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Obisk učencev in šolnikov v Komendi
Prišel je trenutek, da smo končno od turških kolegov dobili zagotovilo o vrnitvi obiska v Slovenijo.
Glede na trenutno stanje v Turčiji, kjer še vedno vladajo izredne razmere (vlada jih je razglasila za
obdobje treh mesecev), smo bili izredno veseli, da so učitelji in učenci iz Turčije v ponedeljek, 5.
decembra, končno pristali na letališču Jožeta Pučnika na Brniku.
Z velikim navdušenjem smo jih na Brniku pričakali nekateri delavci šole ter starši gostitelji …
Celotno zgodbo o enotedenskem bivanju v Komendi oziroma v državi Sloveniji bomo objavili v januarski številki Aplence.
ANDREJ ŽALAR

Učenci in učitelji iz šole v središču evropskega dela turškega mesta
Carigrad (Istanbul) so bili minuli teden gostje staršev in Osnovne šole
Komenda Moste. V okviru letošnjega partnerskega sodelovanje držav
Slovenije in Turčije so vrnili obisk učencem, učiteljicam in učiteljem
iz OŠ Komenda Moste, ki so bili spomladi na podobnem obisku v
Carigradu.
Podobno kot v okviru poznanega sodelovanja Comenius je tudi tokratno partnersko srečanje učencev in šolnikov organiziral profesor biologije na komendski šoli Boštjan Železnik, ki je poznan kot pobudnik in
tudi zavzet organizator, že kar pravi ambasador, pedagoško izobraževal-

nih srečanj, po katerih je že nekaj časa poznana osnovna šola Komenda
Moste v okviru Comeniusa tudi v evropskih državah.
Učenci z učitelji iz Turčije so se v dopoldanskem času seznanjali s
šolskim programom in predvsem tehničnim poukom učencev na šoli v
Komendi, med enotedenskim obiskom pa so si tudi ogledali Slovenijo.
Med drugim so obiskali Bled, Ljubljano in slovensko Primorje. Sprejel
jih je tudi župan občine Stanislav Poglajen s sodelavci in jih povabil na
pogovorni večer, na katerem se jim je med drugim zahvalil za sodelovanje in obisk ob izmenjavi izkušenj. Za enotedensko bivanje pa se je še
posebej zahvalila občini, šoli in staršem otrok, ki so sodelovali v izmenjavi, predstavnica skupine oziroma vodstva. Ob tem pa je profesor
Boštjan Železnik tudi posebej poudaril, da gre za uspešno letošnjo izmenjavo zahvala tudi Srečku Kosu iz Most pri Komendi.

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM ŽELIM
MIRNE IN LEPE BOŽIČNE PRAZNIKE. V
PRIHAJAJOČEM NOVEM LETU NAJ VAS
SPREMLJAJO ZDRAVJE, VESELJE,
SREČA IN OSEBNO ZADOVOLJSTVO TER
DOBRO MEDSEBOJNO SODELOVANJE
IN RAZUMEVANJE.

Občankam in občanom Občine Komenda
Vesel božič in Srečno leto 2017.
Čestitamo ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Uredništvo Aplence
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OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN
ENOTNOSTI ISKRENO ČESTITAM!
MIHA NOVAK
NAČELNIK UPRAVNE ENOTE
KAMNIK S SODELAVCI

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

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

Praznični in veseli december
Začelo se je že konec novembra s postavitvijo novoletne jelke in z izdelovanjem adventnih venčkov na Koželjevi domačiji na Gori. Oba dogodka sta sicer tradicija v izvedbi Turističnega društva Komenda.
December pa se je začel z
zanimivimi dogajanji na hipodromu že prvo nedeljo, ko
je Konjeniški klub Komenda
je v sodelovanju s Turističnim
društvom v pokritem šotoru
pripravil Miklavžev sejem,
ki se je ob 13. uri nadaljeval
s kasaškimi dirkami in z
zabavo najmlajših s poniji.
Tekmovanje v štirih Miklavževih dirkah Konjeniškega kluba pa je sklenil s prihodom in z darili
Miklavž. Prinesel je okrog 350 daril. Bil je to res vesel in prazničen
konec nedeljskega popoldneva s kar precej več kot petsto obiskovalci.
Miklavž pa je bil v raznih krajih v občini tudi v ponedeljek, 5. decembra. Najprej v Suhadolah, potem v Mostah, nato v Križu in nazadnje še pred cerkvijo v Komendi. Povsod množice in povsod darila.
Prazničnih dogajanj pa s tem še ni bilo konec. Še pred decembrskim
dvodnevnim obiskom Miklavža je Ustanova Petra Pavla Glavarja v
dvorani šole v Mostah pripravila 26. novembra že 11. nastop talentov
(kar petnajst jih je bilo) z razstavo fotograﬁj Metoda Permeta, rišeljejev
Lucije Grmšek in asemblažev (kombinacija slik in kipov) Mitje Kokola
pod skupnim naslovom Jesenski dan.
Slovesen je bil 7. decembra tudi božično-novoletni nastop pevskega
zbora in orkestrov Glasbene šole Kamnik v dvorani kulturnega doma in
10. decembra koncert Osnovne šole Komenda s sklenitvijo tradicionalnega tretjega Angleškega vikenda. Na prvem so se predstavili z instrumenti, solo in v koncertni izvedbi v polni dvorani učenci Glasbene
šole, med katerimi so tudi iz občine Komenda. Na drugem koncertu pa
so nastopili otroški in mladinski pevki zbor pod dirigentskim vodstvom

Marjete Čimžar in Orﬀov instrumentarij pod vodstvom Sabine Brigite
Štebe. Po končanem koncertu pa je bil v avli doma bazar izdelkov petkovih krožkov izdelkov med tednom v šoli v Komendi.

Vesela decembrska dogajanja pa so se vrstila še naprej z Razstavo
jaslic v organizaciji Turističnega društva na Koželjevi domačiji 16.
decembra in Božično-novoletna prireditev Twirling in mažoretnega kluba 18. decembra popoldne v športni dvorani, tri ure kasneje
pa v dvorani Kulturnega doma novoletni koncert komendskih
godbenikov…
Posebno zadnja z godbeniki je napolnila dvorano, ki je dobesedno
uživala v izbranem programu dirigenta Petra Šale in s kvalitetnim nastopom pevcev MePZ Odmev iz Kamnika z zborovodkinjo Anico Smrtnik.
Še posebej pa je dvorano nasmejal povezovalec Luka Vasle.
Andrej Žalar
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ŽUPANOVA BESEDA

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN
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Tudi v prihajajočem letu
le s skupnimi močmi
Čas hitro mine, če imaš polno dela. - Delo ocenjujemo po dogajanjih na
terenu, in res se je precej razkopavalo, za še več pa je bila malha premajhna. - Tudi tako, s športniki, z društvi, s klubi, z gospodarstvom, je
Komenda vedno bolj prepoznavna. - Ali res potrebujemo lokalno politiko lobiranja? - Še naprej kanalizacija, druga velika investicija pa prostorska nadgradnja šole. - Naj nas tudi v prihodnjem letu spremlja moto
Le s skupnimi močmi.
ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan.
Še malo in najdaljšega leta v
zadnjih štirih letih bo konec.
Ste ga doživljali kot dolgo,
kot običajno, ali kot izredno hitro?
Prestopno leto, ki se izteka, je vsaj zame minilo dokaj hitro, morda
tudi zaradi znanega reka, da ko si starejši, vsako leto hitreje mine.
Predvsem čas hitro mine, če imaš polno dela in skrbi.
Najbrž se strinjate, da je bilo kar precej razgibano, vsaj v tistem
delu, ki ga običajno občani najbolj in najhitreje doživljamo in tudi
ocenjujemo; če se nekaj razkopava, asfaltira - skratka, kar nam je
na očeh, kot je bilo na primer na komunalni infrastrukturi.
Splošno znano je, da občanke in občani ocenjujejo delo občinske
uprave (z županom na čelu) največkrat po razgibanem delu na samem
terenu, na razkopanih cestah, medtem ko se marsikatero delo in dogovarjanje v pisarni mnogokrat prezrejo. Žal, takšni smo. No, tudi mi smo
kar precej razkopavali po cestah, še več bi bilo potrebno, a toliko, kot je
velika malha, toliko smo si lahko dovolili.
Tudi ime Komenda je bilo večkrat slišati in videti oziroma se je
pojavljalo izven občine Komenda; tudi na gospodarskem področju.
Vesel sem, da se ime naše lepe občine pojavlja širom Slovenije. Tudi
tako smo vedno bolj prepoznavni. Tja nas poneso tako naši dobri športniki, naša društva in klubi, naše gospodarske organizacije, ... Vsem in
vsakemu posebej se še enkrat zahvaljujem za ves njihov trud, za njihov
doprinos k prepoznavnosti tako matične organizacije kot naše občine.
Pa na družbenem področju je bilo tudi živahno; sploh proti koncu
leta. Čeprav se nas (kot navada) železna srajca rada drži in drži, se
je nazadnje tudi razživelo. V mislih imam spremembe pri sprejemanju proračuna, na področju tako imenovanih javnih razpisov, pri
strategiji, češ da je ni (strategije) ali premalo, je bilo tudi slišati.
Kako komentirate?
Odlok o proračunu vsake občine je nekakšen temeljni dokument, ki
naj bi nakazoval in usmerjal občinsko upravo v posamezne segmente
delovanja. To mislim predvsem na del, ki je poleg zakonskih obveznosti
občine namenjen investicijskemu delu oziroma željam. Občinska uprava
pripravi predlog proračuna, upoštevajoč zakonske obveze (sociala, šolstvo, pogodbene obveznosti, …) in za morebitni preostanek prihodkov
predlaga investicije, ki so realno izvedljive, utemeljene in za potrebe
večjega števila občank in občanov. Vsi predlogi so pred prvo javno
obravnavo na Občinskem svetu predstavljeni vodjem svetniških skupin,
od tu dalje pa se začne že tudi » lokalna politika«, lobiranja med svetniki, ... Ocenjujem, da to za našo občino v situaciji v kakršni smo, ni potrebno. Ni potrebno, da se nekateri svetniki potegujejo zgolj za največkrat svoje osebne interese, namesto za skupne interese.
Kaj nas torej čaka v prihodnjem letu? Kaj vse in na katerih področjih se bo (najbrž) dogajalo. Morava pojasniti, da je tole razmi-
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šljanje še pred četrtkovo sejo občinskega sveta; torej komaj dan, ko
je bila Aplenca že stiskana in na pošti, za današnji izid. Pa vendar,
čemu bi napovedali prednost v prihodnjem letu?
Vsekakor bo v prihajajočem letu še vedno največ moči in dela občinske uprave namenjeno projektu izgradnje kanalizacije. Upam, da bomo
kaj kmalu prejeli povrnjena prva sredstva s strani kohezije. Če le-teh po
najbolj črnem scenariju ne bo, bomo vsekakor prisiljeni ustaviti gradnjo
kanalizacije.
Druga velika investicija pa bo vsekakor nadgradnja šole v Komendi
in zagotovitev prostorov za predšolsko vzgojo in za potrebe osnovnošolcev. Gradbena pogodba z izvajalcem bo ob upoštevanju zakonskih
rokov, predvidoma podpisana v zadnjih dnevih tega leta ali pa prve
dneve prihajajočega leta.
Poleg predhodno navedenega, pa nam ostalega dela v občinski upravi
prav gotovo ne bo zmanjkalo.
Pričakujete kakšne spremembe tudi na društvenem področju?
Imamo namreč kar precej društev in klubov v občini.
Na društvenem področju ne pričakujem kakšnih pretresljivih sprememb. Društev in klubov je v občini resnično veliko, nekateri so trenutno bolj aktivni, drugi manj. Krivulja delovanja vsakega društva ali
kluba je spreminjajoča, malo raste, malo pada. Včasih za kakšen čas
tudi zamrzne, a to ni nobena izjema v naši občini, tako je širom po svetu.
Društva in klubi celo potihnejo, se ukinejo, a se tudi rojevajo nova.
Najbrž je še kaj, kar velja poudariti… Sicer pa: Vaše sporočilo
občankam in občanom pred normalno dolgim oziroma za en dan
krajšim (ne kot letos prestopnim) letom 2017.
Vsem občankam in občanom, vsem bralkam in bralcem, najboljšim
sodelavkam in sodelavcem ter poslovnim partnerjem želim blagoslovljene Božične praznike, iskreno čestitam ob državnem prazniku
»Dnevu samostojnosti in enotnosti«, v prihajajočem letu 2017 pa obilo
sreče, veselja, zdravja, zadovoljstva in uspehov. Naj nas tudi v prihajajočem letu spremlja moto, da le s skupnimi močmi in napori zmoremo
prebroditi vse težavice in težave.

Aplenca

ŽUPANOVA BESEDA, GRADNJE
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Gradnje se nadaljujejo
V Občini Komenda se dela na projektu Odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju
Domžale–Kamnik nadaljujejo. Zaradi ugodnih
vremenskih pogojev se gradnja kanalizacijskega omrežja tudi ta mesec pospešeno nadaljuje
in bo trajala dokler bodo primerni pogoji.

Črpališče Žeje

Dela trenutno potekajo na štirih odsekih: v
Mostah, na Gori in v Komendi. V naselju Žeje
pa so bila konec novembra v dokončanju in v
začetku tega meseca je bil položen tudi asfalt.
V Mostah so se dela na kanalih Mo1-4 in
Mo6-2 končala in začele so se priprave podlag
za asfaltiranje. Gradnja pa se pospešeno nadaljuje na kanalu Mo6-4.

V naselju Gora so se dela končala na kanalu
Go do jaška J12. Tudi dela na kanalu G4 so
bila sredi decembra končan. S tem se je tudi
nekoliko izboljšala pretočnost prometa na relaciji Gora–Križ.
Je pa na Gori decembra predvidena pospešena gradnja sekundarnih kanalov.
V naselju Komenda se je pričela gradnja
kanala S2 in s tem kanaliziranje območja ob
povezovalnem kanalu S.

Naselje Gora, kanal Go
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Skoki na Gori

Mrzli decembrski dnevi so več kot naročeni za Društvo skakalni komite
Gora, saj bomo lahko naredili umetni sneg ter s tem zagotovili prireditev
Skoki na Gori 2017.
Seveda pa je bila kot vsako leto prehojena trnova pot, da lahko rečemo
OK in prižgemo tipko na snežnem topu. Po dolgih letih smo se modernizirali in kupili nov, ampak še vedno rabljen, snežni top. Nadejamo se,
da bomo imeli manj dela in popravil, saj je bil naš stari top že v letih in
je delal kup problemov in težav. Da pa je vse funkcioniralo, je bilo izvedenega veliko birokratskega dela, katerega je vsako leto več in za takšno
društvo kot smo mi, ki nam je prioriteta druženje, je to samo dodatno
delo. Namesto da bi čas porabili za druženje, kot je namen društva, za
vsako malenkost porabimo preveč časa, tudi za urejanje vseh papirjev,
ki jih moramo pisati zaradi zakonodaje.
Nismo pa črnogledi in člani društva še z večjim veseljem ter zagonom
pripravljamo naš največji projekt leta. Uredili smo si stalni električni
priključek, kupili nov snežni top, v mislih pa imamo že načrt za povečanje oziroma moderniziranje naše skakalnice. Vsa ta dela na skakalnici in
ob skakalnici ne bi potekala tako gladko, če nam ne bi g. Peter in ga.
Marjeta Peterlin (Orlova s Podboršta) pomagala s tako dobro voljo in
sodelovanjem pri vseh naših projektih. Ob tej priložnosti še enkrat:
HVALA. Ne smemo pozabiti tudi občinske uprave, ki nam svetuje in

pomaga, ko sami ne najdemo pravilne rešitve za določene probleme.
Veliko ljudi nas že sprašuje, kdaj bomo imeli skoke v letu 2017 in
lahko povemo, da je predviden datum 5. 2. 2017, ampak, ker smo odvisni
od matere narave in vremenskih pogojev, termina še ne moremo potrditi.
Vsekakor lahko povemo, da se trudimo s pripravami na tekmovanje in
bomo poskušali zagotoviti kakovosten program tudi ob samem tekmovanju in poskrbeti za naše najmanjše in najmlajše gledalce z Gorjančico.
Vsem občankam in občanom Komende želimo vesele božične praznike ter srečno in zdravo leto 2017. Naj bo skok v novo leto in polet skozi
leto ocenjen z gorjanskim orlom. Kaj to pomeni, boste izvedeli na naši
prireditvi …
Srečno!
Skakalni pozdrav, Društvo skakalni komite Gora

Aleš Marinko, predsednik NK Komenda

Smo v ligi in delamo z mladimi
Ste si po uvrstitvi v III. Slovensko nogometno ligo predstavljali, da bo šel klub tako
po tej poti?
Po pravici povem, da je bila raven tekmovanja v 3. Slovenski nogometni ligi višja tako organizacijsko kot tudi ﬁnančno. Zato nam je bil
prvo leto cilj, da ostanemo v ligi. Sedaj pa to
raven poznamo in lani smo se uvrstili na četrto
mesto.
Ste ob koncu leta zadovoljni z letošnjimi
Aleš Marinko
tekmovalnimi dosežki moštva?
S trenerjem smo že na začetku sezone zastavili delo z mladimi in na
koncu sezone je bila lepa spodbuda kar nekaj serij. Tako smo sezono
sklenili kot sedmi na lestvici.
Tudi mladi so dosegali spodbudne izide na tekmovanjih. Zdi se,
da ste z nogometom in delom v klubu v občini razgibali precej
mladine?
Tekmujemo v različnih selekcijah. Smo tudi najštevilčnejše društvo v
Komendi. Imamo blizu 200 mladih od vrtčevskih 4-letnikov do 19- le-

tnikov. Dejansko pa vse selekcije tekmujejo v prvi ali drugi ligi od 14.
do19. leta. Velja pa tudi poudariti, da je Komenda ena manjših občin v
Sloveniji in na število prebivalcev toliko zainteresiranih mladih za nogomet je vsekakor spodbudno. Seveda ne bomo vztrajali pri vzgoji vrhunskih nogometašev. Za to so drugi klubi. Zadovoljni pa bomo, če
bodo mladi do 14. leta, do začetka srednje šole, zainteresirani za nogomet. Morda pa se bo potem kdo izmed teh usmeril v nogometaša.
Kaj pa prihodnje leto? Kakšni so tekmovalni in drugi cilji?
V članskem tekmovalnem delu je cilj zgornji del lestvice, v selekcijah
ostati na sedanji ravni. Morda bi število otrok povečali in pogledali
malo po sosednjih občinah. Pridobili smo tudi že del umetne trave naslednje leto pa morda še nekaj tako, da bi imeli do začetka izgradnje
igrišča vsaj pomožno igrišče z umetno travo.
Se že kažejo možnosti za stadion?
Vesel sem, da je občina našla posluh in da je v proračunu za leto 2017
in za leto 2018 del denarja namenjen za ta program. Upam, da bomo
uspeli tudi pri vodno varstvenikih.
Naj bo leto, ki prihaja, prijazno nogometu in klubu v Komendi.
A. Ž.

Odprt Javni poziv za izbor operacij
LAS Za mesto in vas za 2016
V mesecu juliju 2015 je z delovanjem pričela Lokalna akcijska skupina (LAS) Za mesto in vas v sestavi javnih in zasebnih članov,
združenih v partnerstvo, ki deluje na območju šestih občin Osrednjeslovenske regije: Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in
Vodice.
LAS je bila ustanovljena z namenom prepoznavanja skupnih potencialov in izzivov tega območja ter uresničevanja razvojnih ciljev s
podporo evropskih sredstev za razvoj podeželja. Septembra 2016 je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrdilo ključni razvojni dokument LAS, Strategijo lokalnega razvoja (SLR) in s tem
potrdilo delovanje LAS za obdobje 7 let.
LAS Za mesto in vas so bila za celotno obdobje delovanja dodeljena
sredstva v višini 2.014.710,00 EUR. Ta se bodo podeljevala v obliki
nepovratne ﬁnančne podpore iz dveh evropskih skladov, Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada
za regionalni razvoj (ESRR). Namenjena so izvajanju razvojnih pro-
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jektov, ki bodo prispevali k realizaciji razvojne vizije in ciljev SLR na
družbenem, ekonomskem in okoljskem področju.
S 15. decembrom 2016 je odprt prvi Javni poziv za izbor operacij
za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto
in vas, s katerim bo za izvajanje projektov na območju LAS dodeljenih
915.000,00 evrov.
Javni poziv, ki bo odprt do 24 .4. 2017, je objavljen na spletni strani
LAS. Dodatne informacije o javnem pozivu LAS so na voljo pri vodilnem partnerju, RRA LUR, in sicer:
- po telefonu na številki 01 306 1902, med ponedeljkom in petkom
med 10:00 in 14:00,
- po elektronski pošti: las@ljubljana.si,
- osebno po predhodnem dogovoru.
V januarju bo organiziranih več delavnic, na katerih bomo podrobneje predstavili javni poziv.Termini in lokacije delavnic bodo objavljeni na spletni strani www.las-mestoinvas.si.

Aplenca
POSLOVNA CONA
KOMENDA

GOSPODARSTVO

Glasilo občine Komenda 12/2016

Presenetljivo velika prodaja zemljišč

Predsednik Nadzornega sveta Poslovne cone Komenda (PCK) Tomaž Lamovšek: »Poslovna cona je
uspeh, na katerega moramo biti ponosni.«
Okrevanje gospodarstva se je pokazalo tudi v Poslovni coni Komenda.
To potrjuje večje povpraševanje po zemljiščih in veliko večji nakupi.
Letos je bilo prodanih kar 10 hektarov zemljišč; lani samo 4 hektari,
leta 2014 samo 1,5 hektara, še leto prej (2013) pa ni bila prodana niti
ena parcela.
V večjem delu so kupnine zniževale dolg bankam upnicam. Letos se
je dolg znižal za 6,5 milijona evrov. Prodajna cena zemljišča pa se je
zaradi večjega povpraševanja zviševala od 75 evrov na sedanjih 95
evrov.
Prihodnje leto (2017) ostane za prodajo še okrog 4 hektare zemljišč,
zato se pospešeno pogovarjamo in usklajujemo glede okoljevarstvenih
ukrepov; in sicer, da se del izvzetih zemljišč vrne v zazidljiva zemljišča
oziroma, da povečamo zemljišča za podajo.
V tekočem letu so se tako pospešeno izvajali okoljevarstveni ukrepi
- odstranitev invazivnih rastlin, čiščenje zadrževalnikov, ureditev ograj
in čiščenje nadometnega habitata za dvoživke, namestitev sistema za
vzpenjanje kvalitete vode, meritve kvalitete vode, … Analiza prvih
meritev kvalitete vode je pokazala, da je le-ta v coni primerne kvalitete.
ZVRNS iz Kranja je spremljal izvajanje ukrepov. Z upoštevanjem napotkov je sodelovanje sedaj strokovno in tudi spodbudno. Zato že prihodnje leto pričakujemo še boljše in usklajeno delovanje
PCK, d.o.o. je bila ustanovljena 9. 6. 2006 z vpisom v sodni register
in je letos praznovala 10 let. Ustanovila sta jo Občina Komenda s
stvarnim vložkom 41,7 ha zemljišč v vrednosti 16 mio € (80 %) in
Candor, d.o.o. s ﬁnančnim vložkom 4 milijone € (20 %). Takoj po
ustanovitvi se je pričelo pridobivanje projektne dokumentacije z različnimi soglasji.
Najtrša oreha sta bila komasacijska pogodba in okoljevarstveno
soglasje, ki sta takrat programsko kasnila dobri 2 leti. Za uspešno
realizacijo komasacijske pogodbe, je bilo potrebno na posameznih
parcelah reševati dedovanje, medsebojne spore med lastniki ziroma
solastniki in še kakšne stare zamere občanov do lokalne skupnosti.
Največji trud in največ zaslug za razreševanje težav velja priznati
tedanjemu županu in občinski upravi. Oba dokumenta sta bila pridobljena sredi leta 2009 in oktobra 2009 je bilo potem izdano tudi
gradbeno dovoljenje za komunalno infrastrukturo. Gradnja se je pričela januarja 2010 in sklenila z odprtjem Poslovne cone Komenda - 2.
faza 16. 5. 2011.
Rezultat projekta Poslovne cone je bil najbolj viden od 2006 do 2009.
V občini so se gradile ceste, pločniki, kanalizacija, vodovod, prizidek k
OŠ v Mostah, prizidek k telovadnici v Komendi, ureditev celotnega
naselja Križ ... Občina Komenda je iz Poslovne cone Komenda v tistem
obdobju prejela več kot 19 milijonov evrov. Deset (10) milijonov pa so
dobili takrat lastniki povečini iz občine Komenda za odkup 75 hektarov
zemljišč; tako je večji del denarja ostal »doma«, v naši občini.
Zadnji projekt takratnih uspešnih ﬁnančnih rezultatov iz Poslovne
cone pa je bil potem pred dobrima dvema letoma zgrajeno krožno križišče (rondo) z lipo pred Kulturnim domom v Komendi. Pridobljena so
bila namreč nepovratna sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture, nato pa odvzeta. Šele po nekaj letih so bila namreč sredstva vrnjena
na podlagi dobljene tožbe. In rezultat vrnitve odvzetega denarja je tako
današnje krožno križišče, rondo kot mu pravimo z lipo pri domu v
Komendi.
Celotna Poslovna cona 1. in 2. del merita (obsegata) 95 hektarov.
Šestdeset (60) hektarov je zazidljivih površin, ocenjena vrednost teh pa
je več kot 50 milijonov evrov. Vemo pa, ko se na zemljišče postavi
stavba in v stavbo tehnologija za proizvodnjo, se premoženje poveča
vsaj za 10-krat. Vsakoletni prilivi - prispevek za stavbna zemljišča v
občinski proračun se bodo zato v prihodnje z leti povečevali. Ko pa bo
uveljavljen še davek na nepremičnine, se bodo prilivi v proračun iz tega

naslova še bolj (konkretno) povečali. Največja vrednota Poslovne cone
pa so nova delovna mesta.
»Zato je najbolj in utemeljeno realen jutrišnji pogled v Poslovno cono
Komenda. To je uspeh, na katerega moramo biti ponosni,« ugotavlja
danes predsednik Nadzornega sveta Poslovne cone Komenda Tomaž
Lamovšek.
Pripravil A. Žalar

Boštjan Marn s.p.
Glavarjeva cesta 70, 1218 Komenda • GSM 041 293 625
avtomehanika.marn@gmail.com

Odlikuje nas
kakovost
in 45 let
delovnih
izkušenj.

Vsa lepa doživetja
božičnih praznikov naj
vas razveseljujejo tudi
v novem letu.
Vozniki - srečno vožnjo
tudi v letu 2017!

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

Hvala za zaupanje!

7

Aplenca
RUDOLF MAISTER - VOJANOV

AKTUALNO

Glasilo občine Komenda 12/2016

Ob državnem prazniku
in Avstrijcev, ki so vplivali na Slovencem nenaklonjene postopke plebiscitne komisije, temveč tudi zaradi napak politikov v Ljubljani, ki so
nestvarno ocenjevali razmere in zavračali ugodnejše rešitve v Celovški
kotlini. Tudi na drugi strani z Italijani, Rapallska pogodba se je končala
nesrečno za Slovenijo - saj ni bila ugodna za Slovence. Izven meje nove
države, Kraljevine SHS je tako ostalo skoraj tretjina Slovencev. Se morda
danes zgodovina na morju ponavlja- to pa ne upam razmišljati na glas.
Mladi Rudolf Maister je prehitro izgubil očeta. Skrb zanj je prevzel
stric Lovrenc, po poklicu vojak. Rudolf je bil v osnovni šoli v Mengšu,
gimnaziji v Kranju in Ljubljani odličnjak. Bil je navdušen bralec knjig
in odličen risar. Pravi mladenič stoterih talentov. Verjetno tudi delni
vpliv strica vojaka ga je vodil na kadetsko šolo na Dunaj, in jo tudi
končal leta 1894. Služboval je v Ljubljani in v Celovcu in bil leta 1995
že imenovan za poročnika. Predan svojemu poklicu je bil kot natančen
habsburški vojaški strateg mnogokrat zavrnjen pri svojih vojaških nadrejenih. Vedno se je boril za svojo domovino in bil zelo razumen za
svoje sovojake - soborce. Njegove inteligenčne in izjemne športne sposobnosti so mu omogočile strmo napredovanje v različnih vojaških šolah
in enotah, povsod je bil izredno uspešen.

NAŠI MEJNIKI
Mladi! Da ste pripravljeni:
Meča ne dajte nikoli iz desnice,
naše pravice nikoli iz zenice!
Vranec naj zoblje osedlan,
da se kot strela zaprašite in prevalite lažnike kamnite,
ko se ukreše - vaš dan!
Bratje stražarji- pripravljeni!

Besede so žive, v besedi je moč je bilo povabilo na slovesnost ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra v Dom kulture Kamnik.
Že dan poprej, 22. novembra 2016, smo se člani Društva Rudolf
Maister Kamnik (nekaj nas je tudi Komendčanov) udeležili osrednje
državne proslave v Dornavi. Slavnostni prihod praporščakov vseh slovenskih društev in osrednji govornik Dejan Židan so pridali veličino in
domoljubno pripadnost ter pomen državnega praznika.
Rudolf Maister - Vojanov, slovenski pesnik, general in borec za severno mejo, velik domoljub in eden največjih sinov slovenskega naroda
vseh časov, se je rodil 29. marca 1874 v Kamniku, kot tretji, najmlajši
sin. Morda se s to mojo trditvijo marsikdo ne bo strinjal. Dogodki in
razkosanje slovenskega ozemlja po l. svetovni vojni ne bi več omogočali obstoja Slovenije kot države na tako malem ozemlju z večino živečih
Slovencev na drugi strani meje.
Po končani prvi svetovni vojni, 30. oktobra 1918, je vojaški mariborski
nemški svet razglasil Maribor z okolico za del Nemške Avstrije. 1. novembra, le dva dni za tem, pa je Maister v vojašnici na Melju zbranim
častnikom predpoveljnikom podpolkovnikom Holikom odločno izjavil: »
Ne priznam teh točk, Maribor razglašam za Jugoslovansko posest in
prevzemam v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom in spodnjo
Štajersko!« Narodni svet je to potrdil in Maistu podelil čin generala.
Ogorčeni Nemci so takoj ustanovili varnostne straže - Zeleno gardo. 9.
novembra 1918 je Maister v svoji vojaški enoti razglasil mobilizacijo. Z
njim se celo ni strinjalo vojaško poveljstvo v Ljubljani. Vojanov ni odjenjal in je pogumno vztrajal. Na določeni dan so nenapovedano prihajale
cele kompozicije vlakov s prostovoljci Iz cele Slovenije; največ iz smeri
Celje. Domoljubi, pripravljenimi postaviti se v bran za svojo domovino Slovensko državo. Takrat slovensko politično vodstvo žal ni znalo izkoristiti pravega političnega trenutka za samostojno Slovenijo. Pripadli smo
kraljevini Slovencev, Hrvatov in Srbov. Žal, se po pariški mirovni konferenci predloži za Koroško ozemlje plebiscit. Večji del Celovške kotline je
bil s slovenskimi prostovoljci že del Slovenskega ozemlja – a zaman. Izid
plebiscita na Koroškem, 20. oktobra 1920, je prinesel zmago Avstriji in z
njim so bili koroški Slovenci dokončno odtrgani od svoje slovenske matice. Koroško smo izgubili ne po krivdi mednarodnih dejavnikov, Italijanov
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Vojaške in domoljubne pesmi Rudolfa Maistra- Vojanova so zbrane v
dveh pesniških zbirkah. Prva- Poezije, je izšla leta 1904, kot predporočno darilo svoji izvoljenki Marici Stergarjevi. V zakonu sta se jima rodila dva sinova Hrvoje in Borut.
Kot vojak je najraje deloval na frontah skupaj z vojaki. Zaradi izrednih naporov in hudih zim je zbolel za jetiko. Poslan je bil v Dalmacijo
na zdravljenje, a ni zdržal dolgo. Predčasno se je vrnil k svojim soborcem. Odlikoval se je v svoji vojaški strategiji in preudarnosti.
V času prve svetovne vojne, 7. decembra 1914, so ga premestili v
Maribor, na mesto referenta okrožnega poveljstva, kmalu nato je bil
povišan v poveljnika. Dobil je čin majorja in ob razpadu monarhije je
bil stalni poveljnik vojske.
Vodenje boja slovenske narodne vojske za severno mejo je njegovo največje dejanje, ki ga uvršča med velikane 20. stoletja. Njemu se moramo
zahvaliti da je Maribor danes slovenski, da je slovenska Štajerska, da je
slovensko Primorje. Žal se je moral umakniti le z majhnega dela Koroške.
Za ohranjanje spomina na Rudolfa Maistra danes skrbijo Zveza društev General Maister in preko 30 društev po celi Sloveniji. V Kamniku
je po njem poimenovanih več društev, gimnazija, šolski center, most,
ulica, spomenik na trgu in obnovljena rojstna hiša s sodobnim in preglednim muzejem iz življenja družine Maister, njegovim vojaškim življenjem in delno njegovo knjižnici. Dragoceni eksponati so dragocen
opomin, predvsem pa zlomljen vojaški meč kot simbol, da na našem
ozemlju ne bi bilo več vojne. Žal vojne ne priznavajo simbolike.
Mesto Kamnik, rojstno mesto Rudolfa Maistra-Vojanova, čeprav je v njem
preživel le rano mladost, nanj ni nikoli pozabilo. Ob 60-letnici mu je podelilo
naziv Častni meščan mesta Kamnik. V zahvalnem pismu tedanjemu županu
je zapisal: Bog živi moje kamniške soobčane! - V Mariboru, 7. 4. 34.
Njegovo pomembno vlogo nastajanja naše slovenske države moramo gojiti naprej in v tem vzgajati tudi mlade v duhu domoljuba Rudolfa Maistra.
Slovenska zavest v Avstriji se po vključitvi Slovenije v EU spet zelo
krepi. Na Koroških osnovnih šolah in gimnazijah imajo spet slovenske
razrede in pouk slovenskega jezika. Razredi so vsako leto številčnejši.
To nas lahko veseli.
Katja Tabernik, članica društva Rudolf Maister Kamnik
V Komendi, 29. november 2016

POLITIKA

Aplenca
IZ POSLANSKE PISARNE

Je dolgoživa družba lahko priložnost?

Praksa kaže, da sta javna, neproﬁtna zdravstvena in socialna sistema cenejša od privatiziranih in skomercializiranih sistemov.
Vrednote vladajočih krojijo urejanje družbenih področij - sociale, stanovanjskih vprašanj, migracijske politike, odpravljanja revščine, urejanja trga dela, varovanja okolja ipd.
Stranka DeSUS si prizadeva za solidarnost,
enakost in demokracijo, zato vidi dolgoživo
družbo kot priložnost za prenašanje izkušenj,
znanja in modrosti s starejše na mlajšo generacijo. Medgeneracijska solidarnost prinaša nove
Julijana Bizjak Mlakar
možnosti zaposlovanja mladih pri oskrbi starejših. Čakajo nas izzivi na trgu dela in še posebej zdravstva. Z izboljšanjem
pogojev dela, zagotavljanja humanih medčloveških odnosov, zdravega
delovnega in življenjskega okolja ter izboljšanja kakovosti ter dostopnosti
zdravstvenega sistema se lahko podaljša zdrava leta življenja ljudi.
Izziv predstavlja ustrezna organiziranost dolgožive družbe, organiziranost socialnega, zdravstvenega in pokojninskega sistema. Praksa kaže,
da sta javna, neproﬁtna zdravstvena in socialna sistema cenejša od privatiziranih in skomercializiranih sistemov.
V primeru komercializacije in privatizacije javnih storitev postanejo
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stroški zdravstvenih storitev, socialnih storitev in izobraževanja visoki,
storitve pa zato manj premožnim in revnim težko dostopne. Slednje
vodi v razslojenost družbe, v revščino in v socialno izključenost. Slovenija je žal država, kjer oblast hitro poskrbi za plače najbolje plačanih v
državi, kar je bilo še posebej očitno ob pogajanjih s Fidesom, problemi
ostalih pa ostajajo nerešeni. Revščino še dodatno poglabljajo visoke
premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
Le neoliberalno oko vidi starejše generacije kot breme in grožnjo
ostalim generacijam, mlade generacije pa kot poceni delovno silo, ki jo
je treba čim bolj izkoristiti za zasebne proﬁtne interese. Najtežje mi je,
ko vidim starejše in otroke v revščini ali zaposlene, ki jih kapital brezobzirno izkorišča.
V času ﬁnančne krize so upokojeni zaradi zamrznitev pokojnin izgubili več kot 8 % svojih pokojnin. Prav je, da starejši, ki so poleg mladih
z revščino najhuje plačali ﬁnančno krizo, ki so jo povzročile elite, zahtevajo postopni dvig pokojnin na raven, kot bi jo le-te dosegle, če preteklih zamrznitev ne bi bilo. Čas je, da se uzakoni dostojne minimalne
pokojnine, za zaposlene po dostojne minimalne plače.
Od ministrice za zdravje pričakujem zakonodajo, ki bo odgovarjala
na izzive prihodnosti. Potrebujemo pravično ﬁnanciran, kakovosten in
dostopen javni zdravstveni sistem.
Mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka Državnega zbora

Nujni ukrepi v podporo družinam

Po drugi svetovni vojni se je v Sloveniji vsako
leto v povprečju rodilo okrog 30.000 otrok, kar
je bila številka, ki je omogočala ohranjanje
števila prebivalstva. V začetku osemdesetih se
je začel viden trend upadanja. Do osamosvojitve so se generacije otrok zmanjšale za tretjino,
na okoli 20.000. Najslabše je bilo v letih
1998–2004, ko so se generacije gibale okrog
17.000 otrok na leto. Od 2004 se številčnost
generacij postopoma zvišuje in je danes nekaj
Matej Tonin, poslanec malega nad 20.000 rojenih otrok na leto.
Rodnost je ključna za preživetje naroda. V
Sloveniji se v zadnjih nekaj letih rodi v povprečju 1,5 otroka na žensko
v rodni dobi. Stopnja rodnosti je v Sloveniji pod povprečjem držav EU.
Za obnavljanje prebivalstva bi Slovenija potrebovala stopnjo rodnosti,
ki bi bila višja kot 2,1. Povprečna starost matere ob rojstvu zadnjega
otroka se v zadnjem obdobju giblje okrog 30 let. Omenjeni podatek
govori o tem, da se pari odločajo za otroke zelo pozno, posledično pa
načrtujejo vse manjše družine. Velikih družin s tremi ali več otroki je
vse manj. Demografski podatki kažejo, da se slovenska družba hitro

stara. Hitra rast starejšega prebivalstva se napoveduje prav v prihodnjih
desetih letih. V tem, da se kot družba staramo, nismo nič drugačni kot
druge razvite zahodne družbe. Smo pa posebni v tem, da se praktično ne
odzivamo kot družba na demografske izzive. Vsaka odgovorna politika
bi prav zaradi negativnih demografskih trendov morala iskati rešitve za
vzdržnost vseh naših družbenih sistemov. Staranje prebivalstva zagotovo pomeni večje stroške za pokojninski in zdravstveni sistem. Politika
je zato dolžna poiskati rešitve, ki bodo omogočile delovanje obeh sistemov tudi v okviru napovedanih in neizogibnih sprememb.
Pri odločitvi za otroke sta ključna vzgoja in okolje, v katerem sta
odraščala zakonca, vsekakor pa ni nepomembno tudi materialno stanje.
Ko se mladi pari odločajo za otroke, je seveda velika olajševalna okoliščina, če imajo zagotovljeno stanovanje, varstvo in seveda službo. Obstoječe podporne sisteme v korist družine je potrebno izboljšati in jih
nadgraditi z novimi. Izboljšati je potrebno dostopnost mladih do stanovanj in služb. Najbolj koristno za mlade starše bi bilo povečanje davčnih
olajšav na posameznega otroka, kar z drugimi besedami pomeni, da bi
si država od plače mladih staršev odrezala manj denarja. Davčna in socialna politika morata biti družini prijazni.
MATEJ TONIN, poslanec

Je čas zamujenih priložnosti
Potrebna modernizacija zdravstva, pokojninskega sistema, družinske politike, sodstva,
davkov in gospodarstva je spodletela, menjalo se je kar 7 ministrov in ministric. Priča smo razpadajočemu zdravstvenemu sistemu, vedno več je upokojencev z nizkimi pokojninami,
mladi pa v upanju za lepšo prihodnost, kajti doma nimajo pravih spodbud od države, kvečjemu birokratske ovire, bežijo v tujino. NSi, čeprav
v opoziciji, ni »spala«, delala je na odpravi najbolj perečih težav - zdravstveni reformi. Ministrica, kljub večkratnim pobudam, prošnjam, ni
pokazala interesa, ni si vzela časa, da bi ji bistvene ukrepe te reforme
predstavili. S strani NSi je bil vložen paket zakonov za pregon bančnega
kriminala, kjer se predlaga ustanovitev posebnih oddelkov, tudi državnega tožilstva, ki bi se ukvarjalo le z bančnim kriminalom, kar bi zagotovo povečalo učinkovitost reševanja.
Krščanski demokrati zavedajoč se velike odgovornosti do domovine,
do slovenskega naroda, do vseh državljanov, v parlamentu predlagajo

ukrepe za izboljšanje demografske podobe, ki jo Sloveniji prinašata
staranje prebivalstva in nizka rodnost. NSi je na to problematiko opozorila s sklicem izredne seje Državnega zbora. Vlada pa na seji žal ni pokazala zavedanja, da gre za resne probleme, ki potrebujejo takojšen
odziv.
Bliža se najlepši družinski praznik. V upanju pričakovanja, da delujemo po navdihu Najvišjega, so Krščanski demokrati na pobudo predsednice NSi Ljudmile Novak povabili vse poslance na molitveni zajtrk.
Sklenimo roke vsi, tako kot so nas učili naši predniki, pa tudi vsi drugi
dobri ljudje, da bi si v novem letu zmogli priti naproti parlamentarci z
vseh »bregov« in zmogli skupaj ustvariti normalno Slovenijo srečnih,
uspešnih in zadovoljnih ljudi, ki se bodo veselili prihodnosti svojih
otrok, vnukov in pravnukov.
Miren, duhovno bogat Božič in srečno Novo leto!
OO NSi Krščanski demokrati
Danica Zmrzlikar
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Že tretji sestanek z
ministrom Gašperšičem
Na pobudo člana Lokalnega odbora SMC Kamnik – Komenda Romana
Grošlja sta župana občin Komenda Stanislav Poglajen in Vodic Aco
Franc Šuštar na ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča naslovila
vlogo za sprejem. Predvidena tema pogovora: izgradnja ceste Želodnik
– Vodice. Za Komendčane bi bil to že tretji sestanek z ministrom Gašperšičem v dveh letih.
Od poslane vloge pa do sklica sestanka sta minila dobra dva tedna! Sestanka konec novembra 2016 sta se na ministrstvu za infrastrukturo udeležila župana občin Komenda in Vodice s sodelavcema, predstavnika SMC
Roman Grošelj in Aljaž Žumer, sogovornik pa je bili minister dr. Gašperšič
s svojo ekipo, v kateri so bili tudi najvišji predstavniki DARS-a.
Župana sta ministra in ostale navzoče seznanila z naraščajočim prometom skozi Moste in Vodice, z nezadovoljstvom občanov zaradi prepočasnega reševanja izgradnje ceste od Vodic do Most, na vsakodnevne
kolone, na nevarnost za pešce, saj morajo zaradi preozkega cestišča tovornjaki ob medsebojnem srečanju zapeljati tudi na pločnik, pa na uničeno cestišče v Vodicah itd.
Izgradnja povezovalne ceste je predvidena do leta 2023. Glavna težava pri realizaciji so ﬁnance, saj se trenutno ne ve, kdo naj bi bil plačnik,
verjetno pa bo to prepuščeno DARS-u. Predstavniki ministrstva so pojasnili, kakšne so trenutne aktivnosti: odkup zemljišč in dokončanje
obvoznice v Mengšu v letu 2018. Podali so tudi ﬁnančno oceno izgradnje posameznih odsekov.
Roman Grošelj je prisotne opozoril na problem razlaščanja lastnikov
kmetijskih zemljišč ter obveznosti iz tega naslova, predlagal pa je tudi
komasacijo parcel, ki ostanejo po odkupu oz. izgradnji ceste.
Konkretnih sklepov ni bilo sprejetih, vsekakor pa obstaja želja, da
pride do novih sestankov, kjer bi se čim prej našla rešitev za pričetek
gradnje obvozne ceste. V kolikor bo v naši moči, bomo tudi v bodoče
pomagali pri dogovoru sestankov.
LO SMC Kamnik – Komenda
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Kanalizacija,
prostori,
promet
Dva programa v občini sta ob izteku tega in na začetku prihodnjega leta
nadvse pomembna. Prvi je Kohezijska izgradnja kanalizacije oziroma
komunalne infrastrukture. Čeprav se na terenu od časa do časa pri delu
in usklajevanju mejnih zadev tu in tam zatakne, je sporazumno usklajevanje doslej vedno reševalo gradnjo. Res je, da je tudi že sama gradnja
marsikje zelo moteča, vendar nazadnje bomo vsi zadovoljni. Niso pa
dogajanja pri uresničevanju tega, z evropskimi sredstvi podprtega programa samo naša. Tudi v sosednjih občinah, ko z njimi skupaj gradimo
celoten in nedvomno največji program kanalizacije v tem stoletju, ne
gre vse gladko. Za sedaj sledimo naši dinamiki in tako z izvajalci in z
nadzorom izpolnjujemo zahtevane kohezijske pogoje. Tudi v TRN-u
vemo, da nas čaka zelo zahtevno leto. Prepričani pa smo, da bomo
skupaj zmogli čez težave, kar je tudi končni pogoj, da ne bomo morali
denarja, ki evropsko podpira ta veliki medobčinski projekt, nazadnje
vračati.
Drugi program, ki vnašem občinskem okviru ni nič manj zahteven, je
prostorsko reševanje v šoli in varstvu. Etažna nadgradnja šole v Komendi bo zagotovila potrebne prostore učencem in najmlajšim v vrtcu. Priprave glede projektov, gradbenega dovoljenja, nadzora in seveda tudi
denarno so usklajene. Cilj je, da bo prihodnjo šolsko jesen ta projekt
končan in ga v TRN-zato odločno podpiramo.
Vedno večji problem, ki ga v občini, posebno v Mostah, vsak dan
vedno bolj občutimo, je promet. Projekt Želodnik-Vodice se že predolgo
vleče. Žal pa ni v naših, ampak v rokah drugih služb in organov. Nismo
pa v teh težavah sami. Sosedje na obeh straneh občine so v podobnih.
TRN-ovci si bomo zato tudi pri tem prizadevali za enoten, razumen,
prepričljiv način najhitrejšega reševanja tega prometnega vozla. Vemo,
da z glavo skozi zid ne gre, ne bo pa prvič, da delamo tako, da ostane
glava cela, zid pa ne bo prepreka.
Želimo vam lepe praznike in zdravo, mirno leto.
Člani Liste TRN

Glasnik usmiljenja
Ob 80. rojstnem dnevu papeža Frančiška
Če za koga lahko rečemo, da je glasnik pa tudi uresničevalec usmiljenja,
potem to nedvomno za prvega moža katoliške Cerkve – papeža Frančiška. Njegov 80. rojstni dan, ki ga je praznoval 17. decembra, je lepa
priložnost, da spomnimo na to papeževo vrlino, pa tudi na to, za kar si
prizadeva od izvolitve na sedež apostola Petra 13. marca 2013 kot njegov 265. naslednik, prvi papež jezuit in prvi neevropski voditelj katoliške Cerkve v novem veku.
Trinajstici bi, če bi bili vraževerni, lahko vzeli kot »nesrečno« okoliščino, da ima sedanji papež ne le podpornike, marveč tudi nasprotnike,
kar so nazadnje s svojim pismom izpričali štirje ostareli kardinali (Meisner, Brandmüller, Burke in Caﬀara), ki so ga kategorično pozvali, naj
jim kratko in jedrnato pojasni več »dvomov« (dubia) v posinodalni
apostolski spodbudi Radost ljubezni, med drugim ali smejo vnovič
poročeni ločenci v posamičnih primerih pod določenimi pogoji spet k
obhajilu. Oglasilo se je že več cerkvenih izvedencev, ki so opozorili, da
kardinali (po domače povedano) nimajo pravice papežu soliti pamet,
spomnili pa so jih tudi na obljubo, ki so mu jo dali pri prejemu kardinalskega bireta: da mu bodo zvesto in pokorno služili in pomagali, ne pa
nagajali. Med vrsticami so jim dali tudi vedeti, da bi papež Frančišek,
kakor jim je podelil, lahko tudi odvzel znamenja kardinalskega dostojanstva. Vendar papež Frančišek, ki nosi ime »asiškega ubožca«, tega ne
bo naredil. Dobro namreč ve, da je imel tudi Jezus okrog sebe farizeje,
ki so pazili na vsak njegov korak, besedo, kretnjo, zlasti pa dejanja, da
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bi ga zalotili, kdaj se bo pregrešil zoper črke in pičice starozavezne postave, pozabljali pa na dopolnjeno novozavezno postavo, ki veli: Ljubi
svojega bližnjega kakor samega sebe.
Ugledni vatikanist Andrea Tornielli mi je v osebnem pogovoru ob
obisku na Slovenskem knjižnem sejmu povedal, da ima, kakor je imel
Jezus, tudi papež Frančišek okrog sebe ne le svetniške može, marveč
tudi farizeje. Sodobne, vendar ali se je človek v 2000 letih res toliko
spremenil, da bi tisto, kar je bilo tedaj greh, danes veljalo za vrlino, vrlina pa za bedarijo!? Marsikdo res misli tako, papež Frančišek gotovo
ne. Zanj je greh še vedno greh, splav, kot je povedal za TV2000, hudo
grešno dejanje, od katerega grešnika oz. grešnico (to je novost!) lahko
po koncu leta usmiljenja odveže vsak duhovnik.
Papež ni farizej, ki bi čakal, kdaj, kje in kako bo kdo grešil, ampak
najprej ljubeči oče, ki otrokom svetuje, kako naj živijo po božji postavi,
da bodo srečni, če grešijo, pa tudi usmiljeni oče, ki skesanega izgubljenega sina vnovič sprejme na svoj dom.
Časnikarjem je med poletom letala iz Ria de Janeira, kjer se je julija
2013 udeležil svetovnega srečanja mladih, v Rim na vprašanje glede
homoseksualcev odgovoril s protivprašanjem oz. ugotovitvijo: Kdo
sem jaz, da bi sodil?
V apostolskem pismu Usmiljenje in usmiljenja potrebna ob koncu
izrednega svetega leta usmiljenja 20. novembra letos je nam vsem naročil, da naj bomo usmiljeni kakor nebeški Oče. Torej, da kot kristjani ne
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Nič ni narobe,
če plačamo več
kot drugi
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Ohranjanje zdrave
človečnosti

Proračun krpamo s krčenjem sredstev pri najšibkejših. S tem se bodo
morda zbrala sredstva za nekatere projekte v občini. Če bomo na ta način
vsako leto iskali denar, novorojenčki, društva, člani delovnih teles in
občinskega sveta kmalu ne bodo dobili nič več.
Največja težava je, da odhodki niso razvrščeni po kategorijah in se
„reže“ samo tam, kjer se predlaga, ne pa enakovrstno po različnih namenih. Različnih namenov nekateri občinski svetniki in župan sploh ne
razlikujejo, denimo kaj pomeni omogočanje osnovnih življenjskih ciljev
in tistih, ki jih štejemo za nadstandard.
Ker strategije nimamo, se niti ne zavedamo, da so del (nenapisane)
strategije priseljevanja zadnjih 15 let bile ugodnosti za podjetja in posameznike v obliki nižjih davkov in višjih dotacij, npr. NUSZ, nakazila
društvom, ustanovam, posameznikom. To so bile konkurenčne prednosti
poleg velikih zazidalnih površin. Kaj bomo povzročili z dvigovanjem
davkov in zniževanjem dotacij? Na podlagi česa se višina sploh določa?
Samo na podlagi primerjave s sosednjimi občinami?
Morda bi bilo bolje analizirati smisel davka, namen spodbud in cilje,
ki jih s tem zasledujemo. Če ne želimo več novih občanov in želimo
izgnati obstoječe, potem dvignimo davke in znižajmo nakazila. Naj
plačajo občani Komende več kot ostali, ali pa vsaj toliko!??
Zato ne bi bilo nič narobe, če bi plačali manj kot drugi.
Kljub vsemu ostajamo optimisti in želimo Blagoslovljen Božič in
srečno 2017!
Izak Matej Ciraj, ListaVEZ.si

V mesecu decembru izrečemo na tisoče dobrih želja, neštetim stisnemo
roko in si zaželimo predvsem veliko zdravja. Je pa to tudi čas, ko svoje
misli namenimo tudi tistim, ki rabijo našo pomoč. V razmislek, kako
pomembna za ohranjanje naše človečnosti je skrb onemoglih, citiram
del prispevka prof.dr. Jožeta Ramovša v strokovni reviji Kakovostna
starost:
Dolgotrajna oskrba onemoglih je monitor, na katerem se kaže temperatura epohalnih demografskih in drugih problemov današnje
družbe, zlasti družinskih in zaposlitvenih, ter bivanjske praznote ljudi
v doživljanju osebnega smisla in perspektiv družbe. Ljudje se razvijamo drugače od živali zaradi zavesti,katere vrh sta komuniciranje in
solidarno sodelovanje med ljudmi. Kot ljudje se pri ničemer ne razvijamo bolje in hitreje kakor v sožitju ob vzgoji otrok in oskrbi nemočnih
ljudi. Nemoč otroka, bolnika ali onemoglega starca je komplementarna celota z močjo, zdravjem in znanjem drugih ljudi. Nemočni preživijo samo ob pomoči drugih, močni pa samo s tem, ko pomagajo
nemočnim, ohranjajo zdravo človečnost. Telesna moč, ekonomska
moč, moč znanja in vsako drugo obilje človekove moči se namreč
sproti kvarijo v nasilnost, pohlep in izkoriščanje ter v napihnejno
manipuliranje z »znanjem«; cepivo proti temu je samo osebna solidarna pomoč nemočnim.
V imenu Občinskega odbora DeSUS Komenda želim vsem občankam
in občanom lepe in mirne božično-novoletne praznike in vse dobro v
novem letu 2017.
Za OO DeSUS Viki Drolec

smemo obsojati grešnike, marveč smo jim dolžni pomagati na pravo
pot. Sam jim je v letu usmiljenja tudi tako, da je obiskal zapornike,
nekdanje prostitutke, duhovnike, ki so zapustili svoj poklic, v svet pa
poslal misijonarje usmiljenja, ki so ljudi odvezovali od težkih grehov.
Ker se dobro zaveda slabosti svoje človeške narave, nagnjenosti k grehu,
priznava, da je grešnik, ve pa tudi za poti iz greha. Napovedal je neusmiljen boj zoper zlo v Vatikanu (nečedno poslovanje banke IOR), vzel
pod lupo slabosti kardinalov, posebej je neprizanesljiv do pedoﬁlije v
Cerkvi. Je kritičen in samokritičen obenem.
Svojo dobroto, in da s pomočjo beguncem misli zelo resno, je izkazal
tudi na ta način, da je v Vatikan 16. aprila z Lezbosa vzel tri begunske
muslimanske družine iz Sirije, da je obiskal prizadete v potresu v
srednji Italiji, da je takoj izrazil solidarnost ob naravnih in drugih nesrečah po svetu in da ljudem v veliki stiski pomaga tudi v denarju, nazadnje
italijanski dobrodelni organizaciji Unitalsi z vozilom za prevoz invalidov v Lurd in drugam.
Najraje potuje na obrobja sveta, v manj znane ali pozabljene dežele (kar 16 apostolskih obiskov je že opravil zunaj Italije), k prezrtim in
zapostavljenim ljudem.
Pri govorih ne izbira besed, hote, da bi zdramil ljudi, posebej pa
oblastnike, uporablja močne, skorajda izzivalne primerjave; predvsem
govori srcu. Neposredno, odkrito, brez olepšav. Kar napiše, naredi
potem, ko najprej prisluhne drugim, kot je bilo to po škofovskih sinodah o družini v letih 2014 in 2015 sodelujočim na teh velikih dogodkih
v Vatikanu. Da je potem to rezultat skupnega premisleka, ne osebni
preblisk.

Dejstvo, da je lani (leta 2015) napovedal izredno sveto leto usmiljenja, pripisuje razsvetljenju Svetega Duha.
Ker želi biti oseben in neposreden, pri nagovorih pogosto odloži napisano in prosto oblikuje misel, povedano.
Ni ga strah uporabiti tudi sodobna javna občila, medmrežje, video
zaslone, tvite.
Ker je takšen, ni nič čudnega, da Italijani dajejo svojim moškim potomcem najraje imena Frančišek (Francesco), da ga spoštuje ves svet,
mu rad prisluhne, ga vabijo na razne konce, se je 12. februarja v Havani
srečal celo z moskovskim patriarhom Kirilom I.
Tudi z našim predsednikom Borutom Pahorjem sta, ko ga je 17.
oktobra 2016 obiskal v Vatikanu, hitro našla skupen jezik. Predsednik
mu je, ker je vedel, kaj ima rad kot sladico, jo že pozna, prinesel slovensko potico in mu obljubil veliko teh dobrot, če bo prišel na obisk v
Slovenijo. Papež ni rekel ne da, ne ne, čisto mogoče pa je, da bo prišel
za kakšen dan ali vsaj nekaj ur. Obisk na Višarjah je že prej skoraj
obljubil.
V upanju, da ga bomo, kot papeža sv. Janeza Pavla II. dvakrat, videli
tudi mi vsaj enkrat v Sloveniji, mu vsi verni in dobro misleči Slovenci,
med njimi komendski župljani in občani, ob visokem življenjskem jubileju kličemo: Na mnoga leta! V veselju in hvaležnosti, da imamo tako
odprtega, zvestega, pozornega in človekoljubnega voditelja Cerkve,
državnika, svetovljana, najprej pa dobrega človeka. Naj nas navdihuje
za vse dobro v teh svetih dneh pa tudi vsak dan znova. Ker dobrota –
zmaguje!
Jožef Pavlič
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Inovativno urejanje varnejših poti v šolo
Pri nas se sprašujemo, kakšna moda je to »I4.0«?
V Nemčiji večina že kot pravijo »živi« novo
industrijsko revolucijo. Kaj se skriva za tem?
Svet se nahaja, ne na začetku, ampak že
globoko v obdobju 4. industrijske revolucije. Predvsem v obdobju digitalne transformacije. Digitalna transformacija nam bo
način življenja, način dela in način poslovanja korenito spremenila. Prej bomo na vlaku
digitalizacije, boljše bo za nas. Kdor bo zamudil vlak digitalizacije, bo lahko obstal
samo še v muzeju, pa še tam bo moral prepričati generacijo Y, da je vreden ogleda.
Digitalizacija spreminja vaša življenja. O
tem ni več dvoma. Ne najdemo je le v poslu,
temveč tudi v športu, zdravstvu, vladnih ustanovah in še marsikje. Da bo pot v šolo še bolj
varna smo s podporo Javne Agencije Republike
Slovenije za varnost prometa pripravili mobilno aplikacijo Lilly&Val, preko katere lahko
starši in otroci načrtujejo varno pot v šolo.
Aplikacija ima funkcijo izobraževanja in z njo
otrok spoznava varnejšo pot v šolo, prometne
predpise, pravila in prometno kulturo. Cilj
aplikacije je povečati in izboljšati transparentnost načrtov varnih poti v šolo ter na nove
načine vključevati otroke v promet. Aplikacija

Lilly&Val povezuje otroke, starše, šole, občino
in lokalno okolje.
Preko elektronske kresničke, mobilnih aplikacij, pametne prometne signalizacije in pametnih
vozil bomo zagotovili največjo možno varnost
naših najmlajših udeležencev v prometu.
Slovenija se glede števila žrtev prometnih
nesreč od leta 2001 do 2007 z repa najbolj nevarnih evropskih držav premaknila v varno
sredino. Temu botruje vzpostavitev sistema
državne uprave, zdravstva, sodstva, sociale in
nevladnih organizacij, ki so skupaj začeli izvajati številne aktivnosti za večjo prometno varnost (urejanje varnejših poti v šolo, vzpostavitev boljše prometne infrastrukture, management
prometne varnosti, vzgoja udeležencev cestnega prometa …).
Pozitiven premik pa ne sme povzročiti stagnacije. Vsi pristojni moramo strmeti k še večjem napredku. Pri tem naj bi sodelovali vsi,
tako osnovne šole, ki oblikujejo načrte šolskih
poti (v komunikaciji z učenci in starši), lokalne
skupnosti, ki upravljajo s cestno infrastrukturo,
ter lokalnih svetov za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu (v katerem sodelujejo tudi
policija, občinsko redarstvo …) in so pristojni
za presojo ogroženosti varnosti učenca.

Lokalne skupnosti in šole pristopite k izdelavi digitaliziranega načrta ne/varnih šolskih
poti? Gre za vseslovenski projekt, ki povezuje otroke, starše, šole, občino in lokalno
okolje. Pridružite se Lilly in Valu na spletnih
povezavah:
http://www.lillyval.com/sl/
https://www.facebook.com/lillyandval/?fref=ts«

Energetska pisarna
Posvetovalna energetska pisarna na Občini
Komenda, Zajčeva 23 bo od 1. 1. 2017 delovala samo še vsako prvo delovno sredo
v mesecu med 17. in 18. uro (v Režijskem
obratu).
Vse informacije o pliniﬁkaciji občine Komenda pa seveda dobite tudi na
PETROL d.d., Dunajska 50,
1527 Ljubljana
Boštjan Zupančič;
tel.: (01) 4714-490, 041-577-813
E-mail: bostjan.zupancic@petrol.si

SKUPINA ANONIMNIH
ALKOHOLIKOV
TUDI V KOMENDI

ANONIMNI ALKOHOLIKI
SLOVENIJE
Imate težave z alkoholom?
Morda je AA rešitev!
KONTAKTNA OSEBA za osebna
vprašanja in podrobne informacije:
Miša 070 805 933
SPLETNA STRAN www.aa-slovenia.si,
kjer najdete tudi urnik drugih
srečanj AA po Sloveniji.
DOBRODOŠLI!
SAMO PRITI JE TREBA
KJE SMO:
● MOSTE 8 f, KOMENDA (nekdanja
mlekarna - nasproti trgovine Tuš)
KDAJ SO SREČANJA:
● prvo srečanje, v soboto 10. 12. 2016 od
18.00 do 19.30 ODPRTO za vse, ki jih
zanima alkoholizem in rešitev iz njega.
● nato pa vsako soboto od 18.00 do
19.30 (zaprto srečanje samo za alkoholike in tiste, ki želijo nehati piti) Tretjo
soboto v mesecu so srečanje odprta.za
vse, ki jih zanima alkoholizem
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Zavod Medgeneracijsko središče Komenda
vas vabi k udeležbi
v programu, ki se bo izvajal v mesecu januarju, februarju in marcu 2017.

TEČAJ RAČUNALNIŠTVA ZA STAREJŠE NA
NAČIN DRUŽENJA Z MLADIMI »UČITELJI«
Računalniška pismenost postaja pomemben del našega življenja.
Namenjena je vsem starejšim, ki se še niso srečali z računalnikom oz.
je njihovo znanje dela z računalnikom na osnovni stopnji.

● naučijo se organizirati in upravljati z nosilci podatkov in datotekami;
● naučijo se pisati, oblikovati in tiskati besedilo;
● znajo uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto.

Tako bomo, že šesto leto zapored, v mesecu januarju 2017, pričeli s poučevanjem
računalništva za starejše na način druženja z mladimi »učitelji«.
Informativni sestanek bo v ponedeljek,
9. januarja 2017, ob 16. uri, v Glavarjevi bolnici, na Glavarjevi cesti 104,
v Komendi. Za udeležence bo tečaj
brezplačen.
Udeleženci v programu:
* spoznajo osnovne komponente računalnika in razumejo nekatere osnovne
pojme informacijske tehnologije;
* naučijo se uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema;

VABILO
Medgeneracijsko društvo za kakovostno
starost Komenda
KRAJEVNI ODBOR
RDEČEGA KRIŽA
Komenda in Križ

VABILO
Spoštovane občanke in spoštovani občani,
vabimo Vas, predvsem pa tiste,
ki bi želeli svoj prosti čas podariti ljudem v stiski na

OBČNI ZBOR Krajevnega odbora Rdečega križa
Komenda in Križ,
v ponedeljek, 9. januarja 2017, ob 19.00
v Glavarjevi bolnici, Glavarjeva cesta 104, v Komendi.
Izvolili bomo novo vodstvo in poročali o preteklem delu.
***

Vsem občankam in občanom želimo lepe in doživete
božično-novoletne praznike, v novem letu 2017 pa poleg zdravja in osebne sreče predvsem veliko posluha
za sočloveka v stiski.
Predsednica KO RK Komenda in Križ
Viki Drolec

Raziskave kažejo, da s starostjo
vse prepogosto opuščamo telesne
aktivnosti, kar posledično vpliva na
slabše počutje, večjo možnost obolevanja za kroničnimi nenalezljivimi
boleznimi in siceršnjo slabšo kvaliteto življenja.
Da temu ne bi bilo tako, vas vabimo na

JOGO ZA STAREJŠE
z mnogimi pozitivnimi učinki na telo in um..
Glavarjeva bolnica, Glavarjeva
cesta 104, Komenda,
v sejni sobi, v petek, 6. januarja,
od 10.30.
JOGO bo izvajala Urška Smolej
Cena štirih vadb je 30,00 €
***

Ob prihajajočih božičnih in novoletnih praznikih Vam,
drage občanke in občani, želimo predvsem veliko notranjega miru, osebne sreče, zdravja in kanček volje, da
poskušate v svoj vsakdan vnesti več gibanja.
Predsednica društva
Viki Drolec
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Zavod Medgeneracijsko središče
Komenda

Novoletno voščilo
Včasih nam čas prehitro beži, včasih pa se zdi,
kot da spi ...
Božično novoletni prazniki! Čas, ko se želje po sreči in zdravju
selijo iz srca v srce, ko leta in korake puščamo za seboj, spomine
pa skrbno shranimo. Čas, ko se ozremo nazaj in naredimo pregled
nad letom, ki se izteka, dajemo zaobljube, sebi in ljudem, ki nam
pomenijo.
V letu, ki nam trka na vrata, vam želimo uresničitev vseh drobnih
želja, zaobljub, pričakovanj, tudi tistih, ki ste jih postavili visoko.
Naj vam bo pogled v preteklo leto spodbuda za »delo« v prihodnjem,
čas pa vaš zaveznik!
Srečno!
Mojca Šraj,
direktorica Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
KRAJEVNA ORGANIZACIJA
KOMENDA
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE TER ZDRAVO IN USPEHOV
POLNO V NOVEM LETU 2017
VAM ŽELI
KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA BORCEV
ZA VREDNOTE NOB KOMENDA.

Društvo psorijatikov Slovenije
Podružnica Ljubljana
Želimo vam zdravo, uspešno in zadovoljno novo leto,
blagoslovljene božičnepraznike in ponosno praznovanje Dneva samostojnosti in enotnosti.

Srečno 2017

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

Občinski odbor SLS

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

NASVETI

Aplenca
PRAVNI NASVETI

Dokazi v pravdnem postopku

Sestrični sem posodila 5.000,00 €, ki jih je
potrebovala za nakup avtomobila. Popolnoma sem ji zaupala, zato nisva napisali
nobene pogodbe. Dogovorili sva se, da mi
bo denar, brez obresti, vrnila letos septembra. Žal mi denarja do danes še vedno ni
vrnila v celoti. Ali lahko zoper njo vložim
tožbo, čeprav nisva podpisali nobene pogodbe? Hvala za odgovor.
Iz vašega opisa izhaja, da ste s sorodnico sklenili posojilno pogodbo. S posojilno pogodbo se posojilodajalec zaveIrena Hacin Kölner
zuje, da bo posojilojemalcu izročil
določen znesek denarja (ali določeno količino drugih nadomestnih
stvari), posojilojemalec pa se zavezuje, da mu bo po določenem času
vrnil enak znesek denarja (oziroma enako količino stvari iste vrste in
kakovosti) (569. člen Obligacijskega zakonika, v nadaljevanju OZ). V
našem pravu velja, da se za veljavno sklenitev pogodbe posebna
oblika ne zahteva, razen, če zakon določa drugače (51. člen OZ).
Tako je npr. za veljavno sklenitev pogodbe o ureditvi premoženjskih
razmerij med zakonci in zunajzakonskimi partnerji določeno, da mora
biti sklenjena v obliki notarskega zapisa, sicer je nična (47. in 48. člen
Zakona o notariatu).Iz navedenega izhaja, da ste s sestrično veljavno

POD DROBNOGLEDOM

Olga Hace

sklenili posojilno pogodbo, čeprav o tem nista podpisali nobene listine.
Za vračilo danega posojila lahko sestrično tožite pred okrajnim sodiščem, na območju katerega ima stalno prebivališče. Vsaka stranka mora
v pravdi navesti vsa dejstva in predlagati dokaze, na katerih temelji njen
zahtevek. Tako lahko stranke predlagajo vpogled v listino, zaslišanje
prič, ogled na kraju samem, zaslišanje strank, imenovanje izvedenca.
Sodišče o tem, katera dejstva šteje za dokazana, odloči na podlagi vestne
in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na
podlagi uspeha celotnega postopka. Ker v vašem primeru listina o
sklenjeni posojilni pogodbi ne obstaja, boste morali obstoj posojilne
pogodbe dokazati z drugimi dokaznimi sredstvi, npr. z zaslišanjem
prič in z vašim zaslišanjem. Če vam je morda sestrična del posojila v
tem času vrnila z nakazilom na vaš račun, lahko obstoj pogodbe dokazujete tudi s predložitvijo potrdila o prejemu nakazila.
--Vsem bralcem Aplence želim, da bi bilo v prihajajočem letu v vaših
medsebojnih razmerjih obilo razumevanja, morebitna nesoglasja pa bi
rešili hitro in v zadovoljstvo vseh udeležencev.
Odvetnica mag. Irena Hacin Kölner
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.moj-odvetnik.si

Paracetamol (Lekadol, Daleron)

Ob prehodu jeseni v zimo se večina od
nas srečuje z zamašenim nosom, ki je
najpogostejši simptom prehlada. Pogosto
ga spremljajo tudi bolečine v grlu, glavobol ter bolečine v mišicah. Ob radikalni
spremembi vremenskih razmer se namreč
naše telo ni sposobno vedno v zadostni
meri zaščititi pred številnimi okužbami.
Najšibkejši člen so dihala, preko katerih
se hladen zrak pred vstopom v telo očisti
in ogreje na telesno temperaturo. Kadar
nas virus prehlada ujame nepripravljene,
Blaž Filipič
imamo – poleg čajev, sokov citrusov in
počitka – na voljo tudi določene farmacevtske učinkovine, za katere je
značilno, da bolj ali manj učinkovito blažijo simptome prehlada. Paracetamol je ena izmed njih. V lekarnah ga najdemo denimo v Lekadolu
in Daleronu. Prvič se je pojavil na tržišču že leta 1957, in sicer v Veliki
Britaniji pod imenom Panadol.
Gre za snov z antipiretičnim (proti vročinskim) in analgetičnim
(proti bolečinskim) učinkom. Kar pomeni, da same viroze ne odpravlja
in jo mora naše telo odpraviti samo. Dolgo časa so zaradi strukturnih
sorodnosti predvidevali, da ima paracetamol enak način delovanja kot
aspirin. Kasneje pa so ugotovili, da paracetamol ne deluje protivnetno

OLGIN KOTIČEK
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ter da, za razliko od aspirina, ne zavira strjevanje krvi. Zaradi slednjega
ga lahko koristijo tudi tisti pacienti, ki imajo težave s strjevanjem krvi
oziroma s terapijo ne želijo vplivati na to sposobnost telesa zaradi kasnejših operativnih ali drugih posegov.
Malo ljudi se zaveda, da ima paracetamol zelo ozek terapevtski indeks. To pomeni, da je razlika med zdravilnim in škodljivim odmerkom
zelo majhna. Glede na to, da ga je v lekarni moč kupiti brez recepta, ga
številni uporabljajo nepremišljeno. Znani so tudi primeri, ko so si posamezniki ravno zaradi njegove dostopnosti in potencialne toksičnosti,
skušali s pomočjo paracetamola vzeti življenje. Predoziranje privede do
znatne poškodbe jetr, lahko celo do njihove odpovedi. Ob takih primerih
lahko s hitrim ukrepanjem situacijo reši aktivno oglje, ki po zaužitju v
telesu nase veže paracetamol in prepreči njegov vstop v kri. Paracetamola ne smemo uživati v kombinaciji z alkoholom, saj le-ta močno
vpliva na njegovo presnovo v jetrih. Glede na veliko pogostost prehlada
v zimskem času in povečano uživanje alkohola v prednovoletnem
vzdušju, je slednje dobro imeti v mislih.

INŠTRUKCIJE PREM

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

Dober dan 2017
Zopet je leto naokrog in hkrati z njim smo
tudi mi za leto dni starejši. Počasi se vsi
skupaj staramo in žanjemo tisto, kar smo v
mladih letih sejali. Ne samo materialno,
temveč tudi duhovno in telesno. Vsi naši
grehi in grde razvade kukajo na dan. V življenju sklenemo prijateljstva in različne
vezi, ki jih vsakodnevno negujemo. Če so
vezi trdne, ostanejo do pozne starosti. Sicer
srečujemo dobre in manj dobre ljudi. Dobri
ljudje prinesejo srečo, slabi ljudje izkušnje,
najslabši pa nas naučijo lekcij. In najboljši
ljudje? Ti podarijo lepe spomine.

Mi smo skupaj vsak mesec že pet let. Marsikaj smo skupaj preizkusili in pokusili. Upam, da je zdrava hrana pustila na vas sledi. Dobro
osnovo za zdravo staranje smo si obogatili. Ostanite čim dlje zdravi,
zadovoljni in samostojni, tako boste dobro poskrbeli zase in če bo potrebno, tudi za druge. Ostanite odprtih rok in srca, sicer vam na koncu
ostane strto srce in prazne roke!
Naj se vam zgodi vse tisto, kar si želite! Lepo preživite božične in
novoletne praznike v družbi tistih, ki jih imate najrajši.
V letu, ki prihaja, VAM ŽELIM MIR V DUŠI,
ZDRAVJA V TELESU IN LJUBEZNI V SRCU!
Olga Hace
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SOCIALNI DEMOKRATI
Območna organizacija Kamnik
Želimo Vam vesel Božič
in srečno Novo leto 2017.

Občankam in občanom Komende želimo
vesele božične praznike ter srečno in
zadovoljno novo leto 2017
Društvo upokojencev Komenda želi vsem
svojim članicam in članom ter vsem občanom blagoslovljene božične praznike in
veliko zdravja, sreče, zadovoljstva in
ustvarjalnosti novem letu 2017. Iskrene čestitke ob Dnevu samostojnosti in enotnosti.
Upravni odbor in poverjeniki

Lista za TURIZEM
RAZVOJ
NAPREDEK
želi vsem občankam in občanom Komende
vesele božične praznike, zdravje, uspešno
in srečno leto 2017

Trenutki sreče, lepe misli in doživetja, naj vas
v novem letu pripeljejo do osebnega zadovoljstva in uspehov.
Z najlepšimi željami za prihajajoče leto 2017 vam želi
T DENT,
zobna ordinacija Komenda.

Aplenca

ZANIMIVOSTI

Glasilo občine Komenda 12/2016

Kamenkost v šolskem letu 2016/2017
V letošnjem šolskem letu se je v Geološki krožek Kamenkost v OŠ
Komenda Moste vpisalo veliko novih mladih članov. Tako je od »starih«
ostala le peščica. No, to je ravno toliko, da tvorijo nek osnovni okvir
oziroma temelj, ki mi je kar v pomoč pri delu z novimi člani, ki jih je
pritegnila geološka znanost; že prvo soboto, ko smo v oktobru pričeli s
krožkom, smo odšli na prvo strokovno ekskurzijo oziroma terensko
raziskovanje.

tudi veliko nakita, kajti brez tega na takih razstavah/sejmih ne gre. Za
nas zelo zanimiv pa je bil prikaz obdelave, brušenja, poliranja dragih
kamnov oziroma mineralov. Kot dodatna ponudba pa je bil v dvorani
tudi planetarij, kjer smo videli in slišali marsikaj zanimivega o zvezdah
na našem nebu, o vesolju in o našem osončju oziroma o planetih našega
osončja.
Da smo si lahko ogledali to zanimivo razstavo, se moramo zahvaliti
tudi vodstvu naše šole, organizatorju Mineralfesta podjetju CONVENTIO d.o.o., oziroma Marjani Zupan, in ne nazadnje tudi našim staršem
oziroma starim staršem za varno vožnjo v Ljubljano in nazaj.

Vtisi z Mineralfesta:
Danes smo bili z Geološkim krožkom na Mineralfestu. Razstava mi
je bila všeč. Ogledali smo si zanimive fosile, minerale in kristale. Videli smo tudi, kako se obdeluje in brusi naraven kamen.
Všeč mi je bil planetarij, ker smo izvedeli veliko stvari o vesolju,
planetih, soncu, zvezdah in nastanku vesolja.
Videl sem zelo velik zob največjega morskega psa Megalodona, ki je
živel pred več milijoni let. - Arne Petrič, 2. Č
Na razstavi Mineralfest je bilo veliko stojnic s kamni. Pokazali so
nam, kako brusijo in obdelujejo kamne. Da se sveti, ga namažejo z voskom. Ogledali smo si tudi planetarij, kjer smo izvedeli, da morda še kje
v vesolju obstajajo živa bitja. - Ema Cvek, 5. A

Marsikaj zanimivega smo videli
Po tradiciji v krožku smo se najprej napotili k potoku Tunjščica na
Gori pri Komendi. Zakaj začnemo vedno tu, se je že marsikdo vprašal.
Čeprav to nahajališče fosilov spada med dve najbolj pomembni nahajališči v Tunjiškem gričevju zaradi pestrosti najdb, to ni glavni razlog. Za
začetnike je najbolj pomembno, da je tu izredno lep pogled na pravo
morsko dno, staro okoli 24 milijonov let. Samo z roko je potrebno odstraniti tanko plast mulja na dnu potoka in že se pokažejo ostanki lupinic
morskih školjk, polžev, redkeje koral. Večina hišic je zdrobljenih, se pa
dobijo tudi cele, lepo ohranjene lupine školjk in hišice polžev. Najlepši
fosili tega nahajališča pa se najdejo v trdih kroglah, ki jih je moč najti v
tem sicer glinenem dnu. Najdejo pa se tudi ostanki rastlin oziroma
pooglenelih vej in vejic ter storžkov iglavcev. Vse te morske živali so
živele v zadnjem morju, ki je pokrival velik del današnje Slovenije in ga
poznamo kot Panonsko morje, čeprav je pravilno ime za to morje Centralna Paratetida.
Lahko se pohvalimo, da je bila ta raziskovalna ekskurzija izredno
uspešna, saj je prav vsak našel vsaj en primerek krogle s fosili. Največjo
srečo pa je z iskanjem imel Žiga, saj je našel skoraj pol metra velik kos
s fosilnimi ostanki polžev, školjk in lesa.
Za naslednjo ekskurzijo pa smo se odločili, da zato, ker je deževalo,
obiščemo Medobčinski muzej Kamnik na gradu Zaprice. Tam smo se s
pomočjo prijazne vodičke Janje Železnikar »sprehodili« po zgodovini
Kamnika. Ta zanimiv »pohod« se je pričel pri lesenem modelu mamuta,
pri katerem smo lahko videli pravo mamutovo rebro in otipali kakšno je
imel pravi mamut dlako. Videli smo lahko tudi kosti jamskega medveda,
ki so jih našli v Mokriški jami nad Kamniško Bistrico ter kamnito
orodje in orožje ledenodobnega človeka. Radi smo se smukali tudi ob
lutki rokovnjača in s slušalkami prisluhnili njegovi govorici. Za nas je
bila zelo smešna, saj »je govoril« čisto drugače kot mi. Vodička Janja
nam je razložila, da so imeli rokovnjači čisto svojo govorico zato, da jih
drugi niso razumeli, kaj nameravajo. Ko smo zapuščali muzej, smo prav
vsi kupili knjižico o iskanju, nabiranju in zbiranju fosilov.
Na tretjo strokovno ekskurzijo pa smo se odpravili v soboto, 10. decembra, v Ljubljano na Gospodarsko razstavišče. Tam je bila letos prvič
razstava Mineralfest. Včasih je bila taka razstava v Ljubljani v takratni
gimnaziji na Vegovi ulici, ki pa so jo pred leti ukinili. Upajmo, da bo to
zamenjava, ki se bo prijela, kajti nam je bilo na tej razstavi zelo všeč.
Videli smo veliko čudovitih kristalov, lepih in zanimivih fosilov, no pa

Iz planetarija - prikaz ozvezdij
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S profesionalno
kozmetiko JOICO,
ILIRIJA,
LONDA
bodo vaši lasje
zdravi in lepi

HVALA, KER NAM ŽE 27 LET ZAUPATE
ODPRTO:
Ponedeljek 7.00–14.00
Torek 7.00–14.00
Sreda 7.00–19.00

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

Želimo vam prijetne in doživete božične praznike,
v novem letu 2017 pa obilo zdravja in veliko prijetnih
srečanj v našem salonu.

V SRCIH SE NAŠIH NAJ
RADOST RAZLIVA,
SVETU ZAVLADA
DOBROTE NAJ MOČ.

Vesele praznike in srečno novo leto 2017

STREHA SODNIK d.o.o.
Gmajnica 7A, Komenda

Vesele božične in novoletne
praznike Vam želi kolektiv

STREHA SODNIK, d.o.o.

Vsem cenjenim občankam in občanom ob
prihajajočih Božičnih praznikih in v
Novem letu 2017 želi miru, sreče, zdravja,
blagostanja in tihega zadovoljstva
Krajevni odbor
RK Moste.

Aplenca

ZANIMIVOSTI

Glasilo občine Komenda 12/2016

Mladina PGD Moste v letu 2016
Otroci so naše največje bogastvo. Zato v našem društvu veliko časa
namenimo tudi mladim. V letu 2016 smo se udeležili vseh tekmovanj v
GZ Komenda in Kamnik.
Februarja smo imeli zbor mladih, ki so ga vodili naši mladinci. Odlično so se odrezali. Za dobre rezultate so zaslužni tudi mentorji, ki se
trudijo, poskušajo na različne načine motivirati mlade gasilce, jim gasilstvo najbolje prikazati in se skupaj veseliti vseh rezultatov. Upamo, da
bo tudi nekaj mladih v prihodnjih letih postalo aktivnih v naših operativnih vrstah. Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, kar storijo in naredijo, je veliko. Predvsem srca imajo večja kot mi - odrasli. Vanje spravijo
vse, kar vidijo in vse, česar se zavedajo. Lepe besede, trenutek namenjen
samo njim. Tega se moramo zavedati vsi odrasli, mentorji oziroma vsi
člani društva, saj smo bili vsi nekoč otroci. Otroška usta premorejo
najmodrejše besede, ki so posledica radovednega duha in srčne kulture.

Novice
iz PGD Komenda
Mladina PGD Komenda spet slavi. Po treh letih, ko so bili dvakrat drugi
in enkrat tretji, so se letos zopet prebili na prvo mesto. Po vseh osmih
tekmovanjih, so spet zbrali največ točk in osvojili pokal »Skupni zmagovalec GZ Kamnik in GZ Komenda za leto 2016«. Na zadnjem tekmovanju v letošnjem letu, tekmovali so v pikadu, ki ga je organiziralo PGD
Moste, so z eno zlato medaljo, dvema srebrnima in dvema bronastima
medaljama zmagali v pikadu in v trajno last prejeli tudi prehodni pokal.
Na žalost se z novim letom vedno poslovimo od mladincev, ki so za ta
tekmovanja prestari. Na srečo vsako leto prihajajo novi, za mladince pa
močno upam, da bodo gasilsko pot nadaljevali v članskih vrstah.
Ta mesec nas je kar dvakrat presenetil pozivnik, ki je klical na pomoč.
Prvi dimniški požar je našo intervencijo potreboval, saj se je ogenj zaradi počenega dimnika razširil na ostrešje, pri drugem dimniškem požaru

Naj bo otroški nasmeh prisoten še vrsto let v našem društvu in naj se ti
nasmeški prenašajo na vse ostale generacije.
Mentorja gasilske mladine PGD Moste

pa kakšne večje materialne škode sicer ni nastalo.
Trenutno je glavna naloga gasilcev raznos koledarjev in naša edina
želja je, da nas toplo sprejmete, kajti zelo neprijetno je kar nekaj dni ves
prosti čas nameniti obiskovanju krajanov, ki te le opazujejo skozi okno.
Na srečo se to zgodi le izjemoma, saj vsi dobro vemo, da je najboljše, da
te gasilci obiščejo le enkrat na leto s koledarjem. Najlepša hvala vsem
za prostovoljne prispevke in lepe želje, verjemite, da bomo sredstva, ki
nam jih namenjate, uporabili, da bo naša pomoč še bolj učinkovita.
Vsem krajanom želimo vesele Božične praznike in srečno Novo leto
z gasilskimi pozdravi Na pomoč!
Mihaela Poglajen

ČEBELA IN OSAT
December 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.

Glavarjeva 61a, 1218 Komenda
Bernarda 031 603 054
Urška 041 366 988

pon.–sre.
tor.–čet.
petek
sobota

Delovni čas:
13.00–19.00
8.00–15.00
10.00–19.00
7.00–12.00

Akcija v decembru
žensko in moško barvanje

Frizerki Bernarda in Urška vas pričakujeta v stavbi zdravstvene
ambulante. Lahko se naročite po telefonu.
Smo strokovnjaki za: moško striženje • žensko barvanje, striženje,
fen • otroško striženje • fen frizura • žensko striženje, fen,
likanje • fen, likanje.
Uporabljamo tudi OLAPLEX, ki obnavlja poškodovane lase in je
primeren za vse vrste las. Ne vsebuje sulfatov, silikonov, aldehidov,
ni testiran na živalih.

Blagoslovljen božič in srečno novo leto 2017

ČEBELA – V ponedeljek, 26.
decembra, na Štefanovo in ob
dnevu samostojnosti bo Mešani
pevski zbor Društva upokojencev
Komenda na prireditvi v dvorani
Kulturnega doma proslavil 15 let
uspešnega dela. Prek 200 nadvse ČEBELA za december 2016
lepih nastopov doma in tudi izven je že imel. Danes je poznan v
Sloveniji v vrsti najboljših zborov. To priznanje ga je uvrstilo že
večkrat med nastopajoče v Cankarjevem domu, tudi letos ob jubileju
Zveze društev upokojencev Slovenije. Za vse to so zaslužni članice
in člani zbora, vodstvo s predsednikom Miho Ferjucem in seveda
zborovodja Nace Gorjanc. Zato iskrene čestitke in ČEBELA zboru
in zborovodji ob jubileju.
OSAT- Da gradnje v občini dnevno spreminjajo dogajanja, smo
se že kar navadili. Celo to, da nekako samoumevno razumemo, da se
vse dogaja zato, da bo urejeno za naslednja desetletja. To je tisto kar
tem spremembam daje oceno največjega projekta. In prav zaradi razumevanja, da se to uredi, smo kar naenkrat pozorni tudi na drugačno,
neurejeno okolje. Za Drnovo smo dolgo verjeli, da je cesta pač takšna
kot je. Sedaj je drugačna,
urejena v okolju. Nenadoma
pa je iz novega okolja izstopil kozolec, ki je postal v
vsej podrtiji nekak etnografski OSAT času, ko je bil še
drugačen.
OSAT za december 2016

ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih
področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor. Naj bo
zato leto 2017 čim bolj bogato s ČEBELAMI.
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Množimo talente 2016
Prireditev v Mostah privabila obiskovalce, predstavilo pa se je kar 80 nastopajočih.

Ustanova Petra Pavla Glavarja je v soboto, 26. novembra, v šoli v Mostah pripravila že 11. prireditev, na kateri se predstavljajo občani Komende in širše okolice s svojimi talenti. Tudi tokrat se je na prireditvi
potrdilo, da pri talentih ni tako imenovanih ovir. Nekdo je nadarjen za
eno, drugi za čisto nekaj drugega. Vsi pa ob priložnostih , ali pa v
želji,da se predstavijo in pokažejo sposobnost, največkrat vzbudijo zanimanje. Pri tem pa tudi velja, da nadarjenost nima starostnih razlik. Če
si talen, bodi star ali mlad, si talent.
To je prireditev tudi
dokazala. Na njej se
je predstavilo 80 nastopajočih v 21 programskih točkah. Je pa
priredite v letos potekala v dveh delih. Najprej so si obiskovalci
ogledali talente na odru, nato pa še talente,
ki so za svoj prikaz izbrali razstavo.
Odrske talente so prestavljale pevske, plesne, glasbene točke in recitali avtorskih pesmi. Prikazani so bili celo čarovniški triki in spretnosti
mažoretk. Nastopali so Medobčinsko društvo Sožitje Mengeš: plesna
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skupina Face in glasbena
skupina Strune, INCE: Folklorna skupina Grlice, učenci
Glasbene šole Kamnik,
Otroška folklorna skupina
Avrikelj, pevka Vida Zupin
in Jan Nograšek, plesalci
Neo Erce, Zara Avsec in Žan
Ravnikar, Twirling in mažoretni klub Komenda, čarodeja Matjaž Osolnik in David Peterlin in pesnica Marija Koželj.
Ob družabnem nadaljevanju večera pa je bila v zgornji avli šole v
Mostah odprta razstava fotograﬁj Metoda Permeta, asemblažev Mitja
Kokola in umetnosti ročnega rišeljeja Zoﬁje Grmšek. Naodprtju razstave pa sta nastopili tudi citrarki Eva Poglajen in Tina Narat.

ZAHVALA
Ustanova Petra Pavla Glavarja se zahvaljuje vsem nastopajočim in
razstavljavcem, ki so sodelovali na prireditvi Množimo talente 2016.
Prireditve ne bi bilo brez: soﬁnancerja Občine Komenda ter
sodelovanja OŠ Komenda Moste in Vrtca Mehurčki, podjetij
Nektar Natura d. o. o., Zvokovna slika Simon Debelec s. p., Vrtnega centra Gašperlin, Okrepčevalnice Klanec, Romane Ravnikar, Darka Mausarja, Jakoba Rejca, Metoda Permeta in Luke
Karničnika.
Hvala!
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Praznična večerja
»Za Novo leto mora biti na mizi svinjina!«
Lepo je, da poznamo in se tudi držimo naših slovenskih tradicionalnih
navad. Tudi pri hrani naj bi bilo tako. Saj imamo Slovenci izredno dobro
kuhinjo. Ko pride družina skupaj ob praznikih, se ve, da se bo tudi dobro
jedlo. Ne preobilno, a kar je na praznično okrašeni mizi, naj bo lepo za
oči, dobro po okusu in kar se le da zdravo za želodec.
Ja, to je danes veliko vprašanje, kaj je zdravo? S podnaslovom moje
Praznične večerje se ne boste vsi strinjali. Jaz pa prisegam na to, da se
je pračlovek-neandertalec razvil v današnjo podobo človeka, ker je bil
najprej nabiralec in potem lovec. Prepričana pa sem, da vse kar pridelamo pri hiši in na domačem vrtu, je najbolj okusno in zdravo. Zdravo za
dušo in telo, ker imamo poleg veselja opazovati rastline kako rastejo, še
malo rekreacije na svežem zraku.
Zvečer, po napornem dnevu pa si pripravimo še VEČERNI NAPITEK
KOT VARUH ZDRAVJA. Napitek blaži artritis, zdravi srce, možgane,
razna vnetja in še kup drugih bolezni; tudi proti tumorjem in razvoju
rakastih celic. Posebnost tega napitka je, da se pije zvečer, ko se telo
umiri. Deluje tako, kot bi telo po celodnevno zabavi prezračili, očistili
in napolnili s čisto energijo. Sestavine:
* kozarec tople vode
* žlička ingverja v prahu, ali pa svežega drobno nastrganega,
* žlička karkume v prahu
* žlica medu ali javorjevega sirupa.
Priprava: V kozarcu vode dobro premešamo ingver in karkumo,
nato dodamo med. Sladilo namreč ni samo da izboljša okus pijači, pač
pa tudi vir energije, ki jo telo potrebuje med temeljitim čiščenjem. Popijemo cel kozarec na enkrat. Ta recept je nastal pred nekaj leti na Japonskem, ko so analizirali vpliv naravnih sredstev na več različnih vrst artritisa. Karkuma je izredno močno protivnetno zdravilo, ko so dodali še
ingver, se je njena moč še povečala za 4 krat. Izkazalo se je, da ta večerna kombinacija ne zdravi samo bolečine v sklepih. Zelo učinkovito
preprečuje notranja vnetja, zato se zelo priporoča, kadar imamo načet
imunski sistem. Napitek ima tudi veliko antioksidantov, da ga po učinkovitosti že lahko primerjamo z zdravili za preprečevanja rasti neljubih
celic, širjenja metastaz in tumorjev. Napitek tudi preganja strica Alzheimerja v naših možganih, pomaga pri depresijah in lajša bolečine. Preprečevanje vnetij v telesu pomeni skrbeti za zdravje!

JEDILNIK
Predjed
- domača pašteta s črnim kruhom - kokošja juha z domačimi rezanci prekajena svinjska šunka v testu - omaka iz bučk - zapečen pire krompir
SLADICA
- Božični kolač
Predjed - domača pašteta. Potrebujemo ¼ kg mladih govejih ali pa
svinjskih jeter, 2 čebuli ( boljša je šalotka ). Dodamo tudi kurja jetra, ki
smo jih skuhali v juhi. Sol, poper, muškatni orešček, marajon, timijan
(začimbe po okusu), rdeča paprika, limonina lupinica in 4 stroke česna.
Vse skupaj dobro 2 krat zmeljemo in potem skuhamo. Sestavine damo
v steklen kozarec in zapremo. Nad soparo še nekaj časa vzdržujemo
temperaturo v kozarcu. Kozarec pokrijemo s krpo, da se počasi ohladi.
Po dveh dneh je pašteta pripravljena. Postrežemo jo okrašeno s peteršiljem, rdečo papriko, drobnjakom in s črnim kruhom.
Juha - Dobro staro domačo kokoš dobro operemo, damo v dovolj
veliko lonec, nalijemo vodo, vso jušno zelenjavo, začimbe, malo popečeno čebulo in par strokcev česna, žlico svinjske masti in pristavimo na
ogenj. V juho dajmo tudi kurja jetra in želodček. Ko juha zavre, jo solimo in naprej kuhamo na malem ognju. Naj se počasi kuha, vre naj le
toliko – rečemo, da »malo brca«. Tako jo pustimo vsaj 3 ure. Med kuho
poskusimo in po potrebi dosolimo. Ko je juha kuhana, naj še malo postoji, da se sestavine usedejo na dno. Juha se tako zbistri.
Prekajena šunka v testu - Dobro prekajeno šunko s kožo in kostjo
operemo, lahko jo kako uro pustimo v vodi, da se koža omehča. Zamesimo kruh po želji in okusu. Ker prisegamo na zdravo, uporabimo namesto

same bele moke po 1/3 pirine, lahko ajdove ali ržene moke. Med moko
stremo kumino in lovorjev list. Testo naj nam po 1 uri lepo vzhaja. Na
pomokan prtič položimo testo, ga razvaljamo na 1-2 cm debelo in vanj
lepo zavijemo šunko. Vogali testa morajo biti dobro poviti, da se nam
ovoj med peko ne odpre. Lahko ga namažemo z zžvrkljanim jajčkom (ni
pa nujno). Damo v ogreto pečico in pečemo pri 180 stopinjah uro in pol.
Poskusimo z iglo, iz hlebčka ne smo priteči sok. Postrežemo še toplo. Jaz
dam vedno na velik lončen krožnik. Šunko pa razreže glava družine.
Zapečen pire krompir - Potrebujemo 1 kg krompirja (1-2 krompirja
na osebo), 1 korenček, 2 rumenjaka, 1 dcl sladke smetane, muškatni
orešček, sol, maslo, sveže mleti poper.
Krompir in korenček olupimo in skuhamo do mehkega v slani vodi.
Pretlačimo kot za pire, dodamo rumenjake, segreto sladko smetano in
maslo, muškatni orešček, poper, po okusu še malo dosolimo. Z brizgo
želene oblike, lahko tudi kot žličnike, polagamo na pomaščen pekač in
damo v dobro ogreto pečico. Jaz dodam še malo naribanega sira, v pekač
maso poravnam 3 do 4 cm na debelo in spečem v kosu. Potem si vsak
vzame po želji, kolikor želi.
Bučke v omaki - Na maščobi - najbolje je oljčno olje, kratko popražimo dobro nasekljan česen (jaz ga dam veliko), naribano jedilno bučko,
malo popra, peteršilj in marajon, ščepec paprike in timijan. Vse skupaj
kuhaš do mehkega. Dodaš še malo sladke ali kisle smetane in dobra
prikuha je pripravljena.
Slovensko orehovo potico smo v Aplenci že pekli, zato imejmo danes
Božični kolač.
Potrebujemo 1 skodelico vode, 1 skodelico kristalnega sladkorja, 1
skodelico rjavega sladkorja, 4 velika jajca, ½ kg masla, 2 skodelici raznega narezanega suhega sadja, 1 čajna žlička soli, prgišče narezanih
orehov, 1 limona, 1 dcl viskija ali konjaka. Sestavine umešaj v veliki
skledi; če kolač ne bo prav dober, priporočam, da preje poiskusiš viski,da
preveriš,kako je dober. To med delom parkrat ponovi. Tudi, če ti kolač ne
bo prav dobro uspel, se ne boš sekiral-a. V večji posodi penasto umešaj
maslo, dodaj sladkor, jajca, sok limone in naribano lupinico, suho sadje,
sol, in orehe. Lahko jih nadomestiš z lešniki ali mandeljni. Ne pozabi na
viski. Vse sestavine dobro premešaj, in zlij v dobro namaščen in z
drobtinami posut model za kolač. V pečici ogreti na 200 stopinj peci 45
min. Ko se ohladi, ga obrni na desko in posuj z mletim sladkorjem.
Dober tek.
SREČNO, ZDRAVO BOŽIČNO PRAZNOVANJE IN NOVO LETO.
Za Vas sem kuhala, s pomočjo strica Googla, KATJA TABERNIK.

21

Prostovoljno Gasilsko društvo
Križ želi vsem krajanom vesele
praznike ter srečno, zdravo in
uspešno leto 2017.
Zahvaljujemo se za vso pomoč
in podporo v letu, ki se izteka.
Kriški gasilci

Aplenca

ŠAH

ŠAHOVSKE
NOVICE
II. ČLANSKA LIGA ZAHOD 2016 v Ko- nardi, Maj Markošek, Katarina Mazzini) je
mendi od 11. do 13. 11. 2016 in od 26. do 27.
11 2016 v dvorani Prostovoljnega gasilskega
društva Komenda. Zmagala je ekipa ŠK RIMEX ILIRSKA BISTRICA, sledita ekipi:
ŠK STARI MAYR KRANJ in ŠD JESENICE.
Mlada ekipa ŠK Komenda je osvojila 6. mesto. Za ekipo so igrali: Jan Šubelj, Jan Marn,
Maj Markošek, Anton Trebušak, Alenka Trpin,
Nejc Kralj, Erlend More, Matej Mlakar, Jernej

osvojila 4. mesto.
DRŽAVNO EKIPNO PRVENSTVO V
POSPEŠENEM ŠAHU ZA FANTE DO 16
LET ZA LETO 2016 v Kranju 19. 11. 2016.
Ekipa ŠK Komenda (v postavi: Jan Šubelj,
Domen Tisaj, Jan Marn) je osvojila 2. mesto.
DRŽAVNO POSAMEZNO PRVENSTVO V HITROPOTEZNEM ŠAHU ZA
FANTE DO 16 LET ZA LETO 2016 v Kranju, 20. 11. 2016. Osvojili smo 6. mesto Maj
Markošek, 7. mesto Domen Tisaj.

II. članska liga zahod 2016 - najboljše II deske

II. članska liga zahod 2016 - ŠK Komenda

II. članska liga zahod 2016 - ŠK Komenda
Zidar. Jan Marn je bil tretji najboljši igralec na
drugi deski.
I. ČLANSKA LIGA ZAHOD 2016 na
Viru in v Ljubljani od 11. do 13. 11. 2016, od
25. do 27. 11 2016 in od 9. do 11. 12. 2016.
Ekipa ŠK Komenda je osvojila 10. mesto. Za
ekipo so igrali: Jan Gantar, Blaž Debevec, Igor

I. članska liga zahod 2016 - ekipa ŠK Komenda
Kragelj, Tilen Lučovnik, Gregor Ogradi, Samo
Kralj, Boris Skok, Caterina Leonardi, Igor Juhant, Anže Novak, Michele Leonardi.
DRŽAVNO EKIPNO PRVENSTVO V
HITROPOTEZNEM ŠAHU ZA FANTE
DO 20 LET ZA LETO 2016 - Tekmovanje je
bilo v Kranju19. 11. 2016. Ekipa ŠK Komenda
(v postavi Caterina Leonardi, Maj Markošek,
Katarina Mazzini) je osvojila 4. mesto.
DRŽAVNO EKIPNO PRVENSTVO V
POSPEŠENEM ŠAHU ZA FANTE DO 20
LET ZA LETO 2016 v Kranju 19. 11. 2016.
Ekipa ŠK Komenda (v postavi Caterina Leo-

Mladinski vikend 2016 - Zmagovalci hitropotezno do 16 let
DRŽAVNO POSAMEZNO PRVENSTVO V POSPEŠENE ŠAHU ZA FANTE
DO 20 LET ZA LETO 2016 v Kranju 20. 11.
2016. Osvojili smo 4. mesto Jan Šubelj, 5.
mesto Domen Tisaj, 11. mesto Maj Markošek,
12. mesto Jan Marn.
DRŽAVNO POSAMEZNO PRVENSTVO V HITROPOTEZNEM ŠAHU ZA
DEKLETA DO 16 LET ZA LETO 2016 v
Kranju 20. 11. 2016. Osvojili smo 3. mesto
Klara Vidmar, 6. mesto Katarina Mazzini, 6.
mesto Katarina Mazzini.
17. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA za
leto 2016. Tekmovanje je bilo z gostovanji
vsak četrtek od 22. septembra 2016 do 24. novembra 2016. V SUPER LIGI je zmagala
ekipa ŠD VRHNIKA. Ekipa ŠK Komenda
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Maček) osvojila 8. mesto.
ZAKLJUČNI TURNIR 17. OSREDNJE
SLOVENSKE LIGE v dvorani Prostovoljnega gasilskega društva Komenda v četrtek, 1.
12. 2016. Zmagala je ekipa ŠS BOR DOB A.
Ekipa ŠK Komenda Popotnik (v postavi Blaž
Debevec, Jan Gantar, Tilen Lučovnik, Jan
Zajc) je osvojila 5. mesto.
POSAMEZNO PRVENSTVO OSNVONIH ŠOL PC DOMŽALE za šolsko leto
2016/2017 na Rodici v petek, 9. 12. 2016. V
skupini učencev do 15 let je zmagal Jan Šubelj, naši mladi igralci so še osvojili: 2. mesto
Domen Tisaj, 4. mesto Matej Mlakar. V skupini učencev do 12 let je zmagal Gašper Klemenčič, naši mladi igralci so še osvojili 12.
mesto Gaj Brnik, 16. mesto Martin Perme. V
skupini učenk do 12 let je zmagala Inti Maček,
2. mesto je osvojila Tina Križnič.
3. TURNIR MLADIH 2016/2017 na
osnovni šoli Nove Jarše v Ljubljani v petek,
18. 11. 2016. Osvojili smo 1. mesto Jan Marn,
6. mesto Vesna Mihelič, 7. mesto Janez Paternoster, 9. mesto Elma Halilovič, 11. mesto
Katarina Mazzini, 13. mesto Klara Vidmar, 15.
mesto Teo Cimperman, 17. mesto Matej Mlakar, 19. mesto Tinka Ferenc, 20. mesto Jure
Žličar, 21. mesto David Paternoster, 22. mesto
Gaj Brnik, 23. mesto Bine Markošek, 29. me-

Zmagovalci 3. turnirja mladih 2016
sto Filip Omladič Klanjšček, 30. mesto Gal
Založnik, 34. mesto Martin Perme, 37. mesto
Inti Maček, 43. mesto Anastasia Kurachkova.
9. TURNIR NAJMLAJŠIH 2016 na

Zaključni turnir OSL 2016 - ekipa ŠK Komenda Popotnik
Popotnik (v postavi Jan Gantar, Blaž Debevec,
Tilen Lučovnik, Maj Markošek, Igor Juhant,
Anton Trebušak, Jan Zajc, Aleksander Kozarski) osvojila 3. mesto. Mlada ekipa ŠK Komenda Pogi (v postavi Jan Šubelj, Domen Tisaj,
Jan Marn, Matej Mlakar, Katarina Mazzini,
Franc Poglajen, Erlend More) osvojila 9. mesto. V I. LIGI je zmagala ekipa DU Kamnik.
Mlada ekipa ŠK Komenda Suma (v postavi
Janez Paternoster, Jernej Zidar, Nejc Kralj,
Vesna Založnik, Jure Žličar, Pavle Đokić, Gal
Založnik, Martin Perme, Teo Cimperman, Inti

Najboljši po letnikih na 9. turnirju najmlajših
2016

Najboljši dečki 9. turnirja najmlajših 2016
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Najboljše deklice 9. turnirja najmlajših 2016
osnovni šoli Kolezija v Ljubljani v torek, 29.
11. 2016. Osvojili smo 2. mesto Vesna Mihelič, 3. mesto Janez Paternoster, 4. mesto Jernej
Zidar, 9. mesto Jure Žličar, 12. mesto Elma
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Halilovič, 14. mesto Patrik Zupančič, 15.
mesto Teo Cimperman, 17. mesto Matija
Bolka, 19. mesto Gašper Klemenčič, 20. mesto Filip Omladič Klanjšček, 21. mesto Bine
Markošek, 23. mesto Martin Perme, 34. mesto
Inti Maček, 37. mesto David Paternoster, 41.
mesto Tina Križnič.
MIKLAVŽEV TURNIR 2016 v Komendi
3. 12. 2016. Zmagal je Denis Vah. Osvojili
smo 2. mesto Jure Žličar, 5. mesto Inti Maček,
6. mesto Luka Ficko, 8. mesto Martin Perme,
9. mesto Simon Premk, 10. mesto Tina Križnič,
13. Matija Bolka, 14. mesto Jasna Premk, 16.
mesto Stanko Perme.
Franc POGLAJEN

Udeleženci Miklavževega turnirja 2016

Zmagovalci Miklavževega turnirja 2016

Učenke do 12 let posamezno - OŠ PC Domžale 2016

Učenci do 12 let posamezno - OŠ PC Domžale 2016

MEŠANI PEVSKI ZBOR DU KOMENDA

Petnajst let in 219 nastopov
Našo obletnico bomo zaznamovali v ponedeljek, 26. 12. 2016, ob 16.
uri v dvorani Kulturnega doma v Komendi. Poleg našega zbora bo
program popestrila mednarodno uveljavljena operna pevka ga. 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.

Učenci do 15 let posamezno - OŠ PC Domžale 2016

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

Martinovo balinanje

Športno društvo Suhadole

Pohod na Kamniško sedlo
S primerno obutvijo vremenskim razmeram in za gibanje v visokogorju se dobimo na Štefanovo, 26. 12. 2016, ob 8. uri na parkirišču
za kočo v Kamniški Bistrici.
Kontakt: Franci Groznik - 051 675 353
Januarja vas Športno društvo Suhadole vabi na naravno drsališče
in na tekaško-smučarske proge (če bo ugodna zima) na »Skadolskih
travnikih«.
Kontakt: Franci Groznik - 051 675 353
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Balinarska sekcija Društva upokojencev Komenda je 11. novembra
2016 na balinišču na Podborštu organizirala Martinovo tekmovanje
dvojic v balinanju. Vsak udeleženec tekmovanja je svojega partnerja
izžrebal pred začetkom tekmovanja . Tako so si med 18. udeleženci prva
štiri mesta priborili Fani in Gusti Sodnik, 2. mesto sta osvojila Drago
Oblak in Tone Zarnik, 3. mesto Silvo Rajtelič in Ivan Hafner, 4. pa sta
bila Tomaž Hacin in Andreja Rojko.
- až

Balinarke zmagale tudi
v Ljubljani
Balinarke Društva upokojencev Komenda pa so v soboto, 26. novembra
2016, tekmovale tudi na turnirju na balinišču Zarja v Ljubljani. Med
devetimi ekipami so Dani Misja, Pavla Hrovat in Fani Sodnik osvojile
odlično prvo mesto. Čestitamo.
-až
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20. Sončkov košarkarski turnir za najmlajše
Minulo nedeljo, 11. decembra 2016,
je bil v Novi Gorici 20. Sončkov dan,
košarkarski turnir za najmlajše, ki je
že 20 let je vstopna postaja za številne
kasnejše košarkarske zvezdnike.
V Košarkarskemu klubu Komenda
smo si za letošnji turnir zadali cilj, da v
Novo Gorico peljemo vsaj dve ekipi.
Zavzeto in prizadevno delo naših trenerjev je botrovalo k temu, da smo na
Sončkov dan peljali rekordno število
ekip in udeležencev - 4 ekipe ter 40
otrok, ki so jih spremljali štirje trenerji in ena spremljevalka. Takšna udeležba KK Komenda na turnirju kaže, da je klub na pravi poti, da si opomore ter
znova postane pomemben člen v slovenskem košarkarskem prostoru.
Ekipa U13 (2004/2005) je tekmovala z ekipama Tolmin in Cerklje,
avstrijski Beljak je zaradi bolezni žal turnir izpustil. V tekmovanju v
metu za 3 točke sta nastopila Luka Tomšič ter Tim Zupin. V predtekmovanju sta vsak s po dvema zadetima metoma napredovala v polﬁnale,
kjer pa sta morala priznati premoč kasnejšima ﬁnalistoma.
Ponosni smo, da je bil Luka Tomšič izbran med najboljše igralce
turnirja. Za nagrado je nastopil na zaključni prireditvi »All stars«!
Igralci U13: Tim Zupin, Luka Košir, Žan Lampič, Anže Gradišek,
Luka Tomšič, Jakob Kovač, Nejc Torkar; Trener: Jan Šoper
Ekipa U11 (2006/2007) je tekmovala z ekipami Helios Domžale,
Slovan, Čakovec ter San Vito. Po dobrih in borbenih igrah je na koncu
fante čakalo še tekmovanje v prostih metih, kjer se je najbolje odrezal
naš Anže Ambrož. Z odličnimi prostimi meti se je uvrstil na kasnejšo
zaključno prireditev »All stars«, kjer se je pomeril s 6 najboljšimi metalci prostih metov iz 110 ekip, ki so sodelovale na turnirju. Anže se je
odrezal odlično ter s 3 zadetimi prostimi meti od 5 pristal tik pod vrhom
najboljših izvajalcev prostih metov na turnirju.
Igralci U11: Max Gubanec Logar, Jaka Špenko, Anžej Makše, Jakob
Zgonc, Nejc Korošec, David Skubic, Aljaž Bizjak, Anže Ambrož, Maj
Kavčič; Trener: Blaž Bošnak Badžo

Ekipa ŠOLA KOŠARKE KOMENDA (2008 in
mlajši) - Ekipo so sestavljali naši najmlajši, sicer
vsi po vrsti začetniki igranja
košarke. Skozi celotni turnir
so igrali zelo borbeno in
zavzeto, poleg tega pa dosegli zelo veliko število košev.
Ekipo so sestavljali fantje izključno iz košarkarskega krožka OŠ Komenda
- Moste in nekaj fantov, ki so se že priključili klubski šoli košarke.
Igralci: Kristjan Grkman, Blaž Bizjak, Nal Bamburač Progar, Tilen Stegnar, Nik Žerak, Matic Čebulj, Tim Mencigar, Štefan Grum, Peter Zgonc,
Lukas Jež, Žiga Stele, Maksimiljan Zupančič; Trener: Matic Zorman
Ekipa ŠOLA KOŠARKE MIX (2008 in mlajši) - Ekipo so sestavljala
dekleta s krožka košarke v OŠ Komenda - Moste ter ostali fantje in dekleta
iz OŠ Zalog ter OŠ Utik - kjer KK Komenda izvaja interesno dejavnost.
Tako kot pri ekipi Šola košarke Komenda je tudi ekipa Šola košrke Mix
sestavljena z začetniki - bodočimi košarkarji. Pri obeh ekipah je bil prvotni
cilj uživati in zabavati se, obenem pa spoznati tekmovalno plat košarke.
Igralci: Neli Cvrtila, Nika Tacol, Sara Plevel, Laura Dovečar, Aneli
Kutin Prešeren, Tilen Golobin, Jakob Štern,David Štern, Matevž Plevel,
Neža Krašnja; Trener: Anže Štern
Turnir je za naše košarkaše pomenil nabiranje izkušenj, za večino pa
prvi stik s tekmovalno košarko. Sodeč po odzivih se ga bomo prihodnje
leto udeležili v še večjem številu.
Zahvaljujemo se Košarkarskemu klubu Lastovka Domžale za prevoz
na Sončkov dan ter za zgledno sodelovanje v letu 2016. V prihodnjem
letu bomo sodelovanje še nadgradili.
Naj še izkoristimo priložnost in povabimo vse najmlajše, ki si želijo
igre pod koši. Vabimo vas v šolo košarke, ki poteka v Športni dvorani
Komenda po sledečem urniku: sreda 17.00–18.30, petek 15.30–17.00.
Info: Anže – 040 931 715
Lep košarkarski pozdrav. Se vidimo pod obroči.
Košarkarski klub Komenda, Brane Košir

Uspešna sezona Bojana Galina

Poročali smo že o uspešnih nastopih gorskega tekača Bojana Galina v
slovenskem pokalu. Na tekmi za svetovni pokal (WMRA) na Grintovec
je osvojil tretje mesto, kar je ponovil tudi tekmi na Krvavec in ﬁnalu
svetovnega pokala (WMRA) na Šmarno Goro. S tem je ubranil je drugo
mesto iz lanskega leta.
Uspešno je nastopal tudi na kamniškem pokalu. Veronikin tek v Kamniku
je zaključil tik pod stopničkami, na češnjiškem teku je stal na drugi stopnički, prav tako pa na tradicionalnem teku na Sv. Miklavž, kar mu je zadostovalo za skupno drugo mesto v kamniškem pokalu. Sezona je bila dolga in
naporna, ker je veliko nastopal tudi na ostalih tekmovanjih. Zmagal je na
teku na Rašico in Osolnik, srebrno kolajno je osvojil na teku na Črno prst.
Na teku na Lom pod Storžičem pa je osvojil tretje mesto. Na mengeškem
teku pa je zaradi težav z mišico nastop končal na šestem mestu. Kljub temu
je zelo zadovoljen z rezultati v celotni sezoni. Nekoliko je slabe volje zaradi
nekorektnega odnosa organizatorja do veteranskih tekačev na slovenskem prvenstvu. Kljub številnim obveznostim in pogostim poškodbam
še vedno veliko trenirajo in se zagnano pripravljajo na tekmovanja.

Plezalni izlet v Črni Kal

Vreme nam je malce ponagajalo. Zato smo načrtovan nekajdnevni plezalni tabor ŠPO Komenda v Rovinju zamenjali za enodnevni izlet v
Črni Kal. Iz Gorenjsko-Ljubljanske megle smo se v petek, 4. novembra,
odpravili na sončno Primorsko. Ker je to še delovni dan, nas je bilo nekaj
manj, a zato ni bilo nič manj zabavno. Po obvezni jutranjo-dopoldanski
kavi in rogljičku, smo se polni adrenalina odpravili v plezališče. Razgled, ki smo ga videli že ob parkirišču, nam je dal dodatno spodbudo, da
se res splača priplezati smeri do vrha in uživati ob pogledu na malce
oddaljeno morje. Z nami sta bila tudi mlajša plezalca, ki pa nista zaosta-

Upa, da bo uspešno saniral poškodbo in začel normalno trenirati za
novo sezono. Prihodnje leto bi se rad preskusil na zelo napornem gorskem maratonu štirih občin v Podbrdu na 42 km dolgi progi z višinsko
razliko 3500 m.
Peter Pibernik

jala v plezanju. Z besedami »Valuj me!« ter s prošnjo in iskricami v
očeh je štiriletnik želel, da ga varujemo, da bo on lahko plezal in šlo mu
je odlično. Tako kot tudi vsem ostalim. Ko se je v popoldanskih urah
sonce skrilo za oblake in nas je šele tema pregnala s plezališča, smo se
odpravili nazaj na Gorenjsko, kjer smo v večjem krogu plezalcev nazdravili mlado poročenemu plezalnemu paru. Zaželeli smo jima večno
srečo in ljubezen. Drug drugemu pa, da naj do ponovnega srečanja čim
več plezamo.
Marta Jagodic, ŠPO Komenda
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MEDNARODNI TURNIR

Luka Lukšič srebrn

V soboto, 19. novembra, se je Judo klub Komenda s šestimi tekmovalci
udeležil Mednarodnega turnirja Nagaoka, ki je letos gostil kar 10 držav.
To je eden največjih judo turnirjev v Sloveniji z najdaljšo tradicijo.
Zlasti v zadnjih letih je turnir spet pridobil na svoji priljubljenosti v regiji. V kategoriji U12 so se odlično borili trije tekmovalci. Angelina
Pajić je prvo borbo izgubila, a svoj vtis popravila z očitno zmago v repasažu. V borbi za 3. mesto je za las izgubila proti izkušenejši nasprotnici z višjim pasom. Angelina je tekmovala v težji kategoriji, zaradi
napake organizatorjev, a je vseeno pokazala odlične borbe in celo v
višji težinski kategoriji osvojila 5. mesto. Mark Jelnikar je prav tako
izgubil prvo borbo, se v
repasažu prebil naprej z
zmago in v ključni borbi
nasprotnika že držal v
končnem prijemu, kjer pa
je malo popustil in nasprotniku se je v zadnjih sekundah uspelo rešiti. Zasedel je 9. mesto. V isti
kategoriji +55kg je tekmoval tudi Luka Lukšič,
ki je s kar 4 zmagami in
enim porazom v konkurenci 16 težkašov osvojil
zasluženo in prigarano 3.
mesto.V kategoriji U14 so
nastopili Timotej Jereb (+66kg), ki je zasedel 7. mesto po pridobljenih
točkah v posameznih borbah ter brata Andraž Uranič(-60kg) - 9. mesto
in Aljaž Uranič(-60kg), ki je tokrat žal ostal brez uvrstitve.
10. decembra 2016 pa sta se na mednarodnem Novoletnem turnirju

ORIENTACIJSKI KLUB KOMENDA

Ivo-Reya v Celju uspešno borila dva judoista
Judo kluba Komenda.
Mark Jelnikar in Luka
Lukšič sta se dokazovala v isti kategoriji: mlajši
dečki +55kg, v kateri je
bilo kar 15 tekmovalcev.
Luka je s svojimi premišljenimi in vedno bolj
dovršenimi
borbami
uspel premagati 4 nasprotnike in se tako prebil v ﬁnale. Tam se je pomeril z že poznanim nasprotnikom Kostanjškom iz JK Oplotnica. Tokrat
je bil Kostanjšek premočan in ga je s kontra metom vrgel na ippon. Tako
je Luka končal na vseeno odličnem drugem mestu. Vse pohvale za
dobro borbo gredo tudi Marku, ki se je odlično boril proti mnogo bolj
izkušenemu tekmovalcu, nato pa se mu je tokrat žal izmuznila priložnost
za borbo v repasažu in je končal brez uvrstitve.

Na poti v Italijo

Od četrtka, 13. 10. 2016, je minilo že precej časa, a spomin na ta dan je
še zelo živ. Živ, kot bi bilo včeraj. Zmage na državnem šolskem tekmovanju v orientacijskem teku ne pozabiš čez noč, še posebej, če se tvoja
šolska ekipa uvrsti na svetovno šolsko tekmovanje. In prav to se je
zgodilo nam.
Med učenkami so se na tekmovanje, ki bo drugo leto aprila v italijanskem Palermu, uvrstila dekleta OŠ Komenda Moste Ana Pia Pogačar,
Nika Ravnikar, Tina Kern in Nina McQuarrie, med dijaki pa ekipa
GSŠRM Kamnik Matic Blaž, Jure Kavčič, Lovro Sirc in Žan Ravnikar,
vsi člani Orientacijskega kluba Komenda. Poleg nas so si z dobrim nastopom na šolskem tekmovanju mesto v reprezentančni ekipi prislužili
še nekateri drugi člani komendskega kluba: Domen Kavčič, Zala Zavrl,
Polona Jezeršek in Patricija Primožič.
Veselje, ki smo ga občutili ob zmagi, se je na žalost hitro poleglo ob
pogledu na zajetne stroške, ki jih prinaša udeležba na takšnem tekmovanju. Potni stroški, startnine za tekmovanje, bivanje v Palermu, enotna
reprezentančna oprema in še kaj bi se našlo. Za 12 tekmovalcev, ki jim
je treba prišteti še naše mentorje. No, brez njih bi lahko pokopali upe, da
bomo kdaj videli Palermo. Skupaj z mentorji in s starši smo pripravili
načrt, kako bomo trenirali in predvsem, kako bomo pokrili vse stroške.
Da ne bi preveč obremenili denarnic naših staršev, smo se lotili zbiranja denarja z organizacijo tekmovanj za Zimsko ligo; izvedli smo že
tekmi na Gori in na Komendski Dobravi, v novem letu pa načrtujemo še
dve. Obeh tekmovanj se je udeležilo blizu 100 športnikov, med njimi
tudi precej najmlajših članov Orientacijskega kluba Komenda, ki obiskujejo vadbo atletske urice in ki so se skupaj s starši udeležili »lova na
zaklad«, ki smo ga pripravili za družine.
Poleg organizacije tekmovanj smo nekaj sredstev zbrali s prostovoljnimi prispevki in z razdeljevanjem koledarjev.
Velika zahvala pa gre tudi vsem sponzorjem in donatorjem, ki so že
podprli naše prizadevanje: Spago, Kops pro, TGM Kosirnik, Novak M,
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Biotera, Štebe Igor s.p., Gašper Transport, HP Commerce, PC Komenda,
Bankart, MKL Systems, Marinko in partnerji, Martin Ambrož s.p., in
Občina Komenda. Za pomoč pri organizaciji tekmovanj se zahvaljujemo
Turističnemu društvu Komenda in Lapovim s Komendske Dobrave,
Konjeniškemu klubu Komenda pa za pomoč pri izboljšanju pogojev za
trening.
Ker trening skupaj s šolskimi obveznostmi zahteva precej časa in
energije, je naš cilj, da čim prej uredimo ﬁnančni del odprave in da se
lahko v zadnjih mesecih pred tekmovanjem posvetimo samo športni
pripravi.
Udeležba na tekmovanju v Italiji nam predstavlja velik izziv. Izziv,
da se pomerimo z najboljšimi šolarji iz drugih držav. Izziv, da sebi in
drugim dokažemo, da zmoremo in tudi to, da lahko uspešno in ponosno zastopamo svoje šole, Komendo in tudi Slovenijo. Hvala vsem za
pomoč!
Žan Ravnikar

Na startu tekmovanja za Zimsko ligo
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KLEMEN GRMŠEK: ZADNJI DEL POTI

Malezija in Indonezija

Malezija, ki na severu meji s Tajsko, je kljub
njeni neposredni bližini kar precej drugačna. Velik
preskok spet naredi religija, ko sem se iz budistične
Tajske spet vrnil v muslimanski svet, le da je tu
vseeno vse malo bolj sproščeno kot pa npr. v Iranu.
Druga stvar, ki pa mi je ponovno padla v oči, pa je
spet veliko bolj zasvinjana okolica, saj je tukaj spet
po sistemu, ko vse leti skozi okno direktno v naravo. Padla je tudi kvaliteta hrane, so pa zato ljudje še
vedno zelo prijazni in pripravljeni pomagati. Štopanje gre sicer malenkost počasneje kot pri severnih
Klemen Grmšek
sosedih, je pa tu malo lažje s tega vidika, da imajo
veliko višjo stopnjo pogovorne angleščine.
Malezija naj bi sicer tudi imela veliko lepih otokov, vendar sem jo jaz
prečkal precej na hitro, za to le nekaj o njihovem glavnem mestu.
Kuala Lumpur je bil v sredini 19. stoletja ustanovljen s strani malajskega vladarja Radzhaya za kitajske priseljence, ki naj bi tu odpirali
nove rudnike kositra. Precej nepričakovano pa se je po spletu okoliščin
razvil v središče in prestolnico Malezije. Je bilo pa tu še samo desetletje
nazaj v mestu več Kitajcev kot Malajev, nato pa se je vlada odločila za
načrtno poseljevanje mesta in okolice, katera število se raztegne vsega
na 7.6 mio prebivalcev. Tako so danes Malaji v večini, je pa to pripeljalo kar do nekaj rasnih izgredov. Če pa bi kdo tu pričakoval nizek standard
življenja, bi se pošteno uštel. Pravzaprav je to eno tistih modernih azijskih mest, ki so nas Evropejce prehiteli v marsičem. Arhitekturni presežki, zavidljivo urejene mestne železnice, kulturna pestrost, prestižne
restavracije in nakupovalna središča. Tu tudi “domujeta” najvišja
“dvojčka” na svetu - Petronas Twin Tower (452m) in moram reči da še
posebej v večerni urah izgledata res spektakularno in dovršeno.
Indonezija pa je bila zadnja postaja mojega potovanja. Čeprav je bil
Bali “uradno” moj cilj potovanja, pa od Indonezije nisem imel kakšnih
posebnih pričakovanj. Bali sem si izbral le zato, ker je bil tako oddaljen
na zemljevidu. Še enkrat več pa sem dobil potrditev, da vedno dobimo
največ, ko pričakujemo najmanj. Najbrž pa tudi vi ne veste prav veliko
o tej četrti, najbolj poseljeni državi na svetu (za Kitajsko, Indijo in ZDA).
Je tudi država z največ muslimanov na svetu. Tu je tudi zadnje domovanje
orangutanov v naravnem okolju. Žalostno pa je to, da je bil tu tudi drugi
najvčji deževni gozd (za Amazonskim), danes pa se krči s silovito hitrosjo,
saj ga načrtno požigajo, da lahko tam sadijo oljne palme. To so palme, ki
obrodijo v kratkem času zelo veliko plodov, iz katerih stiskajo palmino
olje. To je pravzaprav najcenejše olje in se je že uveljavilo kot najbolj
razširjeno rastlinsko olje, še posebej pa je zaradi nizke cene priljubljeno
za cvrtje. Njegova slabost pa ni samo negativen vpliv na zdravje, temveč
tudi to, da te palme obrodijo samo okoli 13 let, potem pa na njihovem
mestu ni moč saditi drugih rastlin, saj iz zemlje dobesedno “izcuzajo” vse
minerale in hranilne snovi, tako da vsakič požigajo nov del pragozda.
Sumatra je največji otok od vseh 13.218 indonezijskih otokov, je pa
celo 6. največji otok na svetu (za primerjavo bi nanj lahko stlačili 23
Slovenij). Tu pa sem spet našel tisto redkost, ko odkriješ rajske peščene
plaže s kokosovimi palmami, čisto vodo pa popolnoma nobenega turista.
Čisto sam sem bil! Kilometrske plaže in nobene žive duše, pa še celo
nobenih smeti (!!), ko sem že ravno razmišljal, da taki kraji ne obstajajo
več. Na tem otoku so turisti tako redki, da sem se počutil kot kakšna
rock zvezda, saj so otroci in punce kar tekali za menoj in vzklikali:

Na vulkanu
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Nabiranje žvepla na vulkanu
“mister, mister, selﬁe, selﬁe??!!” Mislim, da če bi štel vse ljudi, ki so v
Indoneziji naredili “sebka” z menoj, da jih je bilo v treh tednih več kot
521(!!!). Še posebej zahodni del otoka priporočam vsem tistim, ki si
želite odkriti del raja, ki še ni prezasičen s turisti. Malo turistov pa je
tudi posledica slabe infrastrukture. Še posebej ceste so milo rečeno
obupne. Tako sem za 1812 km preštopanih kilometrov na otoku potreboval 9 dni in to kljub temu, da nikoli nisem štopal prav dolgo.
Java -“le” za sedem Slovenij velik otok pa daje dom kar 136 milijonom
prebivalcem, kar ga uvršča v eno najbolj poseljenih območij sveta. Tu je
tudi 11-miljonska prestolnica Džakarta, ki pa se mi je iskreno zdela samo
še eno ogromno mesto, brez kakšne posebne dodane vrednosti. Tako jo na
indonezijskem potovanju brez slabe vesti lahko izpustite. Otok pa vseeno ponuja kar nekaj zanimivosti, kot so npr. starodavni budistični in hinduistični templji v okolici Jogjakarte ter kar nekaj vulkanov. Sam sem se
povzpel na delujoči vulkan Ijen. Ta se nahaja v neposredni bližini otoka
Bali. V kraterju ima magično zeleno jezero, ob katerem izpod belega dima
delavci izkopavajo živorumeno žveplo. Če pa vrh vulkana obiščete ponoči, lahko vidite moder plamen, ki prihaja iz kraterja. Podnevi ali ponoči
v vsakem primeru zares vredno obiska. Kot zanimivost naj povem, da naj
bi bila ena najbolj toksičnih točk na svetu, tako da smo vsi obiskovalci
nosili posebne maske. Delavci, ki vsakodnevno tovorijo 77 kg žvepla na
svojih hrbtih, pa ne nosijo mask, saj bojda zanje nimajo denarja.
Bali še zadnji od “mojih” treh otokov v Indoneziji. To je tisti stereotipni otok poln luksuznih apartmajev, hotelov, resortov in peščenih plaž.
Pravzaprav prav ta stereotipni opis popolnoma drži, vendar pa le za
delček otoka (južni in jugozahodni del), saj s površino četrtine Slovenije ponuja še veliko, veliko več. Lahko rečem, da je nek razlog, zakaj je
od 13.218 indonezijskih otokov ravno Bali postal glavna turistična
atrakcija. Nekaj pri tem ima najbrž tudi dejstvo, da edino na tem otoku
prevladujejo Hindujci. Od tod tudi različni običaji in drugačen utrip življenja. Z zgodovino in kulturo prežet otok se lahko pohvali tudi z neverjetnim občutkom za umetnost. Očitno si je tu domovanje našlo nemalo umetnikov. Meni se je vse tu zdelo narejeno z nekim izjemnim
občutkom. Svetišča, parki, turistični resorti, restavracije, zasebne hiše,
spomeniki in še marsikaj, res prav vse se nekako sklada in dopolnjuje.
Bali zares ni le odlična destinacija za pred hoteli ležeče turiste, ampak
tudi za prave avanturiste. Ko se pomaknemo nekoliko v notranjost otoka, lahko za 9€ na dan dobimo prenočišče, dva obroka in motor za
udoben prevoz po otoku. Pravzaprav je osrednji del otoka “pravo gnezdo” raziskovalcev in popotnikov.
***
Moje potovanje se je srečno zaključilo in sem se že vrnil v domovino.
Seveda ni šlo vse po načrtih, vendar pa je bila ta pot ena najboljših odločitev v mojem življenju. Le zapomnimo si, da ljudje pred smrtjo ne
obžalujejo stvari, ki so
jih naredili, vendar pa
obžalujejo tisto kar niso naredili.
V januarju bom pripravil potopisno predavanje, vendar datum
še ni znan, tako da mi
lahko vsi zainteresirani
pošljete mail za brezplačno prijavo na
kgrmsek@gmail.com. Po 593-tih dnevih končno na cilju
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Od začetka skavtskega leta se je dogajalo …
V letošnje skavtsko leto smo pogumno zakorakali že kar nekaj časa nazaj. Za nami je že cel
kup nepozabnih dogodivščin in akcij:

ši, vemo, da se nam, hitreje kot si mislimo,
približujejo tudi zimovanja.
Magdalena Rode, Zagnana Žabca

Nekaj foto utrinkov iz letošnjih
jesenovanj:
Klan VI. dimenzije si je na jesenovanju izdelal
pasove.

Letos je prišlo do precej velikih sprememb v
voditeljskih vrstah: v džungli imajo zdaj novo
Kačo Kajo, Bagiro in Mamo Rakšo, ki so se
pridružile že izkušeni Akeli. Starim volkovom
v džungli pomagajo tudi klanovci na služenju:
Bivolica Majsa, Čil in Ata Volk. Pridružilo se
jim je tudi 5 čisto svežih volčičev mladičev.

Volčiči »Krdela glasnih šap« zelo radi prepevajo,
predvsem, ko jih na kitari spremlja Kača Kaja.
Seveda ni zmanjkalo časa za sproščeno druženje, kartanje, petje ...

... in šport.

Brez Tebe me zebe ali LMB 2016
V četi Korajžnih 5 tudi ni šlo brez sprememb.
Pridružilo se jim je kar nekaj radovednih in
nasmejanih fantov in deklet ter trije novi korajžni voditelji: Karmen, Milena in David. Tudi
njim pomagajo klanovci na služenju: Polona,
Bruno in Dominik.

Stari volkovi le nekaj trenutkov pred skalo posveta, ko so v krdelo sprejeli nove volčiče in
volkuljico.

Sprejem novink in novincev v četo Korajžnih 5
v slovesnem kvadratu ...

Letošnji noviciat, ki ima ime »Prvič Zadnjič
in Nikoli Več«, bo Domen vodil kar sam! Bodite pridni Butare! :)
Klan VI. dimenzije je zamenjal le polovico
voditeljskega para. Ja, Rok še kar vztraja in
letos mu pri vodenju družbo dela Magdalena.
Zamenjal pa je skoraj polovico svojih članov. 6
starim klanovcem je pridružilo 9 novincev.
Za nami so že jesenovanja vseh vej. Vsi smo
se imeli super :) in ker so dnevi vedno hladnej-

... in ustoličevanje novih vodnikov.

Voditelji so od deklet dobili torto za preverbo.
Izgledajo navdušeni. ;)
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Pomislimo, kakšen je
občutek, ko se pozimi iz
mraza vrnemo domov
v svoj dom, kjer je toplo. Počutimo se udobno, sprejeto, varno …
Te občutke doživljamo
še bolj intenzivno, ko je
v naši bližini prijatelj ali ljubljena oseba. Še
posebej, če ta oseba z nami deli enake občutke. Zato tokrat poslanica nagovarja prijatelja in mu veli, naj deli svojo toplino naprej.
Mir ni odsotnost vojne, mir ni stanje brezbrižnosti, je aktivno sodelovanje vseh, da bi
na svetu bilo lepše.
»Tvoj dar me iz dneva v dan bodri,
me greje, v meni vedno bolj živi.
Z Božjo pomočjo gradiva mir,
ki bo presegel vsak prepir.«
Okoli nas ljudje trpijo ob porazu,
živijo vsak v svojem mrazu.
Res ni potrebe, da jih zebe,
dajmo jim en košček sebe.
Luč miru iz Betlehema je dobrodelna akcija.
Plamen Luči oznanja veselo sporočilo miru,
povezanosti med narodi, sprejemanje različnosti. Prav v današnjem razburkanem svetu je to
sporočilo pomembno ne samo prejeti, temveč
ga tudi živeti. Vsako leto ga skavti prinesemo
tudi v Komendo, Cerklje in Zapoge. Plamen
smo v Komendo skavti prinesli tudi letos. Ga
že imaš doma? Če ga še nimaš, lahko svečo s
plamenom iz Betlehema najdeš v cerkvi v Komendi, kjer si ga lahko prižgeš tudi sam.
Po članku iz www.skavt.net povzela Zagnana žabca

ŠPORT, ZANIMIVOSTI
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Tekma za najmlajše

JUDO

V soboto, 26.11. 2016, smo se odzvali povabilu
našega prijateljskega kluba JK Sokol in se
udeležili tekme v sumo borbah za najmlajše
judoiste v Ljubljani. Borili so se v ločenih
skupinah po letnikih 2012, 2011, 2010 in po
teži. Celotna tekma je bila zanje ena velika
zabava, saj so po igrivem ogrevanju in pokazanem znanju v borbah prejeli tudi pohvale za
pogum in lepe nagrade.
Komendčani so se borili odlično in pokazali, da klub tudi med najmlajšimi skriva
velike - » male talente«! Vsem tekmovalcem čestitamo za udeležbo, pogum in za

ANAI ERCE

čudovite borbe.
Tekmovali so Ishak
Kurtović, Matic Poljanšek, Zoja Pahor, Tristan
Jon Usnik, Jan Petelinkar, Žan Žerak, Filip
Strnad, Mark Buković,
Leon Ocepek, Naja Pavli, Manca Kastelic, Leon Adrović, Tim Barišić,
Nia Kutin Prešeren in
Ana Lavtar.
Katarina Kumer

Z uspehi na plesiščih navdušuje

Mladi plesalec v sodobnih ritmih Anai Erce,
član Plesnega kluba Miki, preseneča in navdušuje. Njegove uvrstitve smo že predstavljali,
zdaj pa sta za njim dve svetovni prvenstvi.
V septembru se je udeležil Svetovnega prvenstva v street dance show plesih na Sardiniji
v mestu Albia. S formacijo »Na bazenu« so se

otroci pod vodstvom trenerjev Andraža Mraka
in Anje Jurič uvrstili na odlično 4. mesto. Oktobra pa je plesal na Svetovnem prvenstvu v hiphop, electric boogi in break danceu v avstrijskem Gradcu. V hip-hop solo moški-otroci je
skoraj prišel do ﬁnala/ušli sta mu 2 mesti. Med
70 tekmovalci je dosegel odlično 8. mesto.

Seveda se tega uspeha ne veseli le obetajoči
Anai, ampak vsa njegova družina in trener
Andraž Mrak. Zdaj se za Anaia začenja nova
sezona in nova preizkušnja, saj prestopi k
mladincem.
Anai. Le uspešno naprej.
Tone Ogorevc

Vse udeleženke smo de morale zelo potruditi, a
se je izplačalo. Zelo težko je verjeti, da iz kupa
volne v šestih urah nastanejo topli copati.

Naslednjič se nam pridruži tudi ti. Bilo je
super!
Daša Jan - 5č, OŠ Komenda Moste

Delavnice v Knjižnici Komenda

Polstenje copat
Konec meseca novembra smo se nekateri v
prostorih Knjižnice v Komendi udeležili delavnic polstenja copat. Delavnice sta vodili Emilija
Gregorčič in Alenka Mele. Trajale so tri dni,
23., 24. in 25. novembra, vsak dan po dve uri.

Aplenca se smeje
Blondinka se pripelje na bencinsko črpalko in prosi prodajalca, če ji pomaga natočiti bencin. Prodajalec ustrežljivo vpraša:
»Želite 95 ali 98?«
»Ali letošnjega nimate?«

Najmlajša udeleženka pri delu
V decembru je bila aktivna tudi Kulturno
Umetnostna Skupina

MEHURČKI.
V treh predstavah, ki so bile v Kulturnem domu Komenda, v enoti Čebelica in v telovadnici v Mostah, je skupina vsem vrtčevskim
otrokom pripravila predstavo po literarni predlogi Frana Milčinskega Zvezdica Zaspanka.
V Mostah se nam je pri ogledu priključila
tudi šolska mladina. V sredo, 21. decembra,
pa je bila predstava še enkrat za vse občane na
velikem odru Kulturnega doma Komenda.
V tednu, ko bralci prelistavamo Aplenco,
pa se v vrtcu mudi Božiček in z dobro voljo,
nasmehom ter s skromnimi darili razveseljuje naše »mehurčke«.

V ženitni posredovalnici je mladenič dobil naslov blondinke, primerne za poroko. Opozorili pa so
ga, da ima napako.
Mladenič se odpravi na njen dom in na pragu zagleda lepotico brez primere.
Malo si jo ogleduje, a ne najde napake, zato je vprašal:
»Oprostite, so mi rekli, da imate napako? Kakšno pa?«
»Ravnokar se odpravljam ponjo v otroški vrtec.«
Blondinka še mesece po lažji prometni nesreči hodi okrog z berglami. Prijateljica jo vpraša:
»Ali še ne moreš hoditi brez bergel?«
»Zdravnik pravi, da bi lahko, moj odvetnik pa trdi, da še ne morem.«
Janezek se pelje z avtobusom in starejši gospod, po poklicu učitelj, ga vpraša:
»Koliko let pa imaš, pobič?«
»Star sem šest let in že hodim v šolo!«
»Glej, glej! Jaz pa sem star čez štirideset let in tudi hodim v šolo. Pa veš zakaj?«
Janezek ga postrani pogleda in odgovori:
»Najbrž ste bolj zabite sorte?«
Na prednovoletni zabavi Janezu predstavijo Marto. Po nekaj minutnem klepetu Marta vpraša Janeza:
»No, koliko let bi mi prisodili?«
»Veste, tega pa resnično ne morem reči. Nisem poseben ekspert na tem področju. Lahko bi rekel
preveč in vas užalil.«
»Nič hudega. Le recite, kar mislite. Da vam pomagam, vam povem, da imam hčerko v vrtcu.«
»Je vzgojiteljica?«
Leta nazaj je Franci, na začasnem delu v Nemčiji, svojemu dekletu za novo leto poslal krznen plašč.
Stal ga je 1200 DEM, ker pa se je le nekoliko bal njenih očitkov zaradi razsipnosti, je za ovratnik
zataknil listič s ceno 450 DEM.
Čez tri dni Franci dobi telegram:
»Pošlji še vsaj deset takih plaščev… STOP… To bo posel!... STOP… Tega sem takoj prodala za
600 DEM! …STOP!«
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OSAMLJENA SMREČICA
Nekoč je živela osamljena smrečica, ki ni imela prijateljev. Vse smreke
so bile skupaj razen nje. Nekega dne je prišel gozdar in jo posekal. Odnesel jo je svoji družini in vsi so je bili veseli, še posebej otroci. Mama
je šla po okraske, oče pa v gozd po mah. Smrečico so okrasili in pod njo
postavili jaslice. Od takrat naprej se je smrečica dobro počutila.
Kaja Uhan, 2. c
NOVOLETNA JELKA
Živela sta babica in dedek. Bližal se je božič. Šla sta v gozd. Našla sta
malo smreko. Skopala sta jo in jo posadila. Vsako leto sta jo okrasila.
Anže Vogrinc, 2. c
O SMREKI, KI NI BILA POSEKANA
Nekoč je živela smreka, ki je že komaj čakala, da jo gozdar poseka. A
gozdarja ni bilo, zato je rasla. Končno je prišel in jo posekal. Odnesel jo
je v hišo, potem so jo skupaj okrasili. Najbolj ji je bilo všeč, ko je Božiček pod njo odložil darila.
Enej Debeljak, 2. c

Glasilo občine Komenda 12/2016
Na koncu smo si z veseljem ogledali še motive panjskih končnic, ki so
jih narisali naši sošolci.
Alex Sitar, 9. a
DELAVNICE Z OTROKI IZ VRTCA
Na ta poseben dan so se nam pridružili otroci iz vrtca. Hitro smo se posedli za mize in se zazrli v učiteljico, ki nam je že razlagala, kako se moramo
obnašati in jim biti za zgled. Pozorno smo jo poslušali, ko je že potrkalo
na vrata. Naši gostje so se posedli pred tablo in nas z zanimanjem opazovali. Izbrali so si učenca, s katerim so naredili čeveljček z vezalkami,
da so se jih kasneje učili zavezovati. Zarisovali smo obrobe čeveljčkov,
nato pa z velikim navdušenjem stekli v delavnico in vanje zvrtali šest
lukenj, v katere smo kasneje napeljali vezalke, nato pa čeveljčke z žagico še izrezali. Otroke je čakala težka naloga, saj so morali čeveljčke
zbrusiti in na njih napisati svoje ime. Po končanem delu so hiteli pospravljati. Navdušena sem bila, kako pripravljeni so bili za delo!
Tina Kern, 8. b

POLEPŠAJMO PRAZNIČNE DNI
Tehniški dan smo imeli 2. decembra. Izdelovali smo smrečice, snežinke,
voščilnice, jelenčke. Barvali smo tudi pobarvanke. Delati smo morali
zelo natančno. Vsi smo se trudili. Ko smo vse naredili, smo bili vsi veseli in je bilo lepo.
Neo Erce, 3. b
SOŠOLKI
Sošolki sta klepetali in učiteljica ju je presedla. Napisali sta si
pisemčka.
Ula, rada te imam in vesela sem, da sva v istem razredu. Jezna pa sem
in žalostna, ker sva se spet presedli.
Neli Oblak, 1. a
Draga Neli, škoda, da ne morem sedeti s tabo. Zelo mi je žal, da sva
klepetali. Upam, da nama bo učiteljica Bernarda dala še kakšno
priložnost.
Ula Koželj, 1. a
NARAVOSLOVNI DAN O ZASVOJENOSTI
Nevarnosti, ki na nas prežijo na spletu, so med drugimi: vdiranje v
proﬁl, nedovoljena objava fotograﬁj in njihova obdelava, kraja identitete, jemanje dobrega imena. V takih primerih moramo o tem povedati
odrasli osebi, blokirati, poklicati pomoč, policijo …
Danaja Kepic, 7. b

OBISK POP TV
Z izbirnima predmetoma vzgoja za medije in šolsko novinarstvo smo se
odpravili v medijsko hišo POP TV. Že pred vhodom smo srečali znan
medijski obraz Tjašo Kokalj. Prijazna vodička nas je najprej peljala v
studio, kjer snemajo oddajo Svet na Kanalu A, ki je presenetljivo majhen.
Sledil je ogled režije, kjer nadzorujejo vse, kar se predvaja na televiziji.
Najdlje smo se zadržali v njihovem osrednjem studiu, kjer snemajo
kar sedem oddaj. Studio je precej manjši, kot je videti na ekranu. Njihov
osrednji dnevnik snemajo s tremi kamerami, vsaka stane okoli 100.000
evrov. Seznanili smo se z novinarjevim delovnikom, ki je zelo naporen.
Presenetili so nas, ko so nas peljali še v masko, pokukali pa smo lahko
celo v garderobo televizijski voditeljev.
Žal si nismo mogli ogledati njihovega velikega odra, saj se tam vsak dan
v veliki tajnosti pripravljajo tekmovalci v oddaji Slovenija ima talent.
Maša Bizjak in Tamara Kralj, 7. A

Zapomnil sem si, katere posledice pustijo droge na možganih. Pred odvisnostjo se najbolje zavaruješ z dobro samopodobo.
Jakob Kralj, 7. b

December v Vrtcu
Komenda - Moste

Presenetilo me je, katere droge že vse obstajajo. Pri nekaterih te »dilerji«
prepričajo, da jih vzameš, novejše pa kar nekako pretihotapijo v tvoje
telo.
Jaka Počkaj, 7. b

Čarobni predpraznični čas so dnevi, ki so obarvani s toplino, veseljem
in pričakovanjem.
Da bi otrokom v oddelku Račke polepšali oz. obogatili dopoldneve v
vrtcu smo mednje povabili stare starše. Ti so se povabila številčno udeležili. Sprejeli smo jih s kratkim nastopom. Otroci so zapeli pesmi in
nekatere so dedki in babice dobro poznali, tako da so se nam pridružili
pri petju. Sledila je ustvarjalna delavnica, kjer so otroci skupaj s starimi
starši šivali okraske iz blaga.
Dedki in babice so
nam s svojo spretnostjo
polepšali ne samo dneve, temveč tudi našo
igralnico. Otroci in
vzgojiteljice smo bili
njihovega obiska veseli
in v prihodnosti si želimo še več takšnih dni.

Droge ne želim poskusiti, saj ne prinaša nobene koristi, temveč ravno
nasprotje. Sploh pa je življenje lepo in si ga nočem pokvariti.
Tim Zupin, 7. a
IZDELAVA PANJSKIH KONČNIC
Tega zanimivega dela smo se lotili na likovnem taboru. Najprej smo na
kos lesa s svinčnikom naredili ilustracijo na temo narave. Črte smo
prevlekli s pirografom, da se ne bi zbrisale. Ko so se ohladile, smo začeli les barvati s tempera barvicami. Pobarvati smo morali celotno ploskev, tudi robove.
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Roku v slovo
»Mi živimo,
Mi umremo.
Ker ne moremo rešiti vseh.
Vendar moramo pograbiti vsako priložnost,
da pokažemo;
kako srčni so fantje, ki nikoli ne pogledajo stran,
nikoli ne pogledajo dol in nikoli ne odnehajo.«
Kdo nam želi zadati tako močno bolečino, če nas
ljubi. Kdo nas želi tako močno prizadeti, če nas
ima rad. To se sprašujemo danes in si zastavljamo
vprašanja ZAKAJ. Se je moralo to zgoditi. Zakaj
nismo – Zakaj nisem … Ne, nič ne pomaga, radi
bi izlili iz sebe zmedenost, negotovost,strah … ja,
bolečino in ljubezen.
Rok pridružil si se nam v svojih otroških letih,
ko ti je bilo gasilstvo igra, veselje, smeh, druženje
s prijatelji. Kasneje kot mladinec si se že seznanil z delom, ki je bilo
vse bolj zanimivo, raznoliko, vpletene so bile veščine, katere si s pridom uporabljal v vsakdanjem življenju. Vendar že kot najstnik si
spoznal, da je gasilstvo bit tvojega življenja. Opravil si izobraževanja
v društvu, ki so te vodila v operativno enoto.
Ja, bil si operativni član enote PGD Moste in velikokrat ti ni bilo
lahko v svoji mladosti, razposajenosti sprejemati odločitve, katere ne
znamo sprejemati niti starejši in izkušenejši, vendar ti si jih znal.
Ogromno časa si posvetil ﬁzični pripravljenosti za kar je bila logična
posledica, da si se udejstvoval najtežje gasilske discipline na svetu
Fire ﬁghter combat calenge. Kljub mladosti si dosegal vrhunske rezultate. Vedel si, da je samo ﬁzično dobro pripravljen operativec lahko
kos nalogam, s katerimi se srečujemo na intervencijah.

Glasilo občine Komenda 12/2016
Sobota, 19. november, ob 3.20 si dobil poziv
»huda prometna nesreča«. Nič kolikokrat si se
odzval na podobna sporočila, odhitel na intervencijo; ponoči, podnevi,v mrazu, dežju pomagat
pomoči potrebnim; žrtvoval si svoj čas, žrtvoval
si svojo mladost; delil z nami prijetne in neprijetne
izkušnje. Vendar tokrat te ni bilo v dom – bil si že
tam.
Prekmalu, mnogo prekmalu te je usoda iztrgala
iz naših vrst. Kljub tvoji mladosti: se dela, časa,
energije, … ki si ga žrtvoval v društvu, ne da opisati z besedo; pa vendar »neprecenljivo« - HVALA
TI ROK. V imenu vseh, ki si jim pomagal v stiski,
v imenu vseh, katerih zahvala je ostala neizrečena,
v imenu vseh nas, ki smo ponosni, da smo te poznali, ki smo ponosni, da si bil eden izmed nas.
Bolečina je nekaj, kar nas ohranja pri življenju
- tudi ljubezen je bolečina, če to priznamo ali ne.
Velikokrat nas boli, ker nismo dovolj ljubljeni - velikokrat nas boli,
ker tako močno ljubimo. Tudi danes se spopadamo z veliko bolečino
in iskreno ljubeznijo - do tebe ROK.
Življenje je dobro in slabo, črno in belo, vmes pa cela paleta odtenkov. Nobena stvar ni samo dobra ali slaba. Zato nam prinesejo tudi
najtežje preizkušnje neko spoznanje, ki nam bo pomagalo živeti. Živeti z dragocenimi spomini nate ROK.
»Ali si pripravljen tvegati svoje življenje,da nekdo drug preživi.
Ali lahko nesebično pomagaš drugemu.
Ali si pripravljen vzeti manj kot daš.
Ali lahko zaključiš dan brez slave in pomembnosti.
Ali lahko narediš vse to, kljub temu, da te ljudje ne poznajo.
TAKO ŽIVIJO LEGENDE.«
R.K., PGD MOSTE

Vlomi in kršitve reda in miru
V mesecu,ki je že za nami v tem za prestopni dan daljšem letu od zadnjih
treh, so vlomi in kršitve reda ter miru, kaže postali »priljubljena« aktivnost. V tej dejavnosti »brezposelnosti« očitno ne poznajo.
Začelo se je 12. novembra v Komendi. Bil je to sicer bolj poskus, ki
pa se ni izšel. Drugi vlom je bil »uspešnejši«. Zgodil pa se je 15. novembra v hišo na Klancu. Da je previdnost mati modrosti pa se je izkazalo
potem 19. in 20. novembra. Najprej se je nepridiprav skušal polastiti,
sam bog ve česa, ob poskusu vloma v hišo v Suhadolah. Dan kasneje,
20. novembra, pa je bil poskus vloma v hišo v Mostah.

TATVINE
Mislim, da je tale kolesarska zima precej zavajujoča. Če se že med
letom kolesarimo po cestah, ker kolesarskih stez pač nimamo, se kolesarstvo očitno poteguje za primat na cestah tudi pozimi. To pa je precej
nerodna stvar, saj marsikdo nima kolesa niti za poletno, kaj še za zimsko
vožnjo. Očitno je bil to tudi poskusni kolesar, ki je 8. novembra pri
Osnovni šoli Komenda ukradel gorsko kolo zelene barve znamke Bergamont. Bi rekel, da se je temu očitno »zavrtelo«, saj se pozimi po hribih
veliko lažje smuča, kot pa vozi s kolesom po snegu.
Kar zadeva tatvine pa je prav čudno, da se je 8. novembra nepridiprav
podal po orodje v trgovino v Poslovni coni, namesto v katero drugo, bolj
specializirano. Razen če je geslo trgovine v Poslovni coni Vzemi, ali pusti.
Še bolj nenavadno in čudo pa je, da se je nekomu zahotela prednja registrska tablica, ki jo je snel z vozila v Mostah. Le zakaj samo prednja tablica, pa sem pomislil, da se bo morda vozil le s prednjim delom vozila.

DOGODKI
O nesrečnem dogodku pa je iz pisarne mož v modrem prišla tudi informacija, da se je zgodila delovna nesreča v gozdu. Bilo je v Suhadolah
2. novembra.

Kršitve javnega reda in miru ter drugih zakonov
Kar precej pa jih je bilo novembra,ki sta jih motila red in mir. Najprej v
lokalu na območju Komende, kjer jim je očitno obstala ura in so zato

policisti na svojih urah ugotovili, da bi moralo biti že zaprto. Obveščen bo
o nepravilni uri lastnika prekrškovni organ z imenom tržna inšpekcija.
Bolj zaskrbljeno pa se sliši, daje bila v Suhadolah zasežena
rjava snov, ki bo poslana v analizo zaradi suma, da je šlo za posest ne
dovoljene droge. Zeleno rjava rastlinska snov pa je bila zasežena tudi na
šolski poti v Komendi. Je rekel sosed, da je včasih za cesto ali ob cesti
rastel, le plevel ali osat.
Nič manj nenavadna ni informacija, da so na šolski poti v Komendi
mladoletniku vzeli 5 petard. Ta mladoletnik ima najbrž starša, se sprašujem. Zato, bo zoper mladoletnika podan obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku, petarde pa bodo strokovno uničene. Vabilo
mladoletniku na sodišče pa bo najbrž pomenilo: v spremstvu staršev.

PROMETNA NESREČA
Zgodila se je 19. novembra na Glavarjevi cesti v Komendi. Policisti
so zapisali, da je bila nesreča IV. kategorije - smrt udeleženca in hude
telesne poškodbe.
-až

Odšli so…
Anton Ogorevc, Križ 23A, star 80 let
Ivan Podlipnik, Suhadole 46, star 93 let
Viktor Špenko, Moste 88B, star 82 let
Janez Kanc, Gora pri Komendi 1A, star 67 let

Zahvala za pomoč
Iskreno se zahvaljujem v svojem imenu in imenu svoje družine za vso
pomoč in trud pri gašenju požara, ki nas je prizadel 8. 12. 2016, članom
PGD Komenda, PGD Moste in PGD Križ. Hkrati pa se zahvaljujem
tudi vsem sovaščanom Podboršta za ﬁnančno pomoč, namenjeno odpravi posledic požara. HVALA!
Janko Jagodic
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Križem svet gredo stopinje,
križem svet gazi po snegu;
ena izmed njih je moja,
nanjo pada, pada sneg.
(K. Kovič)
Svojo zemeljsko sled je
prelil v svetlobo večnost

z Gore pri Komendi

OB LETU

TONE OGOREVC

Veš, da ne mine niti dan, ko si želim vsaj sredi sanj,
tja na tisti drugi svet, poslat poljub in par besed...
...in, če bila bi božji glas, tak, ki zna vrteti čas,
bi vrtela ga nazaj, da te vrnem spet med nas!
Dala bi srce, da bi bilo za oba!
In potem bi te zbudila,
in potem bi te objela in stisnila k sebi....
(Predin Z.)
Minila bodo leta, a ostal bo spomin na fanta, ki je moral živeti in
hrepeneti hitreje od drugih.
mami, ati in vsi njegovi
Gora, december 2016
Težko je razumeti
in težko je sprejeti,
da ostal je le spomin…

S KRIŽA
Ob nenadomestljivi izgubi moža, očeta, dedka, tasta in svaka se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, krajanom, prijateljem, sodelavcem in znancem za človeško bližino in podarjeno cvetje,
sveče in svete maše.
Posebna zahvala g. župniku Žagarju, Društvu upokojencev, uredniku Aplence g. Žalarju, g. Ivanu Hladetu za sočuten oris pokojnikove življenjske poti, praporščakom, pevcem, izvajalcu Tišine, Pogrebni službi Jerič in vsem, ki se ga spominjate z dobro mislijo in ste
ga tako številno pospremili na zadnji poti.
Naj nam Tvoja zvezda
razsvetljuje nebo,
naj nam daje moč,
ko nam bo na svetu hudo.
Vsi njegovi
Zapel je zvon tebi v slovo,
a nam orosil je oko.
Je v srcih naših zaihtel,
a tebi se v slovo izpel.
ZAHVALA
V 83. letu starosti, se je od nas poslovil
mož, oče, dedek, pradedek, brat, stric, tast

V SPOMIN

MARJANI KRANJEC
rojeni KRIŽMAN
(11. 1. 1970)–(15. 12. 1994)
Z žalostjo v srcih se spominjamo, da te že dvaindvajset let ni več
med nami. Hvala vsem, ki ohranjate lep spomin nanjo.
Hvala vsem, ki se je spominjate, prižigate svečke in z lepimi mislimi
postojite ob njenem preranem grobu …
VSI NJENI
Mlaka pri Komendi, december 2016

VIKTOR
ŠPENKO st.
GRILOV VIKO IZ MOST PRI KOMENDI
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše.
Posebna zahvala njegovemu zdravniku dr. Dragotinu Ahlinu, sestri
Marjani Erdani ter patronažni sestri Marti Malus.
Še posebej se zahvaljujemo gospodu Zdravku Žagarju za lepe besede ob njegovem odhodu v večnost. Hvala pogrebni službi Jerič.
Hvala vsem, ki vas nismo imenovali, a ste v teh težkih trenutkih
sočustvovali z nami in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
December 2016 Žalujoči: 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 Katja Tabernik, Bojan Škof, Danica Zmrzlikar, Marija Špehonja, Grega Krmavnar, Andraž Lozinšek, Marko Dobnikar.
Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tanja Sušnik, dr. Marko Žerovnik ... Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 2100 izvodov. Izhaja enkrat
mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si
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Aplenca-Glasilo občine Komenda, leto 26, številka 1 bo izšla 27. januarja 2017. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 12. januarja 2017. Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.si ali
na andrej.zalar@siol.net Informacije tudi na GSM 031 638 699

TGM KOSIRNIK, ROMAN KOSIRNIK S.P.
Moste 1B, 1218 Komenda
info@tgm-kosirnik.si
www.tgm-kosirnik.si
Nudimo vam:
izdelavo kanalizacijskih hišnih priključkov, rušenje objektov, asfaltiranje, tlakovanje, urejanje
dvorišč in cestišč (izkopi, priprava terena), prevoze s kamionom (razsuti tovor) ter prevoze
strojev.
Nudimo tudi opravljanje zimske službe.
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO 2017
vam želi kolektiv TGM KOSIRNIK, Roman Kosirnik s.p.

NAPOVEDNIK

Aplenca

NAPOVEDNIK
dogajanj januarja 2017

Knjižnica Franceta Balantiča
Organizator: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Krajevna
knjižnica Komenda
Datum: 12. januar, od 17.00 do 20.00, Krajevna knjižnica
Komenda
Naslov dogodka: Delimo znanje: delavnica javnega nastopanja
Opis: Delavnico vodi Breda Podbrežnik Vukmir. Prijave zbiramo na telefonu 01 834 32 98 (Krajevna knjižnica Komenda).
Število mest je omejeno, udeležba je brezplačna. Delavnica se
nadaljuje še 13., 19. in 20. januarja ob isti uri.
Helena Kovačič
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Ljubljanska cesta 1,
1240 Kamnik
Tel.: 01 320 55 85

prireditve@kam.sik.si
www.kam.sik.si

Na pragu novega leta naj vam
čas nakloni spoznati prave ljudi, storiti prave reči, ubrati prave poti ter v sebi in drugih najti
le dobre sledi.
Veliko blagoslova v prihajajočem letu vam želi Ustanova Petra Pavla Glavarja.
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Mešani pevski zbor
SVOBODA MENGEŠ
z gosti, vokalno skupino Bird Land iz Ljubljane

vabi Komendčane in njihove
prijatelje na

BOŽIČNO-NOVOLETNI
KONCERT
v petek, 6. januarja 2017, ob 18.45
po maši v cerkvi sv. Petra v
Komendi.
Pridite, veseli vas bomo.

Aplenca

NAPOVEDNIK

DRUŠVO UPOKOJENCEV KOMENDA
Kulturne prireditve:
»SKUPAJ SE IMAMO FLETNO«, gostovanje Bukovica Šinkov
Turn 14.1.2017 ob 16. uri.
»SKUPAJ SE IMAMO FLETNO«, gostovanje Cerklje
1.1.2017 ob 19. uri.
»SKUPAJ SE IMAMO FLETNO«, Komenda
28.1.2017 ob 19. uri
Šport:
Pohodi
Lovski dom Križ – Tunjice - 7. 1. 2017, odhod ob 8.00 uri TUŠ Moste
Repnje – Smledniški grad - 21.1. 2017, odhod ob 8.00 uri TUŠ Moste

Glasilo občine Komenda 12/2016
zobati, zato jim bomo izdelali lične ptičje hiške, v katere bomo natrosili semena in jim tako pomagali prebroditi zimo.
21. januar 2017 - PIZZA ŽUR, ob poslušanju glasbe bomo spekli
slastne pizze in se nato na polno zabavali.
28. januar 2017 - ZIMSKA SLIKA, z odtisom rok, prstov,... bomo pričarali zimsko idilo, če nas ta le prej ne preseneti
ŽURKA ZA MLADE 12+ v Mravljišču
* 14. JANUAR 2017 - od 19.00 do 22.00 PANCER TANZ, ples
med količki, dirka v pancarjih, raziskovanje s smučarskimi očali...
zabava na polno, pridi in se nam pridruži.
* 28. JANUAR 2017 - od 19.00 do 22.00 ZABAVNE DOGODIVŠČINE Z MADAGASKARJA. Mladi mentorji bodo govorili o
svojem zanimivem potepanju po Madagaskarju.

TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
TRŽNICA
7. 1. in 21.0.2017 - tržnica na Koželjevi domačiji

KOLINE
Šah
Prvenstvo DU Komenda – posamezno, 23.1.2017

20.1. 2017 - koline na Koželjevi domačiji od 8. do 20. Ure

LETNI OBČNI ZBOR TD KOMENDA

Mravljišče

27.1.2017 - letni občni zbor TD

NAJ BO MLADOST ZDRAVA NOROST!
7. januar 2017 - LETO IMA 12 MESECEV – spoznavali bomo
koliko mesecev in dnevov ima leto in po čem se meseci razlikujejo
med seboj. Skupaj bomo izdelali stenski koledar, ki bo čez celo leto
krasil naše stene.
14. januar 2017- ZUNAJ ZIMA, ZUNAJ MRAZ, ZEBE MENE
ZEBE VAS... - Ptički si v času zime in snega težko najdejo kaj za
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TURNO SMUČARSKA ODPRAVA na goro Denali 6190 metrov na Aljaski – Predavanje bo v sredo,
11. januarja 2017, ob 19. uri v Osnovni šoli v Komendi. Lepo povabljeni.
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4. nagrada: BON za nagrado - po izbiri
5. nagrada: BON za nagrado - po izbir
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo
REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 12. januarja 2017. Na kuverto
napišite ime, priimek, naslov in Nagradna križanka.

ZARNIK, Mlaka 9, 1218 Komenda
3. nagrada – Darilni bon Terapevtska masaža
(vrednost 25 EUR) - VANDA JENKO, Potok
pri Komendi 3, 1218 Komenda
4 in 5. nagrada – Darilni bon 1 × obisk skupinske vadbe (vrednost 10 EUR) - ANI KERN,
Potok pri Komendi 5 d, 1218 Komenda in
ŠTEFANIJA JANŽEVEC, Glavarjeva cesta
19, 1218 Komenda

Nagrajenci Nagradne križanke Hiša zdravja
v Aplenci Glasilu občine Komenda, številka
11/2016:
1. nagrada – Darilni bon za Brownovo terapijo (vrednost 45 EUR) - JENKO PETER, Potok 3, 1218 Komenda
2. nagrada - Darilni bon Mesečna karta za
vodene vadbe (vrednost 32 EUR ) - CIRIL

Čestitamo. Nagrajenci lahko nagrade na podlagi predhodnega dogovora (gsm 041 864
465), tega potrdila in osebnega dokumenta
uveljavljajo v Hiši zdravja, Kranjska pot 5,
1218 Komenda.
Več informacij je na voljo na spletni strani
www.ﬁzioterapija.eu in narocanje@t-2.si, darja.reven@t-2.si.

Trgovina Špar Partner
Po mescu dni, ko so jo odprli, se je trgovina
Špar v Komendi že, kor pravimo, »prijela«.
Med obiskom in pogovori je bilo med kupci
slišati samo dobro. Ugodna ponudba, primerne
cene, različne akcijske prodaje. Skratka vse po
Šparovi meri.
Špar Orehek Partner pa se je odločil tudi za
predpraznično nagrado križanko.
Nagrade
1. nagrada: BON za nagrado - orehova potica
2. nagrada: BON za nagrado - izelki iz pekovskega programa
3. nagrada: BON za nagrado - delikatesni
program

SREČNO

2017!
IZ KRUŠNE PEČI, MALICE, KOSILA,
DOSTAVA HRANE PIZZE
JEDI Z ŽARA, JEDI PO NAROČILU

040 602 902
08 205 12 71

PIZZE IZ KRUŠNE PEČI
MALICE – KOSILA
POROKE – OBLETNICE
PRAZNOVANJA – PIKNIKI

www.planinskidomkomenda.si
Podboršt pri Komendi 7g, 1218 Komenda Telefon: 08 205 12 71 GSM: 040 602 902

SREČNO 2017!
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