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POKALNO GASILSKO TEKMOVANJE

Anton Smrekar, predsednik
PGD Komenda: »Ob podpori PGD Zalog smo prvič
organizirali tekmovanje. Tudi prihodnje leto ga bomo.«

Najboljša je bila ekipa
Članice Komenda

Glasilo občine Komenda 11/2016
Spajanje sesalnega
voda

V PGD Komenda je bilo minulo soboto
tekmovanje v spajanju sesalnega voda. Prvo
tekmovanje v organizaciji komendskega
gasilskega društva ob sodelovanju gasilcev
iz sosednjega Zaloga, je bilo hkrati tudi za
prehodni pokal Gasilske zveze Gorenjske
za leto 2016/2017. Čeprav komendsko društvo ne sodi v Gasilsko zvezo Gorenjske, so
z dosedanjim delom in uspehi pridobili zaupanje Gasilke zveze Gorenjske.
Tekmovanje šestčlanskih ekip članov in
članic v gasilskem domu v Komendi je potekalo po sistemu izpadanja. Sodelovalo je
14 ekip članov in 7 ekip članic
Tekmovale so hkrati na dveh progah. Vsaka
ekipa je vajo izvedla dvakrat, upoštevan pa je
bil boljši rezultat. Zmagovalec pa je napredoval v naslednji krog vse do ﬁnala.
Pri članih so prvo mesto osvojili PGD Zalog pri Cerkljah F9, drugo mesto PGD Tinje
in tretje mesto PGD Sovodenj B. Pri članicah
pa so bile prve PGD Komenda, drugo mesto
PGD Zalog pri Cerkljah 6K in tretje mesto
PGD Sovodenj 6M. Oba zmagovalca sta bila
boljša v ﬁnalnem tekmovanju- člani PGD
Zalog 15,79 sekunde, članice PGD Komenda
pa 18,23 sekunde in so tako potrdile, da so
resne kandidatke za to, da bodo prihodnje leto
tekmovale na olimpijadi v Avstriji. Iz gasilskega društva Komenda pa sta tekmovali še
dve ekipi, ki sta osvojili 5. in 8. mesto.
Komendski gasilci, ki bodo to tekmovanje organizirali tudi prihodnje leto, so za
popestritev tekmovalnega srečanja pripra-

vili tudi srečelov z lepimi
nagradami. Za
uspelo prvo
tovrstno tekmovanje
v
Komendi velja
zahvala za sodelovanje tudi
gasilcem
iz
Zaloga in zunanjim sodnikom. S tem pa
Spremljanje tekmovanja
so v Gasilski
zvezi Komenda tudi popestrili letošnja dogajanja ob mesecu požarne
varnosti.
Mihaela Poglajen - A.Ž.

Drago Potokar, trener članic Komende: »Redno trenirajo, vzdržujejo kondicijo in se pripravljajo Pri članih je bila prva ekipa PGD
Zalog
na tekmovanje za olimpijado.«

Gasilske novice iz GZ Komenda
Veliko truda in usklajevanja je potrebno, da se
v nekem društvu dobro
počutijo vse generacije.
Pri gasilcih se trudimo
ravno na tem področju.
Spoštujemo naše veterane in veteranke in se
trudimo, da se v društvu dobro počutijo.
Zanje
organiziramo
aktivna srečanja, jih
pogostimo ob koncu
leta, najstarejše pa enkrat na leto obiščemo tudi na domu.
Operativni gasilci in gasilke se morajo poleg stalne pripravljenosti
tudi stalno izobraževati, zato poleg občinske vaje v mesecu požarne
varnosti organiziramo tudi društvene vaje na temo gašenja in reševanja.
Ena od takšnih vaj je bila 4.11. 2016 v Poslovni coni Potok. Vaje se je
udeležilo 15 operativnih gasilcev. Po vaji pa je obvezna analiza vaje,
kjer se izpostavi dobre
in slabe trenutke vaje.
Prepoznavnost našega društva pa vsekakor
širijo naše članice A, ki
so v prejšnji sezoni
zmagale v zimski ligi
»hitro spajanje sesalnega voda«. Z uvrstitvijo
na kvaliﬁkacije za gasilsko olimpijado pri-
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hodnje leto so si zadale
težko nalogo, saj se
olimpijade udeležita le
dve najboljši ekipi.
Trenirajo trikrat na teden, kar je poleg službe
ali študija in družine
izredno naporno.
V društvu je aktivnih
tudi preko 50 mladih
gasilcev. Udeležujejo se vseh tekmovanj, pridno hodijo na gasilske vaje,
se pa mentorji trudimo, da se poleg učenja in treniranja veliko tudi zabavajo. Da bi jim bilo v društvu celo leto zanimivo, skupaj z GZ Kamnik
organiziramo za gasilce tudi druga tekmovanja. V soboto, 12.11. 2016,
so se pomerili v namiznem tenisu, ki ga je organizirala PGD Šmarca. 98
mladih gasilcev je tekmovalo v 4 kategorijah in naše društvo je osvojilo
eno srebrno in eno bronasto medaljo. Mladino vključujemo tudi v vse
ostale dejavnosti društva, predvsem pa se trudimo, da naši mladi gasilci
s ponosom rečejo »Gasilec sem«.
Letos se je naše društvo odločilo, da organiziramo tekmovanje v
hitrem spajanju sesalnega voda. Tekmovanje
je bilo v soboto, 19.
novembra 2016, ob 16.
uri v gasilskem domu v
Komendi.
Na pomoč.
Mihaela Poglajen - A.Ž.

Aplenca
Domači
Slovenski zajtrk
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Tudi letos so ga pripravili tretji petek v novembru v šoli v Komendi.
Vse skupaj se je
začelo v Sloveniji
nekako pred desetimi leti, ko je
predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč
predlagal, da poimenujemo slovenski med (in kranjsko čebelo) kot
prepoznavno naravno slovensko dobrino. Takrat ni bila ravno z navdušenjem sprejeta
njegova ideja in zamisel, se danes spominja. Potem pa se je z leti začelo
ob »trmastem« ponavljanju ideje in zamisli premikati in vse bolj uveljavljati.
In tako smo pred leti prišli do Slovenskega zajtrka. Letošnji, ki je bil
kot dosedanji vsak
tretji petek v novembru, je bil v slovenskih
šolah in vrtcih že šesti
po vrsti. Imeli so ga
tudi v šoli v Komendi.
Poleg učiteljic in ravnateljice Mire Rek so
na zajtrk povabili tudi
župana
Stanislava

Poglajna in direktorico občinske uprave mag. Majdo
Ravnikar.
Po tem, ko so učenci skupaj z razredničarko in s povabljenimi zapeli Slakovo o
Čebelarju, je župan nagovoril
učence in jim svetoval, da

NOGOMETNI KLUB KOMENDA

zjutraj, predno se odpravijo v šolo,
vsaj nekaj minut namenijo zajtrku.
»Jutranji zajtrk je pomemben za
dobro počutje, za energijo, za zdravje... Če pa je domač, kot je bil tudi
tokrat v šoli, je sploh zdrav začetek
dneva.«
In od kod so bile letos domače
dobrote jutranjega zajtrka? Kruh Matej Štrajhar iz Tučne v Kamniku,
mleko - Mlekarstvo Podjed iz Olševka, jabolka -Vinko Kimovec iz Bukovice pri Vodicah, maslo - Kmetija
Jamšek iz Most in med - Čebelarstvo
Starovasnik Komendska Dobrava.
Bil je res pravi zajtrk. Pa še naprej
vsako jutro: Dober tek. A. Žalar

Čestitke in objave v
decembrski Aplenci
Decembra, v zadnjem mesecu leta 2016,
bo Aplenca izšla, 23. 12.
NAROČILA čestitk in oglasov ter drugo gradivo za objavo v
decembrski Aplenci sprejemamo do vključno ČETRTKA, 8.
DECEMBRA, na:
urednistvo.gok@komenda.si,
urednik.gok@komenda.si
in andrej.zalar@siol.net
Informacije po telefonu 031 638 699.
Za DRUŠTVA so čestitke velikosti vizitke (9 cm širina × 4 cm višina)
BREZPLAČNE.

Domači spet uspešni

Moštvo NK Komenda je na tekmi v nedeljo, 20. novembra, v Komendi premagalo moštvo
NK Jevnica s 6 : 0
novembra, na domačem igrišču v igri z NK Kolpa z 2 : 1, zadnjo nedeljo, 20. novembra, prav tako doma v Komendi pa smo moštvo NK Jevnica premagali s 6 : 0. Po tej tekmi pa predah…« (in komentar v naslednji, decembrski številki Aplence - op. p.).
- A. Ž.

Gol v 6. minuti drugega polčasa v Komendi, ko so domači z ekipo
Kolpe izenačili na 1 : 1.
Po zadnjih treh tekmah Nogometnega kluba Komenda v Slovenski nogometni ligi Center je predsednik Nogometnega kluba Komenda Aleš
Marinko povedal:
»Na predzadnji tekmi z NK Šenčur smo zmagali s 3 : 0, v soboto, 12.

Na predah, kot je povedal predsednik NK Komenda Aleš Marinko po
tekmi v nedeljo, 20. novembra, so odšli člani moštva NK Komenda z
zmago z moštvom Jevnice s 6 : 0.

3

Aplenca
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ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN
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Le utemeljene želje in zahteve
Upam, da molk ni odraz nezainteresiranosti. - Največ časa za gradnjo
kanalizacije in vzpostavljanju v prvotno stanje. - Čistilna naprava je
ves čas delovala neprekinjeno. - Nekateri se še vedno obnašajo, kot
da nismo v obdobju varčevanja. - Publicus že odvaža v sežigalnico
blizu Dunaja. - Socialna pomoč na podlagi zakona. - Poleg tako imenovane energije je za gasilski dom v Mostah potrebnih tudi kar precej
sredstev.
ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan. V
ponedeljek, 21. novembra,
se je iztekla enomesečna
javna razprava o proračunu
občine za prihodnje leto
2017 in za leto 2018. Vem, da
je tri dni pred končano razpravo in hkrati tri dni po njej težko govoriti o tem, kako bo in kaj
nas čaka prihodnje leto. Tudi občinski svet bo še razpravljal in
sklepal o tem šele na seji decembra. Pa vendar, kako bi ocenili počutje oziroma prvo takšno javno razpravo o dveh proračunih?
Danes, ko pripravljam odgovore na zastavljena vprašanja, je potekel
rok za oddajo pripomb in predlogov k predlaganemu predlogu odlokov
o proračunu za leto 2017 in leto 2018. Tudi na to javno razpravo nismo
prejeli nobene pripombe ali dodatnega predloga s strani občank ali
občanov. Enako se je zgodilo že pri prvi enomesečni razpravi na predlog proračuna za letošnje leto. Dozdeva se mi, da ste občanke in občani zadovoljni s predlogi, ki jih pripravi občinska uprava oziroma da
svoje predloge in pripombe uveljavljate preko svojih izvoljenih svetnic
in svetnikov. Upam, da se ne motim in da molk občank in občanov ni
odraz vaše apatičnosti in nezainteresiranja. Res je sicer, da je večina
sredstev v proračunih za obe proračunski leti namenjenih za obvezne
odhodke lokalne skupnosti (šolstvo, predšolska vzgoja, socialni transferji, kohezijska sredstva, delovanje društev in klubov, …) in tako
sredstev za ostale projekte zmanjkuje. Do sprejetja dvoletnega proračuna na decembrski seji bomo poizkušali še uskladiti želje in zahteve
svetnic in svetnikov (političnih strank in samostojnih list) in če bomo
prišli do podkrepljenih in utemeljenih želja svetnic in svetnikov, ki ne
bodo izražali le njihove individualne želje temveč želje in utemeljene
zahteve večjega števila občank in občanov, jih bomo poizkušali uvrstiti v prihajajoča proračuna; če bo le ﬁnančna vzdržnost proračuna to
prenesla.

pravzaprav občinsko »kohezijsko komunalno« in kar precej tudi
»proračunsko infrastrukturno« leto. Ste zadovoljni z iztekom letošnjih dogajanj?
Res je, da je bilo v letošnjem letu poleg rednih del in nalog, ki jih
mora izvajati občinska uprava, največ časa namenjenemu delom na
gradnji kanalizacije in vzpostavljanja cest v približno podobno stanje,
kot je bilo pred posegi. Veliko ur so moji sodelavci in sodelavke namenili dogovarjanjem, velikokrat tudi pregovarjanjem z lastniki ob sami
gradnji, kajti včasih imajo posamezniki resnično prevelike in neutemeljene želje in zahteve, da bi se za naš skupni denar kaj postorilo
tudi za njihovo osebno lastnino. Kljub vsemu sem ob izteku leta zadovoljen z narejenim. Brez odličnih sodelavk in sodelavcev nam vse to
ne bi uspelo.

Več torej v decembrski Aplenci o dogajanjih v občini prihodnje leto.
Najbrž pa lahko še pred iztekom leta že ugotoviva, da je bilo letos

Najbrž velja posebej izpostaviti tudi večletno investicijsko dejavnost
in dokončanje nadgradnje Centralne čistilne naprave v Domžalah.
Tudi tu je imela občina Komenda svoj delež.
Tudi pri nadgradnji Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik, ki je bila predana v poizkusno obratovanje koncem oktobra,
je Občina Komenda kot solastnica in soinvestitorica, aktivno sodelovala. Tako pri spremljanju gradnje s predstavnikom v gradbenem
odboru kot s samimi finančnimi sredstvi. Veliko o sami investiciji,
ki je bila nedvomno izrednega pomena ne samo zaradi kakovostnejšega čiščenja, tudi za samo naravo in čistejši vodotok Kamniške
Bistrice, je bilo v preteklosti že zapisanega. Tudi v našem občinskem glasilu. Sama investicija in nadgradnja je končana in pomembno je dodati, da v celotnem obdobju gradnje niti za en sam
dan ni bilo delovanje čistilne naprave ustavljeno in nebi prečiščevalo tudi naših odplak.
Večkrat sem ta mesec slišal: »Saj se samo na nekaterih krajih (vemo
zakaj) dogaja, nekateri pa čakamo in čakamo… pa nič.« Po drugi
strni pa tudi: »Vemo, da imamo zahtevne projekte in v sedanjem
času varčevanja in ukrepov premalo denarja, pa vendar vsak gleda
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ŽUPANOVA BESEDA, GRADNJE

samo nase…« Smo se razvadili, postali nesolidarni, še vedno nismo
dojeli, da smo v letih suhih krav?
Gornje navedbe prav gotovo držijo. Resnično imam občutek, da nekateri svetniki in svetnice kljub večkratnim poudarkom o stanju občine
in naših obveznostih do kohezijskih projektov in ostalih obveznostih,
le-tega še niso povsem doumeli. Čeprav so o tem vseskozi seznanjeni,
se nekateri še vedno obnašajo, kot da ima občina neomejeno ﬁnančnih
sredstev in da nismo v fazi varčevanja oziroma v letih suhih krav.
Vse pogosteje je tudi slišati, kaj se dogaja na Drnovem. Zakaj
tam raste iz jame vedno večji kup?
Tudi sami smo zapazili vedno večji kup bal na območju jame Drnovo
in pozvali podjetje Publicus d.o.o., da nam obrazloži nastalo situacijo.
Njihovo pojasnilo je sledeče:
»Problem lahke frakcije (za RDF gorivo) je postal v tem letu vseslovenski, ker je ARSO po uradni dolžnosti pozval vse naprave v
Sloveniji, ki imajo OVD (okoljevarstveno dovoljenje) za predelavo,
k dopolnitvi skladno z novo sprejeto zakonodajo. Ker pa brez veljavnega OVD ne moreš zaprositi za notiﬁkacijo in ob dejstvu, da sam
postopek notiﬁkacije (pridobitev izvoznega dovoljenja) traja 6 mesecev ali več, ni bilo formalnega prevzemnika 19 12 12 (koda dotičnega
odpadka, ki je skladiščen v balah na lokaciji CROS). Pričakujemo, da
bo to urejeno v 3 do 6 mesecih, do takrat pa se bo na vseh dvoriščih
predelovalcev kopičil ta material. K sreči vsebuje ta odpadek večinoma umetne materiale, zato so škodljive emisije v zrak (smrad) in tla
(padavinske vode) minimalne v primerjavi z MKO. Ker je bilo podjetje Publicus do polletja v lasti Gorenja, je bil naš partner za prevzem
lahke frakcije Gorenje Surovina, ki pa tudi trenutno nima možnosti
prevzema. In ker se v podjetju zavedamo problematike, iščemo tudi
svoje direktne rešitve brez posrednikov, tako da bi bili bolj neodvisni.
Vsekakor bomo takoj, ko bo to mogoče, s pospešenim tempom pričeli z odvozom.«
Po informacijah s strani direktorja od konca preteklega tedna, so z
odvozi v manjših količinah v sežigalnico v bližini Dunaja že pričeli.
Sociala in solidarnost postajata tudi v občini vse bolj aktualni; tako
v šoli, med starejšimi, pomoči potrebnimi… je vse več primerov,
ugotavljajo tisti, ki imajo v občini to na skrbi. Kakšno »moč« pravzaprav ima pri tem občina, ob tem ko smo priča neizpolnjeni zahtevi, ki jo imajo občine do države?
Po meni znanih podatkih ni zaslediti kakšnega večjega porasta potreb na tem področju. Dopuščam možnost, da vsi ti podatki do mene
oziroma občine niti ne pridejo. Je pa dejstvo, da je za koriščenje socialnih in drugih ﬁnančnih pomoči s strani lokalne skupnosti, potrebno
izpolnjevati kar nekaj zakonskih obveznosti in nam posredovati kar
nekaj dokazil.
Za konec, pred veselim decembrskim koncem leta, ko bodo imela
besedo predvsem nekatera društva na družabnem področju, pa
vendarle še o mesecu oziroma dogajanjih na področju požarne
varnosti. Gasilci že lep čas nimajo več meseca zgolj z imenom za
požarno varnost. Kako je bilo oktobra, novembra, in menda se bo
še dogajalo na tem področju v občini? Predsednik Gasilske zveze
Jože Sušnik je v pogovoru v oktobrski Aplenci poudaril, da so
(ste) gasilci dobili IME in da je treba prednostno vso energijo
usmeriti v zgraditev gasilskega doma v Mostah. Se že kaže ta
energija?
Gasilci so (smo) resnično dobili IME, a z navedbo svojega gasilskega
predsednika, da je treba prednostno vso energijo usmeriti v zgraditev
gasilskega doma v Mostah, se ne morem v celoti strinjati. Prva naloga
nas gasilcev je usposobljenost in pripravljenost za posredovanje v vseh
nalogah, ki so nam zakonsko določene. Kot sem že navedel v zadnji
številki Aplence, je lokacija gasilskega doma moščanskih gasilcev resnično na neprimerni lokaciji in ne nudi vseh možnosti, ki naj bi jih
gasilci imeli za nemoteno delovanje. Energija za gradnjo novega gasilskega doma v Mostah se kaže, a sama energija še ni dovolj, potrebnih je
tudi kar precej sredstev.

Glasilo občine Komenda 11/2016

Gradnja kanalizacije
v občini
Novembra so se dela pri
gradnji tako imenovane
kohezijske kanalizacije
nadaljevala po terminskem (časovnem) programu. Potekala so na odsekih, Moste, Suhadole,
Gora in Žeje.

V Suhadolah sta izgradnja in ostala komunalna opremljenost končana.
V Mostah so se dela nadaljevala med stanovanjskimi hišami. V začetku
novembra so pričeli s pripravami za polaganje asfalta. Sredi meseca
novembra je s polaganjem ﬁnega asfalta ulica pričela pridobivati končni
izgled. Urejeno je tudi odvodnjavanje.

Na območju vzhodnega dela Most se nadaljuje gradnja na južnem kraku
kanala. Gradnja je zahtevna, ker trasa poteka med hišami, čez vrtove in
sadovnjake. Kanal bo predvidoma zaključen do konca novembra letos.

Prebivalcem tega območja,
od hišne številke Moste 133
do hišne številke Moste 137
se še posebej zahvaljujemo
za izjemno in spodbudno
sodelovanje z izvajalci del
in za njihovo razumevanje
med gradnjo.
Pri Kmetijskem inštitutu v naselju Moste, se je končala izgradnja
kanala, prav tako tlačnega voda. V drugi polovici novembra se je nadaljevalo tudi asfaltiranje v Žejah.
Dela na kanalu Gora se tudi nadaljujejo, izvedena je približno polovica
glavnega kanala. Ureditev ceste po vgradnji komunalnih vodov je odvisna
od vremenskih razmer. Če bodo primerne temperature je predvidena prevleka z grobim asfaltom, končna ureditev ceste pa v spomladanskih mesecih.
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Dobra energija v novi Hiši zdravja
Po uspešnem dosedanjem delovanju in ob 10-letnici ﬁzioterapije so minuli teden v četrtek, 17. novembra, na
Kranjski poti 5 v Komendi ob
14. uri slovesno odprli nove
prostore v Hiši zdravja Darje
Reven. V novih prostorih bodo v prihodnje imeli skupinske vadbe, ﬁzioterapijo, Bownovo in manualno terapijo,
terapevtsko masažo, jogo, pilates… skratka, kot so povedali na slovesnem odprtju,
ko je trak v nove prostore
skupaj z vodjo-direktorico
Darjo Reven prerezal župan
Stanislav Poglajen, bo to res
prava, vsestranska Hiša
zdravja.
Odprtja prostorov, v katerih je moderna ambulanta
za ﬁzioterapijo in telovadnica, so se udeležili tudi nekateri dosedanji stalni obiskovalci Fizioterapije Reven. Slovesno odprtje
pa je bilo tudi dogodku in novim pogojem primerno za prihodnje delovanje v Hiši za dobre misli, sprostitev, za zdravje, za energijo, za vsakdanje in celodnevno dobro počutje. H glasbi, pogrnjeni mizi z dobrotami,
s penino…je k spodbudnemu razpoloženju ter k pozitivni energiji naza-

dnje dodal še miselno povezano blagoslovitev novih prostorov pater
frančiškanov iz Kamnika dr. Lavrencij.
Župan je Darji Reven čestital za odločitev za nove, primernejše prostore in zaželel uspešno delo v prihodnjih desetletjih. Vsi, ki so bili na
slovesnem odprtju pa so Darji, njenemu možu oziroma družini ob
10-letnici ﬁzioterapije čestitali in zaželeli, kot se spodobi: Zdravje in še
naprej veliko pozitivne energije v Hiši zdravja in energije.
A. Ž.

Trgovina Špar Partner
Dan pred izidom oktobrske Aplence je Komenda dobila novo samopostrežno trgovino. Kaj več kot to, da se je lastnik prostorov tako odločil,
se ni slišalo. Ko pa sem poklical trgovca oziroma Dušana Dermoto, sem
izvedel, da ima na primer podobno franšizno trgovino že v Zbiljah na
križišču, da v njo, v trgovino, redno prihaja poznano ime, pa da ima
Dermotova dejavnost 90 zaposlenih, in da bodo v trgovini Špar-partner
v Komendi redne prodajne akcije, …
Ko sem se potem pred dnevi sprehodil po trgovini in povprašal obi-

skovalce-kupce, ki so bili takrat
v trgovini, kaj menijo, kako je
založena trgovina, kaj pogrešajo… sem slišal, da je dobro založena, da so cene primerne, da
je prav, da je tudi v Komendi
takšna trgovina… Skratka, da
je prav, da ima Komenda samopostrežno trgovino.
A. Ž.
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Spoštovani!

Zvestoba, odgovornost, pravičnost
Spominska svečanost pri Vodnjaku v Mostah 28. oktobra 2016. Nagovor: župan Stanislav Poglajen,
pevci: MePZ DU Komenda z zborovodjo Ignacem Gorjancem, program: učenci OŠ Komenda Moste.

Zvestoba do okolja, ki mu pripadamo, je živa; tako kot spomin na mrtve.
Ta svet, kjer smo, so ustvarili naši predniki. Naselili so ga, kamen za
kamnom zlagali zidove, posadili so drevje, zasejali zrna, od jutra do
večera obdelovali zemljo za hrano živini, otrokom, ženam in možem.
Kmetje in redki obrtniki.
Do nas prihaja beseda pravično. Pravično je, da govorimo, pojemo,
molimo, preklinjamo, smo srečni in nesrečni. Pravično je, da je ta svet
naš, da je jezik naš, da je dom naš, da je zgodovina naša in jih je potrebno
ohraniti našim potomcem. Misel pravičnost je rojevala upornost, misel
pravičnost je rodila jezo, jeza je rodila upor. Potomci vemo, kako so mislili predniki in potomci smo dolžni sprejeti sporočilo pravičnosti.
Do nas prihaja beseda odgovornost. Če si odgovoren, ne misliš več
samo nase. Če si odgovoren, veš, da suženjstvo ni življenje, da je življenje samo svoboda. Če si odgovoren, veš, da svoboda zahteva žrtve.
Včeraj, danes, te dni stojijo ljudje pred spomeniki padlih, streljanih, iztrebljenih med drugo svetovno vojno. Krivi preroki prišepetavajo, da bi
lahko samo čakali. A čaka se lahko samo dež, svobodo si je treba zaslužiti, za svobodo vseh je treba pozabiti nase. Zato stojimo pred tem spomenikom. Pred spomenikom ljudem, ki so mrtvi in pred spomenikom
vsem, ki so mislili tako kot oni. Stojimo pred spomenikom, ki je naš, ki
nam tu govori o zvestobi, pravičnosti in odgovornosti. Besede so za
nas. Za našo pravičnost, za našo odgovornost, za našo zvestobo. Dediščina je vedno tisto, kar prejmemo. Vsak od nas bo moral samemu sebi
priznati in povedati, koliko talentov je prejel in koliko jih bo dal naprej,
vsak od nas pregleduje svojo pravičnost, odgovornost in svojo zvestobo.
Zvestobo komu? Najprej sebi, potem okolju, v katerem živimo ali mu
pripadamo po rodu in rojstvu. Ta postanek pred spomenikom je naša
vsakoletna zaobljuba, je naše pričanje o pravičnosti, zvestobi in odgovornosti. Ta postanek je zaobljuba življenju.
Vsako leto se v teh pozno jesenskih dneh spomnimo žrtev iz našega
okolja. Mineva več kot sedemdeset let, odkar so se tudi v teh naših krajih
dogajali vojni zločini, ko so umrli mnogi mladi, nedolžni ljudje, ko je bilo
uničena marsikatera dobrina. Nacistična vojska ni poznala meja. Spomini
na junaštvo in mučeniško smrt teh ljudi je še vedno živ in vsako leto zbere
ljudi na tej svečanosti. Prav je, da se poklonimo njihovemu spominu. Njihovo junaštvo in tveganje v oboroženem boju z mnogo močnejšim okupatorjem nas navdajata z občudovanjem. Njihova vera v zmago nad silami zla,
ki so povzročile drugo svetovno vojno, je vir navdiha za nove generacije.
Druga svetovna vojna je povzročila ogromno zla. Poreklo tega zla je
znano. Fašizem in nacizem, dve zločinski ideologiji dvajsetega stoletja,
sta ustvarili politične razmere, ki so privedle do druge svetovne vojne in
do njenih grozodejstev, in nenazadnje tudi do posledic.
Zatiranje Slovencev, zatiranje slovenske narodne identitete in pravic
slovenskih ljudi, mučenje in pobijanje Slovencev so bili med prvimi
zločini fašizma, še v času, ko drugod po Evropi njegove zločinske narave niso razumeli. Prav je, da se danes spomnimo tudi tega. Brez fašizma
ne bi bilo razmer, ki so postopoma potiskale Evropo in svet v vojaški
spopad. Brez fašizma morebiti tudi nacizem ne bi prišel na oblast. Brez
fašizma in nacizma ne bi bilo druge svetovne vojne. Brez fašizma in

nacizma ne bi bilo posledic druge svetovne vojne, ne bi bilo povojnih
obračunavanj s pravimi in domnevnimi vojnimi hudodelci. Prav tako pa
ne bi bilo povojne prevlade stalinizma, nedemokratične komunistične
oblasti in kršitev človekovih pravic.
Vse to se vse bolj pozablja. Še več, včasih slišimo, da se je trpljenje
začelo nekje ob koncu druge svetovne vojne. Organizirajo se svečanosti
in manifestacije, ki propagirajo to popačeno podobo zgodovine. Vse to
se nemalokrat počne tudi s političnimi računi, in vse to je tako politično
kot moralno nesprejemljivo. Selektivni spomin je vselej etično vprašljiv.
Spomin, ki zavestno zamenjuje vzrok in posledico, ali pa noče priznati
vzrokov, pa je etično popolnoma nesprejemljiv. Vselej, kadar se o koncu
druge svetovne vojne govori, ne da bi se omenil njen vzrok – fašizem in
nacizem – je treba protestirati: odločno, jasno in javno, vendar pa tudi
mirno in dostojanstveno – z dostojanstvom zmagovalcev.
Ne smemo nikoli pozabiti, da smo bili Slovenci med prvimi žrtvami
fašizma. Ne smemo pozabiti, da smo bili med drugo svetovno vojno na
pravi, na pravični strani, ki je bila tudi zmagovita stran, in ki je spravila
s sveta zločinski ideologiji fašizma in nacizma.
Zmaga nad nacizmom in fašizmom je še danes pomembna in to na
veliko načinov. Omogočila je svetovno ureditev, katere sadove uživamo
danes. Prav je, da skrbimo, da naš spomin na korenine sodobne ureditve
ne bi zbledel.
Prav zaradi temeljnih vrednot humanizma in človeške svobode moramo ohranjati spomin na narodnoosvobodilni boj. Ta boj je bil spontani
izraz odpora preprostega slovenskega ljudstva zoper okupacijo in zoper
poskus uničenja. Zavest o nujnosti narodnoosvobodilnega boja je bila
na celotnem območju sedanje naše države.
Ponosni smo, da smo Slovenci v zgodovini uspeli zavarovati svoj
narodni obstoj in ustanoviti lastno državo.
Toda ta vera in to zaupanje bosta doživeli potrditev samo, če bomo
sposobni odgovoriti na izzive našega časa. Danes stoji Slovenija pred novimi možnostmi, a tudi pred novimi nevarnostmi. Te nevarnosti, upam, ne
bodo zahtevale žrtev, kakršne so se zgodile med drugo svetovno vojno,
zahtevale pa bodo zrelo odločanje in odprtost v svet. Poiskati moramo
najboljše potenciale v vsakem človeku na Slovenskem in ljudi spodbuditi
k mislim in uresničevanju vsega, kar je potrebno za graditev naše skupne
prihodnosti. Krepiti moramo ustvarjalnost in podjetnost, sposobnost misliti bolje, zlasti pa misliti za naše skupno dobro. Krepiti moramo ustanove
pravne države, saj brez njih ne moremo pričakovati uspešnega reševanja
družbenih problemov in kakovostnega razvoja. Krepiti moramo politično
kulturo, ki bo presegala našo prislovično prepričanje v lastni prav in našo
zamerljivost. Krepiti moramo sposobnost za dialog, za iskanje konsenza in
za soglasje o nujnih in dobrih rešitvah, ki nas bodo peljale naprej.
Vse te kvalitete nujno potrebujemo, da bi bili uspešni v globaliziranem
svetu. Smo v Evropski uniji, toda tudi Evropska unija je v procesu sprememb,
ki jih potrebujemo. Svetovna konkurenčna tekma se bo zaostrila. Učinki
globalnega segrevanja so že tu in čutili jih bomo čedalje bolj. Tudi naša
varnost bo soočena z novimi izzivi. Prihajajoči svet bo še bolj zaznamovan s
konkurenco in tveganji, še zahtevnejši bo od današnjega. Še večjega pomena
kot doslej bo graditev družbe znanja. Še pomembnejša bo naša sposobnost
poiskati take rešitve, ki bodo zagotavljale napredek. Znanje, ustvarjalnost in
podjetnost bodo pomembnejše lastnosti kot kdajkoli doslej.
Na Slovenskem imamo dobre možnosti, da se za nove čase še pravočasno usposobimo, in da si zagotovimo razvoj, kakršnega si želimo – in
zaslužimo. Toda zavedati se moramo, da je treba pri nas še marsikaj izboljšati. Prav na ta način pa bomo dosegli tudi to, da bomo v svetu še
bolj cenjeni in spoštovani. Bilo bi prav, da tem vprašanjem posvetimo
vse sile. Žrtve fašizma, terorizma, nasilja, pobojev nas zavezujejo k temu iskanju, in če bomo v tem uspešni, se jim bomo najbolje oddolžili.
Komenda, 28.10.2016
Stanislav Poglajen, župan Občine Komenda
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Spoštovane občanke in spoštovani občani,
ko smo se v Sloveniji pred letom dni soočili z množičnim prihodom
migrantov na meje, si kljub jasnemu zavedanju o resnosti položaja in
skrbnih pripravah verjetno nihče med nami ni prav dobro predstavljal,
kakšen izziv nas čaka. Toda država, lokalskupnosti in občine, humanitarne in nevladne organizacije ter prostovoljci smo pokazali, da lahko na
državni in lokalni ravni tudi v tovrstnih izrednih razmerah dobro in
usklajeno sodelujemo.
Žal so se uresničile napovedi, da pojav migracij ni bil enkraten pojav,
ampak je dejstvo, s katerim bomo morali najti skupni način sobivanja.
Že samo zavedanje, da so migracije odsev časa, v katerem živimo, je
ključen korak k oblikovanju rešitev. Slovenija si vseskozi prizadeva tudi
za iskanje skupnih, dolgoročno naravnanih rešitev na evropski ravni, ki
bi pripomogle k učinkovitemu obvladovanju migracij, ter solidarno
prevzema del odgovornosti v okviru projekta premestitve oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito.
Poudarimo naj, da so razmere v naši regiji trenutno stabilne, vendar
pa je dogajanje v naslednjem obdobju težko napovedati. Pričakujemo
lahko, da bo do nezakonitih prehodov meja prihajalo ves čas in da se bo
njihovo število v prihodnje še povečevalo.
Zato so pristojni organi že pripravili nabor ukrepov, prilagojenih več
različnim scenarijem. Medtem ko so varnostni ukrepi usmerjeni predvsem
v dosleden in intenziven nadzor na meji, bomo z organizacijskimi ukrepi
migrantom, ki bodo prišli na območje naše države, zagotovili ustrezno
oskrbo in obravnavo v skladu z nacionalno in mednarodno zakonodajo.
Zavedamo se, da prihodi migrantov – tudi zaradi strahu pred ponovitvijo lanskih množičnih prihodov – marsikje po državi, še posebej pa na
ob mejnih območjih, v ljudeh zbujajo nelagodje. Ravno zato, ker ne
želimo, da bi prehodi migrantov čez hrvaško-slovensko mejo vznemirjali prebivalstvo in njihov vsakdan, poskušamo situacijo reševati na čim
bolj kontroliran način.
Eden pomembnejših ukrepov je tudi vzpostavitev sprejemno-registracijskih centrov ob meji s Hrvaško. Smiselno je namreč, da migranti,
ki jih je policija zaznala pri nezakonitem prehodu meje, med obravnavo
ostanejo čim bližje meji in morebitnemu kraju vrnitve, tj. Hrvaški.
Poudarjamo, da bodo ti centri vzpostavljeni le, če se bo število migrantov, ki jih je policija zaznala pri nezakonitem prehodu meje, tako povečalo,
da jih ne bo mogoče obravnavati v obstoječih policijskih enotah. Centri
bodo začasne narave, zaprtega tipa in vseskozi pod nadzorom policije.
Migranti bodo v centru največ do 72 ur, njihovo gibanje pa bo omejeno.
Sprejemno-registracijski center bo razdeljen na sprejemni del, kjer se
bodo izvajali policijski postopki, in bivalni del. Vse prevoze v center in
iz njega bo opravljala policija in s tem zagotovila nadzor nad migranti
ter največjo možno varnost za okoliško prebivalstvo. V centrih bo
zdravstveno osebje poskrbelo za nujno medicinsko pomoč, poskrbljeno

pa bo tudi za otroke in mladoletnike brez spremstva.
Država poskuša pri reševanju migrantske problematike ves čas ohranjati
ravnotežje med obveznostmi, ki jih ima do migrantov po domači in mednarodni zakonodaji, ter varnostjo domačega prebivalstva. Vlada je in bo naredila vse, kar je v njeni moči, da do večjega obsega nezakonitih migracij na
našem ozemlju ne bi prišlo, predstavniki pristojnih državnih organov pa so
v stalnem stiku s predstavniki vseh ključnih občin in lokalnih skupnosti.
Naloga, ki je pred nami, je zahtevna, terja veliko odgovornosti in naporov, zato se ob tej priložnosti ponovno zahvaljujemo vsem, ki ste
prispevali h konstruktivnemu reševanju migracijske krize.
Urad Vlade RS za komuniciranje
Informacije o aktualnem dogajanju na področju migracij in odzivu
Slovenije nanje so na spletni strani pomoc.beguncem.gov.si.

Kaj narediti ob smrti sorodnika?

Pokop pokojnikovega telesa, upepelitev telesa in žarni pokop, raztros pepela
Ob prazniku vseh svetih (dnevu spomina na mrtve) 1. novembra in
prazniku spomina vseh vernih rajnih 2. novembra se poraja tudi vprašanje, kaj narediti, ko umre najbližji ali bližnji človek, z njegovim umrlim
telesom. Ali ga pokopati takšnega, kakršen je umrl (s telesom v krsti),
ali dati telo upepeliti in pokopati v žari ali pepel raztrositi?
To vprašanje zadeva tako verne kakor tudi neverujoče ljudi. Tiste, ki
verujejo v posmrtno življenje, oz. one, ki menijo, da je s smrtjo vsega
konec, a se kljub temu želijo dostojno posloviti od svojega dragega
umrlega sorodnika, mu preskrbeti primeren grob. Pozneje želijo grob
obiskovati, se ob njem spominjati vrednih del v grobu počivajočega
človeka, ga krasiti, zanj skrbeti.
Zelo občutljivo vprašanje zadeva samo srčiko človekovega čutenja,
odnosa do najbližje drage osebe ter drugih bližnjih in daljnih ljudi. To je
dolžno spoštljivo slovo od umrlega človeka ter spominjanje, ko ga ni
več med živimi. Za kako tenkočutno zadevo gre, vidimo lahko celo pri
primitivnih narodih, ki se znajo dostojno posloviti od umrlega člana
plemena in ga z vso spoštljivostjo pokopati. Tudi zato, ker upajo, da
bodo nekoč spet skupaj. Pri sodobnem tehnično usmerjenem človeku je
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tega upanja vedno manj, razen pri verujočih oz. ljudeh, ki verjamejo v
reinkarnacijo. Nihče pa se ne more izogniti vprašanju, kaj si želi, da z
njim naredijo po smrti oz. kako naj ga sorodniki pokopljejo.
V Sloveniji prevladuje žarni pokop, po njihovem številu smo v svetovnem vrhu (kar 82,9 odstotka je bilo upepelitev vseh rajnih v letu
2014). V zadnjem obdobju se povečuje raztros pepela umrlega. Vse
manj je pokopov umrlih s telesom, maš zadušnic in molitev zanje.
Umrli ne počiva več doma na parah, marveč v za to zgrajenih poslovilnih vežicah, pokop je večinoma brez poprejšnje maše zadušnice, osredinjen je na dolžnostno pietetno dejanje, naj si je to rajni, ko je bil še živ,
želel ali ne, hotel biti drugače pokopan.
Prav bi bilo, da bi spoštovali njegovo voljo, nakazano v ljudskem reku:
Kakršno življenje, takšna smrt! Nikakor se ne bi smelo zgoditi, da bi najbližji, ki so izgubili vero, oče in mama pa sta bila zelo verna, po njuni smrti naredili po svoje, pa tudi, da bi pozabljali na to, za kar sta pravzaprav živela.
Pomislimo tudi na pogrebne govore in veliko odgovornost govornikov, kaj povedo ob grobu. Dostikrat bi bilo bolje, da bi bili tiho, če ne
znajo in ne zmorejo prav ovrednotiti življenja rajnega človeka. Pogreb-
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Poslansko vprašanje:
Zajezitev revščine starejših, referendum CETA, povabilo v poslansko pisarno.

Ko boste brali ta članek, boste, če boste
spremljali novembrsko parlamentarno
sejo, že poznali odgovor predsednika vlade
na moje poslansko vprašanje. Vprašala ga
bom, kaj bo storil za zajezitev revščine
med starejšimi.
Že tretje leto zapored beležimo gospodarsko rast, gmotni položaj starejših, upokojenih, pa tudi tistih, ki se zadnja leta upokojujejo, pa je vse slabši. Razlogi za to so v
desetletnih neustreznih politikah na področju
upokojevanja, delovno pravne in socialne
Julijana Bizjak Mlakar
varnosti. Zanemarjal se je tudi potencial starejših, ki bi si ob primernih pogojih želeli delati tudi po upokojitvi.
Največ revščine je med starejšimi samskimi osebami. Stopnja revščine
med njimi je kar dvakrat višja kot pri splošni populaciji. Te osebe si pogosto ne morejo privoščiti ogrevanega stanovanja, zdrave prehrane in ustrezne
zdravstvene oskrbe. Recepti Bele knjige na področju pokojnin, ki naj bi
reševali izzive prihodnosti, so podobni dosedanjim, ki pa so pripeljali do
nevzdržnega gmotnega položaja velikega deleža starejše populacije.

Po letošnjih avgustovskih podatkih znaša povprečna starostna pokojnina
zgolj 615,90 EUR. Ob tem pa znaša prag revščine za enočlansko gospodinjstvo 596 evrov. Torej je razlika med pragom revščine in povprečno pokojnino borih 20 evrov. Nesprejemljivo je, da je znašala povprečna neto pokojnina
v letu 2015 le 55,4 odstotka povprečne plače, čeprav naj bi po priporočilih
OECD, znašala povprečna pokojnina vsaj 70% povprečne plače.
Predsedniku vlade bom v izogib revščini med starejšimi predlagala
ukrepe, kot so zvišanje pokojnin na raven, ki bi jo dosegle, če preteklih
zamrznitev ne bi bilo, višje minimalne plače, da ne bodo zaposleni po
upokojitvi zdrsnili v revščino, uzakonitev dostojnih minimalnih pokojnin, uvedbo brezplačnega obveznega zavarovanja za dolgotrajno nego,
ukinitev doplačil iz žepa pri potrebni zdravstveni oskrbi starejših z nizkimi pokojninami, nagrajevanje starejših z daljšo delovno dobo ipd.
V parlamentu je nedavno potekala razprava o sporazumu CETA.
Prepričana sem, da bi se morali o ratiﬁkaciji sporazuma odločati prebivalci Slovenije na obveznem zakonodajnem referendumu.
Obveščam vas, da deluje moja poslanska pisarna v stavbi Občine Kamnik vsak delovni ponedeljek od 9. do 10. ure, v občinski stavbi v Komendi pa vsak prvi delovni ponedeljek v mesecu od 10.30 do 11.30. Vabljeni.
Mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka DZ RS

Gradimo normalno Slovenijo
Poskusite si v spomin priklicati, kje ste bili v
nedeljo, 23. decembra 1990. Če tudi se ne spomnite lokacije, se zagotovo spominjate velikega
upanja in pričakovanj. Cela Slovenija je slavila
in se veselila svetle prihodnosti. Na plebiscitu
smo se odločili za upanje. Upali smo, da bo samostojna in neodvisna Slovenija prinesla vse tisto, kar smo videli na drugi strani zahodne in
severne meje – normalnost! Verjeli smo, da bomo s samostojno Slovenijo dobili normalno drMatej Tonin, poslanec žavo, to je država, v kateri lahko delamo, se počutimo varne in imamo zagotovljeno pravico.
Imamo socialni sistem, ki nagrajuje NEdelo. Kaznovani so tisti, ki
delajo. Imamo kriminalce, ki niso nikjer zaposleni, prav tako niso nič
podedovali, pa vseeno vozijo avtomobile, vredne več kot 100.000 evrov.
Živijo v hišah, ki so vredne več kot pol milijona evrov. Povejte mi en
dober razlog, zakaj v Italiji in celo Srbiji lahko odvzamejo za več 100
milijonov evrov nezakonito pridobljenega premoženja, v Sloveniji pa
ne. Ga ni! Imamo bankirje, ki so vsakemu izmed nas naložili 2.500
evrov dolga za sanacijo bančnega sistema, nato pa takoj izgubili spomin.

Letos avgusta sem obiskal Islandijo. Ljudje, s katerimi sem govoril,
zaupajo sodstvu, saj tam bankirji sedijo za rešetkami. Pri nas se odgovorni bankirji brezsramno potegujejo za nove vodilne funkcije. Imamo
javni zdravstveni sistem, v katerem prej zdravijo tiste, ki koga poznajo
ali komu kaj plačajo. V normalni državi ljudje ne umirajo zaradi čakalnih vrst. V normalni državi ljudje ne zbirajo zamaškov, da lahko odidejo
na zdravljenje. Imamo šolski sistem, ki ima vedno več učiteljev in vedno
več predmetov, učenci pa so vedno bolj funkcionalno nepismeni.
Lahko bi še našteval in našteval, vendar se bom tukaj ustavil. Slovenija žal še ni normalna država. Novembra se je v Brežicah zbralo 500
članic in članov NSi. Zahtevali smo normalno državo! Slovenijo, v kateri bodo ljudje delali za dostojno plačo. Slovenijo, v kateri se bodo
ljudje počutili varne, ko zbolijo, ko izgubijo službo ali ko se upokojijo.
Slovenijo, v kateri za vse državljane veljajo enaka pravila igre.
Odgovornosti ne prelagamo na druge, ampak smo normalno Slovenijo pripravljeni graditi. Čaka nas veliko dela! Samo letos smo v proceduro vložili več kot deset zakonov. Ravno pred kratkim nov paket zakonov
za pregon bančnega kriminala. Naša ambicija je, da se vzpostavimo kot
motor prihodnjih sprememb, ki k sodelovanju vabi vse ljudi dobre volje,
ki si želijo normalne Slovenije.
MATEJ TONIN, poslanec

nik bi, kot nekoč, povabil: Sedaj pa zmolimo očenaš za pokojnega Ceneta, naj mu bo Bog dober plačnik. Rajnega tako ni več mogoče priklicati v življenje (govorijo o primerih, da se je tudi to dogajalo, zato se
marsikdo da raje sežgati). Pomembno je, kar je naročal rajni komendski
župnik in dekan Nikolaj Pavlič: Rajnemu po smrti lahko pomagajo le
maše in molitve zanj, ne pa sveče, rože in vse drugo, kar ljudje grmadijo na grob. To je sicer lahko lep spomin, zahvala, človekoljubno dejanje,
a pokojniku ne bo pomagalo na poti v nebesa oz. iz vic.
Lepo je videti tako urejeno pokopališče, kakršno je v Komendi, pa še
marsikje drugje; kako sorodniki skrbijo za grobove, v katerih počivajo
njihovi najbližji. Pa tudi druge lepo urejene kraje, kjer so končali svoje
življenje mnogi Slovenci: partizanska obeležja, pomnike zamolčanim žrtvam druge svetovne vojne, prekope oz. prenose posmrtnih ostankov na
kraje, kamor sodijo. Čeprav bo kdo dejal: »Saj gre samo za kosti!« Vendar
te kosti so bile nekdaj živ človek, zato ni vseeno, kje in kako ležijo. Še
za psa ni primerno, da se ga, ko pogine, odvrže v gozd, saj bo na sodni
dan vse stvarstvo povzdignjeno v nebo, ker ga je ustvaril Bog, človek pa
bo obujen v večno življenje, ker mu je to s svojo smrtjo na križu in
vstajenjem od mrtvih omogočil Jezus Kristus. Bog in človek obenem!
Ker se je Jezus, Božji Sin, rodil, je živel, umrl in vstal od mrtvih v
telesu, je najprimerneje, da tudi umrlega pokopljemo tako, saj kristjani

vemo in verujemo, da bomo nekoč tudi mi vstali iz groba. Če pa se že
odločamo za upepelitev pokojnika in žarni pogreb ali raztros pepela,
potem naj duhovnik ali diakon opravita pogrebni obred pred upepelitvijo. Na ta način se bodo svojci lahko poslovili od umrlega, ne pa le od
tistega, kar je ostalo od njega po sežigu. Raztros pepela v gorah ali nad
morjem ali kje drugje je vprašljivo dejanje, ker pokojnik nima groba,
torej kraja, na katerem bi lahko molili zanj, ga obiskovali, ni možnosti,
da bi se ga na njem spominjali prihodnji rodovi. Zato je pri odločitvi za
to obliko slovesa od umrlega, če že do nje pride, prav, da nanj na ustreznem kraju, najbolje na pokopališču, spominja plošča. Na tej naj bodo,
kot tudi na drugih ploščah, zapisani osnovni življenjski podatki, ne le
leto rojstva in smrti ter ime in priimek pokojnika. Stari ljudje so to
znali dobro urediti, ker so tudi po smrti v duhu živeli z umrlim.
Pastoralne smernice za krščanski pogreb in žarni pokop so slovenski
škofje sprejeli na 94. redni seji SŠK 9. maja 2016 v Celju, podrobno pa
obravnavajo spoštovanje telesa umrlega, krščanski pogreb, žarni pokop
in raztros pepela. Na voljo so tudi na internetu. Ob smrti pokojnika,
najbolje pa že prej, lahko sežete tudi po Zakoniku cerkvenega prava
(kanoni 1176-1185), Katekizmu katoliške Cerkve o spoštovanju do mrtvih (2299-2301) in pogrebnem obredniku Krščanski pogreb.
Jožef Pavlič
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Ljudmila Novak
ponovno izvoljena

Ustvarjalna
odločnost

Povzetek kongresnega nagovora glavnega tajnika na 10. Kongresu NSi
Spoštovani krščanski demokrati, dragi prijatelji
Kongres je najvišji organ naše stranke, ki ima vrata odprta za vsakogar.
Odprtost je vrlina demokracije. Smo edina politična stranka, ki ima
kongres vsako leto, kjer se ozremo na opravljeno delo in demokratično
postavimo smernice za naprej. N.Si je zagotovo najbolj demokratična
stranka,kjer se ljudje dobro počutijo, so zaželeni, četudi so drugačnega
mišljenja in kritični.
S ponosom povemo, da naša stranka širom po Sloveniji še kako živi
in deluje. V naših vrstah je ogromno pridnih, delovnih ljudi, ki jih krasi
srčnost, dobrota in predanost krščanski demokraciji. Zelo enostavno je
danes deliti etikete posameznikom, obtoževati, natolcevati in lagati.
Precej težje pa je danes graditi, pomagati, in biti najprej človek. A zaradi srčnosti, poguma in odločnosti gremo zavestno po težji poti in nič nas
ne bo ustavilo. Na tem izjemnem koščku sveta hočemo Slovenijo dialoga, sodelovanja, vključevanja. Naša dežela je prelepa in naša dolžnost,
dragi krščanski demokrati je, da gradimo normalno Slovenijo, kjer bo
prostor za vse, da se bomo, čeprav različni, normalno pogovarjali in
gradili skupno domovino.
Načrt tistih, ki po Sloveniji sejejo sovraštvo, negativizem in razdiralnost, tako z leve kot z desne, je jasen. Politika naj se zameri mnogim
pridnim, poštenim, delovnim ljudem, da ne bi odšli na volitve. Klasična
politična delitev na leve in desne obstaja, obstaja pa tudi drugačna delitev, ki obe opciji deli na pozitivno in negativno. Dragi prijatelji, vemo,
kam spadamo, za nas je to edina možna pot. Še naprej zaupajmo delu
naše predsednice, delu našega EU poslanca, stopimo skupaj in premaknimo Slovenijo v normalno Slovenijo.
Robert Ilc, Brežice, 12. 11. 2016
Povzela Danica Zmrzlikar, OO N.Si Komenda
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Občinski proračun za dve leti je letos nenavadna zadeva. Najbrž je prav,
da se pogovarjamo in predvsem resno razpravljamo o njem. Gre pravzaprav za prakso, ki jo imajo tudi v vladi in poslanci v državnem zboru. V
Listi TRN se strinjamo, da se velja resno pogovoriti o načrtih in ﬁnančnih obveznostih za prihodnje in leto 2018.
Ko pa se je v ponedeljek, 21. novembra, končala enomesečna javna
razprava, nas obdaja nekako razdvojena ocena. Se je v naših razmišljanjih in načrtovanjih, željah in zahtevah, kaj, ali se ni nič, spremenilo. Če se moramo pogovarjati in odločati o zmanjšanjih za novorojenčke, za manjše sejnine, za ne nujne potrebe v posameznih krajih
(vaseh) v občini, to najbrž še ne pomeni, da moramo vse poimenovati
- za to ni denarja.
TRN-novci nikdar do sedaj nismo bili proti solidarnosti, skupnim
odločitvam in ciljem, proti reševanju potreb, proti realnim možnostim
za skupni razvoj. Zato tudi tokrat pred sklepanjem oziroma odločanjem
o obeh proračunskih letih, nismo in ne bomo drugačni. Ne bomo pa tudi
nekaj podpirali in zagovarjali, kar vemo, da izstopa iz možnosti v času,
v kakršnem smo.
Delamo kanalizacijo, čaka na reševanje prostorov za najmlajše, nenazadnje tudi vsaj začeti s skupnimi močmi upravičeno reševanje neprimernih prostorov za gasilce v Mostah.
Mar smo pozabili? Ko so krave suhe, ne kupci, ne prodajalci, ne navijajo cen. Razumno čakajo, da se bodo krave spet odebelile. V suhih
letih, čeprav se čudno sliši, tudi sploh ne bi smelo veljati, kdor prej pride,
kdor je bolj vztrajen, prej melje. Zato smo za realno presojanje in za
ustvarjalno zmogljivo odločanje.
Člani Liste TRN Komenda

Zlati jubilej končanja osnovne šole

Nekdanji učenci OŠ Komenda-Moste, ki smo pred 50 leti končali šolanje
na tej šoli, smo se 28. oktobra popoldne zbrali v Pizzerii Hram Gorjan,
da smo praznovali zlati jubilej konca pouka in s tem slovesa od omenjene
osnovne šole. Na srečanje nas je povabila in zbrala Mira Podbelšek, prišla pa je večina povabljencev. S svojo udeležbo in s pesmijo Stari ribar
nas je razveselil tudi Pavel Šmid, ki zadnja leta večino časa preživi v
Gani. Milka Hacin je v pozdravnem nagovoru poudarila, da je lahko

»tudi jesen življenja lepa«, vsem udeležencem srečanja pa zaželela
zdravo in dolgo življenje ob »uživanju zdrave hrane brez strupov in kemikalij« ter duhovnih radostih. Pavla Hacin se je organizatorki srečanja
Miri in govornici Milki zahvalila s krasnim šopkom gerber in ﬂamingov.
Za zabavo je z družabno igro petih najljubših pesmi in živali (vsi smo jih
morali napisati, »izprašal« pa je pet sošolcev in sošolk), posebej pa
vprašanji, postavljenimi sošolki Pavli, poskrbel vedno neumorni France
Drolec; zlasti je navdušil s solistično zapeto pesmijo En starček je živel.
Petja je bilo tudi sicer zadosti. Pokazalo se je, da so bili v našem razredu
številni dobri pevci in pevke in da jih je glasbeno dobro izšolal strogi
učitelj petja Milan Potočnik. Himne OŠ Komenda-Moste Mi smo iz Most
tokrat nismo zapeli, smo pa številne slovenske narodne in druge pesmi.
Ob dobri hrani in pijači ter spominjanju na osem let druženja v šolskih
klopeh, kajpak tudi na učitelje in profesorje, so ure hitro minevale. Pred
koncem srečanja smo se posladkali z okusno torto z ustreznim napisom,
za spomin pa tudi fotograﬁrali. Ob slovesu smo si obljubili, da se tako,
kot zadnja leta, prihodnje leto vnovič srečamo.
Jožef Pavlič

Srečanje s spomini
Vsako leto oktobra se v Gostilni pri Slavki v
Podgorju pri Kamniku dobijo, si sežejo v roke,
se pogledajo in ocenijo, koliko se komu navzven
pozna, da je leto dni starejši in predvsem, da se
pri okrepčilu na mizi spomnijo tega in onega
dogodka v dnevih pred desetletji, da pokomentirajo, kje smo, zakaj in kako bi bilo lahko še
naprej, če… Ja, tudi Če-ji so pomembni, ko si in
se sprehajaš s spomini po kilometrini.
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Na letošnjem spominskem srečanju sošolk in
sošolcev pri Slavki v Podgorju so bili od rojenih
v Komendi v prejšnjem zemeljskem stoletju od
leve proti desni Štefan Borin, Peter Peterlin,
Vera Kepic, Ljudmila Šarlija, Mici Koncilija,
Marija Smolnikar, (čepi) Peter Jakomini, Peter
Lah, Mirko Kepic, Ana Lah, Nežka Borin, Andreja Bajt in Jerko Bajt. Nekateri, sami vedo
kateri, pa so (tudi) letos manjkali.
A. Ž.
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ZDRAVO IN ZADOVOLJNO ŽIVLJENJE V ZRELIH LETIH

Novo v Zavodu Medgeneracijsko središče Komenda
oskrbovalko. Tako sedaj opravljata
socialno oskrbo dve; eno pa imamo po
podjemni pogodbi za nadomeščanje.
Naše osnovno pravilo namreč je, da
mora biti uporabnik oskrbovan takoj,
ko se pri njemu izkaže potreba; in da
zaradi dopustov ne sme biti izpada.
Nova direktorica upravičeno pričakuje,
da se bo naraščanje števila uporabnikov nadaljevalo. Zato je razumljivo
treba pričakovati tudi nove zaposlitve.
Naj še enkrat na kratko predstavim
socialno varstveno storitev Pomoč
Novi člani Sveta Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda (od leve proti desni): Zora Pibernik, pred- družini na domu. Iz izkušenj vem,
stavnica zaposlenih v ZMSK; Saša Lenarčič, predstavnik zainteresirane javnosti; Marta Marin, predstavnica da so te pravice med ljudmi še vedno
Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Komenda; Mojca Šraj, direktorica ZMSK; Anton Jagodic, premalo poznane, čeprav sem o tem
predstavnik Ustanove Petra Pavla Glavarja; Danica Zmrzlikar, predstavnica Občine Komenda; Mateja Grmšek že večkrat pisala. Pomoč na domu
je torej socialno varstvena storitev,
Plevel, predstavnica Občine Komenda; Marija Pirnat, predstavnica Društva upokojencev Komenda.
ki jo morajo občine po Zakonu o
V Zavodu Medgeneracijsko središče Komenda (ZMSK), z osnovno socialnem varstvu nuditi občanom starejšim od 65 let, invalidom in ne
dejavnostjo izvajanja socialno varstvene storitve Pomoč družini na do- glede na starost kronično bolnim. Na podlagi določil tega zakona je
mu, je v letošnjem letu nastalo kar nekaj sprememb.
občina Komenda leta 2007 objavila javni razpis za izvajanje pomoči na
Poleg novega Sveta ZMSK, nadzornega organa ZMSK, je 1. novem- domu. Tako je takrat Zavod Medgeneracijsko središče Komenda postal
bra 2016 direktorsko mesto prevzela ponovno Mojca Šraj. V predstavitvi koncesionar za izvajanje storitev občanom. Pred tem pa je bil izvajalec
programa dela za petletno obdobje je obljubila nadaljevanje dela po že teh storitev Center za socialno delo Kamnik. Seveda pa se morajo za
začrtani poti. Tako se bo zavzemala za izgradnjo manjšega Doma za tovrstno storitev (vanjo sodi tudi pomoč pri gospodinjstvu, pri osebni
stare ljudi. Z razumljivim razlaganjem, seznanjanje in obveščanjem ter higieni in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov) odločiti občani sami.
s tem ozaveščanjem občanov naše občine se bo zavzemala, da bodo
Vsi, ki menite, da ste upravičeni do pomoči na domu, brez zadržkov
ljudje, ki potrebujejo pomoč na domu, brez zadržkov zanjo tudi zapro- pokličite na telefon 031 313 506 - Mojca Šraj. Prav tako jo lahko poklisili. Le-ta namreč mora potekati nemoteno, kakovostno, v dobro upo- čete tudi zaradi drugih dejavnosti, ki jih ima zavod v programu oziroma
rabnikov, njihovih svojcev in v zadovoljstvo izvajalk storitve; torej tudi jih izvaja. Trenutno sicer že potekata tečaja nemškega in angleškega jesocialnih oskrbovalk. Kot posledica dobrega dela se zato v prihodnje zika za starejše. Vendar se še vedno lahko priključite. Januarja se bo začel
pričakuje povečanje števila uporabnikov.
tečaj računalništva za starejše, v pripravi pa je tudi joga za starejše.
Sicer pa se v zadnjih dveh letih že kaže naraščanje števila uporabnikov, saj
Torej kar nekaj možnosti za vseživljenjsko učenje, ki je, vemo, eden od
se je s povprečno petih uporabnikov storitve Pomoči na domu število že po- predpogojev za zdravo in predvsem zadovoljno življenje v zrelih letih.
večalo na deset. Zato smo zaposlili za polni delovni čas še eno socialno
Viktorija Drolec

Folklora v Novski
Folklora DU Komenda tudi v jesenskem času ni počivala. Imeli smo kar
nekaj nastopov in sicer v Arboretumu, na jesenskem sejmu v Komendi,
odkritju prapora za konjenike in v
vrtcu Komenda.
15. oktobra pa smo se odzvali vabilu gospe Jasmine, da se udeležimo
folklornega festivala v Novski na Hrvaškem. Prijazen domačin Vedran,
član njihove folklore, nas je počakal
ob našem prihodu. Najprej smo si
ogledali zloglasno taborišče Jasenovac, ki je v bližini Novske. To taborišče so ustanovili Ustaši (domači izdajalci), ki so sodelovali z okupatorjem
v drugi svetovni vojni. V njem je trpelo mnogo nedolžnih ljudi, med njimi največ Srbov, Židov, Romov in tudi
preko 200 Slovencev. Vseh umrlih je bilo čez 80.000. Po tem ogledu so
nas peljali na kosilo in do nastopa smo imeli prosto za ogled mesta. Na
festivalu je nastopalo 14 skupin iz tujine in nekdanjih republik Jugoslavije. Mi smo edini zastopali Slovenijo in bili nagrajeni z bučnim aplavzom.

Po prijetnem druženju na večerji smo se poslovili od prijaznih domačinov in prispeli v Komendo v poznih večernih urah.
Ob tej priliki bi se lepo zahvaljujemo gospe Jasmini za prijazno vabilo in prijetno druženje.
Marija Slapnik
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Kdor bo sodeloval z nami, bo vedel več
Prva predavanja iz cikla »Znanje za zdravje«, v organizaciji UPPG?
Zakaj se splača potruditi in naučiti
nekaj več? Najprej priznanje vsem vam,
ki se iz dneva v dan trudite, da pridelate
svojo zelenjavo na lastnem vrtu, dovolj
jagodičja za sproti in sadja za ozimnico.
Ob tem oskrbujete trato in z raznovrstnim
cvetjem poskrbite za zunanji izgled
skrbnega domačina. S tem skrbite za
svoje zdravje na več načinov:
● uživate svežo in zdravo hrano takrat, ko
v naravi dozori, ima dober in poznan okus,
● natančno poznate, kaj ste vnesli v vrt
in zato veste kaj jeste,
Miša Pušenjak
● vplivate pozitivno na okolje in zmanjšujete toplogredne pline za vsak kilogram hrane (ni potrebno, da
vam ga pripeljejo od daleč, zapakirajo v embalažo, hladijo)
● cenite svoje delo in zadovoljstvo, ob napredku, ki ga dnevno vidite,
vpliva na vaše duševno zdravje,
● izvajate svojo dnevno dozo rekreacije v naravi lastnega vrta in
● občutite zadovoljstvo v sebi, samopotrditev, da ste nekaj naredili zase,
Večina od nas je znanje o ravnanjih na domačem vrtu črpala najprej
doma, če so starši imeli vrt so nam svoje vedenje skušali nesebično posredovati. Nekateri smo znanje lahko nadgradili z poklicno usmeritvijo,
večina od nas ne. Večino učenju namenjenega obdobja v preteklosti in
danes ni bogato z znanji, ki bi jih vsak od nas potreboval na domačem
vrtu in sadovnjaku. Zato ravnamo tako, da informacije iščemo vsepovsod, rezultati pa so včasih povsem mimo pričakovanj. V vrtu ne zraste
tisto, kar smo pričakovali. Kljub trudu, vložki v gnojilo, semena in sadike
ni pridelka, potem se pojavijo še škodljivci, bolezni, pleveli, nam potem

večkrat zmanjka moči in si mislimo: »kaj nam je tega sploh treba, saj se
nič splača« - pa vendarle ni tako. Vse se splača, samo znati je treba.
Če želiš uspešno izvedbo plana v prihodnosti, ga moraš pred tem
dobro načrtovati.
V UPPG smo se zato odločili, da povabimo gospo Mišo Pušenjak, da
nam v vrsti predavanj pomaga prebroditi naša neznanja. Miša Pušenjak
že skoraj 30 let dela na področju pridelovanja zelenjave. Skoraj 15 let je
delala v Poskusnem centru Semenarne Ljubljana na Ptuju, kjer je bila
med drugim zadolžena tudi za preizkušanje sort zelenjave (in cvetlic)
ter za vzgajanje novih sort. Naslednjih 12 let dela kot kmetijska svetovalka, specialistka za zelenjadarstvo na KGZS Zavod Maribor, zato jo
naši kmetje dobro poznajo. Poleg dela s profesionalnimi pridelovalci
vrtnin zelo rada tudi predava in svetuje vsem, ki jih pridelava zelenjave
zanima. Poleg preko 50 predavanj na leto, veliko piše, njene članke
lahko najdemo v skoraj vsaki reviji, ki se ukvarja s pridelavo zelenjave.
Njeno znanje bo ostalo tudi za naslednjo generacijo, saj je izdala že pet
knjig,vse povezane z vrtnarjenjem. Pogosto jo lahko slišimo tudi na
številnih radijskih postajah in gledamo na televiziji, zlasti v oddaji Na
vrtu. Skratka, je ena izmed tistih strokovnjakov na svojem področju, ki
se je odločila svoje znanje širiti med vse, ki ga potrebujejo in zdaj prihaja med nas v Komendo.
Kdor bo sodeloval z nami, bo vedel več. Po novem letu bomo organizirali predavanja, ki se bodo dotikala načrtovanja vrta, kolobarja,
gnojenja, bolezni, škodljivcev, kompostiranja, visokih gred; skratka
vsega, kar moramo vedeti. V prihodnjih mesecih vas bomo vabili na
predavanja, ki bodo imela zaradi vrednosti svojo ceno; tako zaradi pokrivanja stroškov izvajalcem, kot tudi podpore k nadaljnjim aktivnostim
naše Ustanove. Prvi termini bodo objavljeni naslednjič, za dodatne informacije sledite spletni strani http://www.uppg.si/.
Anton Jag

Krajevna knjižnica Komenda
V tednu otroka smo za otroke Vrtca Mehurčki (enota Moste), kot
uvod v začetek dejavnosti za otroke, pripravili predstavo Kamišibaj
gledališča, ki sta ga pripravili pravljičarki iz Knjižnice Črnomelj.
Otroci so z navdušenjem prisluhnili Župančičevim pesmicam, prstni
igri Miška kaško kuhala in pravljici Miška in veter. Taka oblika gledališča prihaja iz Japonske, kjer kami pomeni papir, šibaj pa gledališče. Izvajalec stoji ob malem lesenem odru, na katerem v slikah teče zgodba,
ki jo pripoveduje. Otroci so tako spoznali novo obliko gledališča pri
nas, ki pa tako med izvajalci kot med gledalci postaja vse bolj popularna
in predstavlja poseben izziv pripovedovalcem.
V tednu otroka smo v knjižnici začeli s pravljičnimi uricami in pravljično jogo, ki bo vsak četrtek od 17.30 do 18.30 ure. Urice vodi
pravljičarka Leja Goručan. Obisk pravljične urice je brezplačen. Namenjen je otrokom od dopolnjenega 3. leta starosti. Otroci naj s seboj
prinesejo copate in podlogo za vadbo. Predhodne prijave niso potrebne.
Vsako trejo sredo v mesecu ob 19. uri, pripravljamo potopisna
predavanja v sodelovanju s Študentskim Klubom Kamnik. Več informacij o predavateljih in temah objavimo na spletni strani knjižnice
(www.kam.sik.si).
Novembra smo v okviru projekta, Delimo znanje, pripravili Delavnico izdelave polstenih copat. Delavnica je potekala od 23. do 25. no-

vembra, od 17. do 19.
ure. Vodila jo je Emilija
Gregorčič. S projektom
bomo nadaljevali tudi
v prihodnje, vse informacije bodo objavljene
na naši spletni strani.
Prav tako smo že
začeli z Bralno značko
za odrasle v bralnih
skupinah - SREČANJA S KNJIGO. V Komendi srečanja potekajo
v prostorih Zavoda za medgeneracijsko središče, vsak 1. ponedeljek
in vsako 1. sredo v mesecu ob 17. uri. Vabljeni vsi ljubitelji knjig.
Ob koncu bralne sezone bodo redni obiskovalci Srečanj prejeli
priznanje, za nagrado pa se bodo podali na literarni Izlet.
--Od septembra imamo letni delovni čas:
- ponedeljek in torek od 8. do. 15. ure,
- sreda, četrtek in petek od 13. do 19. ure in
- sobota od 8. do 13. ure.
Lepo vabljeni v knjižnico!

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
Torek, 6.12. 2016, ob 19.00 v dvorani Knjižnice Franceta Balantiča
Kamnik - Ob 115-letnici Martina Kojca: Predstavitev knjig Prebujajoči se človek, Srečevanja z Martinom Kojcem in Moč spomina in
pozornosti. Pogovor z ddr. Francko in Janezom Premkom bo vodila
Eva Premk Bogataj.
Sreda, 7.12. 2016, ob 19.00 v dvorani Knjižnice Franceta Balantiča
Kamnik - Potopisno predavanje: Inki, Azteki in Maji. Predaval bo
Franci Horvat.
Petek, 9.12. 2016, ob 19.00 v dvorani Knjižnice Franceta Balantiča
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Kamnik - Pogovor s planinskim publicistom Dušanom Škodičem o
njegovi pravkar izdani zbirki zgodb LJUDJE V GORAH. Z avtorjem se bo pogovarjal urednik knjige Vladimir Habjan.
Sreda, 14. 12. 2016, ob 19.00 dvorani Knjižnice Franceta Balantiča
Kamnik - Večer besede, glasbe in srca z Branko in Barbaro Božič.
Glasbena spremljava Jože Prezelj.
Sreda, 21. 12. 2016, ob 19.00 v krajevni knjižnici Komenda (OŠ
Komenda) - Potopisno predavanje: Centralna Azija in Rusija. Predaval
bo Peter Zabret.

Aplenca

ZANIMIVOSTI

Glasilo občine Komenda 11/2016

Letni koncert MePZ Cantemus
Letni koncert pevski
zbori običajno priredijo v pozni pomladi, ob
koncu šolskega leta.
Člani MePZ Cantemus
pa smo se letos odločili za letni koncert proti
koncu koledarskega
leta in z njim razsvetlili drugo novembrsko
soboto. Dogodek smo
poimenovali Lux, kajti

polovico programa je predstavljala skladba Missa Lux Caelestis oziroma po slovensko »nebeška luč«; sodobno delo avstrijskega skladatelja
F. M. Herzoga, ki je bilo v Sloveniji izvedeno prvič. V tem duhu smo
prizorišče koncerta, kamniško frančiškansko cerkev, razsvetlili z
množico lučk, čarobno ozračje pa so pomagali ustvariti še gostje: Petra
Vidmar na vibrafonu, Janez Spruk na bobnih in sopranistka Sanja
Zupanič.
Prijeten glasbeni večer nam je poplačal večmesečni trud, zadovoljni
odzivi poslušalcev pa so nam dodatna vzpodbuda in potrdilo, da smo na
pravi poti.
Prihodnjič boste imeli Cantemus priložnost slišati na tradicionalnem
božičnem koncertu 25. 12. 2016.

Mešani pevski zbor DU Komenda

Petnajst let in 219 nastopov
Na začetku smo se začeli družiti in prepevati zgolj zaradi druženja in
veselja do petja. Kmalu pa so glasbeni strokovnjaki ugotovili, da ima
zbor lepo melodiko, zven in se velja z zborom z resnim delom kaj napraviti. In tako smo začeli, dvakrat na teden vaditi.
Prvi odmeven uspeh je prišel po 4 letih dela. Na Gorenjski reviji
upokojenskih pevskih zborov smo bili uvrščeni na 1 mesto, kar je prineslo nastop na reviji zborov iz cele Slovenije v Cankarjevem domu v
Ljubljani. Tudi na reviji v Cankarjevem domu smo dobili zlato plaketo
kot najboljši zbor med 14 zbori Slovenije.
Zbor je v letih delovanja pel na 219 prireditvah po Sloveniji in Avstriji.
Še dvakrat smo bili najboljši na Gorenjski reviji in nastopili v Cankarjevem
domu. Letos smo nastopili na Akademiji ob 75. letnici ustanovitve ZDUSA,
kar pomeni, da nas uvrščajo med najboljše upokojenske zbore Slovenije.
Jedro zbora sestavljamo pevke in pevci, ki pojemo od samega začetka.
Pridobivamo pa tudi mlajše pevske moči. Trenutno zbor sestavlja 22
pevk in 14 pevcev. Izkoriščam priliko in vabim vse ljubitelje petja, da se
nam pridružite.
Našo obletnico bomo zaznamovali 26.12.2016. Poleg našega zbora
bo program popestrila mednarodno uveljavljena operna pevka ga.
Dramska skupina
Društva upokojencev Komenda je
19. novembra gostovala s komedijo
Čaj za dve v Gameljnah in napolnila dvorano do
zadnjega kotička.

Vlatka Oršanič, ki bo odpela svoje skladbe in kot solistka z našim
zborom. Za glasbeno spremljavo zbora pa bo poskrbela citrarka
Eva Poglajen.
Vabimo vas, da se nam pridružite na kulturno glasbeni prireditvi, kjer
bo nekaj lepega za vsak okus.
Predsednik zbora Miha Ferjuc

ČEBELA IN OSAT
November 2016

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2016 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude na GSM 031 638
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net dajejo
lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo.
ČEBELA – Občina ima v vaseh, ki jih je kar nekaj več kot
deset, nekatere značilnosti, po
katerih je prepoznavna tudi
precej dlje kot samo doma. Če
rečem na primer Mlinčki, takoj pomislim na priljubljeni
kraj, kamor radi prihajajo
različni pohodniki na tradicio- ČEBELA za november 2016
nalna srečanja, kostanjeve piknike … Da pa so že 20 let Mlinčki poznani med gorskimi in priznanimi kolesarji, marsikdo najbrž ni pomislil. A so res. Zato tudi ČEBELA Športnemu društvu Suhadole z
nekdanjim in sedanjim predsednikom za ta častitljiv jubilej.
OSAT- »Predlagam, da tamle pri bloku na levi strani ob cesti na
Križu proti Kamniku pogledate tisto navlako (zavetišče glodalcev in
še česa) predvsem pa izgled, da bi človek raje stran pogledal, in
»podarite« novembrski OSAT.« -Blok na Križu? - »Ja, tam na vogalu, rečemo tisti stanovanjski stavbi Blok,« mi razlaga po telefonu
klic na drugi strani. Potem
sem se spomnil. Saj je že
res kar precej časa, ko je bil
tam podeljen prvi osat. No,
sedaj ugotovim je izgled še
precej slabši in zato, seveda, spet OSAT.
OSAT za novtember 2016

ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih
področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor.
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Nadgrajena čistilna naprava Domžale - Kamnik
ANDREJ ŽALAR

Konec oktobra je bila s slovesnim odprtjem končana izgradnja
projekta nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik. Skupaj z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen in direktorico Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale –
Kamnik dr. Marjeto Stražar so jo s prerezom traku odprli župani
občin Kamnik, Domžale, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin.
Med nadgradnjo ni bilo nikdar niti za en dan prekinjeno njeno
redno obratovanje. Tako je čistilna naprava postala četrti največji
sistem za čiščenje odpadne vode v Republiki Sloveniji ali z drugimi
besedami gre za enega največjih ekoloških projektov lastnic šestih
občin, ki so z odličnim medsebojnim sodelovanjem izkazale svojo
ozaveščenost in odgovoren odnos do socialnega in naravnega okolja.
Skupna vrednost projekta nadgradnje je znašala 15,5 milijonov
evrov, ﬁnančna sredstva za izvedbo pa so črpali iz kohezijskega
sklada Evropske Unije, sredstev Republike Slovenije in iz občinskih
proračunov, od tega ima občina Komenda v njem delež v vrednosti
959.000 evrov (6,188 %).

Priprave so trajale kar nekaj let. Zamenjale so se štiri vlade, odkar se
je projekt začel pa je to že peta vlada. In leta 2014 je bil končno narejen
veliki korak, ko je vlada Alenke Bratušek prepoznala
enajst okoljskih projektov, kamor spada tudi ta in
je sprejela sklep, da se lahko začnejo graditi tisti, ki
so imeli pripravljena svoja sredstva ali pa so lahko
vzeli kredit. Skratka, bil je to tako velik uspeh, da si
ga ne da predstavljati.
»Samo tisti, ki smo sodelovali pri tem projektu,
bomo vedeli, kako velik je,« so se na odprtju strinjali
župani lastniških občin z Marjanom Šarcem, županom občine Kamnik, ki je bila nosilec celotnega
projekta.
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»Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale
– Kamnik je bila vključena v skupni projekt Odvajanje in čiščenje na območju Domžale – Kamnik, ki se
je operativno začela izvajati junija 2014, ko so občine
lastnice podpisale pogodbo z izvajalci,« je na odprtju
povedala direktorica dr. Marjeta Stražar in poudarila, da »kot celota ta nadgradnja predstavlja zadnje
stanje tehnike čiščenja odpadnih voda v svetu.«
Vrsto prednosti, ki jih bo ta nadgrajena čistilna naprava prinesla občinam Domžale, Kamnik, Mengeš,
Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin pa je v
svojem govoru predstavila slavnostna govornica
ministrica za okolje in prostor Irena Majcen: »S
svojimi kapacitetami bo tako lahko zagotavljala visoko kakovost čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih voda, kar je za 30.000 gospodinjstev in tukajšnje industrijske obrate velikega pomena. Nadgrajena
čistilna naprava bo tako nedvomno prispevala k
izboljšanju ekološkega stanja reke Kamniške Bistrice, s tem pa tudi k varovanju vodnih virov in
ohranjanju podtalnice.
--Doslej so v Javnem podjetju CČN vsa leta kakovostno čistili komunalno in industrijsko odpadno vodo
iz domžalsko – kamniškega področja. Obstoječa
tehnologija je z leti postala zastarela in z uveljavitvijo novih zakonsko predpisanih vrednosti, ki so
začele veljati v letu 2016, ne bi več zagotavljala
ustreznega čiščenja odpadne vode. Občine lastnice
so se zato odločile za nadgradnjo na terciarno čiščenje. To je obsegalo izgradnjo novih aerobnih bioloških stopenj, ki vključuje tudi čiščenje dušikovih in
fosforjevih snovi ter novega vstopnega objekta za
sprejem večje količine odpadne vode z ustreznim predčiščenjem.
Nadgrajena čistilna naprava ima zmogljivost 149.000 PE in sprejema
odpadno vodo gospodinjstev, ki so priključena na kanalizacijski sistem
in greznične gošče ter blato malih komunalnih čistilnih naprav. Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem poleg tega čisti tudi odpadno
vodo večine industrijskih virov sprejemnega območja in tekoče odpadke. Z nadgradnjo je dosežen boljši učinek čiščenja in vsi parametri
na iztoku v reko Kamniško Bistrico so pod mejnimi dovoljenimi vrednostmi (na primer skupni dušik pod 10 mg/l in skupni fosfor pod 1
mg/l).
In logično ter najpomembnejše pri tem je, da v občini Komenda
pospešeno sedaj potekajo vsa kanalizacijska in sporedna komunalna dela zaradi povezave s centralno čistilno napravo Domžale Kamnik.

Aplenca
FCC - SVETOVNO
PRVENSTVO MONTGOMERY ALBAMA
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Tekmovanje najhitrejših gasilcev na svetu
Konec oktobra je bilo v ameriškem mestu Montgomery (Alabama) 25. svetovno
prvenstvo Fireﬁghter Combat Challenge. - Slovenska ekipa z Maticem Zupanom
je osvojila četrto mesto.

To svetovno prvenstvo je bilo moje
peto zapored in z veseljem lahko
rečem, da se je končalo nadvse
uspešno. Ko se odpraviš na tako
dolgo pot, seveda vse skrbno načrtuješ (potovanje, hotel,…). Najprej
nas je po 27 urah potovanja ob enih
zjutraj čakalo neprijetno presenečenje. V rezerviranem hotelu ni bilo
prostih sob, ker so pomotoma vse
že oddali. Zato so se nam sicer
opravičili, morali pa smo ponoči v
20 kilometrov oddaljen hotel. Tam
pa nas je pričakalo drugo neprijetno
presenečenje. Namesto dveh (2)
sob so nam hoteli zaračunati 5; in to
Matic Zupan
ob takojšnjem plačilu. Ko so na
potem nazadnje le ugotovili, kaj
smo imeli rezervirano, so nam tretji dan dali prave sobe in vrnili denar.
Tako so se po borbah z receptorji in managerjem hotela končno pričele prave borbe, zaradi katerih smo prišli v Ameriko. Tekmovanje je trajalo 6 dni. Prvi 4 dnevi so šteli kot kvaliﬁkacije za petkov ter sobotni
ﬁnale.
Prvi dan se je za nas začel s posameznimi nastopi ter ekipnim tekmovanjem. Pravzaprav je bil to dan za ogrevanje za naslednje dni.
Drugi dan smo začeli z dvojicami in končali z ekipnim nastopom.
Vsak dan po končanih tekmah smo okrevanje mišic pospeševali v
ledeni kopeli (banja polna ledu in mrzle vode).
Tretji dan je šlo prvič zares s posameznim nastopom. Vendar sem
naredil preveč napak. Nisem bil zadovoljen s časom, ki sicer ni bil slab,
a ne takšen kot sem želel.
Vsak dan smo tekmovanje tudi končali z ekipno tekmo. To je bil tudi
dober trening, saj le tako lahko preživiš dosti časa na progi, ki se sicer
le malo razlikuje od naše.
Četrti dan je bil dan za počitek. Zato smo odtekmovali samo ekipno
tekmo. Zvečer je s sledila slavnostna podelitev Lions Den, v katerega je
vstopil naš peti član ekipe Sebastjan Vovko.
V petek pa je bil že veliki ﬁnale posameznikov. S fanti iz ekipe smo
se osredotočili na čim boljšo ekipno uvrstitev (seštevek posameznih
tekmovalcev ekipe), saj je to najprestižnejša nagrada na tem tekmova-

Od leve proti desni - Anže Habjan, Gregor Stanonik, Matic Zupan,
Sebastjan Vovko, Domen Pavlič
nju. Ko je prišel skozi cilj naš zadnji tekmovalec, smo se noro razveselili. Dosegli smo namreč 2. mesto in le za nekaj sekund zgrešili prvega.
Vendar še ni bil čas za veselje, saj nas je naslednji dan čakalo ﬁnale
dvojic in ekip. V paru z
Domnom Pavličem naju
je napaka in kazenski
pribitek dveh sekund
stala uvrstitve na stopničke. Časa za jezo ni
bilo, saj so takoj po
dvojicah sledili izločevalni boji ekip.
Ekipno smo se potem
prebili do 4. mesta, kjer
so nas zaradi naše napake pri predaji kanadski
kolegi premagali za pol
sekunde in nas tako tudi
dokončno izločili.
Lagal bi, če bi rekel,
da si nismo obetali stopničk tudi v ekipnem
tekmovanju. Saj smo
spomladi v Abu Dhabiju
dokazali, da lahko premagamo vse. In to nam
je takrat tudi uspelo. A
tako pač je. Včasih ti
zmanjka kanček športne
sreče. To pa je potem tudi še boljša motivacija za naprej.
Naporna sezona je končana. Bila je ena težjih; psihično in ﬁzično.
Sredi sezone sem si poškodoval oba gležnja in nikakor nisem mogel
trenirati, kot sem želel. Treninge sem namreč moral prilagajati. Namesto
10 na teden jih je bilo lahko samo šest.
--Po končanem tekmovanju se zahvaljujem vsem, ki ste mi omogočili
udeležbo na tekmovanju najhitrejših gasilcev na svetu. Lahko pa tudi
ugotovim, da smo si Slovenci prislužili izredno spoštovanje med ameriškimi in kanadskimi kolegi. Nikomur namreč ni jasno, kako se lahko 5
prostovoljnih gasilcev, ki prihajajo iz države, velike kot je njihovo
manjše mesto, postavi ob bok profesionalcem, ki so ta šport izumili. Ta
misel nas žene naprej s še večjo vnemo. Zato že nestrpno pričakujemo
naslednjo sezono, ki se začne spomladi prihodnje leto.
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Aplenca
KLEMEN GRMŠEK:
ŠESTNAJSTI DEL POTI

POTOPIS

Tajska

Preden začnem z opisovanjem Tajske, moram nekaj
besed za zaključek nameniti še Indiji. Sigurno je
upravičila moja pričakovanja o ekstremih - od najbolj zasvinjanega pa do najlepšega dela poti, od
najbolj nadležnih ljudi, do nekaj zares čudovitih posameznikov. Prav tako pa se večinoma obiskovalci
razdelijo na tiste, ki jo noro vzljubijo in na tiste, ki jo
bolj kot ne zasovražijo. Moje mnenje pa je obviselo
ravno nekje na sredini. Sigurno ne bom pogrešal
kaosa, smradu, smeti in vseh teh ljudi, ki te vedno
nazovejo z »moj prijatelj« ali pa »brat«, v resnici pa
Klemen Grmšek
bi te prodali za zavojček cigaret. Indija vsekakor ni
primerna za nekoga, ki bi mu bila to prva popotniška destinacija. Še izkušeni popotniki kar potrebujejo čas, da se prilagodijo na ta svet in kaj lahko
si sedaj predstavljam, od kje pride tista o Indiji Koromandiji. Moram pa se
potožiti, da sem bil malo tudi razočaran nad hrano, saj so bila moja pričakovanja zares visoka. Posebno, ker se večkrat omenja, kot ena najbolj pisanih kulinarik sveta. Že res, da imajo veliko različnih jedi, vendar pa mi
je navdušenost po poizkušanju vsega novega popustila že po nekaj dneh,
saj se okusi kar precej ponavljajo. Vse se začne s kurkumo, kumino in
ingverjem, kaj pa dodajajo od tu naprej pa niti nima več veliko veze. Kot
da bi slikar vedno na začetku zmešal modro, rdečo in črno. Ne glede na to,
kaj bo še dodajal naknadno, bo vedno obtičal v nekih rjavih odtenkih. Če
dodam še njihov nizek standard higiene in s tem povezane stalne diareje,
ni presenetljivo, da sem v teh 3 mesecih izgubil kar nekaj na teži.
Je pa res, da je Indija ogromna in da se od področja do področja
spreminja pokrajina, kultura in tudi hrana. Sam sem zelo na grobo raziskal le osrednji, severni in severozahodni del, tako da je velik del še
ostal neraziskan in se bom vendarle v prihodnosti moral še vrniti.

Znameniti Tadž Mahal v Agri - Indija
Tajska pa je bila po nekoliko izčrpajoči Indiji pravi balzam in nekakšna
ljubezen na prvi stik. Ljudje so vedno nasmejani, nič kaj zahrbtni, čistoča
je skoraj na evropski ravni, čudovita narava, hrana pa je bila prava odiseja
okusov. Pravzaprav je hrana, ki sem jo dobil na Tajskem, nekaj na kar sem
že dolgo čakal. Tu pa se okusi veliko bolj razlikujejo - odličen žar, polno
raznolikih juh, razne variacije rezancev, škorpijoni, ličinke in jedi, ki jih
niti približno ne znam poimenovati. Okusi pa od svežih do težkih, ki so
le včasih malo presladki in prepikantni. Najbrž pa me je najbolj navdušilo, da sem po več kot letu dni spet prišel do dobrega kosa prašička.
Bangkok je z razlogom eno najrazvpitejših mest v Aziji. Tu se dobi
prav vse, kar ponuja Azija in tudi velik del tega, kar načeloma ponuja
Evropa. Vse kakor pa ga najbolj zaznamuje nočno življenje, katerega pa
na žalost nisem uspel izkusiti v polni luči. Ravno teden pred mojim
prihodom je namreč umrl tajski kralj, tako da so imeli mesec strogega
žalovanja, brez glasne glasbe in z zapiranjem barov ob polnoči. Mene je
tu zopet najbolj navdušila njihova ulična ponudba hrane. To pa je res
popolnoma drug svet, praktično na vsakem vogalu ob vsaki uri nudijo
nek drugačen streetfood. Porcije so majhne in denarnici prijazne, tako
da sem vsak dan uspel poizkusiti kar nekaj novih jedi. Če pa je meni
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Smetišče na obali otoka Ko Tharutao
najbolj mikavna hrana, pa je veliki večini turistov sex turizem, vsekakor
nekaj kar moram tudi omeniti. Neverjetno je, koliko mešanih parov se
sprehaja po Bangkoku, neverjetno koliko punc si tu služi denar z najstarejšo obrtjo in neverjetno koliko Tajk sploh ni zainteresiranih za tajske
fante. Punce pravijo, da so njihovi fantje preveč pozenščeni in da jih
zahodnjaki veliko bolj privlačijo. Zares zafrustrirajoča situacija za tajske
fante. Toliko lepih punc v državi, pa te nočejo, ker imajo dovolj tujcev.
To bi znal biti glavni razlog, zakaj imajo toliko lady-boyev oziroma
transvestitov, reveži vsaj tako dobijo nekaj pozornosti.
Ko Tharutao je otok, katerega sem si izbral za obisk, ker sem iskal
nekaj ne preveč turističnega in umirjenega z lepo naravo. Otok je največji v sklopu dvanajstih otokov, ki skupaj tvorijo nacionalni park Tharutao, za vstop v park pa je potrebno odšteti 7€. Ha ha, kakšna ironija - na
otoku je bilo res malo turistov, pragozd v osrednjem delu je tudi kar
divji, vendar pa je bila plaža totalno razočaranje. Pravo ogledalo tega
kar proizvaja današnja družba. Dobesedno tone naplavljenih smeti na
sicer najbrž nekoč čudoviti peščeni plaži. Sigurno najbolj zasvinjan del
Tajske, kar sem jih videl. Načeloma pa vsi otoki Tajske izgubljajo svoj
čar prvinskosti iz pred dvajsetih let ali več, ko so jih turisti začeli množično oblegati. Razgledi na njihovih plažah danes niso nič kaj podobni
tistim z razglednic, najbrž je še najboljša opcija pluti s svojo barko in
obiskati tiste otoke, katerih turisti še niso »razmrcvarili«, pa še tam zna
biti spet polno naplavin iz vedno bolj zasvinjanih oceanov.
Krabi je obmorsko mestece na zahodni obali. Sicer je precej turistično, pa vendar ohranja nek prijeten in sproščen utrip. Tu je kar nekaj
umetniško obarvanih lokalov, veliko mojstrov za kožne poslikave in
spet veliko dobre hrane. Tudi plaže tu so zelo lepo urejene, ker jih najbrž
redno čistijo. Okolica pa je tipično tajsko magična, hribi v okolici izgledajo kot da bi jih nekdo na silo potegnil iz zemlje. Vse pa je gosto zaraščeno z živo zelenim rastlinjem.
Na Tajskem sem se končno spet postavil nazaj za cesto, da lovim
svoje zastonjske prevoze in spoznavam množico zanimivih domačinov.
Na žalost angleščina ni preveč dobro razumljena med domačini. Pa
vseeno običajno dovolj, da se uspem zmeniti najbolj osnovne stvari.
Čeprav ideje štopanja tudi tu ne poznajo, potovanje vseeno poteka zelo
gladko, ker sem redko kdaj čakal več kot 7 minut. Tajci so namreč zares
prijazni in vedno pripravljeni pomagati. Sem pa skoraj polovico voženj
presedel zadaj na »kasonih« njihovih poltovornjakov, ki so tu očitno
najbolj priljubljena vrsta vozil.
Naj za konec samo še namenim nekaj besed njihovemu pokojnemu
kralju, ki jim je vladal rekordnih 70 let. Mislim da si vsaka država lahko
samo želi, da bi imela takšnega vodjo. Prav vsak Tajec je iskreno žaloval
za njim in ga hvalil na dolgo in široko. Kljub svojemu bogastvu je živel
zelo skromno in nič kaj vzišeno. Njegovi projekti pa so bili vsi usmerjeni
v to, kako Tajcem omogočiti boljše in lahkotnejše življenje. Prav zato ga
večina Tajcev sploh ne naslavlja, da je bil njihov kralj, temveč, da je bil
njihov oče. Priznam, da sem bil tudi sam presenečen nad standardom na
Tajskem. Vsekakor ni neka tretjerazredna država. Mogoče tisti na podeželju res ne živijo visokega modernega standarda, vendar pa vseeno ni občutka nekega hudega pomanjkanja. Prepričan sem, da imata opevani Amerika in Evropa več sestradanih trebuhov na prebivalca kot pa Tajska.
Lep pozdrav do naslednjič.
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Jubilejni 20. Mlinčki z zvenečimi imeni
lja, ki se je udeležil svojega krstnega tekmovanja s posebnim poganjalčkom in si ob pomoči očeta in mame v cilju prislužil sladko nagrado.
Bila sta tudi dva kolesarska kluba Rog Radenska AS in Calcit bike
team večna rivala. Oba se s svojimi člani vsako leto z naj večjim veseljem udeležita tekmovanja v Suhadolah in domačinom pobereta najbolj
žlahtne medalje. Na srečo so to tudi domači, ki trenirajo v omenjenima
kluboma, pred tem pa so se kalili na Mlinčkih.
Za občinsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu je tako slavil Tadej Pogačar ( (bronasti iz Evropskega prvenstva za mladince v cestnem kolesarstvu Rog radenska AS), drugi je bil Miha Koncilija (trener mlajših mladincev Rog Radenske AS), tretji pa Aljoša Martinjaš Calcit bike team.
Franci Groznik
Martinovo se še ni dobro zaključilo, že so tukaj dolgo pričakovani
jubilejni 20. Mlinčki - najkrajša dirka v krosu v Sloveniji, z najbolj
zvenečimi imeni v slovenskem gorskem kolesarstvu (Boštjan Hribovšek, Tina Perše,…) kot v cestnem kolesarstvu (Tadej Pogačar, Rok
Korošec...).
Dan pred tekmovanjem se je nebo razjokalo, meteorologi so napovedovali “oranžni alarm” o vodostaju rek, reka Pšata je spet opozorila
nase kako mogočna hodourniška reka je. A spet je obveljal stari rek, “da
je sreča na strani pogumnih in vztrajnih, kar Suhadolci smo.
Na dan tekmovanja smo pa videli sončne žarke v očeh tekmovalcev
kot na nebu. Kljub težki razmočeni, blatni progi in gozdnih poteh, s kar
nekaterimi padci, se je s progo spopadlo 53 tekmovalcev, ki so srečno in
uspešno končali tekmo z manjšimi okvarami na kolesih.
Med najmlajšimi udeleženci velja omeniti dveletnega Iva Jana Čebu-

GORSKI TEKAČ SIMON NOVAK

Dvanajst odmevnih rezultatov

Simona Novaka sem vprašal, ali gorski tekači potrebujejo kdaj pa kdaj
tudi sproščujoče počitnice. Namuznil se je.
»Seveda, saj športniki niso stroji in jih je treba občasno, celo začasno,
zaustaviti.« Tako je presodil tudi naš obetajoči in uveljavljeni gorski
tekač Simon Novak.
Sezona v letu 2016 je bila zanj kljub temu uspešna. V tej sezoni je

zabeležil v svojo statistiko 12 odmevnih rezultatov, ki štejejo med njegove odlične uvrstitve.
Na teku rekorderjev Šmarne gore je zasedel 2. mesto; Zvoh FF ATTACK 1. mesto, Storžič Vertikal 2. mesto; tek na Grintovec (svetovni
pokal) 10. mesto; Kitzbuehel – vertikal 10. mesto; v svetovni srenji je
16. mesto osvojil v vertikalu VP, ki šteje za svetovno serijo. Tek na
Kalvarijo pa je po 455 stopnicah nagradil z 2. mestom.
Red bull skakalnice so mu dvakrat prinesle 2. mesto v Planici, Harachov spet 2. mesto, v Bischofshofnu je bil tretji, skakalnica Titisee Neustadt pa 4. mesto. Triglav speed up Challenge E, Vrata Triglav, po domače povedano, zelo se mu je mudilo skozi Vrata na Triglav. Vendar
končni obračun z našim očakom še ni končan. Čaka ga še vzpon nanj
skozi Krmo.
Za leto 2017 ima visoko postavljene cilje:
Redbull 400 (skakalnice po svetu); Vertikal up – Kitzbuehel, Hinterstoder, Val Gardena, Otzi alpin maraton, 42 km, 3300 m višinske razlike,
MTB Hero maraton (Dolomiti–Sella Ronda); Evropsko prvenstvo v
gorskih tekih – Velika planina, Triglav Speed Challenge.
Želimo mu uspešne treninge, najboljšo energijo in njemu lastno nepopustljivost. Simon, samo teci!
T. Ogorevc
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Višina sodne takse za tožbo

Prijatelju sem
posodil 8.000 €
za 3 leta, a mi
jih kljub mojim pozivom
do sedaj še ni
vrnil. Koliko
znaša sodna
taksa za tožbo
in kdaj jo moram plačati?
Hvala za odgoIrena Hacin Kölner
vor.
Taksna obveznost za pravdni postopek nastane ob vložitvi tožbe (1. odst. 5. člena Zakona o sodnih taksah – 1) in se določi glede na
vrednost zahtevka oziroma predmeta postopka
(če gre za nedenarne zahtevka tožnik navede
vrednost predmeta postopka) ali v nespremenljivih zneskih (ti so v nekaterih primerih dolo-

POD DROBNOGLEDOM

deloma oprosti plačila takse, če bi bila s tem
plačilom občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni
družinski člani. Možen pa je tudi odlog plačila sodne takse ali obročno plačilo, če bi bila s
takojšnjim plačilom ali takojšnjim plačilom v
celotnem znesku občutno zmanjšana sredstva,
s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo
njeni družinski člani. Čas odloga plačila oziroma skupni čas plačevanja obrokov ne sme biti
daljši od 24 mesecev, razen če sodišče zaradi
izjemnih okoliščin presodi, da je za plačilo
potreben daljši čas (1. in 2. odst. 11. člena
ZST-1).
Odvetnica mag. Irena Hacin Kölner
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.moj-odvetnik.si

njih je pri sepsi pomembno njeno zgodnje odkrivanje, ki omogoča lažje in učinkovitejše
zdravljenje. V primeru, ko jo začnemo prepozno zdraviti, namreč sepsa lahko napreduje v
življenjsko nevarno stanje - septični šok. Njegovi simptomi so: pospešen srčni utrip in dihanje, nizek krvni tlak, motnje zavesti, blede
okončine, neobičajne spremembe kože, razdražljivost, zmedenost in zaspanost.
Eno izmed glavnih orožij proti bakterijskim
in glivičnim okužbam, torej tudi proti sepsi, so
antibiotiki. Njihova čezmerna raba, ki se je že
davno razbohotila tudi v živilski, zlasti živinorejski, panogi pa se nam vrača kot bumerang.
Mikroorganizmi namreč iz leta v leto postajajo
odpornejši nanje. Z večjo uporabo, predvsem
pa nepremišljeno rabo antibiotikov, se odpornost med mikroorganizmi hitreje širi. Posledično je potrebna višja doza določenega antibiotika, da mikroorganizme zatremo. Postopno
pa pride tudi do popolne odpornosti na določen
antibiotik, s čimer la-ta postane neuporaben.

Kar lahko naredimo pri tem sami, je to, da antibiotikov ne jemljemo, kadar to ni res potrebno
(neučinkoviti so proti virusom) ter da jih vedno
uživamo v skladu z receptom; tudi ob izboljšanju stanja terapijo izvedemo do konca. Neodgovorno je tudi odmetavanje antibiotikov v
smeti, od koder prej ali slej nenadzorovano
pridejo v naravo.
K njihovi zmerni rabi pa nas opozarja tudi
dejstvo, da jemanje antibiotikov vedno prizadene tudi »koristne« mikroorganizme v našem
črevesju, ki pa so pomemben gradnik našega
imunskega sistema. Neustrezna raba antibiotikov nas zato lahko pahne v začaran krog, iz
katerega težko izstopimo.
Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.

INŠTRUKCIJE PREM

matematika, ﬁzika, kemija
Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.
Za vse, ki želijo razumeti in znati več.
www.prem.si, 031 361 305

Drobovina

Verjetno vsaka
gospodinja občasno pripravi pražena jetrca, morda
v omaki ali vampe. Oboje velja za
posebno poslastico, vendar bodimo
previdni.
Drobovina
namreč od vsega
mesa najbolj dviOlga Hace
ga holesterol.
Drobovina so užiti živalski organi v prsni in
trebušni votlini ter nekateri zunanji deli telesa.
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čeni že v samem zakonu – npr. za elektronsko
vložitev predloga za izvršbo sodna taksa znaša
44 €). V sporih kot je vaš je sodno takso dolžan
plačati tožnik.
Če sodna taksa za tožbo ni plačana in izkazana (tožbi je potrebno priložiti dokazilo o plačilu
takse) ob vložitvi tožbe, jo je potrebno plačati najpozneje v roku, določenem v plačilnem
nalogu, ki ga sodišče pošlje tožniku. Za postopek na posamezni stopnji, vključno z odločbo, ki jo v tem postopku izda sodišče, se plača
enkratna taksa, razen če ni v zakonu določeno
drugače (1. odst. 18. člena ZST-1). To pomeni,
da je tožnik dolžan za celotni pravdni postopek,
ki se konča z izdajo odločbe na prvi stopnji,
plačati sodno takso enkrat. Pri vrednosti
spornega predmeta do vključno 8.000 €
znaša sodna taksa 345 € (16. člen ZST-1).
Stranka pa lahko vloži vlogo za oprostitev
plačila sodne takse. Sodišče jo v celoti ali

Sepsa in raba antibiotikov

Sepsa predstavlja
nevarno
zdravstveno
stanje, za katerega so odgovorne bakterije
ali glive. Do nje
pride, ko naš
imunski sistem
ne zmore več
omejevati širjenja okužbe. TaBlaž Filipič
krat se v krvnem
obtoku čezmerno razmnožijo bakterije, bodisi
vanj iz drugih žarišč v telesu (denimo okuženi
organi) nenadzorovano vdirajo. Do nje lahko
pride postopoma ali hipoma, odvisno od vrste
in izvira okužbe.
Simptomi se običajno kažejo kot glavobol,
mrzlica, bolečine v mišicah, povišana telesna
temperatura, driska, slabost in z njo povezano
bruhanje. Tako kot pri drugih bolezenskih sta-

OLGIN KOTIČEK
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Rdeča drobovina so jetra, srce, pljuča, ledvice,
vranica in jezik. Med belo drobovino spadajo
vampi, želodec, pešca (za mrežno pečenko),
čreva, priželjc, rep, parklji in noge, možgani,
ušesa, kostni mozeg in prašniki. Pri piščančji
drobovini največkrat kupimo skupaj jetra in
srce. Mlinčke uporabimo za juhe, omake ali
nadeve. Lahko jih paniramo in ocvremo. Med
piščančjo drobovino spadajo še konice perutnic, vrat, glava in kremplji. Iz teh delov skupaj
z zelenjavo skuhamo jušno osnovo. Mesarji
drobovino vseh živali skupaj z začimbami
zmeljejo v klobase, hrenovke ali paštete. Med
drobovino spadajo tudi čreva.Sedaj prihaja čas
kolin-čas krvavic. V krvavicah je vsa drobovi-

na in tudi kri. Privoščimo si jih po zdravi pameti, posebno tisti, ki so pod redno zdravniško
kontrolo zaradi povišanega holesterola.
Osebno zame v poletnem času ni boljšega
kosila, kot pražena mlada goveja jetra s skledo
zelene solate. Hitro pripravljeno kosilo. Jetra
narežem na tanke dolge rezine in jih krepko
povaljam v polnozrnati moki, prepražim hitro
na vroči kokosovi masti, priložim v skledo
obloženo s papirnato brisačo, rahlo posolim,
pretresem in stresem na krožnik. Poleg praženih jetrc je najboljša endivija s krompirjem,
česnom in z bučnim oljem.
Če pri hrani včasih grešimo, naj bo ta vsaj
slastna!
DOBER TEK!

Aplenca

S ŠOLSKIH KLOPI, MEHURČKI
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brala nekaj otrok, ki naj bi izbrano hrano odpeljali do zavetišča. Ko sem izvedela, da sem tudi
sama ena izmed njih, sem se zelo razveselila,
saj sem želela videti psičke in mucke, za katere
sem prinesla hrano.
V četrtek smo v kombi naložili vso hrano,
kar je zahtevalo nemalo napora, saj je bilo
hrane res veliko, in se odpeljali.
V Horjulu nas je sprejela gospa in nas peljala
do zgradbe, v kateri so bile mačke. Vse živali
smo lahko opazovali le skozi steklo, kar pomeni,
da se jih nismo mogli dotakniti. Bili smo razočarani. Nato so nas še fotograﬁrali, mi pa smo se
z nekoliko grenkim priokusom vrnili v šolo.
Paulina Lina Tomažič , 7. a

PEDENJPED, VLADAR V KRALJESTVU
SNEGA
V kraljestvu Pedenjpeda
kepamo se in jemo sladoled.
Vsi toplo smo oblečeni,
še posebej Pedenjped.
Tam se sankamo in drsamo
in tam nikoli dolgčas ni.
Poglej, tam Pedenjped
dela snežaka.
Mu gremo pomagat?
Mija Brojan, 2. c

OBISK GOZDA IN LOVSKE KOČE
Kaj so si učenci 1. b razreda najbolj zapomnili?
Všeč so mi bili barvni listi na drevesih - Hana
Ko je lovec pokazal kosti živali - Hijacinta
Ko smo videli opazovalnico in solnico - Ajda
Ko sem videl divjo mačko - Ažbe
Ko je lovec pripeljal psa - Rok
Ko je lovec pokazal, kako s kužkom lovita
divjad - Lucija
Ko je lovec kazal nagačene živali in piščali Sofia Teresa

KOSTANJEV PIKNIK
V četrtek, 27. 10., je v času podaljšanega bivanja potekal že tradicionalni
kostanjev piknik.
Všeč so mi bila igrala, na katerih sem se igral.
Z Jakom sem igral nogomet. Všeč mi je bilo,
da ni deževalo in ni bilo premrzlo - Juš
Najbolj mi je bilo všeč, da sem dobil nove
prijatelje in je bil kostanj zelo dober - Ažbe
Všeč mi je bilo, da sem lahko izdelala mucka
in smo naredili vrečke - Anja
Jedli smo kostanj. Lahko smo ustvarjali in se
veliko igrali - Ula
Všeč mi je bilo, ko smo delali mačka. Potem
sem ga odnesel domov in ga obesil na obešalnik - Nace
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo s Saro in Hano
jedle kostanj - Ela

VRTEC MEHURČKI

ASTRONOMSKI TABOR NA MEDVEDJEM BRDU
Všeč mi je bilo, da sem z Matevžem, Nacetom
in Drejcem igral nogomet. Kostanj je bil zelo
dober. Na piknik je prišla tudi mami - Matic

OGLED PREDSTAVE TAJNO DRUŠTVO
PGC
V šolo smo prišli ob običajnem času. Pomalicali
smo in se odpravili proti stavbi lutkovnega gledališča v Ljubljani, kjer smo si ogledali predstavo
Tajno društvo PGC. Naredili so jo na podlagi že
precej stare knjige, ki jo je napisal Anton Ingolič.
A kljub temu nas je vse zelo pritegnila, saj je bila
res zanimiva. Meni je bilo še posebej všeč, da
sem večino igralcev že poznala.
Lara Livakovič Kočevar, 5. c

OBISK ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI V HORJULU
Med tednom otroka je v šoli potekala zbiralna
akcija »Vrnimo iskrice v oči zapuščenih živali«. Zbirali smo hrano in odeje za živali v zavetišču Horjul.
Učiteljica je med tistimi, ki so darovali, iz-

V okviru izbirnega predmeta Sonce, Luna,
Zemlja sem se udeležil Astronomskega tabora
na Medvedjem Brdu. Predstavil vam bom delavnico Misija na Mars, kjer smo delali z legoroboti. Ta se je začela po zajtrku. Ko smo se
razvrstili po ekipah, smo začeli sestavljati robota, ki je bil na začetku za vse enak. Ko je bil
končan, smo se lotili osnovnih programov, kot
so: vozi naprej 60 cm, vozi okoli kvadrata.
Med malico je učitelj postavil posebno progo z
ovirami. Tako smo lahko gradili svoje robote. A
na žalost ni bilo senzorjev, zato je bilo programiranje še težje. Proge so bile kar zapletene, kot
zavrti ročko, prinesi astronavta, prinesi kamnine,
reši roverja. Ko smo zgradili nastavke, smo začeli programirati. Roboti so se na začetku še zaletavali, a to smo takoj popravili z programiranjem.
Pri drugi nalogi smo sestavili nov nastavek in
sprogramirali nov program. Nekateri so to delali
prvič. Na koncu smo svoje robote in nastavke s
programi pokazali drugim. Nekaterim so roboti
delali odlično, drugim pa se je sestavljanje ponesrečilo. Ta delavnica mi je bila zelo všeč.
Martin Malenšek, 7. b

V oktobru se je dogajalo

V našem vrtcu se zavedamo, kako pomembna
je varnost v prometu. Zato vsako leto namenimo pozornost tej pomembni temi. Otrokom
preko igre posredujemo vsebine prometne
vzgoje in jih poučimo, da postanejo previdni in
vestni udeleženci v prometu. V sredo, 26.10
2016, smo tako v Komendi, kot Mostah izvedli
Program prometne vzgoje. V Mostah so otroci
najstarejših skupin sodelovali v programu Kolesarčki. Namen programa je, da otroke preko
igre poučimo, kako se vesti v prometnem
okolju. Otroci so bili postavljeni v vlogo voz-

nika štirikolesnika na nožni pogon. S pomočjo
poligona so doživljali in zaznavali dogodke,
kot vozniki v pravem prometu.
V Komendi so si otroci ob sodelovanju
AMZS, ogledali prikaz avtovleke in bili deležni programa za večjo varnost v prometu.
V torek, 25. oktobra, v toplem jesenskem
popoldnevu je v Vrtcu Mehurčki potekal tradicionalni Kostanjev piknik. Za merico kostanja
je bilo potrebno preteči »Kostanjčkov kros«,
kjer so se izkazali predvsem otroci s skupno
več kot tristo pretečenimi krogi. Na cilju so si

prislužili kupon za katerega so dobili pečen
kostanj. Kuhinjsko osebje je poskrbelo tudi za
pecivo in pijačo. Ob prijetnem druženju in
klepetu pa so nas predramile gasilske sirene.
Na asfaltnem igrišču se je pričel prikaz gasilske
vaje. Otroke je najbolj navdušila pena in možnost, da lahko pokukajo v notranjost gasilskega vozila. Za sodelovanje in prikaz dela gasilcev se PGD Komenda najlepše zahvaljujemo.
Piknik je v prijetnem druženju potekal vse do
mraka, ko so nas prve kaplje dežja pospremile
proti domu.
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Nenavaden oktober
Za nami sta dva Martinova vikenda. Kakšnim in koliko »posledicam«
sta botrovala, če sploh sta (upajmo, da nista), bodo povedali predstavniki postave v modrem. No, na srečo so te »nevarnosti« sedaj že mimo,
prebrali o njih pa bomo lahko v naslednji številki Aplence.
Sicer pa ste že zamenjali letna obuvala z zimskimi na vaših štirikolesnih konjičkih. To pa seveda še ni dovolj in vse. Listje se je že poslovilo
od dreves in marsikje še kraljuje na cestiščih. Spolzka nevarnost. Za
povečano nevarnost pa je poskrbel tudi ta ali oni traktorist, ko je z njive
z blatnimi kolesi oziroma strojem zapeljal na cesto. Pa tudi skrajšan dan
ima lahko na vesti nevarno dogajanje. Zato ne hodite po robu ceste v
temnih oblačilih brez odsevnikov. Čeprav se bliža veseli december, vam
ne bo prav nič pomagalo, če boste na cestah zelo glasni. Pomagala bo
pred nesrečo le hoja ob robu cestišča in »vidna nočna prepoznavnost«.
Število kaznivih dejanj, ki so terjala posredovanje policije, se ni povečalo, delno izstopajo (prometne) nesreče.

Glasilo občine Komenda 11/2016

Ste izgubili pametni telefon?
V Komendi se je pred dnevi našel pametni telefon. Lastnik naj pokliče na 040 992 372.

Odšli so…
Ciril Žerovnik, Suhadole 8 A, star 79 let

ROK KERN

VLOMI
V četrtek, 13. oktobra, med 18.30 in 19.30 je bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo v Komendi.
Med 22. in 24. oktobrom pa je nekdo ukradel reduktor v poslovnici
v Komendi. Naj si malopridnež zapomni, vse kar se začne na RE ima
svoj, tudi neprijeten, pomen: -revizija, -reklamacija, -represija(!)
Čeprav tole ni vlom, tudi ni tatvina, je pa vseeno nevredno dejanje. V
ponedeljek 10. oktobra med 12.00 in 12.10 v Mostah neznanec poškodoval lak na osebnem avtomobilu.

NAŠLA JO JE
V ponedeljek, 31. oktobra, so policisti iskali starejšo občanko Komende doma z Gore pri Komendi. Gospo je v poznih večernih urah našla
voznica na glavni cesti Moste-Mengeš v Mengšu.

ROKI VEDI, DA VEDNO BOŠ TU NEKJE,
SAJ UJET V NAŠE SI SRCE.
V NJEM BO VEDNO PROSTOR ZATE DELČEK,
KI ČAKAL BO NATE.
ČAKAL, DA TE POIŠČEMO,
DA SE TAM ZGORAJ SPET SREČAMO.
ZAHVALA
vsem, ki boste Roka ohranili v lepem spominu.

DVA PRETEPA
Policisti so med oktobrskim sejmom v Komendi obravnavali dva
pretepa. Prvi je bil v soboto, 8. oktobra, ob 3.24, drugi pa v nedeljo, 9.
oktobra, ob 2.15.

PROMETNE NESREČE
V nedeljo, 16. oktobra, je v Mostah s kolesom padel mladoletni kolesar, v soboto, 22. oktobra, pa se je ob 9.30 na Glavarjevi zgodila
prometna nesreča z materialno škodo. Podobno je, kot kaže, bilo tudi v
četrtek, 27. oktobra, ko se je pri Petrolu pri Poslovni coni v Žejah prav
tako nesreča končala z materialno škodo.
Izrek pravi »pleh vse pogliha«. Že, že, ampak »glihanje košta«. Tudi
v tem primeru, ko je v petek, 28. oktobra, ob 18.30 v Mostah neznani
voznik/voznica zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil/a v drugo
vozilo in s kraja »ne bev ne mev po francosko« odpeljal/a, namesto, da
bi lastniku poškodovanega vozila dal/a svoje podatke. Tako ni naredil/a,
samo škode, ampak še delo policistom. Jaz bi rekel, naj malopridneža/
malopridnico vsaj - koklja brcne.

Naš oče je bil
… nekaj posebnega.
V vseh življenjskih vlogah
je sledil svojim ciljem
in po vsakem padcu
se je znal pobrati …
do zadnjega boja z boleznijo,
ko se je moral ukloniti.
ZAH VALA
V nedeljo, 23. oktobra 2016, se je od
nas še zadnjič poslovil

CIRIL ŽEROVNIK
rojen 9. julija 1937 iz Suhadol 8A

V PASJO ŠOLO
Tako bi lahko ocenili tudi naslednji primer. »V torek, 25. oktobra, ob
11.57 je na Klancu voznica trčila v psa, ki se je prosto sprehajal po cesti.
Lastnici psa je bila izrečena globa.« - Hm, kaj pa se ima voznica voziti
po cesti, če se po njej sprehaja pes. Naj gre v pasjo šolo…
- až

Njegovo zadnjo željo smo v najožjem družinskem krogu izpolnili z
raztrosom pepela, v sredo, 26.10.2016, ob 12. uri na ljubljanskih
Žalah.
Vsi njegovi.

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

Aplenca na spletu:
www.komenda.si
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Jesenske počitnice v Mravljišču

Tokratno jesen je Mravljišče - Mladinski center Komenda organiziralo počitniško varstvo za otroke, ki so si želeli počitnice popestriti
z ustvarjanjem, raziskovanjem in druženjem s prijatelji.
Mentorice Laura, Eva in Tjaša in animatorke Manca, Katja in Ema so
pripravile Ustvarjalno zabavne počitnice za osnovnošolce od 6 do 14
let. Družili so se od srede do petka, od 2.11. do 4.11. 2016, med 8.00. in
15. uro. Vsak dan je bilo kaj novega, zabavnega in ustvarjalnega.
Za lep začetek vsakega dne so vsi skupaj posedli v jutranji krog in se
pogovarjali o dogodivščinah preteklega dne. Skupaj so pozajtrkovali in
se nato lotili vsakodnevnih aktivnosti. V likovnih delavnicah so otroci
lahko sproščali svojo domišljijo, razvijali ročne spretnosti in ustvarjali.
Prvi dan so na jutranjem sprehodu nabirali pisane liste, ki s svojimi
barvami popestrijo ne le naravo, temveč so tudi na ustvarjalni delavnici
popestrili jesensko razpoloženje ob izdelovanju slike. Za kosilo so si pripravili makarone z dvema odličnima omakama: tunina omaka in omaka s
poli salamo. Popoldanske ure so preživeli ob prebiranju knjig, stripov in
družabnih igrah - Twister, Spomin in skrivalnice v Mravljišču.
Drugi dan se je jutro pričelo z dobrim zajtrkom in jutranjo telovadbo
na svežem zraku. Nato so se lotili izdelovanja strašnih pošasti, ki so
nastajale iz nogavic, volne in različnih gumbov. Prazne želodčke so si
tokrat napolnili s pico, ki so si jo otroci pripravili sami, jo spekli v pečici in picopeku. S polnimi trebuščki so se nato zleknili na sedežno in

uživali v ogledu risanke Ledena doba. Po ogledu risanke pa so se spočiti in polni energije podali na dvorišče in se lovili in igrali.
Tretji dan se je začel običajno z jutranjim pozdravom in zajtrkom. Po
zajtrku so odšli na sprehod in se na igrišču pomerili v nogometu in igrah
z žogo. Ob vrnitvi v Mravljišče so se preskusili v spretnosti gnetenja in
oblikovanja Das-mase in izdelali različne posodice za svečke. Kosilo je
bilo tokrat sladko, pripravili so slastne palačinke z marmelado in Nutelo.
Po kosilu pa so jim v gasilnem domu Komenda člani društva PGD Komenda razkazali dom in opremo. Nazadnje so se preizkušali še v spretnostnih igrah ciljanja na tarčo z vodo, vlečenjem cevi, … Iz kartonskih
predlog pa so izdelali gasilska vozila.
V Mravljišču – Mladinskem centru Komenda se zahvaljuje članom
PGD Komenda za prijeten sprejem, Pekarni Orehek pa za podarjene
rogljičke.
NAJ BO MLADOST ZDRAVA NOROST!
Jelka Smrekar - www.mravljisce.com

Aplenca se smeje
Matematika in logika
Učitelj: »Če ti dam dva zajčka, pa še dva zajčka in še dva zajčka,
koliko zajčkov boš imel?«
Janezek: »Sedem!«
Učitelj: »Ne, poslušaj me pozorno. Če ti dam dva zajčka, pa še dva
zajčka in še dva zajčka, koliko zajčkov boš imel?«
Janezek: »Sedem!!«
Učitelj: »Prav, te bom vprašal drugače: če ti dam dve kravi, pa še dve
kravi in še dve kravi, koliko jih boš imel?«
Janezek: »Šest«
Učitelj: »Dobro! Še enkrat: če ti dam 2 zajčka, pa še 2 zajčka in še 2
zajčka, koliko jih boš imel?«
Janezek: »Sedem.«
Učitelj: »Ne, Janezek, kje si dobil sedem zajčkov?!«
Janezek: »Ker imam enega zajčka že doma.«

Zagovorila se je
Janez se malo po peti uri zjutraj primaje domov.
Žena: »Kje si bil vso noč?! Pa ne laži, da si spet prespal pri Franceljnu – tam sem spala jaz!«

Grožnja
Žena zagrozi možu: »Le pazi, da se ne bi slučajno poročil s kakšno
mlajšo! Bom poskrbela, da se bom poročila z njenim očetom! Potem
ti bom tašča!«

MRAVLJIŠČE

3. december 2016: LEPE ŽELJE – spoznavali bomo pomen želja in si ogledali risanko ter
izdelali unikatne voščilnice, v katere bomo zapisali svoje želje.
10. december 2016: PO PRAZNIKIH DIŠI – poslušali bomo
praznične pesmi in spekli raznovrstne piškote in praznično pecivo.
17. december 2016: NOVOLETNO PRESENEČENJE – spoznavali bomo ljudske šege in običaje in izdelali mala unikatna darilca za svoje najdražje.
sobota 19. december 2016: BOŽIČNA ZABAVA za mlade od 12 +
, dišalo bo po jabolkih in cimetu, okrasili bomo božično drevo, se zavrteli ob dobri glasbi in morda nas kdo preseneti z obiskom.
24. december 2016: NOVOLETNE POČITNICE – NI DELAVNICE!!!
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Izlet v neznano
Planinci smo se v soboto, 29. oktobra 2016, zopet odpravili na izlet
v neznano. Tokrat sta ga organizirala vodnika Janez Uršič in Janez
Pogačar. Odšli smo na pot v radovednem pričakovanju in ugibanju
kam nas bosta vodnika tokrat odpeljala. Pred nami je bil lep sončen
dan, zato razlogov za dobro voljo ni manjkalo.
Izpred Planinskega doma smo krenili proti Ljubljani in naprej po
primorski avtocesti. Le-to smo zapustili na izvozu Logatec ter pot
nadaljevali v smeri Idrije. Za marsikoga od nas je bila to še posebej
zanimiva pot, saj se večina od nas tam zelo poredko pelje. Malo pred
Idrijo smo naredili prvi postanek in si ogledali Divje jezero, ki je
med biseri slovenske naravne dediščine. Divje jezero je kraško sifonsko jezero, ki se nahaja približno dva kilometra južno od Idrije.
Leži v kamnitem kotlu pod stometrskimi prepadnimi stenami, ki
obrobljajo severni rob Črnovrške planote. Divje jezero je tudi kraški
izvir, saj priteka voda v jezero iz strmo spuščajočega se rova, ki je bil do
sedaj raziskan do globine 160 m. Čeprav je jezerska gladina običajno
spokojna, lahko po močnem deževju pride do močnih izbruhov vode. Od
tod tudi ime Divje jezero. Iz jezera teče najkrajša slovenska površinska
reka Jezernica, ki se po 55 m izliva v Idrijco. Organizatorja sta poskrbela
tudi za malico tako, da smo se ob prvem postanku tudi malo okrepčali.
Pot smo nadaljevali ob reki Idrijci v smeri Tolmina, naredili krajši postanek za kavo na Mostu na Soči in nato nadaljevali ob reki Soči vse do
Kobarida, kjer smo se ustavili in ogledali Kobariški muzej. Tamkajšnji
vodič nam je izčrpno predstavil dogajanje med 1. svetovno vojno na Soški
fronti. V Kobaridu smo si žal zaradi pomanjkanja časa le od daleč ogledali še Italijansko kostnico, spomenik italijanskim vojakom, padlim v 1.
svetovni vojni. Iz Kobarida smo se naprej odpravili v smeri Bovca, si ob
poti ogledali še slap Boka, nato pa v Bovcu naredili postanek za kosilo.
Po kosilu smo nadaljevali v smeri mejnega prehoda Predel, kjer smo
ob poti najprej videli utrdbo Kluže in se nato ustavili ob utrdbi Predel.
Graditi so jo začeli leta 1808 zaradi grožnje pred novo vojno s Francijo.
Naslednje leto pa je utrdba s posadko doživela krvavi krst, ko jo je na-

padla Napoleonova vojska. Francozi so utrdbo osvojili in požgali, redke
preživele avstrijske vojake pa zajeli. Vojaki, ki so v boju padli, so pokopani v skupni grobnici ob trdnjavi pod cesto. Hrabrim branilcem je avstrijski cesar Ferdinand I. dal leta 1848 postaviti spomenik v obliki piramide, pod katero je kip umirajočega leva, kot simbol, da tudi najbolj
hrabri in pogumni, tako kot je lev, lahko podležejo, če je udarec prevelik.
Leta 1848 so utrdbo na Predelu ponovno obnovili. Po izgradnji nove
utrdbe v Klužah leta 1882, in leta 1900 še topniške utrdbe Fort Hermann na pobočjih Rombona nad Klužami, je utrdba na Predelu izgubila na pomenu. Med 1. svetovno vojno je bilo v utrdbi na Predelu skladišče in bivališče delavcev.
Čez Predel smo se nato odpravili v Italijo in nato čez mejni prehod
Rateče nazaj v Slovenijo. Ustavili smo se še v Planici, kjer smo si ogledali naš novi nordijski center in mlade skakalce, ki tam pridno trenirajo.
V poznih popoldanskih urah je sledil povratek proti Komendi. Izlet
smo v prijetnem razpoloženju sklenili z večerjo v Planinskem domu,
kjer se je Zoran Sodnik iskreno zahvalil vsem za udeležbo na izletu,
predvsem pa organizatorjema za lep izlet.
Martina Barle

Pokal Novo mesto

Judoistka Nika Mencinger najboljša
V soboto, 29. oktobra 2016, je bilo v Športni dvorani Stopiče tekmovanje zapokal Novega mesta, ki je tudi uradna tekma za slovenski pokal
U12 in U14. Tekmovali so tudi mlajši tekmovalci. Za Judo klub Komenda se je tokrat borilo kar 21 tekmovalcev, ki so osvojili 13 kolajn.
Nika Mencigar, ena naših najperspektivnejših deklet, ki se že dve
leti drži najvišjih stopničk, je v svoji kategoriji pometla s konkurenco in
brez poraza končala na 1. mestu. Vsekakor se je izplačala njena poslušnost in vestnost na treningih, ki je le pika na i na Nikin talent za gimnastiko in judo. Z januarjem 2017 bo Nika prestopila v višjo starostno
kategorijo –U12, kjer jo čaka težka naloga, saj se bo borila z leto starejšimi judoistkami. Za novo tekmovalno sezono je že pripravljena in čaka,
da svojo borbeno moč dokaže tudi med novimi nasprotnicami.
Poleg Nike sta prvo mesto v kategoriji U10 osvojila še Vitja Rebec
in Manca Kastelic, ki prav tako kažeta nadarjenost za judo. Srebrno

kolajno sta si priborila Gal Podbelšek in Zoja Pahor, kar je bilo za nas
veliko presenečenje, saj sta začela trenirati judo komaj pred dvema
mesecema in sta kljub temu uspela priti med najboljše. Bronasti so bili
Haya Veinhandl Obaid, Karim Veinhandl, Nik Levec, Miha Hribar,
Matic Poljanšek in Patrik Babotov Koncilja – vsi U10.
Za točke v slovenskem pokalu pa so se borili Angelina Pajić, Mark
Jelnikar, Patrik Tit Vidmar – vsi U12 in Nik Podbelšek ter Timotej
Jereb – oba U14. Angelina in Mark sta osvojila tretje mesto. Patrik je prvo
borbo izgubil, a kasneje premagal Bežigrajčana. V borbi za 3. mesto je spet
moral priznati premoč nasprotniku in tako končal na 5. mestu. Peti je bil
tudi Timotej, ki za tako močne nasprotnike še nima dovolj izkušenj. Med
tekmovalce se je po dveh letih premora vrnil tudi Nik Podbelšek, ki je velik
talent in bo kmalu konkuriral najboljšim judoistom.
Katarina Kumer
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Šahovske novice
SVETOVNO PRVENSTVO MLADIH U8U12 za leto 2016 - Tekmovanje je biloo v Batumiju v Gruziji od 19. 10. 2016 do 30. 10.
2016. Uspešno je nastopil v konkurenci dečkov
do 12 let je Jan ŠUBELJ in osvojil 7. mesto v
konkurenci 137 igralcev iz 51 držav.
DRŽAVNA MLADINSKA LIGA za leto
2016 - Tekmovanje je bilo na Debelem rtiču od
2. do 6. novembra 2016. Uspešno so nastopili
mladi igralci. Ekipa ŠK Komenda v postavi
Teja Vidic, Caterina Leonardi, Maj Markošek,
Nejc Kranj je osvojila 6. mesto.
DRŽAVNA LIGA MLADINK za leto
2016 na Debelem rtiču od 4. do 6. novembra
2016. Uspešno so nastopile mladinke. Tekmovalki (ekipa) ŠK Komenda v postavi Ka-

tarina Mazzini in Vesna Mihelič sta osvojili 5.
mesto.
I. MLADINSKA LIGA za leto 2016 na
Debelem rtiču od 5. do 6. novembra 2016.
Uspešno so nastopili mladi igralci. Ekipa ŠK
Komenda Popotnik v postavi Jan Šubelj,
Domen Tisaj, Jan Marn je osvojila 3. mesto.
Ekipa ŠK Komenda Pogi v postavi Matej
Mlakar, Janez Paternoster, Jernej Zidarje
osvojila 15. mesto

8. turnir najmlajših 2016 - najboljše deklice

8. turnir najmlajših 2016 - najboljši dečki
Državna mladinska liga 2016 - 1

Mladinska liga 2016 - ekipa mladink ŠK Komenda

Mladinska liga 2016 - ekipa ŠK Komenda Popotnik

Mladinska liga 2016 - ekipa ŠK Komenda Pogi

2. TURNIR MLADIH 2016/2017 na
osnovni šoli Milana Šuštaršiča v Ljubljani v
petek, 28. 10. 2016. Osvojili smo 2. mesto Jan
Marn, 4. mesto Vesna Mihelič, 8. mesto Janez
Paternoster, 10. mesto Matej Mlakar, 11. mesto
Elma Halilovič, 12. mesto Tinka Ferenc, 14.
mesto Gal Založnik, 20. mesto Jure Žličar, 21.
mesto Teo Cimperman, 25. mesto Pavle Đokić,
27. mesto David Paternoster, 30. mesto Martin
Perme, 31. mesto Filip Omladič Klanjšček, 32.
mesto Inti Maček, 20. mesto Bine Markošek,
38. mesto Mija Brojan.

8. turnir najmlajših 2016 - najboljši po letnikih
sto Filip Omladič Klanjšček, 21. mesto David
Paternoster.
II. ČLANSKA LIGA ZAHOD poteka v
Komendi. Prvi vikend je za nami. Mlada ekipa
se zelo dobro bori med člani in je trenutno na 6.
mestu. Čaka nas še drugi vikend igranja od 26.
do 27. 11. 2016 v dvorani Prostovoljnega gasilskega društva Komenda. Vabljeni k ogledu.
Franc Poglajen

2. turnir mladih 2016 - zmagovalci
8. TURNIR NAJMLAJŠIH 2016 na
osnovni šoli Vič v
Ljubljani v torek, 25.
10. 2016. Osvojili smo
1. mesto Vesna Mihelič, 3. mesto Jernej Zidar, 4. mesto Janez
Paternoster, 7. mesto
Jure Žličar, 8. mesto
Gašper Klemenčič, 11.
mesto Martin Perme,
13. mesto Pavle Đokić,
14. mesto Patrik Zupančič, 16. mesto Elma
Halilovič, 18. mesto
Inti Maček, 19. mesto
Matija Bolka, 20. me-

II. članska liga zahod- ekipa ŠK Komenda

II. članska liga zahod - ekipa ŠK Komenda
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dogajanj novembra in decembra2016
USTANOVA PETRA PAVLA GLAVARJA
11. DOMAČI TALENTI - Predstavili se bodo jutri, 26. novembra, ob
19.00 v šoli v Mostah. Pridite, lepo bo.
INCE ZU
DNEVA OPDPRTIH VRAT - Osebe z motnjo v duševnem razvoju
vas vabijo, da prisluhnete njihovi zgodbi ustvarjanja in svetu, kot ga
doživljajo v svoji drugačnosti, v barvi in glini. Ponudili vam, da boste
lahko kupili številne unikatne in privlačne izdelkov za majhne pozornosti, s katerimi lahko obdarite svojce in prijatelje ob prihajajočih
praznikih.
Lepo povabljeni v Ince Zu v Mostah pri Komendi 88 C v sredo,
30. novembra, in v sredo, 21. decembra, od 9. do 18. ure.

Že 25. blagoslovitev konj na Križu
Na god sv. Štefana, 26. decembra 2016, bo na Križu petindvajseti
obred blagoslovitve konj. Ob 10. uri bo v podružnični cerkvi Spreobrnjenja sv. Pavla slovesna maša, po njej pa bo pred cerkvijo blagoslovitev konj. Vabimo vse lastnike konj iz bližnje in daljne okolice
ter konjenike iz Konjeniškega kluba Komenda, da se ob 11. uri zberejo pri bifeju Megi na Križu, od koder bo krenil sprevod po vasi do
cerkve. Konjenike bomo pogostili, prejeli bodo spominska darila
lončarskega mojstra Franca Kremžarja. Tudi za obiskovalce se bo
kaj našlo za prigrizek. Gospodinje bodo napekle in pripravile slaščice, gospodarji pa bodo poskrbeli za tekočino proti mrazu. Ob prazničnem klepetu nam bo lepo minil drugi dan božičnega praznika.
Pripravljalni odbor

KOSILNICE HUSQVARNA

AKUMULATORJI
HRANA ZA
DOMAČE ŽIVALI
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA - Jutranja telovadba je vsak ponedeljek in četrtek od 8.00 do 8.30 pri Lovskem domu na Križu; decembra bo 5. in 8. 12.
POHODNIŠKA SEKCIJA
SLAVNK - 26. novembra obisk Slavnika,zadnjega tisočaka pred morjem iz Kozine mimo Hrpelj do vrha Slavnika. Odhod izpred trgovine
TUŠ v Mostah ob 7.30.
SV. JOŠT (nad Kranjem) - 3. decembra. Odhod s parkirišča Tuš ob
8.00.
SV. JAKOB (na Preddvorom) - 10. decembra. Odhod izpred trgovin
Tuš v Mostah ob 8.00.

Aplenca

NAPOVEDNIK

Glasilo občine Komenda 11/2016

RADOMLJE - 17. decembra. Odhod izpred trgovne Tuš v Mostah ob
8.30.
AVTOBUSNI IZLET - Odhod iz Komende (Gasilni dom) 8. decembra
ob 8.00.
SILVESTROVANJE - Skupno silvestrovanje bo 31. decembra. Kraj
še ni določen.
BALINARSKA SEKCIJA
BOŽIČNI TURNIR bo 15. decembra na balinišču DU Komenda.
PIKADO SEKCIJA
DRUŠTVENI TURNIR - Zaključni društveni turnir bo 12. decembra
v Brunarici Tenis kluba na Podborštu.
ŠAHOVSKA SEKCIJA - Zaključni društveni turnir bo 19. decembra
v sejni sobi na Glavarjevi 104.
MePZ DU KOMENDA
NASTOP OB 15-LETNICI DELOVANJA - Mešani pevski zbor
Društva upokojencev Komenda bo ob 15-letnici delovanja pod
vodstvom Ignaca Gorjanca nastopil 26. decembra v dvorani Kulturnega doma v Komendi.
TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
TRŽNICA - V soboto, 3. in 17. decembra, od 8. do 12. ure na Koželjevi domačiji na Gori.
RAZSTAVA JASLIC - Razstavo jaslic na Koželjevi domačiji bodo
odprli v petek, 16. decembra, ob 17. uri. Kasnejši ogledi bodo še 17.
decembra med 8. in 12. uro, 26. decembra med 15. in 18. uro ter 6.
januarja 2017 med 15. in 18. uro.
MRAVLJIŠČE
NAMIZNI OKRAS – 26. november od 10. do 12. ure se dobimo.
Prebrali bomo prijetno pravljico in izdelali namizni okras, ki bo polepšal
naš dom.
LOKOSTRELSTVO za otroke, mladino in odrasle vsak četrtek od
17.00 do 18.30 v Športni dvorani Komenda.
TWIRLING IN MAŽORTNI KLUB KOMENDA
BOŽIČNO-NOVOLETNA PRIREDITEV - Mažoretke se bodo na
tradicionalni prireditvi ob koncu leta predstavile v nedeljo, 18. decembra, ob 15. uri v Športni dvorani v Komendi.

KD GODBA KOMENDA
NOVOLETNI KONCERT - Komendski godbeniki,ki letos praznujejo
5 let delovanja, bodo koncert ob koncu leta pripravili v nedeljo, 18. decembra, ob 18. uri v dvorani v Kulturnem domu v Komendi.

KONJENIŠKI KLUB IN TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
SEJEM, KONJENIŠKA DIRKA IN MIKLAVŽ - Konjeniški klub bo
s sodelovanjem Turističnega društva v nedeljo, 4. decembra, organiziral Konjeniško dirko in po njej obisk sv. Miklavža, ki bo obdariI najmlajše. Skupaj s Turističnim društvom pa bo pripravil tudi Miklavžev
sejem na letos asfaltiranem prostoru zraven tribune v Komendi. Sejem
se bo začel ob 10. uri, dirke ob 13. uri, pred 16. uro pa bo prišel tudi
Miklavž.
BLAGOSLOVITEV KONJ NA KRIŽU 25. decembra ob 10. uri
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VKLJUČNO 10. decembra 2016. Na kuverto napišite ime, priimek,
naslov in Nagradna križanka.

10 let ﬁzioterapije
Fizioterapija Reven se je v četrtek, 17. novembra, preselila v nove in
večje prostore na Kranjski poti 5 v Komendi. Poleg moderne ambulante
za ﬁzioterapijo imajo tudi telovadnico. V Hiši Zdravja varno, strokovno in učinkovito povezujejo znanje in stroko z ekipo, ki dela s srcem.
Imajo pestre ponudbe vadbenih programov: Terapevtska telovadba,
Body pilates, Stres out, Hot strech, Funkcionalni trening…
Več si oglejte na spletni strani www.ﬁzioterapija.eu in na
narocanje@t-2.si E-mail: darja.reven@t-2.si; GSM: 041 864 465
Nagrade
1. nagrada: Darilni bon za Bownovo terapijo (vrednost 45 EUR)
2. nagrada: Darilni bon Mesečna karta za vodene vadbe
(vrednost 32 EUR)
3. nagrada: Darilni bon Terapevtska masaža (vrednost 25 EUR)
4. in 5. nagrada: Darilni bon 1 krat obisk skupinske vadbe
(vrednost 10 EUR)
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO

Nagrajenci Nagradne križanke Okrepčevalnice Klanc v Aplenci Glasilu občine Komenda, številka 10/2016:
1. nagrada – polovica ocvrtega piščanca - ŠTEFKA GRKMAN,
Remicova pot 7, 1218 Komenda
2. nagrada - sladica bananin desert - ŠTEFANIJA JANŽEVEC,
Glavarjeva cesta 19, 1218 Komenda
3. nagrada – sladica kremna rezina - MAJDA DROLEC, Gora 23
E, 1218 Komenda
Čestitamo. Nagrajenci lahko nagrade na podlagi predhodnega dogovora (gsm 041 570 937), tega potrdila in osebnega dokumenta uveljavijo v Okrepčevalnici Klanc, Klanec 38, 1218 Komenda.

Bližajo se prazniki.

SREČKO KOS, S.P
Moste 113, 1218 Komenda
Prodajalna KOS Moste
Telefon: 01 834 10 69, GSM: 041 346 683
E-pošta: obutev.sreckokos@gmail.com
Odprto:
od ponedeljka do petka od 9.00 do 19.00.
ob sobotah od 8.00 do 13.00

Obdarite najdražje s toplimi
copati z 10-odstotnim popustom
v prodajalni KOS
v Mostah 113.


COKLI
ELEGANTNA
OBUTEV
ŠPORTNA OBUTEV
COPATI
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10-ODSTOTNI
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BOGATA RAZNOVRSTNA IZBIRA • 10-ODSTOTNI POPUST

SLADICE

- kremne rezine
- bananin desert
- jogurtov desert
- domači piškoti
- sladoledi
- sadne kupe
- več vrst palačink
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PO NAROČILU
- ocvrti piščanec
p

- pizze
piizzee
- ocvrti ali polnjeni lignji
- več vrst zrezkov
- postrv po tržaško
- solate
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