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ANDREJ ŽALAR

V vseh treh nekdanjih središčnih krajih in tudi sedanjih z imeni, ki so se 
takrat pred dvema desetletjema odločili za povezavo v današnjo občino, 
so v pomladnem mesecu marcu povabili v dvorane žene, matere, dekle-
ta… Povsod so v različnih izvedbah in povsod drugi organizatorji pri-
pravili prisrčen, prazničen program s čestitkami.

Začeli so v Mostah v dvorani v šoli, kjer so s programom najmlajši 
razveseljevali mamice. Za prireditev pa je 10. marca poskrbela krajevna 

Nežne melodije nekdanjosti v zahvalo

organizacija Rdečega križa Moste. 
Osrednja prireditev, že tudi kar redna, tradicionalna, je bila potem v 

dvorani Kulturnega doma v Komendi. Organizatorji so bili tudi tokrat 
Ustanova Petra Pavla Glavarja, Kulturno društvo Komenda in z organi-
zacijsko-pokroviteljskim sodelovanjem občina oziroma župan. V zares 
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Društvo upokojencev Komenda je med več kot 60 društvi in klubi med 
največje v občini  Komenda. Predsednica Marija Pirnat je v poročilu o 
delu na občnem zboru 5. marca, ko se je zahvalila in čestitala vsem za delo 
v 13 sekcijah, poudarila, da so lani uresničili vse sprejete programe. Sicer 
pa je društvo poznano, da ima organizirane vse interesne sekcije, ki jih 
imajo danes društva in zveza v Sloveniji oziroma na Gorenjskem. Med 
številnimi pozdravi iz sosednjih društev sta zbor pozdravila in čestitala za 
delo in uspehe tudi župan občine Komenda Stanislav Poglajen in podpred-
sednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske Janez Sušnik.

Lanski najpomembnejši dogodek je bila slovesnost ob 60-letnici 
društva. Med številnimi prireditvami pa je bila odmevna tudi organiza-
cija 6. literarnega večera  ustvarjalcev v Pokrajinski zvezi društev upo-

S 781 člani največje društvo v občini

kojencev Gorenjske. Svoja dela je predstavilo kar 19 avtorjev iz desetih 
gorenjskih društev upokojencev.

Med trinajstimi sekcijami s članicami in člani so še posebno izstopale 
Izletniška sekcija z 11 izleti, ki se jih je udeležilo 395 upokojencev, 
Balinarska z vrsto tekmovanj, Pohodniška s prek 20 pohodi in skoraj 
200 udeleženci, Dramska, ki tudi za letos napoveduje novo predstavo, 
in številne druge. Najuspešnejši pa sta nedvomno Mešani pevski zbor 
pod vodstvom Mihe Ferjuca in z umetniškim vodjo Ignacem Gorjancem. 
Tudi lani je bil zbor najboljši med nastopi slovenskih upokojenskih 
pevskih zborov v Cankarjevem domu. Po številnih nastopih pa je že 
vrsto let poznana tudi Folklorna skupina DU s svojim ansamblom in 
pod umetniškim vodstvom Mojce Mršol. Nastopa na sejmih v Komendi, 
v Mercatorjevih centrih, na prireditvah po Sloveniji in tudi v tujini.

Med že kar nekaj upokojenskimi društvi na Gorenjskem in tudi drugje 
pa je poznana in posnemana tudi komendska pozornost skupnemu življe-
nju zakoncev. Na občnem zboru so tokrat podelili posebna priznanja štirim 
zlatoporočencem, dvema pa celo za diamantnih 60 let skupnega življenja. 
Podelili pa so tudi zlata, srebrna in bronasta priznanja športnikom.

Zakonski jubilanti za 50 let skupnega življenja: Marija in Franc 
Štern z Mlake, Ana in Franc Štebe z Gore, Kristina in Jure Vin-
kovič iz Most in Marjeta in Albin Jagodic iz Lahovč. Priznanji za 
60 let skupnega življenja sta dobila Nežka in France Grošelj iz 
Komende in Ana in Janez Kimovec iz Gmajnice .

Priznanja za športne dosežke: Peter Jakomini, Rozalija Beloševič, 
Alfonz Hrovat, Ivanka Žulič, Danica Misja, Anton Špehonja, Fani 
Sodnik in Pavla Hrovat. 

Medalje-zlate: Alfonz Hrovat (balinanje, pikado, prstometi, po-
hodništvo), Rozi Beloševič (balinanje, pikado, prstometi, pohodni-
štvo), Peter Jakomini (balinanje, kolesarjenje, pikado, prstometi, 
pohodništvo); srebrne: Ivan Hafner (balinanje, pikado), Danica 
Misja (balinanje, kolesarjenje, pikado, pohodništvo); bronaste: 
Pavla Hrovat (balinanje, pikado), Fani Sodnik (balinanje, pikado, 
pohodništvo), Miro Misja (balinanje, pikado, pohodništvo), Tone 
Špehonja (balinanje, prstometi, pohodništvo).

lepem večeru z nežnimi melodijami, ki so jih mojstrsko, virtuozno, če-
prav po večini amaterke, izvabljali iz citer Slovenski citrarski kvartet 
Peter Napret, Anita Veršec, Janja Brlec in Tomaž Plahutnik, pa skupina 
Notice z devetimi citrarkami pod mentorstvom Petra Napreta in v sode-
lovanju kitarista Marjana Jeretine, in potem še citrarski trio Glasbene 
šole Kamnik s solistko Evo Poglajen ter Katjo Vodlan in Tino Narat, je 
bilo pravo bogastvo nežnosti v počastitev praznikov. Kot češnja na vrhu 
pa je bila tudi ideja sprehoda v preteklost, ki sta jo zasnovala povezoval-
ca prireditve, kulturnika Boštjan in Goran Peršin. Ja, bil je res enkraten 
poklon slavljenkam v pomladnem marcu, saj je bila v petek, 18. marca, 
prireditev namenjena prazniku žena 8. marca in materam ob materin-
skem dnevu na današnji dan, 25. marca. 

In potem še naslednji večer, na Jožefovo, 19. marca, še v dvorani 

Doma krajanov na Križu prireditev Zate, draga mati. Prireditelj je bila 
Dramska skupina Križ, nastopili pa so Tamburaška veteranska skupina 
Bisernica iz Reteč pri Škofji Loki in mladi v skupini The Eccentrics.

Trije kraji, tri dvorane, tri prireditve, povsod lepi programi za žene, 
matere… v njihovem prazničnem pomladnem mesecu. Kako lepo. Ja, a 
vendar, kako pelinovo grenak je bil občutek, da obisk v vseh treh dvo-
ranah - v Mostah, v Komendi in na Križu ne bi napolnil ene same dvo-
rane v Komendi. Žal. Morda bi celo rože, ki jih je v Komendi po prire-
ditvi podelil župan, povesile cvet.
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ANDREJ ŽALAR

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

Spoštovani župan. Ob vseh 
spomladanskih dogajanjih z 
občnimi zbori, proračunskimi 
razmišljanji, … se je zgodilo, 
kar na območju šestih občin 
spodnje Gorenjske skorajda 
nismo pričakovali. Po domala 
desetletju so bile podpisane 
pogodbe z Ministrstvom za 
okolje o fi nanciranju projek-
tov za odvajanje in čiščenje 

odpadne vode - po domače Kanalizacija. Torej lahko pričakujemo na 
tem področju pospešeno dogajanje tudi v občini Komenda?

V Občini Komenda sledimo smernicam urejenega komunalnega ob-
močja celotne občine, zato smo pristopili k projektu Odvajanje in či-
ščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik, ki zajema inve-
sticije v kanalizacijsko omrežje in nadgradnjo Centralne čistilne 
naprave Domžale - Kamnik in je sofi nanciran s strani evropskega ko-
hezijskega sklada in države. Osnovni namen investicije je z izgradnjo 
celovitega sistema primarnega javnega kanalizacijskega omrežja omo-
gočiti priključitev objektov na kanalizacijo na že poseljenih, vendar še 
ne kanaliziranih območjih ter z odvajanjem odpadnih vod zaščititi in 
preprečiti onesnaževanje podtalnice in površinskih vodotokov ter s tem 
zagotovitev boljših pogojev življenja lokalnega prebivalstva. Po večle-
tnih prizadevanjih smo občine investitorice v začetku meseca marca 
podpisale Pogodbe o sofi nanciranju te operacije in tako pridobile mo-
žnost za koriščenje že vloženih lastnih sredstev v samo izgradnjo in 
možnost za nadaljevanje gradnje. Vse občine smo z gradnjo kanaliza-
cijskega omrežja in nadgradnjo CČN pričele že v letu 2014, ko nam je 
bilo zagotovljeno, da bomo pogodbo za kohezijska sredstva pridobili 
zdaj, zdaj. 

Vse občine smo v projekt vložile že veliko lastnih sredstev, nekatere 
več s pomočjo najetja namenskih kreditov, naša občina je vložila le 
proračunska sredstva, ker kredita ne moremo pridobiti. Do konca leto-
šnjega februarja smo tako vložili v izgradnjo kanalizacijskega omrežja, 
ki je predmet kohezijskega projekta, že preko 800.000 EUR. Poleg teh 
sredstev smo v letu 2012 in 2013 v izgradnjo S kanala, ki smo ga gradi-
li po vseh pravilih kohezije, vložili preko 400.000 EUR, a je na žalost ta 
del kanalizacije izpadel iz kohezijskega projekta, čeprav nam je bilo še 
pred pričetkom gradnje zagotovljeno, da bomo tudi ta lastna vložena 
sredstva lahko uveljavljali ob koriščenju kohezijskih sredstev.  

Se že ve, kakšna bo dinamika in kje se bo dogajalo, glede na to, da 
je v občini štirinajst naselij?

Podpis pogodbe o sofi nanciranju nam sedaj dejansko omogoča nada-
ljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema. Dokončni rok za izgradnjo 
vseh kanalov, ki so predmet kohezije in tudi kanalov, ki niso predmet 
sofi nanciranja s strani EU in države, vključno z izvedbo priključkov do 
posameznih objektov, je konec leta 2017. Izbrani izvajalec del, družba 
Lavaco, je s pripravami za nadaljevanje del že pričela. Pred dejanskim 
prvim izkopom na terenu je potrebno gradbišče tudi ustrezno pripraviti 
in opremiti, označiti vse že obstoječe komunalne vode, urediti obvoze in 
pridobiti ustrezna dovoljenja,…. Sama gradbena dela se bodo pričela 
takoj po prvomajskih praznikih. Najprej se bo nadaljevanje gradnje iz-
vajalo v naseljih Moste, Suhadole in Žeje ter južni del naselja Komenda. 
V prihodnjem letu pa načrtujemo gradnjo po vseh ostalih naseljih. 
Predvidevamo, da bomo na naši spletni strani www.komenda.si sproti 
objavljali dogajanja na terenu ob gradnji kanalizacije in predvidene ča-
sovne termin ter trase predvidene gradnje.  

Do konca prihodnjega leta
Gradnja kanalizacije se je pričela že leta 2014. - Moste, Suhadole in 
Žeje takoj po prvomajskih praznikih. - Sprejet je proračun, razpisi pa 5. 
aprila na spletni strani.- Denar za akcije in prireditve samo še z javnimi 
razpisi. - Idejne zasnove o ureditvi prostorov. - Izvajalci na državni cesti 
so prijetno presenetili.

Nič manj pomemben, ali pa na kratek rok še bolj, pa je bil na seji 
v četrtek minuli teden sprejem letošnjega občinskega proračuna 
oziroma Odloka o proračunu občine za letos.

Sprejem odloka o proračunu občine za leto 2016 daje nam vsem mo-
žnost za kolikor toliko normalno nadaljevanje začrtanega dela za letošnje 
leto. Istočasno pa sprejem pomeni tudi možnost za objavo javnih razpi-
sov za koriščenja proračunskih sredstev za vsa društva, klube in posame-
znike, ki bodo oziroma so upravičeni do proračunskih sredstev. Vsi raz-
pisi bodo objavljeni 5. aprila na naši spletni strani www.komenda.si.

Kako ocenjujete v zvezi s tem 30-dnevno javno razpravo o prora-
čunu. Je uspešno »prestala krst« v primerjavi s prejšnjim načinom 
sprejemanja? 

Tridesetdnevna javna razprava, ki je v naši občini novost pred spreje-
mom proračuna, je prestala ognjeni krst, čeprav sem predvideval večji 
odziv s strani občank in občanov ter zainteresiranih društev in klubov. 
Glede na to, da je bila letošnje leto ta novost šele vpeljana, predvidevam 
pri naslednjem proračunu večjo odzivnost. Ne slepim pa se s tem, da 
neodzivnost pomeni, da je bil predlog proračuna pripravljen tako dobro, 
da nanj ni pripomb oziroma da občanke in občani nimajo drugačnih 
pogledov in želja.

Sedaj bo poudarek na razpisih o fi nanciranju prireditev in pro-
jektov. Z drugimi besedami: zgodba o denarju se bo sedaj nadalje-
vala v drugačnih vsebinah s konkretnimi cilji. 

Kot sem že omenil, bodo v začetku prihajajočega meseca na naši in-
ternetni strani objavljeni vsi razpisi, ki omogočajo koriščenje proračun-
skih sredstev. Vsa društva in klubi ter posamezniki bodo za morebitno 
koriščenje javnih fi nanc posredovati ustrezno vlogo, ki bo temeljila na 
znanih že izvedenih ali v prihodnosti izvedenih projektih in vsebinah. 
Vsi ti projekti bodo morali biti tudi fi nančno ovrednoteni in nenazadnje 
tudi s plačanimi računi dokazljivi. Ne bo več možnosti pridobivati di-
rektnih javnih sredstev (sredstev brez javnega razpisa) za posamezne 
akcije in prireditve. 

Po ločitvi skupnega zavoda šola-vrtec se je pojavil tudi prostorski 
problem za varstvo in izobraževanje. Kaže, da je oziroma bo pro-
blem uspešno rešen?

Resnično upamo, da bomo prostorski problem, ki se nakazuje z novim 
šolskim letom, uspešno uresničili na lokaciji obstoječe šole v Komendi. 
V pripravi so že idejne zasnove manjše preureditve obstoječih neizkori-
ščenih prostorov. Ko prejmemo idejne rešitve, vas bomo o tem prav 
gotovo obvestili.

 
Občni zbori društev, klubov so po večini končani. Na številnih ste 

bili, kako jih komentirate?
O občnih zborih društev in klubov sem pisal v prejšnji Aplenci, V tem 

času je bilo še nekaj občnih zborov, za katere smo na občini bili obve-
ščeni. O vseh občnih zborih društev in klubov pa na občini nismo bili 
obveščeni, morda nekateri niti niso izvedli občnih zborov. 



Aplenca Glasilo občine Komenda 3/2016

5

ŽUPANOVA BESEDA, AKTUALNO

struktura za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, pri 
čemer se bodo zmanjšali tudi vplivi na okolje. Prispevek Kohezijske-
ga sklada Evropske unije je ocenjen na slabih 24 milijonov evrov. 

V okviru projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – 
Kamnik« pa bo zgrajen vodovod Vrhpolje – Šmartno in objekti na vo-
dovodnem omrežju v Tuhinjski dolini.

Hkrati so župani podpisali tudi anekse k medobčinskim pogodbam, s 
katerimi se urejajo medsebojna razmerja pri izvajanju obeh projektov.

Novinarska konferenca 
Na novinarski konferenci štirinajst dni kasneje (16. marca prav tako v 

Kamniku) so župani sodelujočih občin predstavili projekt, ki je prvi iz 
paketa že pripravljenih 
projektov iz leta 2013, ki 
so kandidirali v fi nančni 
perspektivi 2007–2013. 

Župan Občine Kamnik 
Marjan Šarec, vodilne 
občine, je ob tem poudaril:

 »Po dolgotrajnih po-
stopkih, smo po več kot 
dveh letih, pred štirinajstimi dnevi prvi iz paketa pripravljenih 
projektov iz leta 2013 končno podpisali tudi pogodbe o sofi nancira-
nju s pristojnim ministrstvom«. 

Ob tem so župani predstavili že izvedena gradbena dela na posame-
znih projektih v skupni vrednosti 20 milijonov evrov, ki so jih občine 
začasno fi nancirale zgolj z lastnimi sredstvi iz najetih kreditov in rezerv 

ter načrte za dokončanje (posameznih del) projek-
ta. Projekt zajema izgradnjo 47.166 metrov kana-
lizacije, 21 črpališč in nadgradnjo Centralne čistil-
ne naprave Domžale–Kamnik. V okviru projekta 
načrtujejo dodatno priključitev 6.586 populacij-
skih enot (PE) na odvajanje (novozgrajeno kanali-
zacijsko infrastrukturo) in dodatno priključitev 
12.637 PE na (čistilno napravo) čiščenje.

ANDREJ ŽALAR 

Po skoraj desetletju skupnih prizadevanj, naporov in zalaganju la-
stnih sredstev so 3. marca 2016 župani občin Kamnik, Domžale, 
Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Mengeš, Moravče in Trzin v 
Kamniku podpisali pogodbe, sklenjene z Ministrstvom o sofi nanci-
ranju projektov za Odvajanje in čiščenje odpadne vode. Kamnik in 
Domžale pa sta podpisala tudi pogodbo za oskrbo pitno vodo.

Gre za naložbi, ki se izvajata v okviru Operativnega programa evrop-
ske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020 v skupni 
vrednosti dobrih 50 milijonov evrov. Za projekta bo slabih 31 milijonov 
evrov nepovratnih sredstev prispeval Kohezijski sklad Evropske unije. 

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale 
– Kamnik« v vrednosti 39 milijonov evrov zajema naložbe v odvajanje 
in čiščenje odpadne vode v občinah Cerklje na Gorenjskem, Domžale, 
Kamnik, Komenda, Mengeš in Trzin. V okviru projekta bo zgrajena 
kanalizacija v skupni dolžini 47.167 metrov in 21 črpališč, nadgrajena 
pa bo tudi centralna čistilna naprava do zmogljivosti 149.000 popu-
lacijskih ekvivalentov z novo biološko linijo in uvedbo terciarne 
stopnje čiščenja odpadne vode. S tem bo zgrajena ustrezna infra-

Desetletje do podpisa pogodbe
Župani so podpisali pogodbe o sofi nanciranju za izgradnjo kanalizacijske in vodovodne infrastruk-
ture na območju Domžale–Kamnik. - Dela na projektu že v polnem teku. – Z izvedbo projekta v šestih 
občinah do celostne ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda. – Velik pomen za ohranjanje in 
varovanje vodnih virov.

Pa na koncu beseda, dve o še enem presenečenju. Prenova držav-
ne ceste Poslovna cona - Vodice se je že začela. Bila je sicer oblju-
bljena že lani v prvem delu Moste-Žeje. Sedanje nadaljevanje pa je 
res pohvalno, saj se je začelo nekako presenetljivo hitro. Ja, tudi 
občinski praznik se bliža…

Izvajalci sanacije druge faze na državni cesti Moste – Vodice so nas 
prijetno presenetili s pričetkom del. Po prvotnem planu naj bi se sanaci-
ja pričela v drugi polovici aprila, tako pa kaže, da bo do takrat cesta že 
povsem obnovljena in vsaj za nekaj časa primerna prevozu vozil po dr-
žavnih cestah. 

Mesec maj je mesec, ko praznuje naša občina. Tudi v letošnjem letu 
bo predvidoma v tem mesecu kar nekaj prireditev, zato smo s prvimi 

pripravami že pričeli. O podrobnostih bolj 
natančno čez mesec dni, ko naj bi bile znane 
že vse prireditve ob letošnjem občinskem 
prazniku. 

Hvala za pogovor. Pa veselo velikonoč-
no praznovanje naj bo! 

Vsem bralkam in bralcem zaželim vesele 
velikonočne praznike, vsem materam pa 
iskrene čestitke ob njihovem prazniku – 
materinskem dnevu. 

P.S.
Zadnji vikend sta se zgodila dva dogodka; eden manj vesel, drugi bolj. 

Manj vesel je bil obisk prireditve Pozdrav pomladi ob materinskem 
dnevu v organizaciji UPPG, ker je bila naša kulturna dvorana zelo, zelo 
prazna, kljub pestremu in prijetnemu koncertu citrark in citrarjev. 

Drugi, bolj vesel dogodek, pa je osvojitev skupnega prvega mesta 
v Pokalnem tekmovanju GZS v spajanju sesalnega voda, ki so ga 
osvojile članice A iz PGD Komenda. Na sobotnem zadnjem tekmo-
vanju so v fi nalu po napetem boju premagale zadnje olimpijske prva-
kinje in tako osvojile prvo mesto tako na tem tekmovanju kot v 
skupnem seštevku pokalnih tekmovanj. Kot župan jim iskreno česti-
tam za dosežen rezultat.
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DOGAJANJA, OBJAVA

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Priznanja na področju športa v občini Komenda za leto 2015 lahko 
prejmejo športniki s stalnim bivališčem na območju občine Komenda. 
Izjemoma se priznanje lahko podeli tudi športniku, ki je član društva s 
sedežem na območju občine Komenda, vendar nima stalnega bivališča 
v občini Komenda.

Podeli se največ eno priznanje v vsaki skupini:
najboljša moška in najboljša ženska ekipa v članski in mladinski   ●

konkurenci;
najboljša športnica in najboljši športnik v članski in mladinski   ●

konkurenci;
najboljša moška in najboljša ženska ekipa do 15. leta starosti;  ●
najperspektivnejša športnica in najperspektivnejši športnik do   ●

15. leta starosti.

II. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ:
1. Kandidati za priznanja v članski ali mladinski konkurenci morajo 
izpolnjevati enega od naslednjih kriterijev:

uvrstitev na olimpijske igre, svetovno prvenstvo ali evropsko   ●
prvenstvo;
uvrstitev do petnajstega mesta na evropskem prvenstvu, svetov-  ●

nem ali evropskem pokalu;
uvrstitev do petnajstega mesta na mednarodnem turnirju, kjer so   ●

sodelovali športniki najmanj desetih držav;
uvrstitev do tretjega mesta na državnem prvenstvu;  ●
nastop v državni reprezentanci;  ●
izjemen dosežek v mednarodnem ali državnem merilu.  ●

2. Kandidati za posamezna ali ekipna priznanja do 15. leta starosti 

Na podlagi 6. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj v športu (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 02/2007) objavlja Občina 
Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda,

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI 
KOMENDA ZA LETO 2015

morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
uvrstitev na prvo mesto na regijskem (področnem) prvenstvu;  ●
uvrstitev do petega mesta na državnem tekmovanju;  ●
uvrstitev do petega mesta na mednarodnem tekmovanju;  ●
nastop v državni reprezentanci;  ●
drug pomemben športni dosežek.  ●

III. PREDLAGATELJI KANDIDATOV ZA PRIZNANJA
Kandidate za priznanja lahko predlagajo športna društva in klubi, druge 
športne organizacije, družbe, javni zavodi in občani občine Komenda. Pisni 
predlogi morajo vsebovati osnovne podatke o kandidatu, podrobno 
utemeljitev in dokumentacijo o doseženih športnih rezultatih.

IV. PREDLOGE S POTREBNIMI DOKAZILI POŠLJITE NAJ-
KASNEJE DO VKLJUČNO 13.04.2016. 
Predloge na predpisanem obrazcu pošljite v zaprti kuverti na naslov: 
Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda, s pripisom: »Ne odpi-
raj! Razpis za podelitev priznanj na področju športa«.

Opozorilo: Upoštevajo se samo predlogi, ki bodo poslani v zah-
tevanem roku. Po preteku roka za posredovanje predlogov se 
nepravočasno posredovani predlogi vrnejo pošiljatelju!

Obrazec je na voljo na spletni strani Občine Komenda www.ko-
menda.si .

V. Dodatna pojasnila lahko dobite v času uradnih ur pri Mateji Drolc 
ali Majdi Ravnikar (tel. 72 47 400; 72 47 401).

Številka: 430-0004/2016
Datum: 11.03.2016

Občina Komenda

Več kot 100 članov Društva invalidov Kamnik se je v petek, 18. marca, 
zbralo na Občnem zboru. V društvo je včlanjenih nekaj več kot 1000 
članov, med njimi jih je tudi okoli 100 iz občine Komenda.

Medobčinsko društvo invalidov
Predsednik društva Janez Sedušak je ugotovil izpolnjene obveznosti, 

pozitivno in pravno korektno fi nančno poslovanje. Celotno poročilo pa 
je navezal na načrte dela za leto 2016, ki so sestavljeni v okviru možnosti. 
V načrt so zajeti posebni socialni programi, okrevanja v objektih ZDIS v 
Sloveniji in na Hrvaškem na otoku Lošinj. Poskrbljeno je za rekreacijo 
in šport, delujejo dnevni centri, klubi, kulturna dejavnost je vezana na 
vse izlete in kopalne dneve, brezplačen vpis v Knjižnico Franceta Balan-
tiča in njene podružnice, regresiran vstop v Volčji Potok.

Navzoči župan Občine Kamnik Marjan Šarec ni mogel mimo ugoto-
vitve, da je društvo s svojim delovanjem pomemben člen družabnega in 
družbenega dogajanja v občini. Društvo je izdalo vsakoletni Informator, 
kjer lahko člani poiščejo svoje priložnosti za sodelovanje. Na koncu pa 
še prijazno povabilo DI, da se včlani v društvo več invalidov tudi z ob-
močja naše občine.               Tone Ogorevc

Poznana in aktivna na spodnjem delu Gorenjske je Krajevna organiza-
cija Zveze združenj borcev za vrednote NOB, ki ima 41 članov. Na ne-
davnem občnem zboru so ji gostje iz sosednjih organizacij zaželeli še 
naprej tako uspešno delo kot doslej. Glede uspešnosti se je strinjal tudi 
župan občine Komenda, ki je  izrazil prepričanje in pripravljenost, da v 
skrbi za spominska obeležja v občini  začnejo čim prej urejevati tudi 
lastništva, kjer so obeležja. Prav tako dodo še naprej skrbeli za urejenost, 
obnoviti pa bo potrebno spomenik v Mostah. V razpravi so tudi razmi-
šljali, da bi morda izbrali za osrednjo spominsko svečanost  kakšen 
primernejši čas pred dnevom mrtvih. Imenu za vrednote NOB bi morali  
namreč omogočiti tudi boljšo udeležbo. Na zboru so se tudi  spomnili 
Eda Bohinca in mu ob njegovi 90-letnici čestitali ter zaželeli zdravje. Še 
naprej bodo vsako leto obiskovali najstarejše člane, obeležja ter sodelo-
vali z organizacijami  v Motniku, Špitaliču, Vodicah, Trzinu. Filip Žele-
znik, ki je bil ponovno izvoljen za predsednika, prav tako pa tudi dose-

Skupna skrb za spominska obeležja

danji člani odbora, pa se je zahvalil za sodelovanje Mešanemu pevskemu 
zboru DU, vodstvu društva upokojencev, Osnovni šoli in Občini.

A. Žalar
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OBJAVA, DOGAJANJA

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – 
UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi Pravilnika o spre-
jemu otrok v Vrtec Mehurčki (Uradne objave GOK,, št. 04/2015)

OBJAVLJA

JAVNI VPIS NOVINCEV
v oddelke Vrtca Mehurčki
za šolsko leto 2015/2016

s sprejemom na dan 1. 9. 2016.
Vloga za sprejem otroka je na voljo na spletni strani Vrtca Mehurčki 
(http://www.vrtec-mehurcki.si/) ali v tajništvu vrtca. Izpolnjeno 
vlogo oddate v tajništvu vrtca ali pošljete priporočeno po pošti na 
naslov Vrtec Mehurčki, Glavarjeva cesta 35, 1218 Komenda, najka-
sneje do 31. 3. 2015

Občina Komenda  obvešča, da bodo dne 5. 4. 2016 na spletni strani 
www.komenda.si objavljeni naslednji javni razpisi:

1. Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Komenda za leto 2016, za naslednje ukrepe:

pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvo-  ●
dov,
urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov,  ●
pomoč za plačilo zavarovalnih premij,  ●
posodabljanje kmetijskih gospodarstev,  ●
zagotavljanje tehnične podpore,  ●
pomoč društvom s področja kmetijstva.  ●

2. Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja ma-
lega gospodarstva v občini Komenda za leto 2015, za naslednje 
ukrepe:

pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju pod-  ●
jetništva, 
pospeševanje zaposlovanja,  ●
spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.  ●

3. Javni razpis za sofi nanciranje prireditev in projektov v občini 
Komenda

4. Javni razpis o sofi nanciranju društvenih projektov v občini Ko-
menda

5. Javni razpis za sofi nanciranje humanitarnih programov za leto 
2016

6. Javni razpis za sofi nanciranje programov na področju kulture v 
občini Komenda za leto 2016

7. Javni razpis za sofi nanciranje programov športa v občini Komenda 
za leto 2016

Stanislav Poglajen, l.r.
ŽUPAN 

OBVESTILO

Bioterapija
po metodi Zdenka Domančiča
Terapije izvaja licencirani 
bioterapevt Primož Ferlič
V Kmečkem hramu na 
Križu 11. aprila od,15. do 
20. ure 
Vstopnine ni, prostovoljni 
prispevki.
Telefon 041 221 427 
(Mojca)

Območno srečanje otroških in odraslih folklornih skupin občin Domža-
le – Kamnik je letos organizirala Območna izpostava JSKD Domžale 5. 
marca v Grobljah. Zaplesale so plesalke in plesalci otroških in odraslih 
folklornih skupin iz Domžal, Mengša, Lukovice, Moravč, Trzina in 
otroška folklorna skupina Avrikelj, ki deluje po okriljem Društva naro-
dnih noš na Komendskem ter folklorna skupina DU Komenda. Strokov-
ni svetovalki sta bili za otroške skupine Nina Luša, za odrasle skupine 
pa Branka Moškon.

Srečanja se je udeležilo 6 otroških skupin, 1 mladinska skupina in 7 
skupin odraslih plesalk in plesalcev. Po končanem nastopu vseh skupin 
je za odrasle skupine podala ustno oceno strokovna svetovalka Branka 
Moškon. 

Naša folklorna skupina DU se je predstavila z gorenjskim spletom 
»Ta potrkana«,  z glasbeno spremljavo našega tria, ki pri nobeni folklor-
ni predstavi  

ne more manjkati, ker je sestavni del celotnega vtisa in avtentičnosti 
narodnega izročila. Sklop je bil predstavljen v treh slikah, na koncu pa 
so plesalci še zaplesali hitro polko, ki je bil strokovni svetovalki še po-
sebej všeč. Všečno je pokomentirala razgibano in živahno podajanje, na 
kar ni vlivala niti starost, kar je poudarila s priznanjem, da sta odrska 

postavitev in koreo-
grafi ja, ki je stvaritev 
umetniške vodje naše 
skupine Mojce Mršol, 
na visoki ravni, saj iz-
vajalci plešejo z lah-
koto in sproščeno, da 
se na odru ne mučijo.

Pohvaljena je bila 
tudi naša glasbena 
spremljajoča skupina, 
za katero se vidi, da je 
sestavljena iz godcev 
z dobrim taktom in 
posluhom, ki so glas-
beno dobro povezani 
s plesnim izvajanjem.

Tudi »naša Mojca« 
je bila zadovoljna s 
celotno izvedbo in 
strokovnim mnenjem, 
saj je kvaliteta izvede-

FOLKLORNA SKUPINA DU KOMENDA Območno srečanje v Grobljah
nih plesov plod trdnega dela in discipline z veliko vloženega dela. Že pri 
prejšnjem srečanju je ocenjevalec navdušeno dodal: »le tako naprej«. Pa 
so naši ta nasvet upoštevali!

Tudi naši najmlajši plesalci otroške skupine Avrikelj so bili na dostoj-
ni višini in kvaliteti, primerni njihovim letom. Za to gre priznanje njiho-
vemu vodji Marijanu Rozmanu, ki je tudi avtor odrske postavitve in 
glasbene priredbe.

Bil je prijeten večer in nov dokaz kvalitete obeh skupin.
Tone Ogorevc
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Na februarskem občnem zboru Konjeniškega kluba 
Komenda, ki je lani proslavil 60-letnico delovanja, 
je bil ponovno za predsednika izvoljen Lojze Lah. 
Tako bo Lojze Lah, ki je tudi častni občan Občine 
Komenda, prav sredi novega mandata zabeležil že 
40 let predsednikovanja in delovanja v klubu. Za ta 
skorajšnji visok jubilej mu je Kasaška centrala ozi-
roma zveza Slovenije lani podelila priznanje-nagra-
do za življenjsko delo. 

Klub je pod njegovim vodstvom med drugim 
nekdaj prirejal poznane, množične tombole po Slo-
veniji in potem začel pred dvajsetimi leti tudi se-
jemsko dejavnost v Komendi. Prav skupno delo s 
predsednikovanjem Lojzeta Laha je v minulih dese-
tletjih oblikovalo klub, konjeništvo in zadnji dve 
desetletji sejemsko dejavnost. Z 250 člani je klub že 
kar nekaj zadnjih let poznan kot drugi najboljši v 
Sloveniji, po zmagovitih dosežkih kasačev, po štirih 
dirkah na leto.

Lojze Lah se je vsem za delo in dosežene uspehe 
še posebej zahvalil in poudaril, da je skupno delo bilo in bo tudi v pri-
hodnje pogoj za razvoj in dosežke. Klubu pa so čestitali za delo tudi 
župan občine Komenda Stanislav Poglajen, v imenu Kasaške centrale 
Slovenije pa Ciril Smrkolj in Iztok Purič.  

ANDREJ ŽALAR 

KONJENIŠKI KLUB KOMENDA Drugi najboljši klub v Sloveniji
Po občnem zboru Lojze Lah še naprej predsednik kluba, Franc Čebulj pa podpredsednik. - Organi-
zator že 21. Spomladanskega sejma Komend a, ki bo od 8. do 10. aprila 2016.

Najboljši konji so lani bili Jolly GJ (6 zmag), Ultime Action (4), Jur-
ko, Dakot, in Bumble Blue HČ (3). V tujini so klub uspešno zastopali 
Ramandolo RL (2 zmagi v Trstu), Temas (2 v Budimpešti) in Trilly of 
Nando (1 v Trstu). Najboljši vozniki pa so bili Milan Žan (10x 1. 
mesto, 6x 2., 7x 3.), Roman Jerovšek (9x 1., 5x 2. in 2x3.), Franc 
Čebulj (7x1., 2x 2. in 1x 3. ) Za delo in uspehe se je na občnem zboru 
zahvalil Roman Jerovšek, predsednik Kasaškega odbora v klubu.

Občnemu zboru je predsedoval Franc Čebulj, ki je v novem štiriletnem mandatu podpredse-
dnik Konjeniškega kluba Komenda.

nov za te storitve. Strokovni posvet o Socialni ekonomiji na podeželju 
bo imel z Zavodom Grunt evropski poslanec Franc Bogovič. Zavod za 
gozdove bo pripravil praktični prikaz varnega dela z motorno žago, 
Kancler sistem Pro d.o.o. pa pravilno podrezovanje parkljev. Govedo-
rejsko poslovno združenje bo predstavilo deset krav in tri teleta črno-
bele, lisaste in rjave pasme z avkcijsko prodajo elitnih telet.

Ob brezplačnem vstopu in parkiranju bo organizator - Konjeniški 
klub poskrbel tudi za zabavni program in za gostinske storitve.

Sejemski start v tretje desetletje
Že dve desetletji klub prireja sejme. Tudi letošnji že 21. Spomladanski 
sejem Komenda v organizaciji Konjeniškega kluba s predsednikom 
Lahom bo na okrog 45.000 kvadratnih metrih od 8. do10. aprila. Po 
napovedih organizatorja je tudi tokrat za sejem veliko zanimanje med 
razstavljavci. Predstavili se bodo tudi podjetniki in obrtniki iz občin 
Cerklje, Preddvor in Šenčur. V programu bodo strokovna predavanja o 
Izvajanju del s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in izdajanje raču-
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SEJEM

Od 8. do 10. aprila bo v Komendi spet sejem. 
V vseh teh letih si je pridobil dobesedno že 
blagovno znamko, saj bo tokrat že 21. Spo-
mladanski sejem Komenda. Kako potekajo 
vaše priprave na to veliko komendsko in tudi 
kar slovensko prireditev?

V organizacijskem odboru smo že pred časom 
ugotovili, da ta sejem upravičeno uvrščamo med 
največje sejme v Sloveniji. Ugotovitev, da si je 
sejem že pridobil blagovno znamko je realna 
upoštevajoč število razstavljavcev in obiskoval-
cev. Število enih in drugih se vsako leto poveču-

je. Priprave na to veliko prireditev potekajo po ustaljenem redu, saj 
imamo večletne izkušnje. Seveda naše priprave za izvedbo prireditve 
prilagajamo varnostnim in drugim razmeram, ki so trenutno aktualne. 
Večje število razstavljavcev in pričakovano povečanje števila obisko-
valcev sejma seveda zahteva tudi dodatne organizacijske ukrepe. Za 
obiskovalce sejma pa tudi prebivalce občine Komenda bistvenih spre-
memb, glede na pretekla leta, ne bo.

V zadnjih letih se je število razstavljavcev in tudi obiskovalcev iz 
sejem v sejem povečevalo. Pričakujete tudi tokrat tako?

Vse kaže, da se bo uresničila naša napoved, da bo ta sejem v relativno 
kratkem času tudi največji sejem v Sloveniji. Glede na to, da smo uspe-
li povečati razstavni prostor in tako omogočili prihod večjega števila 
novih razstavljavcev je realno pričakovati, da se bo povečalo tudi števi-
lo obiskovalcev. V primeru ugodnih vremenskih razmer je na tem spo-
mladanskem sejmu realno pričakovati rekordno število obiskovalcev.

S povečevanjem sejma, ki bo tudi tokrat na okrog 45.000 kvadra-
tnih metrih razstavnih površin, so vedno zahtevnejše tudi varnostne 
oziroma prometne priprave in rešitve med sejemsko prireditvijo. 
Pripravljate tokrat kakšne posebne novosti v zvezi s prometom in 
varnostnimi pogoji?

Delo rediteljske službe bomo organizirali tako, da bo zagotovljen red 
na prireditvenem prostoru in da bo zagotovljena optimalna pretočnost 
prometa v času sejma. Urejanje mirujočega prometa je v veliki meri 
odvisno tudi od vremenskih razmer v času sejma. Zagotovili smo dovolj 
parkirnega prostora na okoliških travnikih, vendar so ta parkirišča v 
primeru slabega vremena neuporabna. Če bo vreme slabo, bomo iskali 
druga parkirišča; med drugim tudi na cestnih odsekih, na katerih bo 
popolna zapora. Pred leti smo začeli obveščati obiskovalce sejma, da 
lahko svoja vozila parkirajo na urejenem parkirišču v Poslovni coni 
Komenda (Žeje) od koder je zagotovljen BREZPLAČNI avtobusni 

prevoz do sejma in nazaj. Odziv obiskovalcev je izjemen, v Poslovni 
coni parkira vse več vozil, avtobusi, ki vozijo do sejma in nazaj, pa so 
polni. Pričakujemo, da bo tako tudi v času letošnjega spomladanskega 
sejma. Bistvenih novosti glede prometne ureditve ni, saj se je dosedanja 
ureditev prometa pokazala kot dobra. Glede zagotavljanja varnosti na 
prireditvenem prostoru pa se sproti dogovarjamo in posvetujemo s pri-
stojnimi organi oziroma Policijsko postajo Kamnik.

Kaj svetuje obiskovalcem in razstavljavcem?
S ciljem, da se zagotovi varnost vseh obiskovalcev ter prebivalcev 

občine Komenda in največji mogoč promet bo v času sejma zapora do-
ločenih cestnih odsekov. 

Prosimo razstavljavce, obiskovalce in prebivalce občine Komen-
da, da v soboto, 9. in nedeljo, 10. 4. 2016, med 8.00 in 18.00 uro 
upoštevajo naslednje spremembe:

1. DELNA ZAPORA lokalne ceste 039121 (Moste – Zalog) na od-
seku od objekta Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37, do 
državne ceste Moste-Kamnik, v smeri iz Komende proti naselju Mo-
ste.

2. POPOLNA ZAPORA lokalne ceste št. 039121 (Moste – Zalog) 
na odseku od objekta Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37, 
do objekta občinske stavbe na Zajčevi 23.

3. DELNA ZAPORA lokalne ceste 162041 (Križ-Gmajnica-Ko-
menda) na odseku od križišča s Šolsko ulico na Gmajnici do križišča 
Zajčeve in Glavarjeve ulice v Komendi v smeri od Glavarjeve ulice 
proti Gmajnici.

4. POPOLNA ZAPORA lokalne ceste št. 162021 (Kranjska cesta) 
v celotni dolžini od državne ceste G104 Mengeš – Kranj, do križišča z 
Zajčevo cesto v Komendi.

Spomladanski sejem Komenda
Jelenko Milič, vodja prometa in varnosti med sejmom: »Pričakujemo veliko obiskovalcev. - Parkiranje 
tudi v Poslovni coni, ob slabem vremenu pa tudi na cestah, kjer bo popolna zapora. - Iz Poslovne 
cone tudi brezplačni avtobusni prevoz.« ANDREJ ŽALAR 

Jelenko Milič
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POLITIKA

Osrednja skrb DeSUS so med drugim tudi prizadevanja za primerne 
pokojnine. Pogoji za izredno uskladitev pokojnin, ki jih določa pokoj-
ninski zakon, so po besedah predstavnikov upokojencev v Svetu Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) letos izpolnjeni. Po 
prvih ocenah državnega statističnega urada je bila gospodarska rast lani 
2,9-odstotna. V skladu s pokojninskim zakonom pa se lahko v letu, ki 
sledi letu, v katerem je ugotovljena pozitivna gospodarska rast bruto 
domačega proizvoda, na predlog sveta zavoda in ob soglasju vlade, 
opravi izredna uskladitev. V letošnjem januarju je bila sicer opravljena 
izredna, 0,7% uskladitev, ki pa ni bila izvedena na podlagi pokojninske-
ga zakona, ampak na podlagi proračunskih dokumentov. Tudi PO De-
SUS za Gorenjsko se je pridružil pobudi Sveta ZPIZ, saj se gmotni po-
ložaj upokojencev drastično poslabšuje. Vztraja tudi  pri zahtevah za 
spremembo pokojninskega zakona in pri ustanovitvi Demografskega 
sklada, kot nekakšno rezervno pokojninsko blagajno, ki bo avtonomen. 
Vanj se mora kot osnovne vire prenesti premoženje KAD-a, ZPIZ, Za-
varovalnice Triglav in Modre zavarovalnice in fi nančna sredstva od 
prodaje državnega premoženja.

Vendar žal vlada, oziroma fi nančni minister kljub pritiskom ne popu-
šča, tako da verjetno tudi v letošnjem letu rednih uskladitev pokojnin ne 
bo.

Za OO DeSUS Komenda
Viktorija Drolec

Pojdimo na 
čistilno akcijo

Pred šestimi leti je v Sloveniji potekala velika čistilna akcija Očistimo 
Slovenijo v enem dnevu. Akcije se je takrat v naši občini udeležilo veli-
ko krajanov. Glede na nabrano količino smeti, očiščena divja odlagali-
šča, pometena dvorišča, itd. smo bili prepričani, da smo vse pospravili. 
In da v prihodnjih letih na tem področju ne bomo imeli dela. Upali smo, 
da nas sedaj med sprehodi v naravo ne bodo presenetili kakšni plastični 
okraski na drevju, ob vodotokih, ali v grmovju. Pa žal ni tako. Ko jeseni 
odpade listje, ko so travniki pokošeni in pridelki s polj pospravljeni na 
plan pogleda marsikatera plastenka, pločevinka, odslužena avtomobil-
ska pnevmatika, zavržena opeka, vrečka,… Še vedno je veliko smeti v 
naravi! Še vedno jih je težko odnesti do smetnjaka oziroma odlagališča. 
Lažje je vse pustiti v najbližjem gozdu, ali jih stresti iz avtomobila, 
kjerkoli se nam zdi, da nas ne bo nihče videl. Žal pa s tem vseeno pove-
mo marsikaj o sebi. Kako težko je narediti premik v glavi in kako težko 
se je navzeti lepih navad!

Opažam, da je na vsakoletnih čistilnih akcijah, ki so organizirane v 
aprilu, vedno manj krajanov, ki je pripravljenih sodelovati. Kljub temu, 
da vse pridne na koncu čaka malica. Le kaj bi še bilo potrebno narediti, 
da bi udeležbo na čistilni akciji vzeli kot nekaj samoumevnega? Pripra-
vijo nam vrečke, rokavice, usmerijo nas kam lahko gremo pobirat smeti, 
mi pa še vedno mislimo, da smo z ločevanjem gospodinjskih odpadkov 
naredili vse. Verjemite, kljub temu se še zmeraj nabere veliko smeti. Pa 
zna biti kakšen odpadek tudi naš! Veter lahko odpihne vrečko tudi iz 
našega smetnjaka, ker smo ga pozabili dobro zapreti. Na čistilni akciji 
so vreče s smetmi mimogrede polne in zato ni potrebno veliko časa, da 
z našim delom vsaj malo prispevamo za čisto okolje. Upam torej, da se 
vidimo na letošnji čistilni akciji v čim večjem številu!

Lucija Miklič Cvek, www.ListaVEZ.si

Vse več upokojencev 
ogroženih zaradi 
prenizkih pokojnin

IZ MINISTRIČINE PISARNE

Že leto dni sem pod 
pritiskom visokih kro-
gov v vladi s ciljem, 
da bi Ministrstvo za 
kulturo prevzelo ru-
darske posle črpanja 
vode, monitoringa, 
vzdrževanja rovov ter 
gospodarske posle za-
gotavljanja protipožar-
ne varnost in reševanja 
v rudnikih v likvidaciji 
Kanižarica, Senovo, 
Zagorje in v Idriji, kar 
je bil sklep prejšnje 
vlade. Ministrstvo za 
kulturo je zahtevalo 
razveljavitev nezako-
nitih in absurdnih to-

vrstnih sklepov prejšnje in sedanje vlade, saj so kulturni javni zavodi 
negospodarski, ki se smejo ukvarjati le s kulturo in z njo povezano de-
javnostjo. Za rudarstvo je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo, za fi -
nanciranje rudnikov pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(MGRT) in Ministrstvo za fi nance. 

Za realizacijo absurdnega sklepa prejšnje vlade se skuša protest ru-
darjev v Idriji, ki jim MGRT ni izplačalo plač, prikazati kot odgovornost 
Ministrstva za kulturo. Sredstva za plače rudarjev ima namreč na svojih 
proračunskih postavkah MGRT, ki plač kljub zahtevkom rudnika za leti 
2015 in 2016 še ni nakazalo. 

Prenos rudarskih poslov 
Štirje rudniki v likvidaciji na Ministrstvo za kulturo?

Zgodba z rudarskim posli naj bi bila v interesu določene skupine 
oseb, blizu vrha prejšnje in sedanje vlade (www.pozareport.si). Po 
omenjenih informacijah naj bi bila kultura, ki se na rudarske posle prav 
nič ne spozna, priročno igrišče za netransparentno pretakanje javnega 
denarja v zasebne žepe. 

Načrtovani absurdni posel z očitno močnimi akterji v ozadju pa ima 
kar precej pomanjkljivosti. Bivši minister za kulturo se v članku o tem 
v Delu sklicuje, da gre pri tem poslu za varovanje Unescove kulturne 
dediščine in zavaja, da kultura ne bo trpela na račun fi nanciranja rudar-
ske in drugih gospodarskih dejavnosti. 

Opravljanju rudarskih poslov črpanja vode, monitoringa, vzdrževanja 
rovov ter zagotavljanja protipožarne varnost in reševanja v rudnikih 
Kanižarica, Senovo, Zagorje in v Idriji z Unescovo kulturno dediščino 
pač nima nobene povezave. Prvi trije rudniki niso v ničemer povezani z 
Unescom. Pa tudi dejavnost kulture za kulturne eksponate Unescove 
kulturne dediščine v Idriji ni neposredno povezana z opravljanjem go-
spodarske rudarske dejavnosti. V Idriji je treba rudarsko dejavnost 
opravljati zaradi varnosti premoženja in življenja prebivalcev Idrije, ne 
pa zaradi dejavnosti kulturnega javnega zavoda v Idriji, ki ima lahko 
sedež kjerkoli v Sloveniji. Tudi jašek v Idriji je bil na obzorju, kjer se 
rudarska dela črpanja vode opravlja, namenjen zalitju. 

Ministrstvo za kulturo in njegov javni zavod za realizacijo absurdnih 
sklepov vlad, to je za opravljanje rudarske dejavnosti, za sprejem obve-
znosti in odgovornosti za varovanje življenj in premoženja prebivalstva, 
kar s seboj prinesejo tudi fi nančne obveznosti, nimata ne fi nančnih 
sredstev, ne ustreznih kadrov in ne zahtevnega strokovnega znanja. 

Zaradi nedavne odločitve predsednika vlade dr. Mira Cerarja, da 
mora Ministrstvo za kulturo kljub vsemu navedenemu izpeljati načrto-
vani rudarski posel za štiri rudnike, Ministrstvo za kulturo intenzivno 
proučuje možnosti izvedbe sklepa in njegove fi nančne ter druge posle-
dice za kulturo. 

Mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo
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POLITIKA

Pomembne 
nianse 

“Bistveno je, da gre zakonodaja v smer, ko bodo volivci imeli možnost 
odpoklicati župana, da do anomalij, kakršnim smo priča v Kranju in 
tudi v nekaterih drugih slovenskih občinah, enostavno ne bo prihajalo. 
To preprečuje sedaj veljavna zakonodaja«, je za 24ur zvečer povedal 
poslanec NSi Jernej Vrtovec in še, da je potrebno biti zelo pazljiv, da ne 
bi prihajalo do določenih zlorab, ko bi že manjše število ljudi odločalo 
o ponovnih volitvah.

Med delovnim vsakomesečnim obiskom, to pot v Zg. Savinjski dolini, 
se je vodstvo NSi iz prve roke prepričalo, kako pomembna je lesna in-
dustrija za slovensko gospodarstvo, hkrati pa so kmetje izpostavili 
obremenjenost z »Židanovo« birokracijo. Župan Polzele J. Kužnik je 
kot uspeh predstavil lepo obnovljeni grad Komenda kjer domuje več 
zavodov in knjižnica. 

Iva Dimic, poslanka NSi se je v DZ na odboru za kmetijstvo zavzela 
za uvedbo pavšalne obdavčitve kmetij kot jo poznajo v Avstriji in doda-
la: »Smešno je, da v sosednji Avstriji predelava mleka v jogurt lahko 
spada pod osnovno dejavnost, v Sloveniji pa ne. Enako je tudi pri pre-
delavi sadja in drugih pridelkov. Številni kmetje so razočarani nad na-
stalo situacijo in tako pred dilemo, ali dopolnilne dejavnosti zaradi vseh 
novih stroškov in birokracije sploh še izvajati. Dopolnilne dejavnosti so 
ena od velikih priložnosti slovenskega kmetijstva in so osnova tudi za 
razvoj turizma. Omeniti moram tudi nesprejemljivo spremembo oziroma 
obveznost kmetov, ki imajo dopolnilno dejavnost in so v službi ali upo-
kojeni. Če so do sedaj morali plačevati pavšalne prispevke 5 evrov za 
zdravstveno zavarovanje na ZZZS, je po novi uredbi ta obveznost 32,34 
evra«. (poslanci NSi so bili proti)

Za nami je prečudovita Planica, pred nami pa praznični dnevi. Vsem 
veliko blagoslova Vstalega na vsa dobra dela ter poleg materialnih 
dobrin tudi veliko duhovne milosti.

Krščanski demokrati, OO NSi Komenda, Danica Zmrzlikar

IZ POSLANSKE KLOPI

V začetku leta 2016 smo v Državnem zboru končno obravnavali davčno 
reformo, ki smo jo pripravili v NSi. Čeprav smo bili z vodilnimi pred-
stavniki SMC dogovorjeni, da bodo našo davčno reformo v prvi obrav-
navi podprli, so pri glasovanju podlegli Desusovim pritiskom. DeSUS 
je namreč vladni koaliciji zagrozil z izstopom, če bi v SMC podprli 
karkoli, kar je predlagala NSi. S tem je vladna koalicija znova dokazala, 
da jim je pomembnejše politično preživetje kot pa dobrobit ljudi. 

Sredi leta 2015 smo v NSi pripravili paket konkretnih ukrepov, s ka-
terimi smo hoteli zmanjšati obdavčenje plač, uvesti drugačno dohodnin-
sko lestvico, zmanjšati obdavčitev božičnice in drugo. Če pogledamo 

Sabotaža davčne reforme
čez palec, si približno polovico vaše plače vzame država. Posledica vi-
soke obdavčitve plač je več dela na črno, več izplačil gotovine na roke 
in več selitev proizvodnje v države z nižjo obdavčitvijo dela. Osnovni 
cilj, ki bi ga morala imeti pred očmi vsa politika, je, čim več novih de-
lovnih mest. Zavedati bi se morali, da denar ne raste na drevesu. Vse 
državne blagajne namreč polnimo državljani, ki državi plačujemo pri-
spevke in davke. Čim več jih je, boljše šole, bolnice in ceste lahko gradi 
država. Ko smo s strokovno skupino v NSi pripravljali ukrepe, je bilo 
naše ključno vodilo, kako povečati neto izplačila državljanom in hkrati 
ne povečati obremenitev gospodarstva. To je edina kombinacija, ki 
lahko poveča domačo potrošnjo in hkrati ne ogrozi delovnih mest. Našli 
smo način. Pripravili smo ukrep, kjer letno 3300 evrov vašega zaslužka 
ne bi bilo obdavčeno oziroma oprispevčeno. Konkretno to pomeni, da 
vam država mesečno od 275 evrov ne bi vzela nič. Teh 275 evrov bi 
bilo neobdavčenih. Zaradi manjše obremenitve plač s prispevki, bi pri 
minimalni plači na vaš račun dobili 50 evrov več, vendar bi kljub temu 
strošek za vašega delodajalca ostal nespremenjen. 

Davčno reformo, ki smo jo preteklo leto pripravili v NSi, je podprla 
strokovna javnost. Podprle so jo delodajalske organizacije. Politikantsko 
pa jo je zavrnila vladna koalicija. Očitno je bilo za DeSUS maščevanje 
Novi Sloveniji pomembnejše kot dobrobit ljudi. Izgubljena bitka pri 
davčni reformi mi ne jemlje upanja. Za izboljšanje poslovnega okolja se 
bomo borili tudi v prihodnje. Pred tednom sem tako v proceduro že 
vložil zakon, ki odpravlja davčne blagajne za gasilska društva in vse 
ostale poslovne subjekte in društva, ki niso zavezanci za DDV. Zakon 
bo na dnevnem redu konec marca.

MATEJ TONIN, poslanec

V torek, 1. marca 2016, je bila v Domu kulture Kamnik »okrogla miza« 
z naslovom Brez odpadkov (Zero Waste). Dogodka pod okriljem lokal-
nega odbora SMC Kamnik-Komenda se je udeležilo presenetljivo veliko 
občanov Kamnika in Komende.

Rok Novak, vodja iniciative »Zero Waste Kamnik« in kasneje tudi 
povezovalec je napovedal srečanje, predstavnica Ekologov brez meja 
Erika Oblak pa glavne vsebine gibanja. Poudarek je bil na preprečevanju 
nastajanja odpadkov že ob sami zasnovi izdelkov in storitev. Ob tem je 
bilo presenetljivo, da je Slovenija pri tem na zavidljivo visoki ravni, 
čeprav še zelo pešamo pri zmanjševanju odloženih odpadkov. 

Po uvodnem  predavanju je Jože Gregorič iz podjetja Snaga v pogo-
voru poudaril ozaveščanje prebivalcev, saj smo potrošniki najbolj klju-
čen del verige pri ravnanju z odpadki in njihovem nastajanju. Matjaž 
Srša iz občine Kamnik je predstavil kamniške izkušnje in dejavnosti za 
boljše ločevanje odpadkov. Bolj podrobno je potem to opisal Gregor 
Kranjec iz podjetja Publicus, ki je naštel vrsto storitev, ki jih podjetje 
nudi v občinam; od ločenega zbiranja embalaže in organskih odpadkov, 
do zbiranja elektronske in električne opreme, oblačil, novega pilotnega 
projekta zbiranja odpadnih olj in drugih storitev. Pogovor je nanesel 
tudi na novi Regionalni center za ravnanje z odpadki v Ljubljani (RCE-
RO), kjer bodo v prihodnosti obdelani tudi Kamniški odpadki. Gre za 
velik objekt, primeren za vzorec Brez odpadkov. Predstavlja opazno 
znižanje  odpadkov in nove tehnologije ravnanja. Zanimiva turistična 
iztočnica je bila tudi izpostavljena Vrhnika, ki je s svojo zgodbo z od-
padki postala zanimivost za  Evropo in svet. RCERO v Ljubljani je tudi 
zato organiziral vodene ekskurzije skozi objekte. Pri turizmu je pogovor 
zajel tudi smeti, ki jih »prinašajo« turisti. In ugotovitev? »Eko« pred-
znak je postal dobra iztočnica pri promociji turizma in pomemben del 
odločitve turista, kje bo preživel svoje počitnice. 

Okrogla miza se je izkazala za informativno. Zato bo iniciativa v 
Kamniku organizirala še podobna srečevanja; tudi s šolami, vrtci in z 
ostalimi društvi v Kamniku in Komendi.                               Rok Novak 

Brez odpadkov 
(Zero Waste) 
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DOGAJANJA

Kako po dobri 
četrtini manda-
ta ocenjujete 
delo in dogaja-
nja v občini in 
vlogo NSi pri 
tem?

Začetek štirile-
tnega mandata z 
novim županom 
in delno preno-
vljeno ekipo Ob-
činskega sveta je 
v prvi vrsti prine-

sel s seboj zavedanje, da nasprotovanja drug 
drugemu ne bodo prinesla nič dobrega. Zave-
damo se, da nosimo odgovornost za razvoj 
našega kraja in za kvaliteto bivanja ljudi, ki tu 
živijo. OO NSi Komenda je zavzel stališče, da 
bomo podprli dobre projekte v občini, prisluh-
nili ljudem in poskušali v okviru razpoložljivih 
možnosti prispevati k dokončanju projektov, ki 
služijo našim občanom in ki jihje NSi že do 
sedaj podpirala.

Delo Občinskega sveta ni samo sodelovanje 
na kolegijih župana, občinskih odborih in ob-
činskih sejah, pač pa je naše delo vezano tudi 
na potrebe in želje krajanov, ki se na nas obra-
čajo s svojimi predlogi in željami.

ANDREJ ŽALARV OGLEDALU: OBČINSKA SVETNICA MARTINA PREZELJ (NSi)

Infrastruktura po celi občini, središče Komende…
V Občinskem svetu deluje 6 strank in 3 liste, 

ki v nasprotju s prejšnjim mandatom z usklaje-
nim delovanjem poskušajo prispevati k razvoju 
občine.

Kakšno usmeritev zagovarjate v NSi v ob-
činskem svetu pri oblikovanju in uresniče-
vanju programa v prihodnje do konca 
mandata?

Do konca mandata se bo NSi v Občinskem 
svetu zavzemala za dokončanje začetih projek-
tov, ki sledijo potrebam občanov. Želimo si, da 
se s sredstvi kohezije uredi komunalna infra-
struktura po celi občini, da se razreši vprašanje 
in uredi središče Komende, da se tudi v obrob-
nih krajih občine omogoči enakovreden razvoj, 
še posebej pa smo se v NSi že z začetkom 
mandata zavzeli za razvoj gospodarstva in tu-
rizma v naši občini. Skupaj s člani Odbora za 
drobno gospodarstvo in turizem ter KK Ko-
menda smo začeli s projektom – Predstavitev 
domačih obrtnikov in podjetnikov na sejmu. 
Naša želja je bila, da bi bila mogoča predstavi-
tev tako na spomladanskem kot tudi na jesen-
skem sejmu. Razpoložljive možnosti proračuna 
nam za zdaj ne dopuščajo predstavitev dvakrat 
letno. Tako kot v lanskem letu, bomo tudi v tem 
letu na jesenski sejem povabili obrtnike in 
podjetnike občine Komenda k predstavitvi 

svojih dejavnosti. V tem letu bo zaradi nove 
zakonodaje KK Komenda prijavil projekt – 
Predstavitev domačih obrtnikov in podjetnikov 
v šotoru Občine Komenda na razpis za sofi nan-
ciranje prireditev in projektov v Občini Ko-
menda. Z aktivnostmi glede prijav bomo priče-
li v mesecu juniju. Ob tem pa ne gre pozabiti, 
da se bodo v okviru sejma na občinskem pro-
storu predstavljala tudi domača društva in klubi. 
Komenda je kraj, ki se lahko pohvali s preko 60 
društvi in klubi, ki dajejo kraju svoj pečat.

In če strnete, katere so najpomembnejše 
naloge?

Najpomembnejše naloge, ki so pred nami 
so:

dokončanje komunalne infrastrukture po   ●
celi občini v dogovorjenem roku,
prostorska razširitev zdravstvenega centra   ●

Revita,
pridobitev novih prostorov za potrebe OŠ   ●

Komenda Moste s sanacijo podstrešja na 
OŠ v Komendi,
strategija razvoja občine, kjer se bo upo-  ●

števalo vse ciljne skupine; od najmlajših 
do najstarejših.

V NSi bomo delovali v skladu z vizijo – 
BLIZU LJUDEM in KONKRETNO ZA 
LJUDI.

Svetovna popotnika dr. Marko in dr. Angelca 
Žerovnik sta izdala knjigo o njunih 25 potova-
njih v 457 dneh v 36 dežel zunaj Evrope. Na-
slovila sta jo Potovanja, podnaslovila pa Doži-
vljanje sveta iz prve roke. Kako, sta v besedi in 
sliki opisala in prikazala na 418 straneh forma-
ta A4, s 1029 barvnimi fotografi jami in 41 ze-
mljevidi. Besedilo je na podlagi Angelčinih 
sprotnih podrobnih zapisov na potovanjih, la-

Knjiga potovanj zakoncev Žerovnik
stnih spominov na prehojene poti in obiskane 
dežele ter dosegljivega informativnega in 
strokovnega gradiva napisal njen mož Marko, 
ki je tudi zbral in računalniško obdelal lastne 
objavljene fotografi je; prav tako besedilo knji-
ge. Angelca je vse skupaj pregledala, še sama 
kaj dodala, vnesla korekture. Besedilo je lekto-
rirala Jasmina Vajda Vrhunec, knjigi pa je lepo 
zunanjo podobo dal slikar in grafi čni oblikova-
lec Dušan Sterle.

Na začetku knjige je predstavitev zakoncev 
dr. Marka in dr. Angelce Žerovnik: njunega 
izobraževanja ter dosedanjega zelo obsežnega 
pisnega (tudi knjižnega), strokovnega in razi-
skovalnega dela. Sledi krajši uvod, nato pa 
opisane dežele od zadnje obiskane Venezuele 
(v letu 2015) do prve Sovjetske zveze in Uzbe-
kistana (v letu 1967). Na začetku vsake dežele 
je njen zemljevid, nato naveden razlog, zakaj 
sta se jo odločila obiskati, sledijo za takšno 
delo nujni zgodovinski in zemljepisni podatki, 
opis prebivalstva in drugo potrebno, različno 
od dežele do dežele. 

Povabilo Odpravimo se na pot nas nagne, da 
z Markom in Angelco v besedi in fotografi ji in 
drugem objavljenem gradivu prepotujemo 
obiskane dežele od Južne Amerike, Afrike, 
Bližnjega vzhoda do daljne Azije. Za večino 
od njih smo vsaj slišali ali brali, jih videli po 
televiziji, za nekatere pa verjetno prvič. To še 
bolj prebudi našo radovednost in zanimanje 

zanje. Za Argentino vsi vemo, za Egipt tudi, 
prav tako za Indijo, Vietnam, Kitajsko; veliko 
manj pa poznamo Nepal, Mjanmar, Bali, da ne 
omenjam indijskih zveznih držav (na primer 
Radžastan ali Keralo) in drugih dežel (Papuo 
Novo Gvinejo, Socotro), v katere sta tudi poto-
vala zakonca Žerovnik in jih podrobneje pred-
stavila v knjigi.  

Posebno pozornost sta na potovanjih name-
nila naravnemu okolju, kulturni pokrajini in 
kulturnim znamenitostim, navadam in običajem 
ljudi, šolstvu, zdravstvu, prehrani, živalstvu in 
rastlinstvu, verovanju in praznovanju itd. 

Knjiga je najprej, kar daje slutiti že naslov, 
zbir potopisov. Ker sta jo pisala strokovnjaka – 
Marko je doktor geografskih znanosti in karto-
graf, Angelca pa doktorica defektoloških znano-
sti in specialna pedagoginja – je tudi strokovno 
delo. Pravi učbenik o obiskanih deželah. Je pa 
tudi, kar zlasti vabi k branju, berljiva, z dovolj 
velikimi črkami, vsebinsko pestra, podatkovno 
in informativno bogata ter zanimiva. 

Svetovna popotnika zakonca Žerovnik je k 
pisanju tako zahtevnega in obsežnega dela 
najprej vodila želja, da bi sama ohranila zase, 
kar sta v toliko letih videla, odkrila, spoznala v 
pogovorih in pri srečanjih z domačini pa tudi 
sicer v obiskanih deželah, nato pa to tudi po-
sredovala drugim. Predvsem duhovno bogastvo 
doživetega! 

Jožef Pavlič
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Članice skupine TEAM A nivo Twirling in 
mažoretnega kluba Komenda so zimske po-
čitnice izkoristile za intenzivne priprave na 
državno prvenstvo. Od petka, 19. februarja, 
do nedelje, 21. februarja 2016, so pridno tre-
nirale novo koreografi jo v športni dvorani na 
Rogli, kjer so imele odlične pogoje za delo. 
Poleg treningov, pa so se tudi zabavale in 
uživale na snegu. Novo koreografi jo bodo 
premierno predstavile na fi nalu 16. Odprtega 
državnega prvenstva Mažoretne in twirling 
zveze Slovenije. 

Mini in polfi nale
V soboto, 5. marca 2016, je v Horjulu pote-

kalo fi nale za posameznike za 1. in 2. nivo. 
Članice Twirling in mažoretnega kluba Ko-

Tečaj računalništva za starejše na način 
druženja z mlajšo generacijo je v zaključni 
fazi. Letos se je za tak način računalniškega 
opismenjevanja odločilo kar petindvajset naših 
občank in občanov, mladih »učiteljev » pa je 
bilo enajst. V skupinah po tri ali dva so opravi-
li deset srečanj po dve šolski uri. »Učitelji« so 
zadovoljni, ker so imeli dojemljive in poslušne 
»učence«, le-ti pa, da so se imeli priložnost ob 
koristnem pridobivanju novih veščin, preživeti 
nekaj kvalitetnega časa z mlado generacijo.

Delavnice zdrave in uravnotežene prehra-
ne je Olga Hace letos pripravila malo drugače. 
Tako je povabila nekaj domačinov, da so nam 
predstavili svoje storitve in izdelke. Vse bolj se 
nas namreč večina zaveda, da je hrana, pridela-
na v bližini doma, boljša in ravno tako tudi iz-
delki iz naše neposredne bližine. Tako so se 
nam predstavili: Pekarna Hrovat, Kmetija 
Jamšek iz Most, Kmetija Zadrgal oziroma 
Grunt iz Komende, Korbar Darko, ki pripravlja 
vegeterjanske obroke za vrtce, šole in nekatere 
posameznike in Janez Ferjuc z glinenimi izdel-
ki. Čeprav so vsi domačini, smo izvedeli veliko 
novega: od tega, kako neizmerno zdravo je su-
rovo, domače mleko, ki ga lahko nabavimo na 
mlekomatu poleg trgovine Tuš v Mostah; kaj 
vse se pozdravi z glino, obstaja celo zobna pa-

VIKTORIJA DROLEC

Prizadevanja za kakovostno starost in 
medgeneracijsko središče
Dogajanje v Medgeneracijskem društvu za kakovostno starost in v Zavodu Medgeneracijsko 
središče Komenda

sta, bazirana na glini in 
primerna za težave z 
dlesnimi; potem kako 
lahko pripravimo oku-
sen vegeterijanski obrok 
za otroke; kaj vse doma 
pridelanega in izdelane-
ga se lahko kupi na 
Kmetiji Zadrgal; od jo-
gurtov pa do domačih 
testenin; in da so kre-
mne rezine Pekarne 
Hrovat tako dobre, če 
ne celo boljše, kot znane 
blejske. Zato priporoča-
mo vsem našim občanom, da, če že še nimamo 
nove sodobne trgovine, da si vsaj privoščimo 
dobrine pridelane in izdelane v naši občini in z 
nakupom zagotovo ne bomo razočarani.

Tedenska srečevanja v treh medgeneracij-
skih skupinah potekajo nemoteno. Tudi letos 
smo marca v počastitev meseca žensk pripravi-
li skupno slovesno srečanje, na katerega smo 
povabili mlado igralsko skupino z Osnovne 
šole Komenda Moste. Z velikim navdušenjem 
smo si ogledali igrico Žarka Petana, Pet Pepelk, 
saj so bili vsi mladi igralci več kot odlični. 
Najlepša hvala gospe ravnateljici Miri Rek in 

mentorici gospe 
Jožici Plevel, 
saj sta bili brez 
oklevanja pri-
pravljeni na so-
delovanje z na-
šim društvom.

Organiziranje 
tečajev nem-
škega in angle-
škega jezika za 
starejše je naš 
prispevek k vse 
bolj potrebnemu 

Komendčanke na pripravah na Rogli
menda so se odlično odrezale in dosegle kar 5 
zlatih, 8 srebrnih in 1 bronasto medaljo. 

V nedeljo, 6. marca 2016, je bilo prav tako v 
Horjulu polfi nale za solo in freestyle kategorije 
za 3. nivo in za B nivo. V fi nale se je uspelo 
uvrstiti Saši Kočar, Evi Osredkar in Ariani 
Andoljšek.

Vsem dekletom iskreno čestitamo in jim 
želimo uspešne priprave na fi nale 16. odpr-
tega državnega prvenstva, ki bo 23. in 24. 
aprila 2016 v Kranju v dvorani Zlato polje, 
kjer bo iz komendskega kluba tekmovalo 
skupaj več kot 50 tekmovalk. Prav vsem 
želimo uspešne nastope! 

Vse občanke in občane občine Komenda 
pa vabijo, da pridejo navijat.

(-až)

vseživljenjskemu učenju. Tudi letošnjo sezono 
imamo tri skupine tečajnikov angleščine in eno 
skupino nemščine. Skupine niso velike, do deset, 
tako da je učenje prijazno in učinkovito.

Zavod Medgeneracijsko središče Komen-
da ima že osmo leto koncesijo za izvajanje 
socialno varstvene storitve pomoči družini na 
domu. Ta storitev je namenjena osebam, ki so 
starejše od 65 let in potrebujejo zaradi starostne 
onemoglosti, invalidnosti ali kroničnih obolenj 
pomoč za bivanje v domačem okolju. S tem si 
lahko odložijo bivanje v domovih za starejše. 
V lanskem letu nam je uspelo narediti precej-
šen preboj, saj smo povečali število uporabni-
kov pomoči na domu iz januarskih sedem, na 
decembrskih trinajst. Temu posledično smo 
morali povečati tudi število zaposlenih z ene, 
na dve in pol zaposlitvi. Storitev pomoč na 
domu vsebuje pomoč pri gospodinjskih opra-
vilih, pri osebni higieni in pri ohranjanju soci-
alnih stikov. Izvajamo jo vse dneve v tednu (ob 
koncu tedna kot tudi v praznikih) od 7. ure 
zjutraj pa do 19.00. Cena ob praznikih je 4,54 
€, ob koncu tedna pa 5,90 €. 

Če menite, da bi vam tovrstna storitev 
olajšala vaše življenje, brez pomislekov po-
kličite na tel.: 040 842 776.
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ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
Marec 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. 

Na občnem zboru gasilskega društva Komenda so ocenili, da je bilo minu-
lo leto v  njihovem društvu delovno in uspešno. Še posebno pozornost 
namenjali organiziranju, izobraževanju, tekmovanjem in akcijam. Društvo  
že ves čas aktivno vključuje v svoje delo vse generacije, izobražuje svoje 
člane, skrbi za svojo opremo in dom. Letos so naredili ograjo za gasilskim 
domom, da bo za najmlajše še bolj varno. Podelili so priznanja  najzaslu-
žnejšim mladim gasilcem, kar jim bo v spodbudo za delo v bodoče. 

Mladi gasilci pa so imeli že 9 občni zbor gasilske mladine. Pregledali so 
delo v preteklem letu, izrazili cilje in želje za letošnje leto in izvolili dele-
gata za članski občni zbor. Tudi tekmovanja so se že začela, zato se je 5 
ekip udeležilo občinskega gasilskega kviza, kjer smo pri pionirjih osvojili 
zlato medaljo. Tri ekipe so nas zastopale na regijskem kvizu v Mengšu, 
kjer so se dobro odrezali. Naslednje tekmovanje za mladino je orientacijski 
tek. Pripravljajo pa se tudi na državno gasilsko tekmovanje v Kopru.

Članicam A PGD Komenda je uspelo osvojiti naslov pokalnih prva-
kinj v zimski gasilski ligi v hitrem spajanju sesalnega voda. Pri vsako 
leto močnejši konkurenci jim je uspelo premagati za mnoge neprema-
gljive članice A iz Hajdoš, ki so že kar nekajkrat našo državo zastopale 
na gasilski olimpijadi.  

V pokalnem tekmovanju hitrega spajanja  sesalnega voda je sicer tek-
movalo 33 ženskih ekip. Na posameznem tekmovanju so se jim lahko 
pridružile tudi ekipe, ki v ligo niso bile prijavljene. Od šestih tekem je 
bilo upoštevanih pet najboljših rezultatov.  Našim članicam A PGD Ko-
menda se v skupni seštevek štejejo rezultati na posameznih tekmovanjih: 
dve prvi mesti, eno drugo mesto in dve tretji mesti. Na zadnjo tekmovanje 
sta obe ekipi prišli z enakim številom točk, zato je o zmagovalki odloča-
la zadnja tekma v Novi cerkvi, kjer so članice A PGD Komenda v fi nalu 
premagale članice A 
PGD Hajdoše.

Veselje in prosla-
vljanje pa ne bosta tra-
jala dolgo. Dekleta 
bodo takoj začela tre-
nirati za občinsko ga-
silsko tekmovanje, za 
letno ligo in seveda za 
državno gasilsko tek-
movanje, ki bo junija v 
Kopru. Njihov cilj je 
čim boljša uvrstitev na 
državnem tekmovanju 
in morebitna udeležba 
na kvalifi kacijah za 
gasilsko olimpijado. 
Vsi si želimo, da se jim 
želje uresničijo. 

OSAT – Letošnja zima je bila tako »topla«, 
da se kar precej osatov ni  moglo skriti pod 
snežno odejo. Februarski se je bohotil na 
Križu. Pa ne za domom Prostovoljnega ga-
silskega društva (PGD) Križ, ampak za 
Agro Emono, ki z gasilci nima nobene po-
vezave. Zato pojasnilo in opravičilo. Je pa 
zato v marcu, pomladnem mesecu toliko 
bolj  neprijeten sprehod po Šolski poti za 
mlade mamice in očete. Blatna preseneče-
nja namreč doživljajo ob vsakem malo ve-

čjem dežju. Ne veste kje? Pojdite v dežju po Šolski poti. Tam,  kjer 
ne boste mogli enostavno naprej, tam je ta Osat.

Uspešno in delovno leto

Priznanja za 10 let dela Nina Kern, Eva Štebe, Barbara Štebe, 
Gašper Juhant, Luka Štirn; za 20 let Anton Glavač, Aleš Lončar; za 
30 let  Matjaž Mencigar; za 40 
let Marko Korbar, Andrej Ura-
nič; za 50 let Peter Peterlin, za 
60 let Ivan Gašperlin. Priznanje 
Gasilske zveze III. stopnje pa so 
prejeli  Rok Repenšek,  Aljaž 
Štebe in Matic Smrekar. V čin 
gasilca I. stopnje sta napredova-
la Iva Štebe in Jure Ravnikar, v 
čin gasilski častnik II. stopnje 
Boštjan Dacar, v čin gasilski ča-
stnik I. stopnje Aleš Mencigar 
inv čin višji gasilski častnik II. 
stopnje Drago Potokar. 

Članice A najboljše 
 v Sloveniji

ČEBELA – V vsakdanjem dogajanju 
nam najbrž izraz Hitro spajanje sesal-
nega voda ne pove veliko. Če se pogo-
varjamo o požaru in gasilskem reševanju 
oziroma gašenju pa je drugače. Pomeni 
čas, da priteče voda, ki gasi ogenj. Prej 
priteče, boljši je lahko končni izid ča-
sovne bitke. In nekaj podobnega so do-
segle na zadnjem tekmovanju članice A 
Prostovoljnega gasilskega društva Ko-
menda. Osvojile so naslov pokalnih pr-
vakinj med 33 ekipami na šestih tekmo-
vanjih v različnih krajih v Sloveniji. In 
da je uspeh še toliko večji, premagale so 
ime že lep čas najboljših - Hajdoše. Za vztrajno in trdo delo  in naj-
boljši rezultat hitrega spajanju sesalnega voda pomladna ČEBELA 
članicam A PGD Komenda. 

ČEBELA za marec 2016

OSAT za marec 2016
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Nadarjeni smučarski 
skakalci iz SSK Men-
geš so pod vodstvom 
glavnega trenerja Ale-
ša Selaka tudi prejšnji 
mesec pridno osvajali 
kolajne in nizali lepe 
uvrstitve. Po Benja-
minu Bedraču, ki se je 
že konec januarja v 
Sebenjah pri Tržiču 
veselil naslova držav-
nega prvaka med dečki 
do 10 let, si je naziv 
najboljšega v Sloveni-
ji priskakal tudi Jure 
Močnik, ki je 20. fe-

bruarja v Kisovcu pri Zagorju slavil zmago v konkurenci do 14 let.
Le za las pa se je zlata kolajna izmuznila Taju Ekartu, ki je kljub temu, 

da je bil najdaljši v obeh serijah, na državnem prvenstvu na Gorenji 
Savi pri Kranju za pičle 0,3 točke zgrešil lovoriko. Obetavni mladenič 
iz Komende se je zatem na zmagovalni oder zavihtel tudi konec febru-
arja v Žireh, kjer se je na tekmi za pokal Cockte izkazal s tretjim mestom. 
Ob omenjenih upih se je z odličjem na državnem prvenstvu ovenčal 
tudi Nik Smerajc Bergant, ki je v Planici osvojil tretje mesto med cici-
bani (do 9 let).

V svetovnem pokalu pa barve mengeškega kluba še naprej dostojno 
zastopa Anže Lanišek, ki je imel nadvse turbulentno norveško turnejo. 
Po spodletelem nastopu na znamenitem Holmenkollnu se je do točk 
znova dokopal v Trondheimu, kjer je zasedel 19. mesto. Noči po tam-
kajšnji preizkušnji pa ne bo ohranil v najlepšem spominu, saj zaradi 
zastrupitve s hrano ni mogel zatisniti očesa.

Glede na to, da je moral 19-letni Domžalčan poiskati celo pomoč pri 

Tradicionalni občinski veleslalom je bil letos 6. marca v Kranjski 
gori na progi Brsnina. Kljub slabi vremenski napovedi in praktično 
dežju še nekaj ur pred pričetkom tekme, nam je vreme ponovno 
prizaneslo. Ko je ratrak na novo poravnal Brsnino, je prenehalo 
snežiti in skozi oblake je pokukalo sramežljivo sonce. 

Veleslaloma se je udeležilo skoraj 50 tekmovalcev, med njimi tudi 
župan s soprogo. Razdeljeni v standardnih 17 starostnih kategorij, od 
predšolskih do veteranov, so se prav vsi udeleženci dvakrat pogumno 
spopadli s progo. Za končno uvrstitev je štel najboljši rezultat. V svoji 
kategoriji so se pomerili tudi borderji, izven konkurence pa so tekmova-
li tudi člani kluba, ki nimajo stalnega bivališča v Občini Komenda. 

Po posameznih kategorijah so občinski prvaki postali: v najmlajši 
kategoriji predšolskih otrok Leni Sitar in Rok Podgoršek. Pri učencih 
prve triade sta zmagala Hajdi Trebušak in Patrik Kosec. V kategoriji 
učencev druge triade sta občinska prvaka postala Ajda Kočar in Luka 
Korbar. V kategoriji triade pa Miha Ovijač.

Pri mladincih do 20 leta je zmagal Žan Lužar. Pri članih in članicah 

VELESLALOM Občinsko prvenstvo v Kranjski gori
med 20 in 30 letom je pri puncah prvo mesto dosegla Sara Štebe, ki je 
progo prevozila z najboljšim ženskim časom, pri fantih pa je zmagal 
Luka Dobnikar.

V kategoriji 30-40 let je letos ponovno prvo mesto osvojil Blaž 
Strehovec, pri dekletih pa Mihaela Mordej Sitar. 

V najštevilčnejši kategoriji 40-50 let je letos pri fantih z najhitrejšim 
časom dneva prvo mesto dosegel Tomaž Korbar pred lanskim zmago-
valcem Emilom Zgoncem. Na stopničke pa se je v hudi konkurenci po 
dolgih sušnih letih končno povzpel tudi Robert Slapnik. 

V kategoriji nad 50 let je zlato medaljo ponovno pobrala Tatjana 
Lužar pred Mihelo Poglajen. Nadvse zanimivo je bilo pri članih 
50+let, kjer je po lanskoletni pavzi občinski prvak spet Franc Streho-
vec. V tej kraljevski kategoriji je tekmoval tudi župan Stanislav Pogla-
jen, ki je dosegel nehvaležno četrto mesto, je pa prvo mesto dosegel v 
posebni županovi kategoriji.  

Medalje in pokala za najboljši čas je ob pomoči najmlajših članic 
kluba slovesno podelil gospod župan, za kar se mu iskreno zahvaljuje-
mo. Po skupinski sliki 
pa je v Kranjski gori 
spet začelo deževati ...

Za udeležbo se vsem 
udeležencem še enkrat 
zahvaljujemo in vas 
vabimo, da se nam po-
novno pridružite nas-
lednje leto. Smučarski 
pozdrav!

SK Komenda

Nadarjeni smučarski skakalci 
Od državnih naslovov do točk za svetovni pokal. - Leon Šarc je s 13. mestom na mladinskem svetov-
nem prvenstvu v Romuniji dosegel najboljšo slovensko uvrstitev v nordijski kombinaciji.

zdravnikih, ki so mu dali infuzijo, je bil že uspeh, da se je dan pozneje 
sploh udeležil tekme na letalnici v Vikersundu. Da pa je na drugi tekmi 
na največji napravi na svetu – čeprav še ni bil stoodstotno pri močeh – 
poletel do 21. mesta, pa že meji na pravi mali čudež.

Nove točke si je nato s 25. mestom izbojeval tudi v Lahtiju, od koder 
je odpotoval naravnost na mladinsko svetovno prvenstvo v Rasnovu, 
kjer pa se mu ni izšlo po načrtih in željah, saj je več pričakoval tako od 
posamične tekme (16.) kot tudi od ekipne preizkušnje, na kateri je s 
kolegi iz slovenske reprezentance pristal na petem mestu.

Iz mengeškega kluba je v Romuniji tekmoval tudi nordijski kombina-
torec Leon Šarc, ki je preizkušnjo s skokom na 100-metrski napravi in 
tekom na 10 kilometrov končal na 25. mestu, na polovico krajši razdalji 
pa je bil kot najboljši Slovenec zelo dober trinajsti. To uvrstitev si je 
19-letnik iz Šmarce pri Kamniku priskakal in pritekel tudi na tekmi za 
alpski pokal v Planici.

V celinskem pokalu oziroma »2. svetovni ligi« v smučarskih skokih 
pa je točke bolj ali manj redno zbiral Vrhpoljčan Matjaž Pungertar, ki je 
najprej v Planici izvlekel 20. mesto, zatem je v Zakopanah zasedel 17. 
in 25. mesto, v Iron Mountainu je pristal na 28. mestu, v Brotterodeju pa 
je bil dvajseti.

V klubu se sicer 
vsem podpornikom 
zahvaljujejo za dose-
danjo pomoč in pro-
sijo, da SSK Mengeš 
podprete tudi v akciji, 
ki poteka pri »naj-
boljšem sosedu«. 
Hkrati vse, ki bi se 
radi preizkusili v 
skokih, vabijo na tre-
ning.

Miha Šimnovec

Prvo mesto Benjamin Bedrač

Prvo mesto Taj Ekart
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INŠTRUKCIJE PREM
matematika, fi zika, kemija

Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.
www.prem.si, 031 361 305

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

V naši hrani, 
kozmetiki, teh-
ničnih izdelkih, 
oblačilih, stano-
vanju oziroma v 
našem okolju 
na sploh je vse 
več nevarnih 
kemikalij, ki 
škodljivo vpli-
vajo na naše 
zdravje in eko-
sistem. Povzro-
čajo alergije, 
vnetja, motnje 

delovanja žlez ter v naravi rušijo kemijsko 
ravnovesje.

Dandanes številna podjetja in multinacio-
nalke zalagajo police trgovin z vedno novimi 
agresivnimi čistili sintetičnega izvora, ki so 

Med nami živi 
kar nekaj veganov 
in tokratni jedil-
nik je namenjen 
njim. Priporočam 
špinačno pogačo 
in pisano solato. 
Ker je testo za 
pogačo pripra-
vljeno brez jajc in 
masla, je bolj 
drobljivo, zato se 
pa kar topi v 
ustih. Solato lah-

ko pripravimo že kar v naprej in se zato posve-
timo samo pogači. Razkošje solate je v njenih 
barvah, vijolična in oranžna sta res nenavadna 

Nevarne kemikalije v čistilih
zaradi svoje kemijske sestave poceni, enostav-
na za izdelavo in učinkovita za odstranjevanje 
madežav, a žal prepogosto tudi škodljiva za 
naše zdravje in okolje.

Pred nekaj desetletji sintetična čistila niso v 
taki meri okupirala našega vsakdana. Ljudje so 
poznali in pogosteje uporabljali naravna čistilna 
sredstva, med katera sodita tudi soda bikarbona 
in alkoholni kis. Slednjega lahko v kombinaciji 
z vodo uporabljamo za čiščenje stekel, ki jih na 
koncu obrišemo s časopisnim papirjem. Pasto 
iz kisa in soli lahko uporabimo za čiščenje ba-
krenih predmetov. Da nekoliko omilimo nepri-
jetni vonj kisa, pa čistilu lahko dodamo kapljico 
ali dve eteričnega olja. Koncentriran kis lahko 
uporabimo tudi pri odstranjevanju vodnega ka-
mna in čiščenju školjke. Kisel vonj, ki ostane 
po čiščenju se dokaj hitro razdiši, slednje pa 
lahko še pospešimo z zračenjem. Soda bikarbo-
na se odlično odnese pri odstranjevanju zažga-

nin. Na zažganino zlijemo toliko vode, da pre-
krije dno posode, vsujemo žlico ali dve sode ter 
zavremo. Dno podrgnemo s kuhalnico, da ma-
dež odstopi. Po potrebi postopek ponovimo.

Treba pa je priznati, da imajo naravna čistila 
pogosto manjšo moč kot sintetična, a zato manj 
neželenih učinkov. Zaradi pojava novih, komple-
ksnejših in trdovratnejših madežev smo zato več-
krat primorani poseči po sintetičnih čistilih. Dobro 
pa je, da skušamo v svoj vsakdan vnašati naravna 
čistila, saj tako ne bomo storili le nekaj za okolje, 
pač pa tudi zase. Čistila, ki jih uporabljamo na-
mreč navadno pridejo v stik z našo kožo, pogosto 
pa jih v sledeh tudi zaužijemo, kar postopno pušča 
sledi na našem zdravju in počutju. 

Velikonočna veganska pojedina
kombinacija, svoj okus dodajo tudi olive in 
rozine. Zelje mora biti narezano tanko, olive 
dobro odcejene in pomaranče sladke.

Za solato potrebujemo:
manjšo glavico rdečega zelja, dve pomaran-

či, dobro žlico rozin in mandljev v lističih, vsaj 
deset oliv, lahko še tri suhe fi ge in za preliv sok 
ene limone, žlica balzamičnega kisa, ščep soli 
in olivno olje. Narezano zelje, narezane suhe 
fi ge, fi lirane pomaranče, narezane olive in ro-
zine zmešamo v skledi. Potresemo z mandlji. 
Posebej z metlico zmešamo preliv, da se rahlo 
zgosti. Prelijemo po solati in pustimo stati vsaj 
kakšno uro na hladnem. Solata je najboljša, če 
jo pripravimo en dan vnaprej.

Za špinačno pogačo potrebujemo-testo: 
15 dkg moke, 5 dkg kokosove masti, ščep 

soli in dobri dve žlici mrzle vode.
Nadev: en večji por, 20 dkg špinače, 10 dkg 

tofuja, 2dcl ovsene ali sojine smetane za kuha-
nje, 2 žlici olja, ščep soli in začimbe po želji.

Iz sestavin za testo na hitro vgnetemo osnovo 
pogače. V modelu za pite z testom obložimo tudi 
rob modela 1 cm visoko. Postavimo v hladilnik.

Za nadev na olju popražimo por in ko oveni, 
dodamo še špinačo. Dodamo na tanke rezine na-
rezan tofu, rahlo prepražimo in zalijemo s smeta-
no. Začinimo in rahlo prevremo. Prelijemo po 
testu in pečemo v naprej ogreti pečici na 180°C 
približno 30 minut. Pogačo narežemo, ko se rahlo 
ohladi, uporabimo oster nož, ker je zelo krhka. 
Pazimo, da postrežemo še toplo, ker je mrzla za-
radi špinače mrzla. Postrežemo s solato. 

NAJ TEKNE TUDI VAM!

Moja sedaj že 
pokojna soseda 
ima enega 
otroka, ki se je 
pred leti odselil 
v Kanado. Žal 
z mamo ni imel 
stikov in nihče 
ne ve, kje je in 
ali sploh še živi. 
Zanima me, ali 
sodišče v ta-
kšnih primerih 

ugotavlja, kje je dedič in kaj je z zapuščino 
(soseda je imela v lasti hišo) do takrat?

Kadar sodišče ugotovi, da so stranke zapu-
ščinskega postopka neznani in odsotni dedno-
pravni upravičenci, mora ravnati posebno 
skrbno. Sodišče bo na podlagi podatkov iz 
uradnih evidenc ugotovilo, da je imela vaša 
soseda otroka. Glede na to, da otrok sodi med 
dediče prvega dednega reda, bi v primeru, da 
je še živ in dedno vreden, on prišel v poštev za 
dedovanje. Sodišče bo vabilo na narok za za-
puščinsko obravnavo najprej poskušalo vročiti 

Začasni skrbnik zapuščine
na naslov dediča, ki je razviden iz uradnih 
evidenc. V kolikor se vročitev ne bi mogla 
opraviti (npr. ker dedič na naslovu ni znan in ni 
znano njegovo bivališče), bo z oklicem pova-
bilo tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, da se v enem letu od objave oklica v 
Uradnem listu Republike Slovenije priglasijo 
sodišču kot dediči (3. odst. 206. člena ZD). 

Če so dediči neznani, tj. če se ne ve, ali je kaj 
dedičev, ter če so dediči sicer znani, a je nezna-
no njihovo bivališče, sodišče ravna skladno s 
1. odst. 131. člena ZD in postavi začasnega 
skrbnika, saj ni nikogar, ki bi lahko skrbel za 
zapuščino. Ker v sistemu ipso iure pridobitve 
dediščine, ki velja v našem pravu, ni ležeče 
zapuščine, skrbnik ne more zastopati zapušči-
ne, ampak samo dediče. Skrbnik zastopa su-
bjekt zapuščine – pravega dediča (tistega dedi-
ča, ki bo v sklepu o dedovanju ugotovljen kot 
dedič). Pravega dediča zastopa samo v tistih 
premoženjskih razmerjih, ki se tičejo konkre-
tne zapuščine. Začasni skrbnik v imenu in za 
račun dediča izvršuje pravice in dolžnosti, ki 
bi sicer pripadle njemu. Zlasti pa mora skrbeti, 
da se ohrani zapuščina za dediče. V primeru 

vaše sosede bo tako najverjetneje postavljen 
začasni skrbnik, ki bo skrbel za nepremičnino.

Začasni skrbnik zapuščine sodi med skrbni-
ke za posebne primere, katerih pristojnosti in 
dolžnosti so urejene v Zakonu o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih (ZZZDR). Upoštevaje 
določbe ZZZDR je skrbnik lahko oseba, ki je 
poslovno sposobna in ima osebne lastnosti in 
sposobnosti, potrebne za opravljanje dolžnosti 
skrbnika in ki privoli, da bo skrbnik (180. člen 
ZZZDR). Njene koristi ne smejo biti v nav-
zkrižju z interesi pravih dedičev. Poleg tega 
mora sodišče ob postavitvi določene osebe za 
začasnega skrbnika ugotoviti, da je upoštevaje 
njene osebnostne lastnosti ali razmerje s pravi-
mi dediči ali zapustnikom, moč pričakovati, da 
bo pravilno opravljala skrbniške dolžnosti 
(smiselno 181. člen ZZZDR). 

NASVETI

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI
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KRUH

Slovenska dobrodošlica pa košček domače-
ga kruha, sol in šilce žganja.

Kruh je tisti, ki hrani, kruh je bil že v davni 
zgodovini osnovno živilo in mnogo več, bil je 
simbol, hrana za telo in dušo. Od tod tudi rek 
»kruh je opora življenja«. Zgodovina govori, da 
so ga Babilonci pekli že 500 let pred Kristusom, 
konec prejšnjega stoletja so v Mali Aziji pri iz-
kopavanju odkrili staro krušno peč in ji določili 
starost 8000 let. Tudi Egipčani so v času Farao-
nov gradili krušne peči v obliki kegljev, na zu-
nanjih stenah so pekli nekakšne mlince-čompe, 
prastaro živilo v notranjosti keglja pa kruh. Oni 
so odkrili kislo kvašeno testo, mnogi pa so takrat 
menili, da je nastanek kruha posledica čarovnije. 
Polagali so ga celo poleg umrlih v grobove. Po 
televiziji mnogokrat vidimo, kako afriške žene 
še danes pečejo kruh tanek kot palačinke na 
kamnih ogretih le s soncem. Na tem svetu ni nič 
nujnega – razen kruha in vode. V nemškem 
mestu Ulm si lahko ogledamo Muzej kruha. 

Kruh je samostojna hrana, v času izobilja smo 
ga naredili za dodatek skoraj vsaki hrani. Prese-
ljevanje narodov in trgovske poti sveta so pospe-
ševale kulturo kruha in spremembe gleda na iz-
najdljivost pekov in tudi glede na dane možnosti 
pridobivanje raznih žit, zrnja in moke. Kruh je 
postal plačilno sredstvo in merska enota. Slikarji 
so od nekdaj slikali najlepša tihožitja s hlebcem 
kruha na kamniti ali leseni mizi brez okrasja. 

Slovenija leži na pomembnem razpotju trgo-
vinskih poti iz Azije preko Balkana v Vzhodno 
in Zahodno Evropo. Nisem našla podatkov, 
kdaj je kruh prišel v naše kraje, vem pa, da 
pečemo in jemo v naših krajih dober kruh na 
sto in sto načinov. »Brez muje se še čevelj ne 
obuje« še manj pa se speče dober kruh. Naša 
Slovenija je polna zarezanih strmih grebenov z 
globokimi dolinami, travniki, polji in rekami, 
ki vse to napajajo s kvalitetnimi vodami. Koli-
kor dolin, kolikor pokrajin, toliko in še več je 
načinov in receptov za dober domač kruh. Po-
gled v slovensko zgodovino uživanja kruha 
kaže, da je bila njegova vloga veliko bolj pra-
znična kot vsakdanja. Naš kmet je o njem go-
voril z vsem spoštovanjem. Statistika iz 19. 
stoletja pripoveduje o tem, da so na Kranjskem 
največ uporabljali ajdovo moko, na Štajerskem 
tudi ovseno. Pšenica je bila šele na drugem ali 
tretjem mestu. Štajerska in Prekmurje je ozna-
čeno kot najznačilnejša in matična dežela 
močnate in krušne kulture.

Pekovska obrt je bila od nekdaj cenjena. 
Prehajala je iz roda v rod, znanja in male skriv-
nosti dobrega kruha so se prenašala na potomce. 
Kjer je bil doma mlin ali peka kruha, tam ni 
bilo lakote. Otroke so učili »poberi kruh in ga 
poljubi, če ti pade na tla«. Se še spomnimo?

Osnovne sestavine morajo biti na voljo: neke 
vrste moka, moča-to je voda ali karkoli druge-
ga, kar daje vlago, kvasovke in malo soli. Da-
nes, ko lahko kupimo kjerkoli kakršnokoli 

DAJ NAM DANES NAŠ VSAKDANJI KRUH Slovenski kruh 
Škofjeloški pregovor pravi: »Dva srečna zaljubljenca sta kot dišeč hlebec kruha«.

moko ali zmes za kruh, je to preprosto. Včasih 
pa so gospodinje pekle kruh le iz lokalno pri-
delanih žit. Jaz pa verjamem, da je za naše telo 
še danes najbolj zdrava in koristna lokalno 
pridelana hrana. Saj je tudi naše telo najbolj 
prilagojeno na lokalno okolje, na vremenske in 
temperaturne razmere, kjer živimo.

In kaj mi? V trgovinah nam ponujajo sto in 
sto vrst kruha, dobrega po okusu, zapeljivega 
na pogled in mehkega na otip. Včasih pa se 
moramo tudi vprašati: ali pa je ves kruh tudi 
dober za naše zdravje?

znemu kruhu. In ko smo že pri tem, saj so 
žganci tudi neke vrste kruh, ali nadomestek 
kruhu. Tudi tem se lahko dodaja krompir. V 
Trenti in na Bovškem, kjer je razvito pašništvo, 
pečejo skutni kruh. Pšenični moki dodajo kvas, 
malo sladkorja, ravno žličko soli in malo manj 
puste skute kot moke. Hlebček premažemo z 
jajcem, ki smo ga žvrkljali v mleku.

Sadni kruhi in kolači pa so dobrodošla popo-
tnica za na daljše, naporne poti; recimo v hribe, 
na dolgo popotovanje v tuje dežele in so močno 
povezani tudi s prazničnimi večerjami in obredi. 
Suho sadje zapečeno v kruhu tudi dolgo drži 
svežino in je energetsko poln. Lepo zdrži sveži-
no tudi v vročini, nam da vitamine v mrzli zimi 
in je prava popestritev za vsako priliko. Suho 
sadje ali vse vrste sadnih krhljev predno umesi-
mo v testo, malo namočimo, da mu povrnemo 
sočnost. Nemci imajo svoj sadni kruh, ki mu 
poleg suhega sadja dodajo tudi polovičke lešni-
kov kot obvezno prilogo v adventnem času in 
dneve Božičnih praznikov. Italijani prisegajo na 
pince, kar je že pecivo podobno biskvitu z doda-
nim kandiranim sadjem.

Še posebno energetsko polni pa so kruhi, ki 
smo jim dodali orehe (posebno lepo se poveže-
jo z ajdovim kruhom), bučne peške, mandlji in 
vse ostale vrste oreškov in pešk. Jaz si za v 
hribe pečem Leganov kruh. To je nadomestek 
energetskih ploščic. Pečeno razrežem na koc-
ke, vsako posebej zavijem v folijo in spravim v 
hladilnik. Vedno imam v nahrbtniku zlato re-
zervo, saj je tak kruh popolnoma obstojen in je 
trajen, prava energetska bomba.

Poznamo tudi čebulni kruh, temu testu do-
damo popraženo čebulo, ki pa ne sme biti pre-
več prepojena z maščobo. Jaz uporabljam za 
kruh kupljeno praženo čebulo. Za ljubitelje 
česna pa je česnov kruh. Na maslu popražim 
zelo drobno sesekljan česen-veliko česna in 
nastane zelo okusen kruh. Ko se igramo z ra-
znimi okusi kruha, lahko dodajamo testu vse 
vrste mediteranskih začimb. V Istri je znana 
Istrska župa. Kruh namočen v vročem teranu 
in malo osladkan. Zanimiva juha, ki pa »pride 
za tabo«, zato moramo paziti pri zaužiti količi-
ni. Pri naši Maksl'novi Cilki v Žejah pa sem 
jedla odličen Borovničevec. Kuhane vroče, 
malo osladkane borovnice, prelite preko kosa 
belega kruha. Zelo je dobro in tudi nasitno. 

Angleški sadni kruh pa je narejen iz testa 
bele moke, ki smo ji dodali suho sadje namo-
čeno v močnem pravem čaju. Testo tudi do-
sladkamo z rjavim sladkorjem, dodamo jajce 
in pekač močno namažemo z maslom. Irci pa 
poznajo mlečni kruh iz polnozrnate pirine 
moke, pinjenca, vode in sadnega kisa.

In tako se spet sprašujem, kje je meja med 
kruhom in pecivom, štruklji, gibanicami in 
sladicami. Vse je dobro, če je narejeno s srcem 
in z ljubeznijo.

A čez pravi domač kruh ga ni.  Katja Tabernik

t 

kruh
j ?

Znamo speči kruh? Ni zahtevno, le lotiti se 
moramo dela. Morda prvič ne bo popolnoma 
uspelo, bo pa drugič, tretjič, petič... In vedno 
naslednjič bomo bolj uživali, ko bo med prsti 
mehko in toplo testo postajalo hlebček in iz 
pečice bomo potegnili zlato rjavi hlebec. Pa 
kaj zato, če bo enkrat črno zapečen, bomo pa 
naslednjič vedeli, koliko časa ga pečemo in pri 
kakšni temperaturi. Vaja dela mojstra, dom pa 
bo dišal po domačnosti.

V Sloveniji se največ peče navadni, domači 
kruh, beli iz bele moke, polbeli iz enotne moke 
in črn kruh, ajdov, pirin, koruzni, krompirjev, 
ržen, polnozrnat in mešanice vsega.... V zdravi 
prehrani pa se zelo vračamo na stara žita, na 
polnozrnato moko, na črn kruh. Miselnost, da 
je bel kruh privilegij bogatih, je zelo zgrešena. 
Saj poznamo tri bele smrti: Bela moka, beli 
sladkor in bela sol. Ničesar ne sme biti preveč.

Danes je toliko izpeljank narejenih iz kruho-
vega testa, da včasih že težko rečemo, kaj je 
kruh, kaj je pecivo, kaj so omlete ali kaj lepinje. 
Le-te so zelo uporabne pri razni mesni hrani z 
žara, enolončnicah, mislim pa, da predvsem 
hrani, ki smo jo radi privzeli iz naših južnih 
krajev. Zelo so dobre in prikladne za hrano po 
naročilu, ker so v pravi peči pečene v nekaj 
minutah. In dobre so še rahlo tople. 

Slovenci nimamo tako prostranih polj, da bi 
si sami pridelali dovolj žita. Kruh je vedno veljal 
tudi za drago živilo, zato so si marsikje kmetje 
pomagali z dodajanjem krompirja v kruhovo 
testo. Seveda je bilo tako v naših krajih, kjer 
raste dober krompir. Krompirjev kruh je danes 
že kar specialiteta. Je zelo dober in sočen, le 
posuši, postara se kar hitro. Mislim, da je malo 
gospodinj, ki znajo speči dober, ravno prav so-
čen krompirjev kruh. Dodaja se ga tudi h koru-
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S ŠOLSKIH KLOPI
skih zborov, člani angleškega krožka so pisali in 
oblikovali glasilo v angleškem jeziku, likovniki 
pa so ustvarjali lutko, logotip za šolski sklad in 
naslovnico za šolsko glasilo Prvo klasje.

Ta vikend se mi je zdel odličen in zelo zaba-
ven. To je moje zadnje leto v osnovni šoli in 
mislim, da mi bosta ta dva dneva za vedno 
ostala v spominu.

Zala Zavrl, 9. a

Mini skakalnica
Pred počitnicami so pred šolo postavili mini 

skakalnico. Nadeli smo si čelade in smuči. Na 
vrh smo se povzpeli po stopnicah. Tam smo 
počepnili, se spustili in odrinili na koncu 
klančine. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo vsi 
padli in se smejali. - Tara Knavs, 2.b

V petek so nam pred šolo pripeljali mini ska-
kalnico. Najbolj mi je bilo všeč, ko mi je trener 
rekel, da dobro skačem. Pri skoku sem dala roke 
nazaj kot pravi skakalci. Močno sem se odrinila. 
Všeč mi je bilo, ker sem pristala na nogah. -

Nika Trnovšek, 2.b

Najprej sem mislil noge narediti po barvah, 
potem sem kar celega naredil po barvah, da bi 
naredil usta vesela, pa žalostna, da bi se glava 
vrtela. Na koncu pa se je robot bleščal in dal 
sem bombice na rame. Težko mi je bilo, ker se 
mi je malo podiralo. 

(Aljaž Rakovec, 1.c)

Prva pomoč v prvem razredu
Pri spoznavanju okolja so se učenci 1. c ra-

zreda spoznali z osnovami prve pomoči. Starša 
Saša in Simon Mohar, ki se poklicno ukvarjata 
z reševanjem življenj, sta nam predstavila, ka-
ko je potrebno ravnati, če v šoli pride do nesre-
če – povijanje manjših ran, ravnanje ob izgubi 
zavesti, tujek v dihalni poti, tujek v očesu. 
Obisk sta popestrila tudi z različnimi primeri, 
kaj se lahko pripeti v šoli, če učenci niso previ-
dni ali ne upoštevajo pravil. Učencem sta pri-
bližala poklica reševalca in medicinske sestre 
ter jim dala zelo uporabne napotke za življenje. 
Vsi prisotni smo ob predstavitvi zelo uživali.

Urška Lukman Žiberna, 1. C

Umetniški tabor
V petek, 4. marca, smo se člani pevskega 

zbora, likovnega snovanja in ustvarjalci angle-
škega šolskega glasila odpravili v Fieso. Že 
med vožnjo smo načeli kar nekaj še nedota-
knjenih tem za pogovor. 

Ko smo se ustavili v Fiesi in poduhali zimski 
morski zrak, nam je zastal dih. Misli so nam 
pobegnile na plažo, kjer smo v prelestnem 
soncu ležali in srkali sveže koktajle. 

V resnici pa smo se najprej odpravili na 
sprehod do morja, ki smo ga dejansko okusili in 
preverili njegovo temperaturo. Ob tem nas mi-
nila vsaka želja po plavanju – bilo je res mrzlo! 
Nadvse smo se razveselili, ko nam je učiteljica 
povedala, da gremo v Piran. Uživali smo v hoji 
ob pogledu na morje. Po ozkih piranskih uliči-
cah z italijanskim pridihom smo se sprehodili 
do Tartinijevega trga in si privoščili razgled s 
hriba, kjer stoji cerkev svetega Jurija. 

Zvečer je sledilo resno delo. Pevci smo imeli 
vaje, likovniki so ustvarjali na papir, ostali pa 
so pisali v angleškem jeziku. Ker smo bili pri-
dni, nam je čas hitro minil. Prav tako zabavni 
večer ob zimzelenih pesmih in prvem Lukovem 
kitarsko-pevskem nastopu, ki je sledil večerji. 
Po prihodu v sobe pa se je prava zabava šele 
začela. Odprle so se vreče najrazličnejših slad-
karij in prigrizkov in se oglasili kričeči glasovi 
deklet. Učiteljice so morale večkrat poseči v 
sobe, da smo na koncu vsi mirno zaspali. 

Sobota je minila v delovnem vzdušju. Pevci 
so vadili pesmi, ki jih bodo zapeli na reviji pev-

Obisk ameriškega veleposlaništva 
V ponedeljek, 29. februarja, nas je na šoli 

obiskal ameriški diplomat, ki trenutno službuje 
v Ljubljani. Predstavil nam je svojo družino, 
malo povedal o svojem delu, na koncu pa smo 
poklepetali o raznih zadevah, ki so zanimale 
nas, učence. Pogovarjali smo se v angleškem 
jeziku, a nam to ni predstavljalo težave.  

Predavanje je bilo zelo zanimivo, posebno drugi 
del, ko smo mu lahko postavljali različna vpraša-
nja. Gospod je govoril zelo sproščeno in zanimivo. 
Izvedeli smo, da v Sloveniji z družino zelo uživa in 
se zabava, saj je tu precej drugače kot v Ameriki. 
Imamo odlično hrano, prelepo naravo, a drugač-
ne navade in običaje. Pravi, da pogreša le tekme 
na večjih stadionih, ker je to doma res obože-
val. Je zelo vesel, da je sprejel službo v Slove-
niji in spoznal prijazne ljudi, ki tu prebivajo. 

Maja Uranič, 8. b

Življenje je sovraštvo, večen boj… 

Kjerkoli se tvoje potikajo misli,
povsod jih srečujejo sovražniki kisli.
Z njimi boriš se za svoje ime,
boriš se, da veš, kdo kaj o tebi pove.

Skrbi te lastni videz in ugled,
skrbi te, kdaj namenjen ti je lep pogled.
Prepiraš se v šoli, prepiraš doma,
Sprašuješ se, kaj res v življenju velja.

Življenje je prepir, sovraštvo,
večen boj za največje junaštvo.
In, ironično, boriš se za ljubezen,
če boj izgubiš, pa si na smrt jezen.

Sovražiš ljudi, ki ti nasprotujejo,
mrziš tiste, ki s tabo tekmujejo.
Bojevito zagovarjaš svoje stališče,
besedni boj postane sodišče.

Čisto vsak dan se boriš za pravico,
želiš si izvedet' največjo resnico.
To bojevanje je večno trpljenje,
polno sovraštva je naše življenje.

Sara Maleš, 9. A

Nekaj vtisov so nam posredovali tudi učenci 1. 
a razreda:

- Na skakalnici mi je bilo lepo, a me je po-
stalo strah. - Ajda Jarc

- Ko sem skočil, sem imel dober občutek. - 
Kristjan Kozamernik Jeraj

- Bilo mi je všeč, čeprav sem padel. - Marko 
Gojdina

- Bila sem vesela, ker sem prvič skakala. Še 
večkrat bi skakala. - Larisa Krumpestar

- Rad bi skakal, a nisem. - Bor Humar

Šolsko tekmovanje za učence 1. razredov
V torek, 8. marca, je bilo šolsko tekmovanje 

v lego konstruktorstvu. Od skupno 33 učencev 
prvih razredov, ki so redno obiskovali lego 
krožek, se jih je 24 udeležilo tekmovanja. Se-
stavljali so robota, učitelji sodniki pa so na 
koncu ocenili in izbrali najboljši izdelek glede 
na stabilnost, originalnost in inovativnost izdel-
ka. Izbira ni bila lahka, potrebnega je bilo veliko 
tehtanja. Zmagal je Arne Petrič iz 1. č razreda, 
ki se bo 8. aprila pomeril v lego konstruiranju 
na regijskem tekmovanju. Sledi nekaj vtisov, ki 
so jih povedali učenci po tekmovanju:

Zelo dobro je bilo, da smo sestavljali robota. 
Dobro sem se počutil, ker je imel vsak svojo 
škatlo kock in smo lahko sami sestavljali. 

(Nal Bamburač Progar, 1.č)
Pričakoval sem, da bi bil pri sestavljanju drugi, po-
tem pa sem zmagal. Veselil sem se, kakšnega robot-
ka sem naredil in sem videl, da je bil zelo dober.

(Arne Petrič, 1.č)
Mi je bilo všeč, ko sem sestavljal robota. Dobro 
sem se počutil, da sem tako velikega naredil. 

(Taj Pisnik, 1.c)
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MEHURČKI, DOGAJANJA

24. februarja so se otroci Vrtca Mehurčki iz 
skupin Rakci in Sovice udeležili doživljajske 
predstave Srce in popek, v izvedbi gledališča 
AEIOU. Že pri samem uvodu v predstavo, 
smo ugotovili, da gre za popolnoma drugačen 
koncept predstave, kot smo ga bili navajeni v 
preteklosti. Otroke in vzgojitelje sta namreč 
sprejeli dve kirurginji, dr. Krasta in dr. Koža. 
Nato sta razdelili zdravniške čepice in copate 
ter nas povabili v operacijsko sobo, kjer se je 
zdravila družina Smrkelj. Otroci in vzgojitelji 
smo so se prelevili v asistente in pomagali pri 
različnih posegih: plazili smo se skozi čre-
vesje in ga očistili, sestavili smo raztresenega 
pacienta,  vzpostavili smo krvni obtok, po-
gledali smo skozi oči drugega človeka, se-
menčice smo parkirali v garažo jajčece,  zo-
reli smo v maternici, možganom na paši smo 
vstavili želje in preprečili njihov beg… Na 
koncu pa smo vse skupaj utrjevali še s pobar-

Obisk Hiše otrok in umetnosti Ljubljana
vanko in magnetno tablo. 

In kakšen je namen te predstave? Kot pravijo 
ustvarjalci: »Otroci se tako z vstopom v nami-
šljeno - domišljijsko operacijsko sobo na 
sproščen in igriv način spoznavajo z organi in 
s funkcijami svojega telesa 
in hkrati vstopajo v svet 
gledališko-lutkovne ter li-
kovne umetnosti«. Otroci 
so bili aktivni, tako miselno 
kot gibalno, in njihov odziv 
je bil pozitiven. Želeli so se 
vrniti v operacijsko sobo, 
najbolj pa so jih pritegnile 
semenčice in garaža jajče-
ce. Vzgojiteljice so opazile 
tudi, da so vsebine prenesli 
v svojo igro. 

Omenjena predstava je 
nastala v sodelovanju s 

fi nskimi ustvarjalci, na 8. bienalu lutkovnih 
ustvarjalcev Slovenije pa je prejela nagrado 
za predelavo kompleksnosti teme v enostav-
no, enovito in duhovito gledališko celoto.

Saša Krawczyk

Marec je v našem klubu še posebej športno 
obarvan, saj so takrat regijska tekmovanja za 
otroke po vsej Sloveniji. V naših krajih je bi-
lo12. marca 2016 Sankukai regijsko prvenstvo 
gorenjske regije za karateiste in karateistke iz 
karate klubov Komenda, Center Kain Cerklje. 
V svojih kategorijah so se izkazali tudi člani in 
članice KK Komenda.

V Ippon kumiteju je med mlajšimi deklicami 
2. mesto osvojila Lara Zupančič, med dečki 

Veliko let je minilo, odkar so obrtniki, ki so po 
navadi delali pozno v noč ob slabi luči, spo-
znali, da je čas okoli gregorjevega prinesel v 
njihove zatohle delovne prostore dnevno luč in 
jim omogočil daljši delovni čas ob dnevni 
svetlobi. Ni čudno, da so prav na gregorjevo 
pometali v vodo leščerbe in ostala svetila, ki so 
dajale malo svetlobe, in tudi manj zaslužka.

Tako je Gregorjevo postalo ljudski praznik 
luči in sonca; začetek pomladi je bil blizu. 
Kljub temu da so nove luči vseh vrst še vedno 
ostale stalnica podaljševanja delovnega dne, 
pa ljudje niso pozabili starih običajev, ki se 
ohranjajo iz roda v rod.

Tradicionalna srečanja otrok, mladine in 
staršev, večer pred godom sv. Gregorja, ki jo 
na Komendskem že 17 let ohranja Turistično 
društvo Komenda v sodelovanju z otroškim 
vrtcem Mehurčki, s pomembnim prispevkom 
pa pomaga pri vlivanju voska v jajčne lupine 
tudi Svečarstvo Perne. Za vsak primer so dežu-
rali tudi gasilci s Križa.

V soboto, 11.marca. ob 18.30, naj bi se 
praznovanje začelo, pa so obiskovalci že več 
kot pol ure prej začeli prihajati na obale bajer-
ja. Malo večji otroci so gregorčke nosili sami, 
bili pa so tudi taki, ki so jim morali pomagati 
starši. Lično izdelane ladjice, hišice in ostala 
plovilca, ki so jih izdelovali v vrtcu, s pomočjo 

Gregorčki na bajerju na Križu
staršev pa tudi doma, so 
zaplula po vodi in ustvar-
jala pravljično deželo luči 
in svetlobe. Žal, ladjice, 
čeprav so imele jadra, se 
niso hotele oddaljiti od 
brega, saj je bilo popolno 
brezvetrje. Pa so se orga-
nizatorji hitro znašli. V 
roke so vzeli lopate za 
sneg in rahlo vzvalovana 
površina bajerja je vsaj do 
polovice bila polna lučk. 
Po oceni organizatorjev je 
bilo v vodi vsaj 1.000 
gregorčkov. 

Otroci, ki so že splovili 
svoje gregorčke, so dobili 
lizike in po želji topel čaj, za odrasle pa je bil 
čaj nekoliko »začinjen«. Tudi ognjemet je 
pripomogel k dobri volji in veselju starih in 
mladih.

Ker je narasla Gradaščica v Ljubljani one-
mogočila spuščanje gregorčkov, je nekaj star-
šev pripeljalo svoje otroke kar na Križ, ker jim 
je bilo povedano, da je na bajerju na Križu iz-
redno prijetna druščina in primerna voda. Ja, 
dober glas gre v deveto vas.

Ko je večer počasi tonil v noč, je pričelo ra-

hlo rositi, a je mnogo obiskovalcev še dolgo v 
noč občudovalo pravljico na vodi.

Turistično društvo se je spet izkazalo kot 
dober organizator in eno tistih, ki jim je mar 
kulturna dediščina preteklosti in jo je vredno 
ohranjati in izročilo predajati rodovom, ki pri-
hajajo za nami.

Lep, prijeten in nepozaben večer, predvsem za 
otroke; pa tudi odrasli smo ob srečanjih s prijate-
lji in znanci znali ustvariti dobro vzdušje.

Tone Ogorevc

Komendski karateisti
pa je zmagal Bine Tavčar! Pri katah sta Kaja 
Zupančič in Tadeja Taja Špenko vsaka v 
svoji kategoriji dosegli 3. mesto. Med starejši-
mi dečki z belim ali rumenim pasom (6. – 5. 
kyu) se je Anže Ambrož uvrstil na 5. – 8. me-
sto, le malo pa je do zmage manjkalo Jaku 
Kovaču na 2. mestu. Pri kadetih je Domen 
Žgalin dosegel 5. – 6. mesto, Ambrož Jenko 
pa je zasedel 3. – 4. mesto. V kategoriji starej-
ših dečkov z zelenim ali modrim pasom (3. – 2. 

kyu absolutno) pa si je Val Stankovič Pangerc 
priboril 2. mesto.

Vsem tekmovalcem in tekmovalkam čestita-
mo za njihov pogum, pri tem pa smo lahko še 
posebej ponosni na prve štiri uvrščene v vsaki 
kategoriji. Sankukai državni turnir za otroke 
bo namreč 10. aprila 2016 v Športni dvorani v 
Cerkljah na Gorenjskem ob 15. uri. Lepo po-
vabljeni k spodbujanju naših borcev in bork!

Saša Voler
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Daljši mesec in slabo vreme
Če je že mesec bil za 1 dan daljši, kot običajno februar je, je pa bil vre-
mensko bolj neprijazen in je zato bilo za policiste manj dela v naši ob-
čini. Le najbolj zagrizeni nepridipravi se niso dali motiti. Zagrešili so 
nekaj kaznivih dejanj, zaradi katerih je morala posredovati policija.

VLOMI
Ta mesec so si nepridipravi nekaj dela dali na Križu. 1. 2. so vlomili 

v hišo na Križu, v noči med 1. in 2. 2. so dejanje ponovili. Upajmo, da 
so obakrat odšli bolj ali manj praznih rok.

ZLORABA OSEBNIH PODATKOV
Uporabnik računalnika je 17. 2. prijavil zlorabo osebnih podatkov 

preko interneta. Kaznivo dejanje se je tokrat pojavilo prvič v analih 
policije, vsaj kar se tiče uporabnikov interneta na Križu. Zato ne bo 
odveč, da opozorimo na nekritično dajanja podatkov zaupne in osebne 
vsebine neznancem po spletu. Najbrž ne bo odveč, da predvsem starši 
popazijo na uporabo računalnikov predvsem pri mladih, ki so računalni-
ško bolj pismeni kot njihovi starši.

JAVNI RED IN MIR
Bo že držalo, da še vedno velja stari rek – trije Slovenci so že zbor. 

Tokrat pa je bil zbor, ki je glasno dajal duška svojim občutkom in grlu 
17. 2. v gostinskem lokalu, verjetno številčnejši. Šele policist je odigral 
vlogo dirigenta in zbor umiril ter opozoril na neprimerno glasnost.

Verjetno je v Mostah več prostorov, kjer mladina lahko brezskrbno 

Zahvala za pomoč
V petek, 11. marca 2016, sem okrog 19.30, namenjena na spuščanje 
gregorčkov s hčero, imela srečo v nesreči na Križu pri Komendi. V 
popolni temi sem zapeljala v jašek, kjer teče tudi potok ... Visoko 
noseča in z malo hčero v avtu. Mimo so prišli popolni neznanci - 
angeli v človeški podobi- ženska je izvlekla mojo hči iz avta, moški 
so pa izvlekli iz jaška avto in mene. Ne vem, kdo ste. Vaše obraze si 
bom za vedno zapomnila. Ker se vam ne morem drugače zahvaliti, 
se vam zahvaljujem tukaj za vso pomoč, energijo, prijaznost in po-
mirjajoče besede. Neskončno sem vam hvaležna in vas nikoli ne 
bom pozabila! Naj se vam povrne vse dobro, kar ste naredili za naju 
s hčero! Iskrena hvala! 

Mateja Knavs iz Most

Manj dela za policiste
brca žogo. Povsem neprimerno pa je, če se to dogaja na cesti, kjer žoga 
najde pot do hiše, do avtomobila ali do žive meje. Motenje prometa je v 
takih primerih samo eden od mogočih vzrokov za nesreče, pri katerem 
so dolžni posredovati starši.

Odšli so…
Ciril Jagodic, Nasovče 29, star 84 let

Ko v žalosti solza kane,
se v srcu bolečina zgane.
Slovo je grenko,
a ne za vedno.

Z A H V A L A

V 86. letu se je od nas tiho poslovil naš 
dragi mož, oče, dedek, pradedek, stric 
in svak

 

JOŽE ZADRGAL
iz Komende

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
nekdanjim sodelavcem, ki ste našega očeta pospremili na njegovi 
zadnji poti. Hvala za izrečene besede sočutja v težkih trenutkih žalo-
sti. Zahvaljujemo se vsej zdravniški in patronažni službi za pomoč in 
zdravljenje v njegovi bolezni, za darovano cvetje, sveče in svete 
maše. Hvala diakonu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Jerič, 
pevcem, gasilcem in praporščakom.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Januar 2016
Vsi njegovi

PROMETNE NESREČE
Na republiški cesti Moste-Duplica je 6. 2. voznik zapeljal preblizu 

desnega roba cestišča in verjetno nekoliko skodral svojega jeklenega 
konjička. Na glavni cesti Mengeš-Moste pa je 15. 2. zaradi nepravilnega 
premika vozila voznik povzročil prometno nesrečo, pa še s kraja nesreče 
je pobegnil. Predlog za kazenski pregon je že napisan.

Je že res, da se je 1. marca pričela meteorološka pomlad, pa tudi po 
zakonitih predpisih zimske gume ne bodo več obvezne. Ker se v dana-
šnji dobi tudi na vreme ne moremo več zanesti, dobro premislite, kdaj 
nas še vedno lahko preseneti sneg in z njim vse zimske neprijetnosti, pa 
tudi to, da bomo morda še morali menjati gume na naših jeklenih ko-
njičkih. Neprijetna misel. Zato ne hitite preveč z menjavo zimskih gum, 
pa čeprav so nekoliko glasnejše pri vožnji, so pa v časih hitro se menja-
jočih voznih in toplotnih razmer še vedno najvarnejše, dokler se zima 
dokončno ne poslovi. Pa varno doma in na cesti!

Tone Ogorevc
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SKAVTI

V petek, 19. 2. 2016, smo se ob osmih zjutraj vsi komendski skavti 
zbrali pred cerkvijo ter se polni energije in veselja z avtobusom odpelja-
li v Prebold na skupno zimovanje celotnega stega. Tam smo se udobno 
namestili v Aninem domu oziroma v Larini glavi, kot so nam jo kasneje 
predstavila vsa čustva, ki so živela v njej. Tako smo spoznali Pogum, 
Paniko, Žalost, Strah, Veselje, Gnus, Bes, Ponos, Ognjevitost in Zmedo 
(če sem na katero od čustev pozabil, se mu iskreno opravičujem), ki so 
nas spremljala skozi celotno zimovanje. Takoj po prihodu je že sledila 
prva igra, pri kateri smo se spopadli s svojimi strahovi, iskali izgubljene 
rutke, poskušali nasmejati drug drugega ter postaviti rekord v odbijanju 
žogice za namizni tenis. Ker nas je to močno »zlakotnilo«, smo se od-
pravili na kosilo, v prostem času po kosilu pa se je začela obvezna igra 
roverčka. Dan se je kmalu prevesil v zabavni večer, ki so ga pripravili 
volčiči in četa. Petje in smeh sta potihnila šele ob enajstih, ko smo vsi 
legli k počitku (z izjemo nekaterih, ki jim pevska žilica ni dala miru in 
so bili za to nagrajeni s polnočno telovadbo). Naslednje jutro smo se po 
jutranji telovadbi in obilnem zajtrku razdelili po vejah in nadaljevali s 
programom. Nekateri so to priložnost izkoristili za sestanek in počitek, 
medtem ko so se drugi trudili z orientacijo. Kasneje so sledile še delav-
nice ter po večerji še debata o človekovem odnosu do stvarstva, ki se je 
nadaljevala v drugi zabavni večer. Sredi igre pa nas je presenetila gro-
zljiva novica o tem, da je nekdo ugrabil Veselje in ga odpeljal na smeti-
šče spominov. Dogodek je zahteval takojšno reševalno akcijo z raketo, 
ki pa ni imela goriva. Zato smo vsi poprijeli za delo in v razburljivi 
nočni igri zbrali dovolj goriva, da se je Veselje lahko srečno vrnilo do-
mov. V nedeljsko jutro nas je prebudilo sonce, ki smo ga izkoristili za 
različne športne aktivnosti. Odšli smo na bližnje igrišče, kjer smo nato 
celo dopoldne igrali nogomet, košarko, roverčka in druge igre. Ob enih 
so se nam v cerkvi pridružili še starši, kjer smo skupaj s sveto mašo 
zaključili letošnje skupno zimovanje. Po maši sta nas v kuhinji pričaka-
la še kosilo in posladek, potem pa smo se dokončno poslovili, ter vsak 
po svoje odšli proti domu. Za marsikaterega skavta je bil to eden najbolj 
veselih in zabavnih vikendov v letu, zahvala za to pa gre predvsem Ža-
losti, ki se je pridno zadrževala le znotraj svojega kroga.

Bruno Štern, Tukan to-go.

Volčiči o skupnem zimovanju
Volčiče in volkuljice krdela 

Glasnih šap smo poprosili za 
uradne izjave o tem, kakšno se 
jim je zdelo skupno zimovanje in 
dejali so: 

»Bilo je ful kul, ker smo bili 
skupaj z drugimi vejami.«

»Bilo je dobro, ker sem se ve-
liko naučil.«

»Zelo je bilo zabavno, veliko 
sem se naučila in se pozabava-
la.«

Popotovanje po svetu 
V soboto smo se na cerkvenem trgu v Komendi zbrali skavti in skavti-

nje čete Korajžnih 5. Tema našega srečanja je bilo potovanje po svetu. 
Razdelili smo se v 4 skupini in se po urinem kazalcu odpravili po konti-
nentih. V Severni Ameriki smo se učili živalskih glasov. Oponašali smo 
medvede, pingvine, rake, kokoši in druge. Na Novi Zelandiji smo naredi-
li svoje bojne plese in se naučili skupnega, ki smo ga za zaključek še za-
plesali vsi skupaj. V Aziji smo se učili karateja v Afriki pa smo se igrali 
igrico malih otrok, ki je zelo podobna kot kamen, škarje, papir. Srečanje 
smo zaključili z molitvijo, nato pa se odpravili nazaj v našo majhno Slo-
venijo. Bilo je lepo srečanje, saj smo se s četo še bolj povezali. 

Doroteja Petek, Skrbna čebela.
Turnir norih iger

V soboto smo imeli srečanje celega stega. Zbralo se nas je kar nekaj 
in ob 9.00 smo zaslišali pisk kvadrata ter skavtski dan se je pričel. Po 

Zimovanje, polno čustev
molitvi ter prebrani misli Bi-Pi-ja smo začeli s športnimi aktivnostmi. 
Igrali smo kar nekaj različnih športov, kot so nogomet, košarka, roko-
met, odbojka,... Vsak izmed njih je bil domiselno prirejen ter zelo zani-
miv. Meni osebno je bil najboljša izdelava GIF-ov, pri kateri smo se 
najbolj zabavali. Zabavno mi je bilo tudi igranje odbojke z brisačami. V 
njej smo bili več kot odlični, dosegli smo cele 4 točke. Dan mi je bil 
všeč, najljubša mi je bila pa seveda malica. 

Matic Uranič, Šarmantni volk.

22. 2. je dober dan!
Dan spomina (22. februar), rojstni 

dan skavtskega ustanovitelja Lorda 
Roberta Baden-Powella, skavti pra-
znujemo pod geslom »22. 2. bo dober 
dan«. Želimo uresničevati Baden-Po-
wellovo misel: »Poskusite zapustiti ta 
svet za spoznanje boljši, kot ste ga 
prejeli«, ki nas nagovarja za vsako-
dnevna dobra dela, kar je tudi eden 
temeljev skavtske vzgoje.
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ško goro   zbral največ (353) po-
hodov Peter Lončar, drugi pa je 
bil predsednik sekcije Franc 
Drolec 323. Pri ženskah pa je bila  
najboljša s 353 pohodi Ivana 
Lončar; seveda, saj je javno 
znano, da skupaj hodita.

No, za naprej imajo planinci 
tudi kar lepe načrte. Morda po-
sebno zanimiv je, da najemnik 
doma razmišlja, da bi povečal 
sedanjo planinsko sobo. A. Žalar

ZANIMIVOSTI, DRUŠTVA

KLEMEN GRMŠEK: DESETI DEL POTI

Klemen Grmšek

Ker sem še vedno v Iranu in ker tu ravno vstopamo 
v novo leto, vam bom predstavil še nekaj običajev 
ob njihovih praznikih, ki so vezani na njihovo 
perzijsko kulturo in nimajo veze s prazniki, ki jim 
jih je doprinesel islam.

Noruz predstavlja Novo leto, v dobesednem 
prevodu pa pomeni Nov dan. Čeprav bi morda kdo 
dejal, da je praznovanje Novega leta 21. marca 
popolnoma izven konteksta, pa ima datum pravza-
prav več smisla, kot naš sredi zime. Tu praznujejo 
prvi dan pomladi, čas ko se res vse začenja znova. 
Meni najbolj zanimivo pa je dejstvo, da novega 

leta ne bomo dočakali ob polnoči, temveč ob natanko 8. uri 00 min in 
12s. Ta čas se vsako leto spreminja. Tudi v našem koledarju se zavedamo 
dejstva, da zemlja za pot okoli sonca potrebuje slabo četrtino dneva več, 
kot pa 365 dni, tako bi tudi tu lahko rekli, da so oni pri praznovanju 
novega leta bolj natančni kot mi, saj ga resnično slavijo vsakih 365 dni, 
5ur 48 minut in 45 sekund. Moram pa tu še omeniti, da bi po njihovem 
originalnem koledarju sedaj vstopali v leto 2575, vendar pa so skupaj z 
islamom sprejeli tudi njihov začetek štetja let, ne pa praznovanja novega 
leta in načina štetja. Arabci imajo za razliko od nas in Irancev svoje leto 
orientirano na 12 lun in ima leto tako 360 dni, posledično pa so sedaj že 
30 let pred Iranci. 

Zanimive pa so tudi nekatere navade vezane na njihov Noruz. Npr. en 
dan pred Novim letom vsi na veliko pospravljajo svoje domove, saj 
verjamejo, da bo hiša celo leto tako čista, kot je na prvi dan novega leta. 
Po običaju si jih večina za ta dan nadene popolnoma nova oblačila. Za 
razliko od naše novoletne jelke, pa tu v vsakem domu na iz slame pleten 
tepih postavijo sedem simbolov, ki se začnejo na črko s: Sir (česen) 
simbolizira zdravilo; Sabzeh (seme) simbol za ponovno rojstvo; Samanu 
(sladki puding) predstavlja bogastvo; Senjed (neka vrsta jagodičevja) 
simbolizira ljubezen; Sip (jabolko) simbolizira lepoto in zdravje; Somaq 
(tradicionalna začimba) simbolizira barve sončnega zahoda; Serkeh 
(kis) simbol za stara leta. Poleg teh »obveznih sedem«, pa se na temu 
tepihu znajdejo tudi granatna jabolka, ogledalo, zlata ribica v mini 
akvariju, goreča sveča, veja ciprese ali smreke, kovanci in tudi pobarva-
na jajca. Kar zanimivo da v tako različni kulturi skoraj v istem času kot 
mi barvajo jajca, le da je tu simbolika malo drugačna.

Srečno 1395!!!
 Če pa smo mi prej prazno-

vanju Novega leta namenili 2 
dni in sedaj le še enega, imajo 
to Iranci precej bolj lagodno, 
saj si za praznovanje vzamejo 
13 dni, katerega zaključijo s 
praznovanjem dneva narave. 
Kar veliko Irancev si vzame 
prosto za vse te dni, za nas 
gostince pa to seveda pomeni 
najvišjo sezono v letu. 

Čaharšanbe je zadnja 
sreda v letu in je posvečena 
čaščenju ognja, katero je po-
vezano z njihovo originalno 
vero Zartošt, kjer je ogenj 
predstavljal simbol boga. 
Domačini so mi opisali, da je 
to najbolj nevaren dan v Iranu, saj povsod kurijo kresove, skačejo preko 
njih, spuščajo vse mogočo pirotehniko in enostavne lampijončke. Vsako 
leto pa naj bi se kar nekaj ljudi hudo poškodovalo ali še celo umrlo, 
bodi si zaradi nesreč s pirotehniko ali pa zaradi padcev v ogenj. Ta pra-
znovanja niso nič kaj po godu islamističnemu vodstvu države in jih tudi 
pomalem preganjajo, zato ljudje velikokrat naredijo proslave kje v go-
rah, puščavi ali pa kje drugje odmaknjeno od javnosti. 

Jalda je praznovanje najdaljše noči v letu (21. december), to je noč, 
ko se vsi družijo in slavijo skoraj do jutra. Obvezna je tudi razkošna 
večerja, ki vedno vsebuje njihove tradicionalne jedi in tudi lubenico ter 
granatno jabolko. Ob tej priložnosti navadno tudi berejo poezijo njiho-
vega največjega poeta Hafeza. Seveda se je pred islamom na ta dan tudi 
veliko popilo, sedaj pa le še na skrivaj.

To so le trije prazniki, ki so še danes zelo živi med vsemi prebivalci 
Irana, ostale starodavne praznike pa praznuje le še peščica tistih, ki še 
vedno veruje v vero Zartošt. Kar je skupno vsem njihovim starim pra-
znikom je to, da se navezujejo na spreminjanje in čaščenje narave, 
medtem ko so uradni prazniki vsi vezani na islam. 

Sam se moram pripraviti na vstop v leto 1395, vam pa želim vesele 
velikonočne praznike 2016!

V začetku  meseca marca je predsednik 
Planinskega društva Komenda Zoran 
Sodnik na občnem zboru presenetil z 
ugotovitvijo. »Največjo zaslugo za 
prirastek  članstva ima športno plezalni  
odsek. Sedaj z veseljem ugotavljamo, 
da so bili sprva pomisleki o izgradnji 
plezalne stene na podstrešju planin-
skega doma neupravičeni in so se sedaj 
izkazali za dobro odločitev.«

Zakaj? Planinsko društvo ima sedaj 
blizu 300 članov in samo v minulem 
letu se jih je pridružilo30 novih. Pre-
gled dela pa je spodbuden na vseh po-
dročjih; pri markacistih, pohodih, v 

športno plezalnem odseku, pri delu z mladimi, pri Škrjančkih… Skratka, 
na vseh področjih za kar so na občnem zboru tudi nedvomno upravičeno 
podelili priznanja. Bronasti častni znak PZS so dobili Martina Barle, 
Nejc Jurkovič, Matjaže Drolec - vsi trije za delo pri spletni strani, 
Marko Pogačar (!) pa za izgradnjo plezalne stene. Knafelčevo prizna-
nje pa sta dobila Franc Vidmar za 13-letno aktivno sodelovanje pri 
urejanju planinskih poti in 8-letno vodenje markacistov kot načelnik ter 
Sebastijan Uršič, za 13-letno sodelovanje pri urejanju planinskih poti. 
Zanimiva je tudi ugotovitev, da je pri pohodnikih Škrjančkov na Šentur-

Plezalna stena je bila dobra odločitev
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Plezalni izleti, ki jih športnoplezalni odsek or-
ganizira za svoje člane so postali že stalnica na 
mesečnem koledarju. Razveseljivo je tudi 
spoznanje, da se izletov udeležuje vedno več 
plezalcev.

Februarski izlet smo organizirali v enem 
najmlajših balvanskih plezalnih centrov v 
Ljubljani v Balvaniji. Gre za modern plezalni 
center s 350 kvadratnimi metri plezalnih izzi-
vov. Uporabljajo domiseln sistem označevanja 
težavnosti smeri, kjer posamezna barva oprim-
kov predstavlja nek razpon težavnosti.

Pozno popoldne je gruča plezalcev v modrih 
majicah z velikim ŠPO Komenda logotipom 
na hrbtu preplavila plezalni center. Izzivov je 
bilo za vse dovolj, vzdušje sproščeno in časa 
na pretek. Tik pred zaprtjem centra so se s steno 

Plezalni izlet ŠPO
borili le še najbolj 
trdoživi.

Ideja tovrstnih iz-
letov ni le golo ple-
zanje, temveč tudi 
druženje in kovanje 
idej za nadaljnji ra-
zvoj tako odseka kot 
tudi njegovih čla-
nov.

Plezalec David, 
ŠPO Komenda

1. plezalna tekma za ŠPO Komenda
V Februarju smo se udeležili prve tekme v 

športnem plezanju. Prve tekme za ŠPO Ko-
menda se je udeležilo 5 otrok, ki so na tekmi 
zelo uživali. Na naše tekmovalce smo zelo 
ponosni. Pošiljam nekaj utrinkov, ki so jih za-
beležili naši otroci.

Moja prva tekma v športnem plezanju je bila 
na Jesenicah. Tekma je bila hitrostna, kar po-
meni, da si moral splezati čim hitreje do vrha, 
kjer si moral nekakšem gumb zelo močno pri-
tisniti. Pred tekmo me je trener Marko dobro 
ogrel, zelo dobro sem čutil napetost v mišicah. 
Tik pred mojo tekmo mi je trener dal zadnje 
napotke in že sem štartal. Za v prve mi je šlo 

zelo dobro. Čeprav nisem zmagal, sem užival 
in že komaj čakam na naslednjo tekmo, ki je v 
Radovljici.

Plezalec Anže Mirtič - 13 let

Na tekmovanju na Jesenicah sem se imel lepo. 
Tekmovali smo v hitrostnem plezanju na tek-
movanju Zahodne lige. Z rezultatom nisem bil 
tako zadovoljen, zato se bom še naprej trudil in 
pridno treniral.

Plezalec Lan Božiček - 9 let

TEČAJ ŠPORTNEGA PLEZANJA!
ŠPO Komenda tudi letos organiziramo tečaj 

za pripravnike športnega plezanja! 
Na tečaju boste izvedeli vse kar mora športni 

plezalec vedeti za varno plezanje v naravi. 
Poudarek bo na varnosti plezanja v naravi in 
tehniki športnega plezanja.

Vse, ki vas zanima plezanje, gibanje v nara-
vi, premagovanje lastnih izzivov in dobra 
družba, vas vabimo na uvodni sestanek, ki bo 
31.3 2016 ob 19ih v planinski sobi v planin-
skem domu Komenda. Več info najdete na fb 
strani https://www.facebook.com/stenca.kom/ 
ali na mobiju:031 217 513 (Marko) ali mailu: 
spokomenda@gmail.com.

Plezajte, ŠPO Komenda

V začetku leta (23.1.) je bilo v Radljah ob 
Dravi letošnje Državno prvenstvo v standar-
dnih plesih za leto 2016. Udeležilo se ga je 45 
tekmovalcev iz 14 klubov. Najštevilčnejša je 
bila kategorija starejših mladincev, kjer je tek-
movalo 14 plesnih parov. Jaka Podgoršek in 
Katarina Matuš sta postala državna podprva-
ka v tej kategoriji. V polfi nalnem in fi nalnem 
nastopu sta vso energijo usmerila v profesio-
nalni nastop. Katarina je na tekmovanju nav-
dušila z najbolj atraktivno obleko. S prikazanim 
plesom sta v najmočnejši kategoriji dokazala, 

JAKA PODGORŠEK IN KATARINA MATUŠ Državna prvaka

Gorski teki so se pojavili v osemdesetih letih v 
alpskih deželah in v Angliji. Pri nas se ta disci-
plina tudi vse bolj uveljavlja in vse več mladih 
tekačev se odloča za ta šport. Cilj tekov je na-
vadno na vrhu hriba ali gore  in tekači so poleg 
priznanj nagrajeni še z krasnimi razgledi. 

Med uspešnimi gorskimi tekači najdemo tu-
di Suhadolca Bojana Galina, ki v zadnjih letih 
tekmuje za ŠKD Mekinje. Nedavno ga je še 
pestila poškodba, zato je bil primoran izpustiti 
eno sezono. Po sanaciji poškodbe je začel z 
lažjimi treningi v klanec. Če ste hodili na Raši-
co, Kamniški vrh ali Krvavec, ste ga zagotovo 
kdaj srečali, kako je z lahkoto premagoval str-
mino. V lanskem letu pa je bil zopet nared za 
spopad z najboljšimi v slovenskem pokalu, v 
katerem je dosegel vrsto odličnih rezultatov 
med veterani v starostni skupini 50 do 60 let. 

BOJAN GALIN Uspešen v slovenskem pokalu
Poleg slovenskega pokala se je udeleževal tudi 
tekem za kamniški, gorenjski in primorski po-
kal, kjer je tudi dosegal zavidanja vredne 
uspehe. Za požrtvovalnost, vztrajnost in špor-
tne dosežke si zasluži vse čestitke. 

Rezultati:
Slovenski pokal - Osolnik 2. mesto (1. mesto 

nad 55 let), Ratitovec 2. mesto, Čaven 4. mesto, 
Grintovec 4. mesto, Vogel 2. mesto, Šmarna 
Gora 4. mesto (2. mesto med Slovenci),

Kamniški pokal – Sv. Primož 8. mesto, 
Mekinjski kros 2. mesto, Grintovec 4. mesto, 
Veronika tek 3. mesto, Češnjice 2. mesto, SV. 
Miklavž 3. mesto,

Primorski pokal – Blegoš 1. mesto, Ratito-
vec 2. mesto, Črna prst 4. mesto, 

Gorenjski pokal – Jesenice 6. mesto, Kriška 

Gora 3. mesto, Mošnje 3. mesto, Bohinjski tek 
7. mesto, Veronika tek 3. mesto, Sv. Miklavž 3. 
mesto,

Ostali teki – Krvavec 3. mesto, Istrski ma-
raton 4. mesto, tek trojk Ljubljana 5. mesto, 
Rašica 1. mesto, Vršič 4. Mesto. 

Peter Pibernik

da sta odlična plesalca. V začetku marca pa sta na Dr-
žavnem prvenstvu v latinsko ameriških plesih dosegla 
3. mesto. Tudi za leto 2015 sta v kategoriji starejših 
mladincev za Pokal Slovenije dosegla v standardnih 
plesih 1. mesto in 3. mesto v latinskoameriških plesih. 

V prihajajočih mesecih imata tekmovanja na Ma-
džarskem, v Italiji in na Češkem. Kot člana slovenske 
A1 reprezentance sta se z doseženimi uspehi kvalifi ci-
rala za udeležbo na Evropskem prvenstvu za starejše 
mladince v standardnih plesih, ki bo 16. aprila 2016 v 
Timisoari v Romuniji.Za vse dosežene rezultate jima 
čestitamo.
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ŠAHOVSKI KLUB KOMENDA

ŠAH

DRŽAVNO PRVENSTVO MLADIH V 
STANDARDNEM ŠAHU v Portorožu od 20. 
do 26. 2. 2016. V konkurenci 233 mladih 
igralcev v 12 skupinah je nastopilo 25 naših 
mladih igralk in igralcev (cca 11 % ). Osvojili 
smo dve prvi mesti(17 % delež), eno drugo 
mesto in dve tretji mesti. Skupaj smo odnesli 
cca 14 % pokalov in bili najbolj uspešen klub. 
Osvojili smo še 10 mest od 4. do 10. mesta, kar 
predstavlja 12 % delež.

V skupini deklic do 10 let je zmagala Vesna 

Najboljši na državnem prvenstvu mladih 

deklic do 8 let. Deseto mesto je osvojil Bine 
Markošek v skupini dečkov do 8 let.

DP mladi 2016 - člani ŠK Komenda

DP mladi 2016 - dečki 12

DP mladi 2016 - dekleta 14

DP mladi 2016 - dekleta 18

DP mladi 2016-deklice 10

DP mladi 2016-fantje 14

DP mladih 2016-prejemniki pokalov 

DP mladih pospešeno 2016

DP mladih pospešeno 2016-dečki 10

DP mladih  pospešeno 2016-deklice 8

DP mladih pospešeno 2016-deklice 10

DP mladih 2016-deklice 14

DP mladih 2016-fantje 16

Mihelič, v skupini dečkov do 12 let je zmagal 
Jan Šubelj. Drugo mesto je osvojila Teja Vidic 
v skupini deklet do 18 let. Tretjo mesto sta 
osvojila Klara Vidmar v skupini deklet do 14 
let in Domen Tisaj v skupini fantov do 14 let. 
Četrto mesto so osvojili: Inti Maček v skupini 
deklic do 8 let, Tinka Ferenc v skupini deklic 
do 10 let, Katarina Mazzini v skupini deklet 
do 14 let, Jan Marn v skupini dečkov do 12 
let. Peto mesto sta osvojila: Elma Halilovič v 
skupini deklic do 10 let, Maj Markošek v 
skupini fantov do 16 let. Sedmo mesto sta 
osvojila: Jernej Zidar v skupini dečkov do 10 
let in Filip Trplan v skupini dečkov do 12 let. 
Osmo mesto je osvojila Jasna Premk v skupini 

DRŽAVNO PRVENSTVO MLADIH V 
POSPEŠENEM ŠAHU  v Portorožu v soboto, 
27. 2. 2016. V konkurenci 282 mladih igralcev 
v 12 skupinah je nastopilo 25 naših mladih 
igralk in igralcev (cca 9 %). Osvojili smo dve 
prvi mesti (17 % delež) in štiri tretja mesta. 
Skupaj smo odnesli cca 17 % pokalov in bili 
najbolj uspešen klub. Osvojili smo še 7 mest 
od 4. do 10. mesta, kar predstavlja 8 % delež.

V skupini deklic do 10 let je zmagala Vesna 
Mihelič, v skupini dečkov do 12 let je zmagal 
Jan Šubelj. Tretjo mesto so osvojili:  Inti Maček 

v skupini deklic do 8 let, Klara Vidmar v sku-
pini deklet do 14 let in Pavle Đokić v skupini 
dečkov do 10 let, Maj Markošek v skupini 
fantov do 16 let. Četrto mesto so osvojili: Jasna 
Premk v skupini deklic do 8 let, Katarina 
Mazzini v skupini deklet do 14 let, Jan Marn v 
skupini dečkov do 12 let. Šesto mesto sta 
osvojila: Elma Halilovič v skupini deklic do 10 
let, Domen Tisaj v skupini fantov do 14 let. 
Deveto mesto je osvojil Jernej Zidar v skupini 
dečkov do 10 let. Deseto mesto je osvojil Matej 
Mlakar v skupini fantov do 16 let.

MLADINSKI TURNIR LJUBLJANA 
OPEN v organizaciji ŠK Komenda v Ljubljani v 
Športni dvorani Kašelj v soboto, 5. 3. 2016. 
Mladinski turnir – v konkurenci 68 igralcev, 
smo osvojili: 3. mesto Jan Šubelj, 4. mesto Se-
bastijan Markoja, 6. mesto Caterina Leonardi, 9. 
mesto Maj Markošek, 15. mesto Domen Tisaj, 
19. mesto Vesna Mihelič, 25. mesto Klara Vid-
mar, 27. mesto Matej Mlakar, itd. Turnir naj-
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ŠAH

DP mladih pospešeno 2016-prejemniki dveh 
pokalov

DP mladih pospešeno 2016-prejemniki pokalov

FIDE turnir 2016-zmagovalc

LJUBLJANA OPEN 2016-dečki do 8

LJUBLJANA OPEN 2016-dečki do 9

LJUBLJANA OPEN 2016-dečki do 10

LJUBLJANA OPEN 2016-dečki do 12

LJUBLJANA OPEN 2016-dekleta do 14

LJUBLJANA OPEN 2016-dekleta do 20

LJUBLJANA OPEN 2016-deklice do 6

LJUBLJANA OPEN 2016-deklice do 8

LJUBLJANA OPEN 2016-deklice do 10

LJUBLJANA OPEN 2016-fantje do 14

LJUBLJANA OPEN  2016 -fantje do 16

LJUBLJANA OPEN 2016-najboljši mladinci

LJUBLJANA OPEN 2016-zmagovalci mladin-
skega turnirja
mlajših – v konkurenci 71 igralcev smo osvoji-
li: 4. mesto Jernej Zidar, 5. mesto Bine Markošek, 
6. mesto Martin Perme, 5. mesto Pavle Đokić, 
16. mesto Jure Žličar, 20. mesto Patrik Zupančič, 
21. mesto Jasna Premk, 22. mesto Nikolina Mi-
čić, 30. mesto David Paternoster, itd..

FIDE TURNIR v Komendi v dvorani Prosto-
voljnega gasilskega društva Komenda 13. in 14. 
2. 2016. Osvojili smo: 3. mesto Domen Tisaj, 12. 
mesto Vesna Mihelič, 13. mesto Janez Paternoster, 
16. mesto Jernej Zidar, 18. mesto Jure Žličar, 27. 
mesto Martin Perme, 28. mesto Elma Halilovič, 
29. mesto  Teo Cimperman, 30. mesto Nik Šubelj, 

itd. Zahvaljujemo se PGD Komenda da so nam 
omogočili izvesti turnir v njihovi dvorani.

3. KLUBSKI HITROPOTEZNI TURNIR 
v Komendi 4. 3. 2016. Zmagal je Leon Mazi. 
Osvojili smo: 4. mesto Jan Gantar, 5. mesto An-
ton Trebušak, 7. mesto Aleksander Kozarski, itd

7. MEMORIAL CARMEN IN OSKARJA 
OREL 2016 v Ljubljani 8. 3. 2016. Zmagala 
je. Teja Vidic

LIGA MLADIH SLOVENIJE v Ljubljani 
12. 2. 2016. Naši igralci so osvojili: 3. mesto 
Jan Šubelj, 4. mesto Domen Tisaj, 6. mesto 
Vesna Mihelič, 8. mesto Matej Mlakar, 9. me-
sto Jan Marn, 12. mesto Jernej Zidar, 15. mesto 
Teo Cimperman, 16. mesto Elma Halilovič, 
18. mesto Nik Šubelj.

Franc POGLAJEN
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NAPOVEDNIK
marca in aprila 2016

Potovanja
V četrtek, 31. marca 2016, ob 19. uri vas vabimo v Knjižnico Ko-
menda na predstavitev knjige Potovanja: doživljanje sveta iz prve 
roke. Knjigo potopisov bo predstavil avtor dr. Marko Žerovnik. 

Knjiga opisuje doživetja dr. Marka in dr. Angelce Žerovnik na pet-
indvajsetih potovanjih v petintrideset dežel izven Evrope. Knjiga 
obravnava naravno okolje, kulturno pokrajino, kulturne znamenitosti, 
navade ljudi in običaje, utrinke iz šolstva, zdravstva, poroke, pogovore 
z domačini, prehrano, prevoze, trekinge, živalski svet, udobje in neu-
dobje, nevarnosti, verske značilnosti, doživljanje visoke nadmorske 
višine, razne slovesnosti itd. Skupaj sta bila na potovanju 457 dni.

Aplenca se smeje
PRIZNANJE 
Povej mi po pravici, s koliko moškimi si že šla v posteljo?
»Hm, s sedmimi.«
»Kaj? Toliko jih je bilo?!«
»Ja, ampak ne sekiraj se: ti si bil prvi!«

ANONIMNEŽ 
Kontaktnoradijsko oddajo v živo pokliče Mujo. Voditelj ga prosi za 
ime in priimek.
»Oprostite, raje bi ostal anonimen.«
»Zakaj pa?«
»Da ne bi kasneje ljudje govorili: Mujo Bećiragić je rekel to, Mujo 
Bećiragić je povedal ono…«

NA IZPITU 
Haso je že tretjič padel na izpitu za varstvo pri delu. 
»Kako je bilo?« ga vpraša Fata. 
»Ah, slabo: vedno ista komisija in ista vprašanja. Nikoli ne bom iz-
delal !«

OBVESTILO
Krajevni odbor RK Moste vabi na predavanje v petek 
22. aprila 2016 ob 18. uri v OŠ Moste. Seznanili se 
boste z učinki BOWNOVE TERAPIJE, ki izvira iz Av-
stralije, poznana in uveljavljena pa je tudi v Ameriki in 
Evropi. Vse bolj uspešna postaja tudi že v Sloveniji.

Bownova terapija je učinkovita in dinamična, a hkrati blaga. Je enkra-
tna ročna tehnika, ki z nežnimi pritiski na točke, ki sovpadajo z akupunk-
turnimi, stimulira mišice in tetive.

Terapijo polno prijetnih presenečenj in še veliko več, bo predstavila 
terapevtka gospa TINA SIKONJA

Pričakujemo vas in se veselimo vašega zadovoljstva

GZ KOMENDA
SKUPŠČINA - Po občnih zborih Prostovoljnih gasilskih društev Komenda, 
Križ in Moste, na katerih so izvolili delegate, se bo 8. aprila sestala skup-
ščina Gasilske zveze Komenda. Zasedanje, na katerem bodo ocenili delo v 
minulem letu, se bo začelo ob 18. uri v prostorih gasilskega doma Ko-
menda.
RDEČI KRIŽ KO MOSTE
PREDAVANJE - RK Moste vabi v petek, 22. aprila, ob 18. uri na preda-
vanje o učinkih Bownove terapije. Predavanje bo v Osnovni šoli Moste. 
KNJIŽNICA KOMENDA
POTOVANJA - V četrtek, 31. marca, ob 18. uri bo v Knjižnici v Komen-
di predstavitev knjige z naslovom Potovanja dr. Marka Žerovnika in dr. 
Angelce Žerovnik. Na petindvajsetih potovanjih v petintridesetih deželah 
izven Evrope sta bila na potovanju 457 dni. 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA 
PIKADO SEKCIJA - V sodelovanju s PZDUS za Gorenjsko organizira 
Prvenstvo Gorenjske regije v pikadu. Tekmovanje bo 6. aprila 2016 ob 9. 
uri pri Hramu Gorjan na Gori.
IZLETNIŠKA SEKCIJA
IZLET V OGLEJ - Izlet bo 14. aprila. Nekaj prostora je še. 
BALINARSKA SEKCIJA
VELIKONOČNI TURNIR bo, če bo vreme, v tednu pred veliko nočjo. 
Informacije in prijave sprejema vodja sekcije Drago Oblak - telefon 041 
734 720
POHODNIŠKA SEKCIJA
NA PRVINE in Čemšenik 2. aprila ob 8.00 s parkirišča trgovine Tuš
NA ŠPICO in Stari grad 9. aprila ob 7.30 s parkirišča trgovine Tuš 
Moste
K MLINČKOM 16. aprila tradicionalni pohod k Mlinčkom. Odhod ob 
8.30 izpred cerkve v Suhadolah.
MUROVICA-Cicelj-sv. Miklavž 23. aprila. Odhod ob 8.00 s parkirišča 
trgovine Tuš v Mostah. 
NA LUBNIK mimo Škofje Loke in Brezovice 30. aprila. Odhod ob 8.00 
s parkirišča pri trgovini TUŠ v Mostah.
Ne pozabite se, kot običajno, prijaviti pravočasno. 
MEŠANI PEVSKI ZBOR DU
HODIŠE NA KOROŠKEM - 23. aprila bo Mešani pevski zbor DU imel 
celovečerni koncert v Hodišah /Keutschach/ na Koroškem. Povabilo jih je 
Kulturno društvo Zvezda. Koncert bo dan pred praznikom sv. Jurija (farnega 
zavetnika).
TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
TRŽNICA - 2. in 16. aprila od 8. do 12. ure na Koželjevi domačiji
PODOKNICA NEDELJSKEGA - 15. aprila ob 18. uri na Koželjevi do-
mačiji
KOMENDA V ARBORETUMU - 27. aprila v Volčjem potoku
NA SEJMU V KOMENDI od 8. do 10. aprila na predstavitveni stojnici v 
šotoru.

NOGOMETNI KLUB KOMENDA
Tekma NK Komenda : NK Jezero Medvode v soboto, 26. marca, 
ob 16. uri v Komendi.

OČISTIMO KOMENDO 2016
Akcija bo 16. aprila od 8. do 12. ure. Po akciji ob 13. uri zaklju-
ček na Koželjevi domačiji
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Cvetličarna - Sobne rastline - Se-
zonske rastline - Vrt in vrtičkarji - 
Zelena oprema pisarn

Velika izbira spomladanskih rastlin - Od 1. do 15. aprila popust za 
balkonske rastline - Brezplačen Katalog CVETJE ZA POLETJE.

Delovni čas: delavnik 8.00 do 19.00, sobota 8.00 do 17.00 

VKLJUČNO 14. aprila 2016. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov 
in Nagradna križanka.

Nagrajenci Nagradne križanke TINA Proizvodnja, Predelava in trgovna 
z živili d.o.o. Komenda, Nasovče 18a v Aplenci Glasilu občine Komen-
da, številka 2/2016:

1. nagrada – paket v vrednosti 30 EUR - JANA BOSTIČ, Sadar-
jeva ulica 4, 1218 Komenda 

2. nagrada - paket v vrednosti 25 EUR - MAJDA TOMC, Gla-
varjeva cesta 25, 1218 Komenda

3. nagrada – paket v vrednosti 20 EUR- IRENA ZALOKAR, 
Žeje 6, 1218 Komenda 

Čestitamo! Nagrajenci nagrade lahko na podlagi potrdila in osebnega 
dokumenta ter predhodnega telefonskega dogovora (tel.: 01/ 834 12 77) 
prevzamejo v poslovni enoti podjetja TINA d.o.o., Potok pri Komendi 
9, 1218 Komenda, vsak delavnik med 8.00 in 16.00. Več informacij na 
info@tina.si ali po telefonu 01/ 834 12 77 

Vesele velikonočne praznike želiVesele velikonočne praznike želi
Vrtni center Gašperlin Vrtni center Gašperlin 

Nagrade:
1. nagrada - BON v vrednosti 25 EUR
2. nagrada - BON v vrednosti 20 EUR
3. nagrada - BON v vrednosti 15 EUR

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite 
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO 




