RK Moste

RAZPORED OBVEZNEGA CEPLJENJA 
PSOV PROTI STEKLINI ZA LETO 2016

SOBOTA, 5. 3. 2016
8:00 KRIŽ, pri Čubru
9:00 KOMENDA, pri KK Komenda
10:30 MOSTE, pri zbiralnici mleka
7:00-11:00 Veterina Kamnik d.o.o., Perovo 20

PETEK,18. 3. 2015 ZAMUDNIKI
8:00 MOTNIK, pri Flegarju
9:00 LAZE, pri pošti
9:30 SREDNJA VAS, pri Ustanku
10:30 KOMENDA, pri KK Komenda
11:30 ŠMARCA, pri Jeranu
12:00 KREGARJEVO, pri Kočarju (nova hiša)

Cepljenje lahko opravite tudi vsak dan, od ponedeljka do petka, 
med 7. in 18. uro ter v soboto med 7. in 11. uro, v ambulanti za 
male živali Veterine Kamnik, Perovo 20. Tel.: 830 9 577 ali e- 
pošta: info@veterina-kamnik.si. Obiščete pa nas lahko tudi na 
www.veterina-kamnik.si ali .

Steklina je smrtno nevarna in neozdravljiva bolezen živali in ljudi, ki 
se prenaša z ugrizom bolne živali. Največjo nevarnost za prenos stekli-
ne na domače živali in človeka predstavljajo lisice in necepljeni psi.

Novi zakon prinaša strožji nadzor in globe, v primeru necepljenega 
psa od 125 do 499 EUR.

Cepljenje, dehelmentizacija in vpis cepljenja v Centralni register 
psov: 31,42 EUR.

Na cepljenje prinesite potni list psa in svoj osebni dokument.

NOVO !
MOŽNO TUDI CEPLJENJE NA DOMU PO PREDHODNEM 

DOGOVORU NA TEL. ŠT. 051 626 941

VETERINA KAMNIK D.O.O.

PGD KOMENDA
OBČNI ZBOR - V soboto, 27. februarja, ob 18. uri v gasilskem domu 
v Komendi. Po pregledu dela, sprejetju programa za leto 2016 bodo 
izvolili tudi delegate za občni zbor Gasilske zveze Komenda, ki bo 
predvidoma aprila.

RDEČI KRIŽ KO MOSTE
PROSLAVA - Otroci za mame, mamice, dekleta v četrtek, 10. marca, 
ob 17. uri v Osnovni šoli v Mostah. 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
OBČNI ZBOR - V soboto, 5. marca 2016, ob 16. uri v avli Osnovne 
šole Komenda.

POHODNIŠKA SEKCIJA
PREK ZAVRHA NA ŠMARNO - Odhod v soboto, 27. februarja, 
ob 8.00 s parkirišča TUŠ v Mostah. 
POHOD - Topol – Polhograjska Grmada - Pohod bo 5. marca, 
odhod ob 8. uri s parkirišča TUŠ v Mostah.
POHOD Stahovica – Sv. Primož - Pohod bo 12. marca, odhod ob 
8. uri parkirišča TUŠ v Mostah.
POHOD - Gonte -Tošč 19. marca, odhod ob 8. uri s parkirišča 
TUŠ v Mostah. Ne pozabite na pravočasno prijavo!

IZLETNIŠKA SEKCIJA
IZLET V ITALIJO - Prijave za izlet v Italijo, ki bo 14. aprila, z odho-
dom iz Komende ob 7. uri po relaciji Vejna, Barbana, Gradež, Oglej 
zbirajo Marija Špehonja, tel.: 031-405-303 in vsi vaški poverjeniki.

TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
PRIREDITEV LUČ V VODO - Na Gregorjevo 11. marca 2016

TRŽNICA - V soboto, 5. in 19. marca, od 8. do 12. ure na Kože-
ljevi domačiji na Gori.

IZDELOVANJE BUTARIC - Na Koželjevi domačiji bodo cve-
tno-nedeljske butarice izdelovali v soboto, 19. marca. 

PGD KOMENDA
OBČNI ZBOR bo v soboto, 27. februarja, ob 18. uri. Po pregledu 
dela, sprejetju programa za leto 2016 bodo izvolili tudi delegate za 
občni zbor Gasilske zveze Komenda, ki bo predvidoma aprila.

PLANINSKO DRUŠTVO KOMENDA
OBČNI ZBOR - V soboto, 5. marca, ob 18. uri v Planinskem domu

NOGOMETNI KLUB KOMENDA
Tekma NK Komenda : NK Jezero Medvode bo v nedeljo, 27. marca, 
ob 16. uri v Komendi.
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TINA - Proizvodnja, Predelava in Trgovina z živili d.o.o. 
Komenda, Nasovče 18a, telefon 01 834 12 77.
Vse o TINA d.o.o. vam pove geslo, ki ga boste odkri-
li lahko v Nagradni  križanki na tej strani.

Nagrade:
1. nagrada - paket v vrednosti 30 EUR

2. nagrada - paket v vrednosti 25 EUR
3. nagrada - paket v vrednosti 20 EUR

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite 
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 10. marca 2016. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov 
in Nagradna križanka.

Nagrajenci Nagradne križanke BOLUS Ferjuc Cvetka s.p., Gmajnica 
124, 1218 Komenda, telefon 041 443 309 v Aplenci Glasilu občine 
Komenda, številka 1/2016:

1. nagrada – izdelki fi rme BOLUS v vrednosti 35 EUR - SLAVKA 
LONČAR, Podboršt 17 a, 1218 Komenda

2. nagrada - izdelki fi rme BOLUS v vrednosti 25 EUR - KATARINA  
ZARNIK, Moste 103, 1218 Komenda

3. nagrada – izdelki fi rme BOLUS v vrednosti 15 EUR - SONJA 
ROGELJ, Moste 89 G, 1218 Komenda

Čestitamo! Na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta lahko na-
grajenci uveljavijo nagrade v fi rmi BOLUS Ferjuc Cvetka s.p., Gmajni-
ca 124, 1218 Komenda od 8. do 18. ure.

Priprave za Spomladanski kmetijski sejem 
so že nekaj časa. Prometna ureditev na ob-
močju občine Komenda  med Spomladan-
skim kmetijskim sejmom bo podobna kot 
lani med jesenskim sejmom. Promet bo eno-
smeren od Most do OŠ Komenda in desno na 
Gmajnico. Po Gmajnici bo promet enosme-
ren do zgradbe občine Komenda. Na cestnem 
odseku od OŠ Komenda do zgradbe občine 

bo popolna zapora, prav tako bo popolna zapora na Kranjski od glavne 
ceste Brnik – Mengeš do Komende. 

Organizator je za spomladanski sejem zagotovil dodatne parkirne 
prostore na travnikih pri OŠ Komenda, kar bo (v primeru ugodnih vre-
menskih razmer) razbremenilo promet na območju Gmajnice in centra 
Komende ter pripomoglo k večji pretočnosti prometa skozi občino. 

V organizacijskem odboru bomo, tako kot v preteklem obdobju, nare-
dili vse, da bo v občini Komenda med sejmom poskrbljeno za prometno 
varnost. Tudi tokrat pričakujemo dobro in korektno sodelovanje kamni-
ške policije. O prometni ureditvi in cestnih zaporah bomo podrobneje 
obvestili prebivalce občine Komenda in obiskovalce sejma na spletni 
strani Konjeniškega kluba Komenda http://www.kk-komenda.si 
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Avtomatski eksterni (zunanji) defi brilator ali 
AED je prenosna elektronska naprava, ki samo-
dejno zazna motnjo srčnega ritma. Njegova 
uporaba je zelo preprosta, namenjen pa je tako 

KAJ JE AED V PGD KOMENDA Avtomatski zunanji defi brilator 
in njegova uporaba
medicinskemu osebju kot laikom. Sodobni AED 
ne predstavlja nobene nevarnosti za človeka, ki 
jo oživljamo, saj aparat ne dovoli električnega 
sunka, če oseba nima srčnega zastoja.

Defi brilator uporabimo, ko se prizadeti ne 
odziva na klic in ne naredi normalnega vdiha 
med nekajsekundnim opazovanjem. Ker pri 
srčnem zastoju odločajo sekunde, je pomemb-
no, da ostanemo zbrani in ukrepamo hitro. Če 
menimo, da se prizadeti ne odziva in ne diha, 
takoj pokličemo 112. Če smo pri reševanju sa-
mi, moramo hitro oceniti, koliko časa potrebu-
jemo do najbližjega defi brilatorja. Če je ta čas 

več kot dve minuti teka, ne zapuščamo priza-
detega, temveč nemudoma začnemo izvajati 
temeljne postopke oživljanja (TPO). V naspro-
tnem primeru čimprej prinesemo defi brilator, 
odpremo pokrov, vklopimo aparat, namestimo 
samolepilni elektrodi na golo kožo prsnega 
koša in sledimo govornim navodilom.

Kot ste nekateri občani že opazili imamo od 
decembra lani tudi v PGD Komenda DEFI-
BRILATOR, ki je v rumeni omarici med gara-
žnimi vrati na prizidku. Defi brilator je dostopen 
vsem; namenjen torej gasilcem in občanom za 
prvo pomoč pri zastoju srca.

Ta mesec (februarja) je bila v PGD Komen-
da predstavitev o temeljnih postopkih oži-
vljanja in uporabe defibratorja za občanke 
in občane

TPO-temeljni postopki oživljanja

Kako ravnati ob srčnem 
zastoju 

Pristopimo do ponesrečenca oziroma do priza-
detega, ga ogovorimo in rahlo potresemo in 
preverimo odzivnost.

Sprostimo dihalno pot tako, da glavo zvrne-
mo nazaj, opazujemo prsni koš in hkrati poslu-
šamo in tudi čutimo, če ponesrečenec diha

Če ugotovimo, da ne diha takoj pokličemo 
112 in pričnemo z oživljanjem in sicer z zapo-
redjem 30:2 to pomeni, da tridesetkrat priti-
snemo na sredino prsnega koša v globino od 
5-6 cm in dvakrat vpihnemo skozi usta.

Pred izvajanjem vpihov moramo zvrniti 
glavo nazaj in obvezno zamašiti nos saj druga-
če ne bomo izvedli učinkovitega vpiha. 

Izvedemo dva vpiha 
Tako oživljamo do prihoda reševalcev ozi-

roma dokler ne dobimo defi brilatorja. Ko dobi-
mo defi brilator, ga prižgemo in namestimo 
elektrode na bolnikov gol prsni koš in počaka-
mo na njegova navodila po opravljeni analizi. 
Če defi brilator sunek odobri, ga izvedemo s 
pritiskom na rdeč gumb. Pri tem se ne smemo 
dotikati ponesrečenca.

Ko defi brilator izvede sunek, lahko takoj 
nadaljujemo z oživljanjem, če je to potrebno, 

saj se je osebe varno dotakniti tudi ko ima 
nameščene elektrode. Postopek ponavljamo 
do prihoda reševalcev. Ob prihodu reševal-
cev pustimo elektrode nameščene na prsnem 
košu bolnika zaradi možne nadaljnje uporabe 

za izvajanje sunkov.  
Če ponesrečenec pride k zavesti, ga name-

stimo v bočni položaj, ga opazujemo in poča-
kamo reševalce.
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