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Z jubilejno pesmijo po prazničnem Božiču je Mešani pevski zbor dru-
štva upokojencev Komenda, ob 15-letnici in prek 200 nastopih pod 
vodstvom Ignaca Gorjanca, v ponedeljek, 26. decembra, popoldne v 
dvorani kulturnega doma v Komendi čestital na jubilejnem koncertu 
tudi k samostojnosti in enotnosti države Slovenije.

Spodbuden in tudi kritičen je bil praznični nagovor župana Stanislava 
Poglajna, predsednica Društva upokojencev Komenda Marija Pirnat pa 
je predstavila bogato in uspešno pot uspehov mešanega pevskega zbora 
v petnajstih letih. Oba, tako župan, kot predsednica društva upokojen-
cev, sta poudarila veliko delo pevk in pevcev pod vodstvom zborovodje 
Ignaca Gorjanca in se zahvalila za njihovo kvalitetno predstavljanje 
zborovskega dela in pesmi ter z njo Komende doma in v tujini. Praznič-
no slovesnost in zborovski jubilej pa je s priznanji, čestitkami in zahva-
lo še posebej izpostavil predstavnik Javnega sklada Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti iz Izpostave Kamnik Tone Ftičar s Tino Dobov-
šek, ki sta zboru, pevkam in pevcem podelila bronasta, srebrna, zlata in 
jubilejna Gallusova priznanja.

Lepo in slovesno koncertno prireditev na Štefanovo s prazničnima 
dogodkoma zbora in države pa so obogatili z nastopom v zborovskem 
programu tudi operna pevka Vladka Oršanič ob spremljavi pianistke 
Suzane Zorko, citrarka Eva Poglajen in učenke Osnovne šole Komenda 

PETNAJST LET MEPZ DU KOMENDA Čestitka državi in jubilantu
V programu ob državnem prazniku so pevke in pevci-jubilanti 
zapeli pesem Joža Osana in Marka Kremžarja Slovenija v svetu, Be-
njamina Ipavca Slovenska dežela, Jožefa Katniga in Joža Leskovarja 
Tam kjer teče bistra Zila in v pozdrav državi Slovensko himno Zdra-
vljica Stanka Premrla. Po prazničnem nagovoru so bile v nadaljeva-
nju še Pesem Tadeja Volca in Ota Čerca, O mraku Gustava Ipavca, 
Lipa Franza Schuberta, ljudska / Cirila Preglja Venite rož'ce moje, 
ameriška ljudska O nepričakovani dar Vendelina Špendova, Johan-
nesa Schweitzerja Sancta Maria in po ljudskem napevu V mrzlem 
hlevčku in Narodi radujte se ter Sveta noč Franza Gruberja.

Lep program in koncert jubilanta, Mešanega pevskega zbora 
Društva upokojencev Komenda z zborovodjo Ignacem Gorjancem.

Dobitniki Gallusovih priznanj
Jubilejne: Ivica Ogorevc - skupna pevska doba (60 let), Lovro Ple-
vel (58)

Zlate: Miha Ferjuc (25), Marko Grilc (30), Marjeta Jager (25), 
Marija Kern (25), Veronika Kepic (25), Slavka Alojzija Lap (25), 
Ana Zadrgal (25), Anton Špehonja (25)

Srebrne: Slavka Krmavnar (15), Kristin Potočnik (15), Filip Že-
leznik (15), Zofi ja Krakar (15), Alojz Zver (15), Katja Tabernik (15), 
Marija Smolnikar (15), Marinka Juhant (17), Alfonz Hrovat (15), 
Pavla Hrovat (15), Ivan Juhant (16), Janez Erce (16), Angelca Osol-
nik (15);

Bronaste: Tone Škarja (10), Branko Vogrinec (8), Pavla Resnik 
(7), Marija Podgoršek (5), Polona Martinjak (6), Slavka Kerč (5), 
Srečo Krmavnar (8).

Moste Klara, Patricija in Tina s Slomškovo pesmijo o otroških pripravah 
na sveti večer ob jaslicah. Praznično slovesna in čustveno navdihujoča 
je bila v povezovanju tudi Barbara Božič.

Bil je lep, praznični večer, s slovesno in miselno čestitko četrt stoletne 
samostojnosti in enotnosti Slovenije, ob podpori občine Komenda, Te-
sarstva Štebe iz Žej in Vrtnega centra Gašperlin iz Most.

A. Žalar-Katja Tabernik
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Tako so v soboto, 14. januarja, pripravili skupno vajo HOT FIRE * na 
objektu Nasovče 27. Že dan prej so postorili vse potrebno v objektu: 
zazidali so vsa okna v prostoru, pripravili »grmado« (material za kurje-
nje) in varnostno pregledali objekt. Vaja pa se je naslednji dan začela z 
razlago vodje vaje Romana Koncilije, ki je pojasnil namen in opozoril 
tudi na nevarnosti.

Pred pričetkom so poskrbeli za požarno varovanje objekta (podstreha, 
okolica, saj, ko gori mora biti zaradi varnosti vse pod nazorom). Sicer 
pa je bil poudarek vaje prikaz (simulacija) tako imenovanega FLASHO-
VER (popolno razvitega požara) v prostoru, kar pomeni, da je prostor 
ves v plamenih, temperatura v njem pa med 500 do 700 stopinj Celzija. 
Pred vstopom v ta prostor so se gasilci opremili z dihalnimi aparati in po 
trije (napadalci) vstopili vanj. Zaradi velike temperature so le-to hladili 
s kratkimi razpršenimi vodnimi curki pod strop prostora . Hkrati pa so 
»napredovali« nekako 2 metra do žarišča - ognja, ga s polkrožnim cur-
kom ohladili in nato ogenj pogasili.

To je kratek, preprost opis samega postopka, ki pa še »zdaleč ni bil 
tako enostaven«. Vedeti moramo, da je bil gasilec v tej vaji v prostoru, 
kot bi bil ob nenadnem požaru in v akciji, s popolno gasilsko opremo, z 

CELOVITO USPOSABLJANJE 
OPERATIVNEGA GASILCA Vaja HOT FIRE v Nasovčah

Tudi v novo leto so gasilci GZ Komenda stopili še bolj pripravljeni na nepredvidene dogodke v priha-
jajočem letu. 

dihalnim aparatom, v nepoznanem zadimljenem prostoru, v visoki vro-
čini… Svojevrsten šok je bila zunanja temperatura – 4 stopinje Celzija, 
v prostoru pa več kot + 500 stopinj. Če vemo, da že zadimljenost pome-
ni negotovost, tveganje, nevarnost, je tu še dodatno rosenje maske, to-
plotni učinek na telo zaradi temperaturne razlike… Skratka, vročina, nič 
se ne vidi, reševanje oziroma gašenje pa je v veliki meri odvisno od 
občutka in iznajdljivosti na podlagi praktičnega poznavanja in izkuše-
nosti. In predvsem na tem je temeljila tokratna vaja v Nasovčah s prak-
tično izkušnjo zahtevnih, resnično ekstremnih razmer.

Tako imenovana HOT FIRE simulacija razmer je v gasilstvu tudi med 
najzahtevnejšimi vajami. In zakaj takšne vaje? Mnenja se razlikujejo. 
Eni pravijo, da je to brez smisla (ja tudi taki so v gasilskih vrstah - op. 
vodje). Odgovor, pravi Koncilija, pa je preprost: Če si strokovno uspo-
sobljen gasilec, si tudi pripravljen na takšne razmere (ko gre tudi za ži-
vljenja), le s tovrstnimi vajami oziroma s poznanimi izkušnjami. Gre 
namreč za poznavanje in pripravljenost, ko mora operativni gasilec od-
igrati svojo celovito fi zično pripravljenost, psihično stabilnost, pogum, 
spoštovanje razmer in samozaupanje. Zato je osnova tudi takšna vaja, ki 
lahko pomaga pri odločitvah in zmogljivostih v razmerah, ki so lahko 
tudi ločnica med življenjem in smrtjo.

Zato je bila ta vaja v okviru GZ Komenda predvsem seznanitev ope-
rativcev z dejanskimi razmerami, hkrati pa preizkus usposobljenosti 
delovanja in koliko »pravih« gasilcev je primernih za takšne intervenci-
je. Sodelovalo je 37 operativcev iz PGD Komenda, Križ in Moste, sesta-
vljenih v 17 napadalnih skupin. Vse so dvakrat stopile v prostor, neka-
tere pa tudi večkrat. Za simulacijo sta bila večji in manjši prostor. Vaja 
oziroma vse se skupaj je trajalo 4 ure, potem pa še kakšna ura čiščenje 
in priprava opreme za ponovno rabo. 

Za uspešno vajo velja zahvala vsem, ki jim ni vseeno organiziranost 
in usposobljenost gasilstva na Komendskem in so se vključili tudi v 
priprave in izvedbo vaje (Uroš Sušnik). Hvala pa tudi lastniku v Nasov-
čah, ki je »posodil« objekt. (Več na spletnih straneh društev).

A. Žalar po predlogi vodje vaje Romana Koncilije 
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ŽUPANOVA BESEDA

ANDREJ ŽALAR

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

Spoštovani gospod župan. 
Stopili smo v novo leto, ki bo 
za en dan krajše od lanske-

ga. Če rečem malo za šalo: da bi toliko naredili kot lani, bo treba 
letos ta dan nadoknaditi. Sploh pa, če spomnim, ste lani rekli, da je 
bilo leto 2015 zadovoljivo, na srečanju društev in klubov decembra 
pa ste poudarili, da je bilo leto 2016 zelo uspešno. Kaj nas čaka le-
tos?

En koledarski dan v letu 2017 vsekakor v delu lokalne skupnosti ne 
pomeni kakšnega večjega pretresa. A kljub vsemu, vsak dan je pomem-
ben in ga je potrebno v popolnosti izkoristiti. Samo tako lahko uspešno 
zaključiš leto in si lahko z njim zadovoljen. 

Ste z lansko zahtevno kohezijsko oziroma celovito komunalno 
izgradnjo infrastrukture zadovoljni? Koliko je še tega programa in 
koliko časa imamo za dokončanje?

Če sem povsem iskren, nisem povsem zadovoljen. Pa ne toliko z 
gradbenimi deli kot s povračilom sredstev s strani države. Naj samo 
omenim, da nam kljub mnogo vloženega truda in časa, država še vedno 
ni povrnila niti eura že vloženih sredstev v gradnjo kanalizacijskega 
omrežja. Zagotavljajo, da bomo sredstva vsak čas prejeli, a dokler jih ne 
vidim na našem poslovnem računu, ne verjamem. Kar veliko je teh 
sredstev. Z gradnjo bomo nadaljevali takoj, ko bodo vremenske razmere 
in temperature to omogočale. 

Že 4. januarja je bil v občini zelo zgovoren dogodek, ki je napove-
dal pomembno letošnje dogajanje. Z direktorjem kamniškega 
gradbenega podjetja Graditelj ste podpisali pogodbo o gradnji 
prostorov za izobraževanje in varstvo najmlajših občanov. Lahko 
malo bolj predstavite ta projekt?

Po dokončanju postopka Javnega razpisa za izvajalca gradbenih del 
pri nadzidavi osnovne šole v Komendi za potrebe predšolskega in 
osnovnošolskega izobraževanja sem podpisal pogodbo z izvajalcem 
del, družbo Graditelj d.d.. Kljub mrzlim dnevom je izvajalec del v tem 
tednu že pričel s prvimi, pripravljalnimi deli, intenzivna gradnja pa se 
prične takoj po izidu tokratnega našega časopisa. Z novo pridobljenimi 
prostori, štirimi učilnicami za potrebe osnovnošolskega izobraževanja 
in s tremi pisarniškimi prostori za potrebe vrtca s spremljajočimi prosto-
ri (sanitarije, kabineti, hodniki, ...) bomo vsaj za srednjeročno obdobje 
rešili prostorsko problematiko. Morda bo kdo pomislil, kako bomo reši-
li prostorsko problematiko v vrtcu, če vseskozi omenjamo zgolj prosto-
re – učilnice za osnovno šolo. S temi štirimi novimi učilnicami za potre-
be osnovne šole bomo lahko zopet uporabljali prostore za predšolsko 
vzgojo v Mostah. Zavedamo se, da to ni dolgoročna in končna rešitev, a 
več v danem trenutku ni bilo možno storiti. Celotna investicija bo zna-
šala 750.000,00 EUR in bo v celoti krita iz našega proračuna, brez kakr-
šnih koli nepovratnih sredstev. Predvidevamo, da bo gradnja dokončana 
sredi poletja in da bodo naši najmlajši lahko uporabili nove prostore z 
novim šolskim letom.

Trudili se bomo, da 
ustrežemo vsem željam
Država še vedno ni povrnila niti enega eura. - Kljub mrzlim dnevom je 
izvajalec del v tem tednu že pričel s prvimi, pripravljalnimi deli; celotna 
investicija bo 750.000 eurov - Tridesetdnevna javna razprava je novost, 
ki se še ni zasidrala med občanke in občane. - V primerjavi s sosednjimi 
občinami smo bili pri nekaterih stroških med najvišjimi. - Društva so 
naši promotorji, naše ogledalo. - Že med kratkim sprehodom opaziš, 
da se v Poslovni coni nekaj intenzivno dogaja.

Po že lani na začetku leta napovedanih 30-dnevnih javnih razpra-
vah je bil decembra na seji sprejet tudi že občinski proračun za letos; 
in prav tako tudi za prihodnje leto. Se je v javni razpravi in ob 
sprejemanju z razumevanjem potrdila lanska napoved po potreb-
nem zategovanju pasu letos?

Prvič od nastanka naše občine smo pripravili in sprejeli dveletni pro-
račun. Veliko truda, dela in volje je bilo potrebno, da smo uspeli. Tudi 
30-dnevna javna razprava, v kateri ima vsa zainteresirana javnost mo-
žnost dajati svoja mnenja in dopolnitve, je nekakšna novost, ki pa se še 
ni povsem zasidrala med naše občanke in občane. Pričakujem, da se bo 
ta novost počasi uveljavila in da boste spoštovane občanke in občani, na 
vse pravne akte (ne samo na odlok o proračunu), ki so v javni razpravi, 
podali morebitne pripombe. Za sprejem obeh odlokov o proračunu pa je 
bilo, kljub zategovanju pasu, kar dovolj razumevanja, čeprav ne prav od 
vseh političnih strank in neodvisnih list. 

Je tudi zato bilo sprejeto zmanjšanje stroškov; kot je enkratni 
znesek iz proračuna ob rojstvu novorojenčkov, zmanjšanje sejnin 
in še kaj?

Lahko bi temu rekli tudi tako, čeprav je bilo ob pregledu teh stroškov 
s primerljivimi in sosednjimi občinami ugotovljeno, da smo bili pri teh 
stroških oziroma socialnih transferjih med najvišjimi. 

Na srečanju društev in klubov konec leta ste omenili in svetovali, 
naj bo delo društev letos takšno, da bo predstavljalo občino Komen-
da v slovenskem in širšem prostoru. V minulem letu je bilo takšnih 
društev in klubov kar nekaj. Se strinjate?

Kot sem omenil že na tem srečanju, je veliko društev in klubov pone-
slo dobro ime tako o svojem matičnem društvu kot tudi o naši občini 
širom Slovenije in še dlje. Lahko smo ponosni na to. Vedno več je članic 
in članov naših društev in klubov, ki so prepoznavni. Tudi oni so naši 
promotorji, naše ogledalo. 

Zdi se in sliši, da se »na bolje« premika tudi v Poslovni coni. Je 
res?

Če narediš že kratek sprehod po naši Poslovni coni, opaziš, da se tu 
nekaj intenzivno dogaja. Vedno več je zemljišč, na katerih rastejo novi 
objekti, kar nekaj zemljišč je tudi takšnih, na katerih bodo lastniki kaj 
kmalu pričeli z gradnjo svojih objektov in s tem še oživili cono in dopri-
nesli k novim delovnim mestom. Resnično se tudi v Poslovni coni Žeje 
pri Komendi premika na bolje in sama cona vse bolj dobiva svojo 
končno obliko.

Naj bo torej skupna želja, da se tisto, kar je bilo lani slabo, letos 
ne dogaja in da s skupnimi prizadevanji uresničujemo tudi težko 
uresničljive želje in cilje.

Res si želimo in upamo, da se vse, kar je morebiti bilo slabega v lanskem 
letu, ne ponovi. Trudili se bomo, da s skupnimi močmi čim bolje ustre-
žemo vsem željam, seveda vse v skladu z zakonodajo in možnostmi.
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GRADNJE

S podpisom gradbene pogodbe za nadzidavo osnovne šole v Komendi 
za štiri učilnice, ki bodo namenjene osnovnošolski dejavnosti, in treh 
kabinetov, namenjenih Vrtcu Mehurčki v Komendi 4. januarja v pisarni 
župana Stanislava Poglajna so tako rekoč začeli teči gradbeni dnevi za 
letošnje dokončanje gradnje. (Pripravljalna dela so se začela ta teden v 
ponedeljek, 23. januarja). Pogodbo sta v županovi pisarni podpisala 
župan občine Komenda Stanislav Poglajen in direktor SGP Graditelj 
Kamnik Janez Zorman s sodelavci.

Na javnem razpisu je bil za izgradnjo novih prostorov izbran SGP 
Graditelj Kamnik, ki je tudi sicer poznan kot zelo uspešen graditelj šte-
vilnih infrastrukturnih gradenj na širšem območju spodnje Gorenjske 
oziroma ljubljanske regije. 

Izgradnja novih prostorov nad šolo v Komendi bo omogočila sprosti-

Pogodba za gradnjo prostorov

tev prostorov v Osnovni šoli v Mostah za potrebe vrtca in s tem za 
krajše obdobje tudi rešila problematiko predšolske vzgoje in nastanitev 
malčkov v vrtce.

Pogodbena vrednost gradbenih del je 500 tisoč evrov brez DDV. K 
temu znesku je treba prišteti še del denarja za opremo učilnic; nekaj 

V občini so se dela na projektu Odvajanja in čiščenja odpadnih vod na 
območju Domžale-Kamnik, kanalizacijsko omrežje v Občini Komenda« 
v drugi polovici meseca decembra in v prvem tednu januarja 2017 izva-
jala pospešeno. 

Zaradi nenadnega poslabšanja vremenskih razmer, zaradi nizkih 
temperatur krepko pod 0°C (in zaradi in sneženja), je izvajalec v začetku 
drugega tedna januarja gradbena dela ustavil. 

Z deli bo nadaljeval takoj, ko bodo to omogočale zunanje temperature.
Še pred zaustavitvijo del so dela potekala na območju Most, Komen-

de, Gore in Žej, Na območju Žej (kanal Ž3) so dela končana.
Končana so tudi na območju Komende na kanalu S2, na tako imenovna-

em kanalu S3 pa še ne, s priprpavami pa se je začelo tudi na kanalu S3.

Gradnje decembra in januarja
Gora

Na območju naselja Gora sta bila konec decembra izvedena kanala 
G-4 in G-4-2. Po otoplitvijo se bodo dela nadaljevala na kanalu Go 3-1, 
G4-1 ter kanalu Go.

opreme namreč šola že ima. Celotna investicija z davkom je tako oce-
njena na 750 tisoč evrov in bo v celoti, brez zunanjih sredstev, plačana 
iz občinskega proračuna. 

Ob podpisu pogodbe so direktor Graditelja in župan občine Komenda 
s sodelavci, ravnateljica šole, direktor Vrtca Mehurčki, predstavniki 
Lokainženiringa d.o.o., potrdili, da bodo slovesno odprtje, pouk in delo 
v novih prostorih začeli tudi novo šolsko leto 2017/2018.

Izgradnja prostorov je ena največjih letošnjih investicij v občini Ko-
menda zgolj iz občinskega proračuna. Nadaljuje pa se tudi komunalna 
gradnja s kohezijskimi sredstvi. 

A. Žalar  
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AKTUALNO, ZANIMIVOSTI

Čopova diploma, Čopovo 
priznanje in Čopova pla-
keta so najvišje državne 
nagrade za izjemne uspehe 
na področju knjižničar-
stva. Letošnjo diplomo je 
prejela mag. Breda Pod-
brežnik Vukmir, ki je pred 
trinajstimi leti prevzela 
vodenje Matične knjižnice 
Kamnik, danes knjižnice 
Franceta Balantiča Ka-

mnik. Pred skoraj dvajsetimi leti je po njeni zaslugi začela delovati 
potujoča knjižnica, pred desetimi leti Krajevna knjižnica Komenda 
in za njo tudi Krajevna knjižnica Šmarca. Leta 2009 pa je knjižnica 

Čestitka Bredi Podbrežnik Vukmir
v Kamniku prejela tudi certifi kat ISO 9001.

»Breda Podbrežnik Vukmir s svojo dejavnostjo aktivno prispeva k 
promociji dejavnosti splošnih knjižnic in k širjenju zavesti o pomenu 
le-teh tako v slovenskem prostoru kot tudi v tujini ter skrbi za ugled 
stroke in knjižničarjev. Dan slovenskih splošnih knjižnic je prav z nje-
nim delom postal prepoznavna oblika praznovanja, saj se splošne knji-
žnice vsako leto 20. novembra povežejo v promocijsko akcijo ter skupaj 
nastopijo v slovenskem kulturnem prostoru. Prav po zaslugi Brede 
Podbrežnik Vukmir je ta dan postal ne le praznik knjižničarjev, ampak 
tudi praznik vseh uporabnikov knjižnic,« so zapisali v utemeljitvi njene-
ga priznanja, ki so ji ga je podelili v Plečnikovi veliki čitalnici v Narodni 
in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.

V torek, 27. decembra, sta Bredi Podbrežnik Vukmir čestitala za Čo-
povo diplomo tudi župan občine Komenda Stanislav Poglajen in direk-
torica občinske uprave v Komendi mag. Majda Ravnikar.        A. Žalar

Na praznik Svetih treh kraljev 6. januarja so članice in člani Mešanega 
pevskega zbora Svoboda Mengeš pripravili v komendski cerkvi tradici-
onalni božično novoletni koncert.

Veseli smo bili sodelovanja mlade vokalne skupine Bird-Land  iz 
Ljubljane.  Povezovalka Olga Pavlin je v napovedniku poudarila njiho-
vo mladostno navdušenje in samozavest. Skupaj pojejo šele drugo leto, 
a imajo pogumne načrte. Prepričani so, da bodo njihovo petje poslušali 
ljudje na turnejah po vsem svetu. Zimzelene slovenske popevke pred-
stavijo v drugačni preobleki in v  modernih priredbah. 

Mengšani z dirigentom Iztokom Kocenom (v zboru je že 7 Komen-
dčanov) smo pričeli koncert na koru z mašo Antona Foersterja MAŠA V 
ČAST SV. LUCIJE. Na orglah nas je spremljal Franci Banko. V drugem 
delu smo nastopili pred poslušalci v prezbiteriju s skladbami: O Sacrum 

Božično novoletni koncert
Convivium, Loccus Iste, Ave Maria, Alegorijo Alda Kumerja in Halle-
luja Leonarda Cozana s solistko Zalo Hreščak.

Pevci obeh zborov smo večer sklenili z večno in prelepo Sveto nočjo. 
Upamo, da smo poslušalce popeljali skozi lep praznični večer. Zahva-
ljujemo se poslušalcem za pozorno poslušanje in aplavz, zahvaljujemo 
se tudi gospodu župniku Zdravku Žagarju, da nam omogoči koncert v 
prelepi komendski cerkvi. Letos je cerkev sv. Petra spet prav posebno 
lepo okrašena. Upamo in želimo, da nam bo naslednje leto spet dano 
pripraviti pobožični koncert v Komendi. 

Res lepa hvala vsem poslušalcem.
Katja Tabernik

Zaradi odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča za leto 2017, Občina Komenda poziva vse lastnike 

nepremičnin, da najkasneje do 1. 2. 2017 sporočijo vse spremembe, 
povezane z odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ter 
da lahko do 31. 1. 2017 podajo vlogo za morebitne spremembe.

Prijava podatkov za odmero:
Vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
pozivamo, da najkasneje do 1. 2. 2017 Občini Komenda sporočijo 
vse spremembe, ki so povezane oz. vplivajo na odmero NUSZ za leto 
2017, zlasti naslednje: 

- sprememba zavezanca, 
- sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti prostora, objekta ali 

zemljišča, 
- sprememba poslovne ali stanovanjske površine, 
- sprememba stalnega prebivališča oziroma naslova zavezanca, kjer 

sprejema poštne pošiljke in podobno. 

OBVESTILO
Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ v letu 2017

Zavezanci so tudi med letom dolžni na navedeni naslov sporočiti 
vse spremembe, ki vplivajo na določitev višine nadomestila in spre-
membo statusa zavezanca najpozneje v 30 dneh od nastanka spre-
membe. 

Če zavezanec nastalih sprememb ne sporoči, se za odmero uporabi-
jo podatki, s katerimi razpolaga občina, ali se lahko pridobijo brez 
sodelovanja zavezanca.

Zahtevek za oprostitev in prijava spremembe se vloži v sprejemni 
pisarni Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, ali pa se 
ga posreduje po e-pošti na naslov: obcina@komenda.si

Vse dodatne informacije in vpogled v podatke zavezanci lahko pri-
dobijo v času uradnih ur na Režijskemu obratu Občine Komenda ali na 
tel. št. 01/724 74 10.

Datum: december, 2016
Stanislav Poglajen

Župan
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OBJAVE

Subvencija kosila
S 1. 2. 2017 pripada subvencija kosila učencem, ki se redno šolajo in 

so prijavljeni na kosilo ter pri katerih povprečni mesečni dohodek na 
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto 
povprečne plače v Republiki Sloveniji. Tem učencem pripada subvenci-
ja za kosilo v višini cene kosila. Staršem učencev, ki so trenutno že 
upravičeni do subvencije kosila v višini 40% ali 70%, bodo šole za 
mesec februar 2017 upoštevale novo 100% višino subvencije in jim ni 
potrebno na novo vlagati vlog – to velja samo za tiste, ki imajo KU 
priznano na podlagi odločbe za OD ali DS, ne pa tudi za tiste, ki jo 
imajo na podlagi posebne vloge in odločbe za KU. Tem bo pravica pri-
znana z novim šolskim letom oziroma, ko bodo po izteku veljavne od-
ločbe vložili novo vlogo. 

Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek
S 1. 2. 2017 se na področju denarne socialne pomoči in varstvenega 

dodatka s spremembo Zakona o socialno varstvenih prejemkih kot pre-
moženje pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka ne upošteva stanovanje ali hiša, v kateri oseba de-
jansko prebiva, ima prijavljeno stalno prebivališče in katere vrednost 
hkrati ne presega ali dosega višine 120.000,00 EUR. 

Omejitev dedovanja zapustnikovega premoženja se bo po novem iz-
vedla le v primeru, če se bo v zapuščinskem postopku ugotovilo, da je 
zapustnik užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu in je 
prejemal denarno socialno pomoč oz. varstveni dodatek, ker je imel v 
lastni stanovanje ali hišo, v kateri je dejansko prebival in imel prijavlje-
no stalno prebivališče, katerega vrednost je presegala 120.000,00 EUR 
in ki si s tem stanovanjem preživetja začasno ni mogel zagotoviti zaradi 
okoliščin na katere ni mogel vplivati. Omejitev dedovanja se v tem pri-
meru izvede do višine vrednosti prejete denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka. Zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve v 
korist RS se bo po novem v ZK vpisala v zgoraj omenjenem primeru, v 

Novosti na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
katerem se bo ugotovilo še, da je samska oseba ali družina v zadnjih 24 
mesecih denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek prejela več kot 
18 krat in pod pogojem, da soglaša za vpisom zaznambe.

Sprejete spremembe zakonodaje tako črtajo institut zaznambe prepo-
vedi odtujitve in obremenitve na nepremičninah v lasti upravičenca do 
denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Vrhovno sodišče RS 
bo po uradni dolžnosti izbrisalo vse zaznambe prepovedi odtujitve in 
obremenitve nepremičnin v korist RS, ki temeljijo na odločbi centra za 
socialno delo o upravičenosti do denarne socialne pomoči oz. varstve-
nega dodatka izdani po 1. 1. 2012. Pri vlogah vloženih po 01. 01. 2017 
se bodo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin vpisovale 
skladno z novimi zakonskimi pogoji in se bodo le ta vpisale šele po 
preteku 18 mesecev po začetku uporabe novega zakona tj. 18. mesecev 
od 1. 2. 2017.

Omejitev dedovanja po Zakonu o dedovanju po starem se ohrani za 
upravičence do denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka, ki so 
bili do omenjenih pravic upravičeni v skladu z zakonskimi določbami, 
veljavnimi do začetka uporabe novele zakona. Omejitev dedovanja se 
izvede v enakem obsegu, kot ga določa trenutno veljavna zakonodaja, to 
je do višine:

2/3 prejetih sredstev, ki jih je zapustnik prejel iz naslova prejema-  ●
nja varstvenega dodatka
do višine prejete denarne pomoči, zmanjšane za 12 najvišjih me-  ●

sečnih zneskov, nato pa zmanjšanje še za 1/3 od preostalih mesečnih 
zneskov prejete pomoči, če je zapustnik omenjeno pomoč prejemal 
več kot 12 mesecev.

Še vedno so polnoletni otroci dolžni po svojih zmožnostih preživljati 
svoje starše, če ti nimajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje in si jih 
ne morejo pridobiti na drug način. V postopkih ugotavljanja upraviče-
nosti do varstvenega dodatka se bo torej znotraj centrov za socialno 
delo pri vsakem posameznem primeru torej ugotavljala preživninska 
zmožnost polnoletnih otrok.

Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) bo 
tudi letos denarno pomagala občanom Občine 
Komenda, ki so se znašli v trenutni hudi de-
narni stiski.

Ustanova bo pri dodeljevanju denarne pomoči upoštevala le dokumen-
tirane prošnje: 

popolni osebni podatki,   ●
navedena izrazita materialna in denarna stiska,   ●
bančne izpiske zadnjih treh mesecev,   ●
priporočilo za pomoč Centra za socialne zadeve Kamnik, Župnij-  ●

ske Karitas Komenda ali krajevne organizacije Rdečega križa. 

Predlagatelj je lahko tudi posameznik, ki ve za človeka v svojem 
okolju, ki je v izraziti materialni in denarni stiski. Zaradi verodostoj-

JAVNI RAZPIS ZA SOCIALNO POMOČ 
Denarna pomoč občanom v hudi stiski

nosti v predlogu predlagatelj navede tudi svoje osebne podatke. 
Ker so denarna sredstva omejena, bo Ustanova dala prednost resnič-

no najbolj potrebnim ljudem, pred tem pa bodo za to odgovorne osebe 
pri njej skrbno pregledale vsako prošnjo. 

Denarna pomoč bo prednostno dodeljena v obliki plačila položnic 
ali računov.

Vloge oddajte z vsemi zahtevanimi pogoji v pisni obliki do 28. fe-
bruarja 2017 na sedež ustanove UPPG, Zajčeva 23, 1218 Komenda. 
Na kuverto napišete: Odbor za dodeljevanje socialne pomoči. 

Za pomoč pri oblikovanju prošnje lahko pokličete 041 589 785.

Helene Drolc
predsednica odbora za dodeljevanje socialne pomoči

Štefan Petkovšek 
predsednik uprave UPPG

Ustanova Petra Pavla Glavarja vas vabi na koristna predavanja iz cikla »Znanje za zdravje«
»Kako pridelati zdrave vrtnine in ohraniti okolje čisto in zdravo« - ponedeljek, 30. 1. 2017, ob 18 uri,

»Osnove gnojenja in varstva rastlin v domačem vrtu na naravi prijazen način« -  ponedeljek, 20. 2. 2017, ob 18 uri.

Predavala bo ga. Miša Pušenjak, KGZS KG zavod Maribor,v prostorih Doma krajanov Antona Breznika na Križu, 
Križ 3c, Komenda. 

Predavanje bo imelo zaradi vrednosti svojo ceno 10.00 EUR - zaradi pokrivanja stroška izvajalcu, kot tudi zaradi podpore k nadaljnjim ra-
znovrstnim aktivnostim naše Ustanove.

Ustanova Petra Pavla Glavarja 

Znanje za zdravje
Predavanje Miše Pušenjak
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ZANIMIVOSTI, OBJAVA

Jaslice
Mi v njih in one v nas. 
Vsak s svojo zgodbo. 

Ob njih ne moreš lagati. 
Si ali nisi od Boga 

ali le ena izmed fi gur tega sveta.
Jezušček izteza ročice.

Kdo jih bo prijel, ga vzel v roke, 
sprejel njegovo besedo v srce?

Ponižno vztrajam ob njih.
Zadnji pastir. 

Čul bom do konca.
Ko bodo že vsi odšli, 

bom šel po prstih do hlevčka,
z darilom samega sebe v rokah. 

Potipaj me, Jezus,
položi svoje ročice v moje roke, 

da bo moja obljuba zvestobe Tebi postala dejanje, 
ko bom prižigal ognje veselja po holmih,

vriskal čez polja: Jezus se je rodil!
Rodimo se še mi z njim

za srečo, ljubezen in mir.
Naj božič zaživi v nas! 

 Jožef Pavlič 
(Na božič 2016 po jutranji maši v komendski župnijski cerkvi)

Jaslice v komendski župnijski cerkvi sv. Petra so lani pred božičem posta-
vili Marko Grilc, Andrej Gašperlin, Sebastijan Strnad (vsi Moste), Janez 
Ravnikar (Komenda) in Janez Pogačar (Gora). Marko Grilc si jih je tokrat 
zamislil malo drugače, kot prejšnja leta – v dveh delih, idejo za takšno 
postavitev pa je dobil ob ogledu jaslic v šenčurski župnijski cerkvi. Prvi, 
glavni del jaslic pod ambonom, s hlevčkom, Jožefom, Marijo in Jezuščk-
om, pastirji, ovčkami, tremi Modrimi in kamelo in drugim, kar spada h 
»klasični« postavitvi jaslic, drugi del jaslic pri prvem desnem stranskem 
oltarju od slavoloka sv. Andreju s podružničnimi cerkvami sv. Boštjana v 
Mostah, Spreobrnjenja sv. Pavla na Križu in sv. Klemena v Suhadolah s 
podružničnimi znamenji vred. S tem je še vedno ostal zvest svoji osnovni 
zamisli jaslic: upodobitvi Jezusovega rojstva v Betlehemu in predstavitvi 
komendske župnije. Njeno središče z župnijsko cerkvijo sv. Petra je, kot 
se spodobi, obdržal v prvem delu jaslic, na novo pa izdelal in dodal župni-
šče, kaplanijo in Glavarjevo knjižnico. Rezbar Andrej Gašperlin je na 
novo izrezljal cerkveno dvorišče z dohodi in dovozom nanj. Marko 
Grilc je že prejšnja leta izdelal vse cerkve v komendski župniji (zvonike 
je izrezljal Andrej Gašperlin), mlin, vodnjak, kmečke hiše, kozolec to-
plar, pastirske stanove in še veliko drugega, kar krasi in bogati jaslice.

Župnik Zdravko Žagar se je strinjal s takšno postavitvijo jaslic, kot 
smo jo v letošnjem letu videli in občudovali številni komendski župljani. 
Idejnega avtorja jaslic in postavljavce je pohvalil, pohvale pa so bili 
deležni tudi od marsikaterega župljana. Največ jim je pomenilo, da jim 
je zamisel uspela, ter občudujoči pogledi najmlajših obiskovalcev. To 
jim je odtehtalo dvodnevni trud postavitve, da o velikem številu ur za 
izdelavo novih pridobitev v jaslicah niti ne govorimo. Marko Grilc pa je 

Nova podoba komendskih jaslic
prav na sveti večer v trenutkih drugega opravila doživel zelo bridko iz-
kušnjo – krajo orodja v sami cerkvi, ki ga je uporabljal pri postavitvi 
jaslic. Očitno zlikovcem tudi sam sveti večer ni več svet!

Jožef Pavlič 

Skladno s 4. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Akta o 
ustanovitvi Zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste 
– Križ (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 11/16) sklicujem 

zbor uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki bo 
v sredo, 1. februarja 2017, ob 18. uri, v prostorih Občine 

Komenda – velika sejna soba na Glavarjevi cesti 104 v Komendi. 
Predlagam naslednji DNEVNI RED:

Volitve predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane 
javnosti v Svet Zavoda KKS KOMOK

Obrazložitev sklica:
Občinski svet Občine Komenda je na svoji 16. redni seji, dne 24. 11. 
2016, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi 
zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda-Moste-Križ (KO-
MOK), ki je začel veljati 27. 12. 2016. Skladno z 10. členom Odloka 
o spremembah akta je v treh mesecih od pričetka veljavnosti odloka 
med drugim potrebno opraviti tudi vse aktivnosti v zvezi s konstituira-
njem organov zavoda.

OBČINA KOMENDA - ŽUPAN

VABILO
Organ upravljanja v zavodu je svet zavoda, ki šteje tri (3) člane, od 

katerih je en (1) predstavnik ustanovitelja, en (1) predstavnik upo-
rabnikov oziroma zainteresirane javnosti in en (1) predstavnik v 
zavodu zaposlenih delavcev. 

Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti volijo 
uporabniki na zboru uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki 
ga skliče predsednik sveta zavoda oziroma v primeru, da predsednik 
sveta zavoda še ni imenovan oziroma mu je potekel mandat, zbor 
skliče župan. Zbor uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti je 
sklepčen, če je na njem prisotnih najmanj 20 uporabnikov oziroma 
članov zainteresirane javnosti. Če zbor ob sklicani uri ni sklepčen, se 
začetek zbora preloži za pol ure. V tem primeru je zbor sklepčen ne 
glede na število udeležencev. Na zboru uporabnikov oziroma zaintere-
sirane javnosti kandidate za člane sveta lahko predlaga vsak uporabnik 
oziroma član zainteresirane javnosti. 

Številka: 030-0001/2017
Datum: 20. 01. 2017

 Stanislav Poglajen, l.r.
Župan Občine Komenda
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POLITIKA

IZ POSLANSKE PISARNE

Julijana Bizjak Mlakar

Zakon o varstvu okolja občinam nalaga zbira-
nje, obdelavo in odlaganje komunalnih odpad-
kov. Za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov 
je vsaka občina dolžna vzpostaviti en zbirni 
center, dodatno pa še enega za vsako naselje, 
ki ima več kot 8.000 prebivalcev. Državna in-
špekcija je že opozorila, da bi morala občina 
Komenda zgraditi en center za ločeno zbiranje 

komunalnih odpadkov.
Sedanji predpisi so zelo birokratski in neživljenjski, saj onemogočajo 

skupno gradnjo centrov, kljub želji in dogovoru dveh občin. Na območju 
občine Komenda imamo že danes vsem dobro znani zbirni center v 
Suhadolah (Drnovo), ki ga koristimo tako občani občine Komenda kot 
tudi Kamnika. Državni birokrati od občine Kamnik in Komenda zahte-
vajo, da vsaka občina zgradi svoj center za ločeno zbiranje odpadkov. 
Obe občini pa sta jasno povedali, da želita graditi skupni center v Suha-
dolah (v okviru sedanjega zbirnega centra), saj bi si s tem razpolovili 
stroške gradnje in kasnejšega vzdrževanja. Če bi državni birokrati dovo-
lili skupno gradnjo in sodelovanje obeh občin, bi vsaka občina privarče-

Občina Komenda lahko privarčuje 
400.000 evrov

vala najmanj 400.000 €. Po sedanjih predpisih morata torej obe občina 
zgraditi svoj zbirni center. 

Kot poslanec sem več let prosil ministrstvo za okolje in prostor, da naj 
prisluhnejo zdravemu razumu v primeru gradnje centrov in spremenijo 
predpise. Če se dve občini pisno dogovorita, da želita skupaj graditi 
center, bi jim to morali omogočiti. Ministrstvo za okolje in prostor že od 
leta 2012 obljublja, da bo spremenilo Uredbo o komunalnih odpadkih, 
ki bi te zastarele predpise glede standardov za vzpostavitev zbirnih 
centrov posodobila in spremenila. Ker ministrstvo v štirih letih ni uspe-
lo spremeniti neživljenjskih predpisov, sem spremembo zakona spisal 
sam in jo vložil v parlamentarno proceduro. Zakon je že prestal prvo 
oviro. Državni svet je zakon podprl brez glasu proti. 

Novela zakona o varstvu okolja, ki sem jo vložil v parlamentarno 
proceduro, sledi zdravemu razumu in omogoča dogovor med obči-
nami. Z vidika gospodarnosti je takšen pristop nujen. Pomembno pa 
je tudi to, da bo sprejetje mojega zakona pomenilo 800.000 € pri-
hranka za obe občini. V začetku februarja s proceduro začnemo še v 
Državnem zboru.

Matej Tonin, poslanec

Matej Tonin, poslanec

IZ POSLANSKE PISARNE

Občani me pogosto prosijo za posredovanje 
pri njihovih težavah z različnimi javnimi in-
stitucijami. Menijo, da so uradni postopki 
počasni in nepravični, precej pa je tudi soci-
alnih problemov. Če je možno, prispevam k 
rešitvam težav.

Poslanci se angažiramo tudi, kadar bi vla-
dni predlogi zakonov utegnili škoditi intere-
som občanov oziroma javnemu interesu. 
Včasih smo poslanci pri svojih prizadevanjih 
uspešni, včasih pa ne. Tako mi je uspelo, da 
je minister Boris Koprivnikar opustil pre-

dlog, s katerimi bi se odvzelo pravno subjektiviteto javnim zavodom z 
manj kot 15 zaposlenimi. V kolikor bi se njegov predlog realiziral, bi 
imeli muzeji, knjižnice, galerije in nekateri drugi javni zavodi, pa tudi 
občine, hude fi nančne, kadrovske in druge težave. Podobno je bilo treba 
reševati obstoj Urgence v Kamniku, brez katere bi bili ogroženi zdravje 
in življenja naših občanov. 

Nedavni predlog ministrice za delo, družino in socialne zadeve o re-
organizaciji centrov za socialno delo daje prednost Domžalam pred 
Kamnikom. Bomo Kamničani spet izgubili del javnih služb?

Reorganizacija Centrov za socialno delo 
Predlogi v škodo zdravstvenih domov in pacientov

Ponovno se pojavljajo apetiti po privatizaciji javnih zavodov. Izguba 
javne zdravstvene, šolske, socialne, kulturne in druge infrastrukture bi 
ogrozila sisteme socialne in zdravstvene varnosti ter dostopnost javnih 
storitev. 

Realizacija nedavnega Predloga sprememb in dopolnitev zakona o 
zdravstveni dejavnosti bi imela hude posledice za zdravje ljudi. Predlog 
spodbuja mešanje javne in zasebne zdravstvene dejavnosti, s praktično 
doživljenjskimi koncesijami pa v nasprotju z javnim interesom utrjuje 
položaj pridobitnega opravljanja zdravstvene dejavnosti zasebnikov oz. 
gospodarskih družb v okviru javne mreže zdravstvene dejavnosti. Vse-
buje pa še številne druge določbe v škodo javnega nepridobitnega 
zdravstva, kar seveda ni v korist  pacientov.  

Predlog med drugim predvideva obstoj zdravstvenih domov, ki ne bi 
več opravljali nobene zdravstvene dejavnosti, ampak bi le še organizira-
li delo koncesionarjev. Ob tem pa zdravstvenim domovom ni podeljenih 
nobenih vzvodov moči, da bi takšno delo sploh lahko opravljali. Neu-
strezen predlog je razlog, da sem ministrici za zdravje na letošnji janu-
arski seji državnega zbora postavila ustno poslansko vprašanje o predlo-
gu zakona. Vprašanje lahko pripomore k seznanitvi javnosti s problemom 
in k umiku spornih vsebin iz predloga zakona.

Mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka 

V mesecu januarju seje občinskega sveta ne 
bo, a je čutiti prisotnost delovne vneme. Na 
praznike pa ostajajo le spomini. Navsezadnje 

je tako tudi prav. Vse je potrebno podrediti zastavljenim ciljem in leto 
končati v boljši kondiciji kot preteklo. Boljše za vse ljudi v Sloveniji, 
za lepšo prihodnost. V N.Si je optimistično vzdušje, delovnega elana 
ne manjka. Naši poslanci redno podajajo strokovno argumentirane 
predloge zakonskih sprememb za področja, ki jih zastopajo. Upanje 
ostaja, navkljub vsem težavam, ki se dnevno kažejo. Odgovorni, ki 
imajo moč vplivati v prid vseh nas, ne naredijo dovolj, da bi se karkoli 
v naši lepi deželi korenito spremenilo. Tako smo preko medijev že se-
znanjeni z zdravstveno reformo, a ne zasluži tega imena, kajti ministri-
ca je nadela »zanko« državljanom. Aktivni predstavniki krščanskih 
demokratov, pa tudi podobno misleči ljudje po celi Sloveniji, imajo 

napredne misli, vizijo za prave ukrepe. Predvsem mlajši so se skozi vsa 
leta osamosvojitve na praktičnih primerih učili in dodobra spoznali, kaj 
je dobro za našo državo, kakšni ukrepi bi prinesli uresničitev pričako-
vanj iz pred četrt stoletja. Čas je za »preskok« v miselnosti in odloči-
tvah. Sprejmimo izziv. Če bomo te prizadevne mlade množično podpr-
li vsi, ki v imenu »krščanski demokrati« začutimo del sebe, doto 
staršev, ki temelji na vrednotah, bo naša dežela počasi, a zagotovo za-
cvetela, sicer pa bo ranjena še naprej capljala za pravno in demokratič-
no urejeno državo. V N.Si nima nihče težave pogledati naokoli, spreje-
ti pobude ali predloge drugih. Zatorej naj ovire kot so, »ta ni naš«, 
premaga ljubezen do domovine. 

Krščanski demokrati
OO NSi Komenda
Danica Zmrzlikar

»Po novem letu boljše bo«
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Dr. Janez Evangelist Krek (Sv. Gregor nad Sodražico, 27. 11. 1865 – Št. 
Janž na Dolenjskem, 8. 10. 1917), teolog, sociolog, politik, organizator, 
pisatelj in časnikar, spada med velike Slovence. Njegovo veličino bodo 
odkrivale in osvetljevale slovesnosti in dogodki v Krekovem letu, ki se 
je začelo 27. novembra 2016 na 151. obletnico rojstva z mašo in pola-
ganjem venca na grob Janeza Evangelista Kreka na Žalah v Ljubljani, 
sklenilo pa se bo 8. oktobra 2017, ko se bomo spominjali 100. obletnice 
njegove smrti. V tem letu organizacijski odbor pripravlja številne prire-
ditve. Prav bi bilo, da bi bila katera od njih tudi v Komendi, saj je Janez 
Evangelist Krek v mladih letih obiskoval tukajšnjo osnovno šolo, njegov 
oče Valentin Krek pa je bil v Komendi učitelj in organist. Pohvalno pa 
je, da je tudi naša občina podprla prireditve v Krekovem letu, saj je s 
tem pokazala, da zna ceniti može, ki so živeli in delovali na njenih seda-
njih tleh, predvsem pa naredili kaj velikega za Komendo in vso Slove-
nijo. Obudimo spomin na to, kaj je bilo takega pri dr. Janezu Evangelistu 
Kreku in bodimo veseli in hvaležni, da se je ta veliki Slovenec »kalil« 
tudi na naših tleh. To naredimo ob dokumentih v župnijskem arhivu v 
Komendi in drugih dokumentarnih virih in literaturi.

Ob smrti dr. Janeza Evangelista Kreka (8. oktobra 1917) je tedanji 
komendski župnik Valentin Bernik (v Komendi je bil župnik od leta 
1909 do 1927) zapisal v Kroniko župnije Komenda: »Dne 8. oktobra 
zvečer okoli 10. ure umrl dr. Janez Krek v Šentjanžu na Dol., priševši 
bolan iz Dalmacije. Rojen pri sv. Gregoriju na Dol. 27. nov. 1865, bil tu 
v župnišču (komendskem) vzgojen, kjer je imel oče Valentin Krek kot 
učitelj in organist stanovanje v spodnjih prostorih. Leta 1873 se bere 
njegovo ime med pohvaljenimi učenci drugega razreda komendske 
ljudske šole (Zlata knjiga učencev komendske ljudske šole je sedaj v 
učiteljskem muzeju v Ljubljani). Postal je prof. bogoslovja in bil dežel-
ni poslanec kmečkih občin kamniškega okraja od 1908 (21. febr.), dr-
žavni poslanec pa od 1897–1900, od 1907 za kamniški okraj.«

Župnik Bernik nato navaja besede, ki jih je ob Krekovi smrti o njem 

Po stopinjah velikega Slovenca
Občina Komenda med pokrovitelji Krekovega leta (2016–2017)

zapisal Slovenec 9. oktobra 1917 v 231. številki. Piše, da je bil Krekov 
pogreb 13. oktobra 1917 ob treh popoldne v Ljubljani in da so se ga iz 
Komende udeležili Krekov prijatelj in sošolec Andrej Mejač, kaplan 
Janez Černilec in občinski svetovalec Franc Zadrgal. Ob pogrebu je tudi 
v Komendi zvonilo, iz zvonika je visela žalna zastava, za rajnega je bila 
darovana črna peta maša z libero. Da so Komendčani resnično žalovali 
za svojim nekdanjim župljanom, so izpričevale črne zastave tudi na 
javnih zgradbah.

V Kroniki župnije Komenda je ohranjen tudi zapis o Krekovem ta-
boru 31. avgusta 1919 v Komendi, torej manj kot dve leti po smrti 
Janeza Evangelista Kreka. V Komendi so ga priredili, ker je bil njegov 
oče Valentin učitelj v tukajšnji ljudski šoli, požgani med drugo svetov-
no vojno, njegov sin Janez pa jo je tudi obiskoval nekaj časa, dokler se 
niso Krekovi po smrti očeta Valentina leta 1874 preselili v Selca. Ko-
mendsko katoliško slovensko izobraževalno društvo je leta 1919 v 
spomin na to oskrbelo spominsko ploščo nad glavnim vhodom v šolo. 
Napis je izklesal Al. Vodnik iz Ljubljane po črkah prof. Vurnika, pisalo 
pa je: Dr. Jan. Ev. Krek *1865–1917* Naš prvi borec za jugosl. ujedinje-
nje* je na tej šoli prejel prve nauke, ko je bil tu za učitelja njegov oče 
Val. Krek. Oskrbelo tukajšnje kat. sl. izobr. društvo l. 1919, ko so skle-
pali svetovni mir. 

Ta plošča je danes v Glavarjevi spominski sobi v Glavarjevi knjižnici 
v Komendi, pred propadom pa jo je rešila ozaveščena domačinka Mari-
ja Ravnikar.

Mlaje s slavoloki za Krekov tabor v Komendi so postavili vaščani 
bližnjih vasi. Komendčani so imeli vidno vlogo tudi pri organizaciji 
samega tabora in kot govorniki na njem. »Pozdrav in sprejem je bil pred 
gasilnim domom: župnik (Valentin Bernik) v imenu župnije, A. Mejač 
– podpredsednik kat. slov. izobr. društva – v imenu tega društva in so-
šolcev dr. Kreka.« Popoldne so slovesno odkrili lepo spominsko ploščo 
v čast dr. Janezu Evangelistu Kreku nad portalom tedanje ljudske šole v 

Oktobra 2005 je občinski svet sprejel spremembo Pravilnika o enkra-
tnem denarnem prispevku za novorojence v občini v višini 208,65 evra. 
Po takratnih podatkih je na leto bilo 90 do 100 vlog za uveljavitev pra-
vice do denarnega prispevka ob rojstvu otroka. Pogoj za dodelitev pri-
spevka je bilo stalno prebivališče enega od staršev otrok v občini in 
pravočasna oddaja vloge najkasneje leto dni po rojstvu otroka. 

Na novembrskem kolegiju župana lani pa je bilo z vodji svetniških 
skupin dogovorjeno, da se višina veljavnega prispevka zniža za 50 od-
stotkov. Občinski svet je z nekaterimi razmišljanji na seji novembra 
potem predlog sprejel. Tako sedaj znaša denarni prispevek za novoro-
jenca od 1. januarja letos 100 evrov neto.

A. Ž. 

Novorojenčkom 100 evrov OBVESTILO
Občina Komenda obvešča, da bodo od 1. 2. 2017 na spletni strani 
Občine Komenda www.komenda.si objavljeni naslednji javni razpi-
si s pripadajočo razpisno dokumentacijo:

Javni razpis za sofi nanciranje humanitarnih programov za leto 
2017

Javni razpis za sofi nanciranje programov na področju kulture v 
občini Komenda za leto 2017

Javni razpis za sofi nanciranje programov športa v občini Komenda 
za leto 2017

Občina Komenda

Ministrstvo za okolje in prostor je dimnikarske družbe, ki so in bodo 
pridobile ustrezna dovoljenja in licence uvrstilo na seznam za opravlja-
nje dimnikarskih storitev. Seznam je objavljen na spletni strani ministr-
stva in se sproti dopolnjuje.

Objava seznama hkrati pomeni, da lahko dimnikarske storitve odslej 
opravljajo zgolj še družbe s pridobljenim dovoljenjem po ZdimS, izva-
jajo pa dimnikarji s pridobljeno licenco.

Uporabniki lahko odslej izberejo iz omenjenega seznama dimni-
karsko družbo za opravljanje storitev na njihovi kurilni napravi za 
obdobje najmanj 12 mesecev najkasneje do 30. junija 2017.

Dimnikarske storitve 

Sprememba zakona 
Novi Zakon o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16, v nadaljevanju ZdimS) prinaša za 
uporabnike dimnikarskih storitev spremembe pri izbiri dimnikarja.

V primeru, da do takrat izbora ne opravijo, se šteje, da so izbrali 
izvajalca, ki je na dan 31. decembra 2016 opravljal dimnikarsko 
dejavnost na območju, kjer se nahaja njihova kurilna naprava.

Do konca leta 2016 je na območju občine Komenda dimnikarsko de-
javnost opravljalo DIMNIKARSTVO DOVRTEL, d.o.o., Koroška cesta 
45, 4000 Kranj.

Več informacij in seznam SEZNAM DIMNIKARSKIH DRUŽB, 
19.1. 2017 se nahaja tudi na spletni strani Občine Komenda v zavihku 
»Obvestila«

Občina Komenda
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Komendi, ki je Kreku dajala prvo šolsko učenost in modrost. Govoril je 
dr. Izidor Cankar, tedanji prefekt Marijanišča v Ljubljani, orglal pa je 
ljubljanski stolni kanonik in skladatelj dr. Franc Kimovec. 

Komendčani tudi niso pozabili na očeta Janeza Evangelista Kreka 
Valentina Kreka, ki je leta 1874 med službovanjem v Komendi hudo 
zbolel, umrl in so ga pokopali na komendskem pokopališču. Preskrbeli 
so mu spominsko ploščo z napisom: Valentin Krek, učitelj, roj. v Selcih 
2. 2. 1837, umrl v Komendi 4. 3. 1874.

Dr. Janez Evangelist Krek je tudi pozneje rad prihajal v Komen-
do. Večkrat se je oglasil pri Perčevih pa tudi drugod, saj je imel v Ko-
mendi dobre znance in prijatelje. Eden izmed njih, Andrej Mejač, je 8. 
oktobra 1932 v Slovenca, št. 231, zapisal: »Perčevo hišo in Perčevega 
Janeza je dr. Krek ves čas svojega življenja ohranil v najboljšem spomi-
nu. Ko se je Janez pred pustom leta 1898 oženil, je prišel na ženitnino in 
bil izredno židane volje. Tudi ob raznih predavanjih in shodih se je nas 
njegovih komendskih prijateljev iz otroških let zelo rad spominjal.«

Andrej Mejač, sošolec Janeza Evangelista Kreka v Komendi, je v 
omenjenem spominskem prispevku ob 15. obletnici Krekove smrti z 
naslovom Učiteljev Janezek (tako so mu leta 1872, ko je bil star sedem 
let, pravili v Komendi), zapisal, kako je Janezek svoje sošolce pa tudi 
starejše dečke močno prekašal po bistroumnosti. Skupne vaške prigode 
ne kažejo le na Janezkovo nagajivost in iznajdljivost, marveč tudi že na 
zgodnji čut za višje vrednote, ko je hotel kamniško Veroniko »rešiti 
hudobe, pa tri cerkvice videti«.

Da je v Komendi preživljal srečna in vesela otroška leta, izpričuje 
tudi pripovedni spis Mlada prijatelja, ki ga je Krek objavil 1. julija 
1881 kot 16-letni dijak v Vrtcu, je pa tudi v prvem zvezku njegovih 
izbranih spisov na strani 108. Prijatelj Pavlek je Janez Čebulj, po do-
mače Perčev Janez s Potoka, Ivanek pa je Janez Krek sam, je zapisal 
krajevni kronist Andrej Mejač. 

»Ob Krekovem času je bila pri Percu tudi gostilna, gospodarila pa sta 
tam Janez in Katarina Čebulj. Bila sta radodarna in Krekovim staršem 
zelo naklonjena. Janezek učiteljev je bil tam kakor doma in je; kakor 
sam pravi, pri Percu večkrat prenočeval. Bil je pogosto deležen onih 

dobrot, ki jih je nudila ta pristna hiša svojim mladim junakom v obliki 
zdrave kmečke hrane in tečnega ajdovega kruha,« je zabeležil Andrej 
Mejač. 

Po Krekovih zamislih se je v Komendi že zgodaj razvilo zadružni-
štvo, nastali pa sta tudi hranilnica in posojilnica.

Prav bi bilo, da bi se dr. Janeza Evangelista zaradi vsega, kar je nare-
dil za Komendčane in Komendo, tudi pri nas spomnili s kakšno priredi-
tvijo in poimenovanjem dejavnosti po njem, kakor po Glavarju. Kreko-
vo ulico že imamo, lahko pa bi imeli še veliko več. Tako bi tudi 
nadaljevali njegovo veliko buditeljsko, izobraževalno, zlasti pa člove-
koljubno delovanje v Komendi in po vsej Sloveniji. 

Jožef Pavlič

Valentin Krek, oče dr. Janeza Evangelista Kreka, se je rodil 2. fe-
bruarja 1837 v Selcih, mati Marija, rojena Štupica, pa 8. aprila 
1843 v Sodražici kot hčerka tamkajšnjega polgruntarja in župana. 
Valentin je bil na začetku leta 1869 zaradi povečujoče se družine in 
zato potrebe po večjih dohodkih premeščen od Sv. Gregorja nad 
Sodražico za učitelja v Komendo, kjer je bil tudi organist. Družina 
je stanovala v župnišču, šola pa je bila še v graščini. Ko so sezidali 
novo šolo (leta 1874), se je učitelj Valentin z družino preselil v nove 
prostore, ki pa niso bili še presušeni. Zaradi velike vlage so bili 
družinski člani pogosto bolni, bolehal je tudi oče Valentin. 4. marca 
1875 je v Komendi umrl zaradi zastrupitve krvi, star komaj 38 let. 
Pokopali so ga na komendskem pokopališču, nanj pa spominja 
preprost nagrobni kamen. Vdova Marija se je nato s petimi otroki, 
najmlajši sin Ignacij se je rodil po očetovi smrti, preselila v Selca, 
kjer je po možu podedovala hišo »v Štoku« brez zemljišča, kjer je 
odprla trafi ko in majhno trgovino ter ob skromni pokojnini preži-
vljala šest otrok. Valentinov prvorojenec Janez je v Komendi kot 
otrok in učenec – ljudsko šolo je obiskoval pri svojem očetu – pre-
živel šest let. Ta leta je opisal kot petošolec (16-letni dijak) v svojem 
prvem natisnjenem spisu Mlada prijatelja (Vrtec 1881; Izbrani 
spisi I., 108–111).

Januar 2016 se je začel in nadaljeval s pesmijo in kulturo. 16. januarja 
je Ustanova Petra Pavla Glavarja pripravila prvi novoletni koncert z 
gostjo Shirlie Roden, Škotinjo, zaljubljeno v Slovenijo. » Kako lepo« je 
dala naslov prireditvi. Sodelovalo je tudi Kulturno društvo Komenda in 
Občina Komenda. Dobrodelni vokalno-instrumentalni glasbeni opus 
Shirlie Roden, so obogatili še otroci O Š Komenda-Moste in Mešani 
pevski zbor DU Komenda, citrarji in obiskovalci dodobra napolnili 
dvorano DOM v Komendi.

Nadaljevali smo upokojenci s petjem, kulturo in igro na prireditvi 
Skupaj se imamo fl etno. Na praznik Sv. Treh kraljev pa smo v cerkvi sv. 
Petra pripravili pobožični koncert pevci MPZ Svoboda Mengeš z naslo-
vom »Petje kot hrana«. Ognjeni muzikanti so širili petje in veselo raz-
položenje v Športni dvorani Komenda. Kulturniki Kaj ti mar, vsako leto 
na svoj način proslavijo praznik Dan kulture.

Župan je napovedal, da nas čakajo težki časi, a sedaj, ko smo že v 
letu 2017, lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da so jadra barke usmer-
jene v pravo smer, občani nismo občutili poslabšanja kvalitete življenja, 
so pa morala vsa društva, saj nas je okrog 60 bolj racionalno in pred-
vsem pregledno voditi skrb o izdatkih. Ponovoletno srečanje predstav-
nikov društev je bilo v znamenju čestitk in dobrih želja za uspešno 
nadaljevanje dela. V dobro vseh nas se bo dogajalo, gradilo, obnavljalo. 
Največji zalogaj pa bo kanalizacija - projekt šestih občin. V dobro vseh 
nas občanov moramo sodelovati in pomagati, da bo prihajalo do čim 
manj zapletov.

Kot že tradicionalno je Kmetijsko-obrtni sejem pokosil vse presež-
ke. Skupno so se uspešno predstavili tudi podjetniki občine v skupnem 
šotoru. Kasaštvo in konji kot način življenja pa pravijo člani in ljubitelji 
kasaškega športa. Izvrstni tekmovalci in konji iz Komende presegajo 
slovenske meje, a za take rezultate pravijo, da mora biti velika delavna 
kilometrina.

Kronika 2016 KATJA TABERNIK

Obiskal nas je nadškof Stanislav Zore in bilo je srečanje Glavarjevega 
kluba.

Neodvisna lista TRN je imela enega svojih največjih projektov, ak-
tivno sodelovanje pri ureditvi kanalizacijskega sistema v občini. Pla-
ninsko društvo in sekcija Škrjančki vzorno skrbijo preko celega leta 
za Komendsko planinsko pot, obnovili so oba mostova. V Božičnem 
času pa lahko občudujemo postavljene jaslice ob poti. Planinci res 
nikoli ne počivajo, v planinskem domu imajo urejeno »steno« za 
športno plezanje. Urijo se tudi na drugih »vežbališčih«. Svoje aktivno-
sti pridno objavljajo v naši Aplenci. Žal smo se tudi zelo žalostili ob 
izgubi dveh stebrov komendskega planinstva- Braneta Virjanta in Jo-
žice Uršič.

Gasilci so preko celega leta pridni kot »čebele«. Za lažje delo so ra-
znašali koledarje, pomagalo jim je tudi podjetje Petrol-poslovalnica v 
Žejah z donacijo. Nov defi brilator so namestili na fasado gasilskega 
doma v Komendi. Občne zbore gasilskih društev in Gasilske zveze so 
spravili pod streho z zadovoljstvom.

Nogometni klub je stopil na zemljevid Slovenije. Ponašajo se z 
podmladkom, saj imajo v svojih vrstah preko 200 mladih, prizadevnih 
nogometašev. Pridno in redno trenirajo. Na Gori so pripravili in izpelja-
li tekmo skokov. Tudi če nam narava ne da snega, ga Skakalni komite 
Gora pripravi in izpelje že dvajsetič.

nadaljevanje prihodnjič

Avtobusni izlet je v Ptuj
V Napovedniku IZLETNIŠKE SEKCIJE na 25. strani Aplence je 
napačno napovedan Avtobusni izlet. Izlet 18. 2. 2017 je v Ptuj - 
Kopanje je v Ptujskih toplicah in ogled kurentovanja po ulicah 
Ptuja (pustna zabava, maske so zelo zaželene).
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Že dolgo nisem imel v rokah tako lepe, lepo napisane in duhovno spod-
budne knjige, kakor je monografi ja z naslovom Rezbar Maks Bergant 
in podnaslovom Življenje, posvečeno lepoti. 

Lepe zaradi tega, ker so v knjigi opisana in v fotografi ji prikazana 
mojstrova dela od kipov do oltarnih okvirjev, okvirjev za slike, križev 
pot in zrcala, svečnikov, oltarnih miz, ambonov, kornih ograj, podstav-
kov za monštranco in večno luč, lestencev, namiznih svetilk, okrasnih 
listov in miniatur ter mnogih drugih izdelkov. 

Lepo napisane, ker je besedilo izpod peresa strokovnega poznavalca, 
umetnostnega zgodovinarja dr. Miklavža Komelja, tudi odličnega in 
večkrat nagrajenega pesnika. Zaradi tega je besedilo še toliko lepše, te-
koče, saj pisec vanj vplete celo Canta LXXIV in LXXXIII velikega 
ameriškega pesnika Ezre Pounda, Rilkejev verz, »da je lepota komaj še 
znosen začetek strašnega«, pisma in miselne utrinke ter domislice arhi-
tekta Jožeta Plečnika, s katerim je rezbar Maks tesno sodeloval pa tudi 
prijateljeval (posrednik je bil p. Martin Perc, ki ga je mojstru Plečniku 
priporočil kot najboljšega kamniškega rezbarja), ter Maksova razmišlja-
nja, pesmi in dnevniški utrinki, ki razkrivajo, da je doživljal tudi »temno 
noč duše«, a nikoli klonil. Tega ni naredil, ker je bilo »njegovo temeljno 
občutje življenja intenzivno religio-
zno«, mu je bila v veliko oporo žena 
Zora, pa prijatelj arhitekt Plečnik, s 
katerim sta družno ustvarjala nesmr-
tna dela v župnijski cerkvi sv. Bene-
dikta v Stranjah in drugje. Njegova 
molitev, prošnja k Bogu, je bila: 
»Delati, delati samo, za moči te pro-
sim.« Moliti in delati pa je moral, da 
bi »našel nit svojega duševnega voz-
la« in »sprostil duha«, ko ga je preve-
valo »spoznanje popolne samote«. 
Lastno velikim ljudem. Zato ni nič 
čudnega, da je v beležnico kmalu po 
drugi svetovni vojni, ko je preživljal 
hudo notranjo krizo, zapisal: »Želel 
bi si vreči raz sebe ves mraz, postati v 
toploti eden izmed vas, a kaj, ko dano 
mi ni!«

Dano pa mu je bilo ustvarjati, rezbariti, kipariti. Za denar pa tudi »za 
božji lon« kot njegov vzornik Plečnik. Najprej v »Bajtici« (delavnici) 
podobarja Ivana Klemna na Parmovi ulici v Kamniku, kjer je kot učenec 
občudoval svojega prvega mojstra, po njegovi smrti leta 1944 pa omenje-
no hišo odkupil zase; nato tri leta v samostanu šolskih sester na Lovretu 
(Split), kjer se je izpopolnjeval pri slikarki s. Juliti Kac, potem pa zares in 
z vso močjo, voljo in talenti pri Ivanu Klemnu v Kamniku, za katerim je 
po njegovi smrti prevzel delavnico. Leta 1946 ga je doletela huda preiz-
kušnja – zbolel je za meningitisom in začela mu je hrometi desnica. V 
hudi duševni stiski se je zatekel po pomoč k Devici Mariji, se ji zaobljubil, 
da bo delal zanjo. Zaobljubo je držal, kakšno umetnino je naredil njej v 
čast, lahko vidimo ob obisku kapele z milostno podobo Marije Pomagaj 
na Brezjah, ki jo je obdal s prekrasnim oltarnim okvirjem. 

Komendčanom zaradi rezbarja Berganta ni treba hoditi na Brezje, 
marveč lahko njegova dela občudujemo v naši župnijski cerkvi sv. Petra. 
Že njegov sin mag. Damijan Bergant v uvodu v knjigo pri tej cerkvi 
omenja štirinajst okvirjev križevega pota, oltarno mizo in ambon ter 
podstavek za monštranco, Miklavž Komelj pa navaja rajnega kamni-
škega slikarja Dušana Lipovca, ki je o Bergantovih delih v Komendi 
zapisal: »V Komendi pa je praktično vsa nova rezbarija mojstrovo 
delo.« 

Knjiga na 66. in 67. strani prinaša barvni fotografi ji in opis Berganto-
ve oltarne mize v cerkvi sv. Petra v Komendi (lipovina, naloženi okras, 
pozlata z lističi pravega zlata, sijaj, zač. 80. let. 20. stol.), na 68. strani 
barvno fotografi jo in opis ambona (lipovina, naloženi okras, pozlata z 

Rezbar Maks Bergant (1912–1996)
Njegova velika dela krasijo tudi komendsko župnijsko cerkev

lističi pravega zlata, sijaj, 55 cm x 140 cm, zač. 80. let 20. stol.), na isti 
strani fotografi jo in opis okrasa ob kripti (tu ne gre za kripto, marveč 
prostor pod menzo velikega oltarja, kjer je v relikviariju nestrohnjeno 
telo – relikvija mučenca sv. Urbana, avtor prispevka) v naši župnijski 
cerkvi (lipovina, naloženi okras, pozlata z lističi pravega zlata, sijaj, 
globina okrasa 10–20 cm, zač. 80. let 20. stol.), na 69. strani pa celo-
stransko fotografi jo in opis okvirja VIII. postaje križevega pota v naši 
župnijski cerkvi (lipovina, naloženi okras, pozlata z lističi pravega zlata, 
sijaj, globina okrasa 10–25 cm, zač. 80. let 20. stol.). 

V zadnjem delu knjige so objavljena Plečnikova pisma Bergantu v 
izvirni obliki (napisana lastnoročno) in pretipkana njihova vsebina, 
zvežčič Plečnikovih risb z variacijami na župnijsko cerkev v Stranjah, 
kakor si jo je zamislil genialni umetnik, ter najpomembnejši umetnikovi 
življenjski podatki. 

V prvem delu knjige so med besedilom Miklavža Komelja objavljene 
dokumentarne fotografi je iz življenja Maksa Berganta, njegovih del, 
med katerimi izstopa kip slepe Marjance v naravni velikosti, s katerim 
je pokazal svoje velike kiparske sposobnosti, bi se lahko izkazal samo 
na tem področju, a skrb za družino in preživetje mu je narekovala, da je 

vzel v roke naročila, kakor so priha-
jala. V glavnem za cerkve od lju-
bljanske stolnice, do stranjskega, ko-
mendskega in brezjanskega svetišča 
in številnih drugih, pa tudi čisto po-
svetna, kot je okvir za zrcalo, ki ga je 
občina Kamnik poklonila Titu. Veliko 
naročil je prihajalo tudi od posame-
znikov in za posameznike v Sloveniji, 
Jugoslaviji in po svetu. Mojster Maks 
je delal tako rekoč do zadnjega diha, 
zapustil pa je dela, s katerimi je do-
kazal mojstrstvo v izdelovanju (po-
polno obvladanje obrti), vanje pa 
»vtisnil« tudi svojega duha, kar je pri 
njem tako občudoval veliki Plečnik. 
Med drugim tudi njegovo veliko po-
nižnost. Zato je nam vsem, neumoren 

v ustvarjanju in pri delu (v delavnici je delal od jutra do večera, domov 
pa je hodil le na kosilo), pa tudi pri vztrajnem premagovanju velikih 
življenjskih preizkušenj (hčerka Marija Katarina mu je umrla dva dneva 
in pol po rojstvu), bolezni in osamljenosti. Komendski župljani in obča-
ni smo mu resnično lahko hvaležni, pa tudi naročniku del župniku Niko-
laju Pavliču, da njegove umetniške izdelke lahko občudujemo v naši 
župnijski cerkvi. 

Nov daritveni oltar in ambon (sam imam podatek, da ju je mojster 
Maks Bergant izdelal leta 1994) je 12. oktobra 1997 blagoslovil (oltar 
tudi posvetil) ljubljanski pomožni škof mons. Alojz Uran, nove okvirje 
za križev pot pa naredil že leta 1980. Njegov je tudi okras na križu poleg 
daritvenega oltarja, obnovil pa je tudi nekaj kipov v velikem oltarju v 
komendski župnijski cerkvi. 

Moj prispevek naj bo tudi povabilo cerkvenim ključarjem in posame-
znikom, da mi (ali uredništvu Aplence) sporočijo, če je v cerkvah v naši 
župniji še kakšna neomenjena Bergantova umetnina oz. so jo sami naro-
čili pri mojstru in jo hranijo doma.

Knjigo Rezbar Maks Bergant (celotno besedilo je prevedeno v angle-
ščino) sta izdali in založili Društvo sv. Jakoba, Kamnik, Društvo Mo-
horjeva družba in Celjska Mohorjeva družba d. o. o., uredila jo je Tea 
Lukan Klavžer, izid knjige pa je poleg omenjenih izdajateljev omogoči-
la tudi Občina Kamnik in sponzor Edvard Jurjevec. Za nas, Komendča-
ne, je še posebej dragocena zaradi opisanih in fotografi ranih Bergantovih 
umetnin pri nas, za ljubitelje lepega (Lepega) pa tudi izredno lepo darilo, 
za vse nadarjene pa povabilo k ustvarjanju lepega.

Jožef Pavlič 
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kveni otroški pevski zbor iz 
Komende in pevski zbor iz ka-
mniške Šmarce. 

Spomin na božično dogajanje 
pred dva tisoč šestnajstimi leti 
je obudil v nagovoru prelat in 
skrbnik ljubljanske stolnice, 
domačin iz Nasovč, Jožef Lap. 
Župan Stanislav Poglajen se je 
skupaj s prelatom tudi zahvalil za prireditev domačinu, podžupanu 
Igorju Štebetu, vsem pa je zaželel veselo božično in praznovanje dneva 

samostojnosti in enotnosti v 
državi Sloveniji. 

V imenu vaščanov Žej je 
udeležence nagovorila Marija 
Špehonja, praznično večerno 
dogajanje pa je povezoval 
Franc Pestotnik.

A. Žalar

ZANIMIVOSTI

Tekačica Marija Pavlič iz Suhadol je za svojim prvim maratonom v 
Parizu 3. aprila lani v nedeljo, 20. novembra, uspešno pretekla tudi 
maratonsko progo v španskem mestu Valencia. Na to zahtevno preizku-
šnjo se je vestno pripravljala, udeleževala pa se je tudi številnih tekmo-
vanj v Sloveniji. Na njih je dosegla zelo vidne uvrstitve: prvo mesto v 
svoji kategoriji v Bovcu, v Trzinu, v teku na Talež pri Bledu, v Tržiču, v 
teku na Limbarsko goro in na malteškem teku na Polzeli; na zadnjih 
dveh tekih je bila prva med vsemi tekačicami. Udeležila se je tudi pol-
maratonov v Radencih in v Ljubljani, teka trojk v Ljubljani, nočne 
»desetke« na Bledu (bosega teka) in drugih tekov.

V Valencio je potovala z drugimi tekači in navijači iz Slovenije v or-
ganizaciji Tekaške avanture Maratonc. Za ogled mesta s številnimi 
znamenitostmi so imeli na voljo dva dneva. Najbolj pogumni so celo 
zaplavali v Sredozemskem morju, vsi pa so uživali ob dobrotah medite-
ranske kuhinje in kleti.

Štart in cilj maratonske proge je bil pri glavni mestni znamenitosti 
Ciudad de las Artes y las Ciencias (kompleksu kulture, znanosti, ume-
tnosti in narave), proga pa je vodila ob marini,- mimo univerzitetnih 

Uspešno pretekla maraton v Valencii

Marija Pavlič z medaljo po koncu mara-
tonskega teka v Valencii

stavb, nogometnega stadio-
na, mestnih vrat Torres de 
Serranos, mestne hiše, pri-
zorišča bikoborb in drugih 
pomembnih točk v mestu. 
Temperatura je bila idealna 
za hiter tek (enajst stopinj), 
tekače pa je tudi hladil veter 
z morja. 

Marija Pavlič je na teku 
dosegla osebni rekord. 
42,195 kilometrov dolgo 
maratonsko progo je prete-
kla v času 3,33 ure. Pri tem 
so jo spodbujali navijači iz 
Slovenije pa tudi domačini. 
Tega uspeha je zelo vesela, 
ji bo pa tudi spodbuda za nadaljnje teke in tekmovanja.                 E. Č.

Vaški odbor v Žejah v občini Komenda je 23. decembra zvečer tudi 
letos pripravil jaslice s hlevčkom, s skulpturami pastircev, z Marijo, 
Jožefom in novorojencem. Tudi živega oslička so imeli pri hlevčku.

V lepem, a tudi hladnem večeru, ko so številni lahko prigriznili do-
mače sladkarije in se ogreli s kuhančkom, so v programu nastopili har-
monikarja Andraž Uranič in Žan Kaučič, citrar Tomaž Plahutnik, cer-

Jaslice v Žejah

Župan Stanislav Poglajen je v sredo, 21. decembra, popoldne  povabil v 
prostore Mravljišča predstavnike društev in klubov v občini. V predpra-
zničnem, sproščenem pogovoru jih je seznanil z dogajanji med letom v 
občini in z nekaterimi glavnimi deli prihodnje leto. Zaželel jim je tudi v 

prihodnje dobro delo. 
Predstavniki društev in 
klubov pa so v kratkih 
predstavitvah in priča-
kovanjih zaželeli dobro 
sodelovanje in lepe pra-
znike.

- A. Ž.

Srečanje z društvi in klubi

Šolske poti 
Osnovna šola Komenda Moste je v letošnjem šolskem letu uskladila 
načrt šolskih poti z novo zakonodajo. Šola je v sodelovanju s Svetom za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Komenda pridobila di-
gitalni načrt šolskih poti.

Digitalni načrti šolskih poti za šolo Komenda in za šolo Moste so 
preneseni v aplikacijo Lilly&Val in so vidni vsem, ki se bodo registrira-
li kot uporabniki na pametnih telefonih. Prav tako so na spletu naložene 
datoteke za pregled na računalniku v Google Earth.

V prilogi je navodilo za namestitev aplikacije Lilly&Val na pametne 
telefone in navodila za pregled digitalnega načrta šolskih poti v aplika-

ciji GoogleEarth. Navodila vsebujejo vse potrebne povezave, ki s klikom 
omogočajo dostop do namestitve aplikacije na pametni telefon, oziroma 
do ustrezne datoteke na GoogleEarthu. Navodila so posebej za »OŠ 
Komenda« in posebej za »OŠ Moste«. Navodila so objavljena tudi na 
spletni strani šole v PUBLIKACIJI na strani 13.

Dostop do pregleda na GoogleEarth je dostopen na povezavah:
Šola Komenda (»OŠ Komenda«):
http://nacrti.sgb.si/o-komenda_FmSE0KheEBX6.html
Šola Moste (»OŠ Moste«):
http://nacrti.sgb.si/o-moste_3dXHA94N3fcl.html   Bernarda Hozjan
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Letošnja prireditev bo že enaindvajsetič, po vsej Sloveniji pa je po-
znana, da se na skalnici tekmuje z alpskimi smučmi in da daljave 
merijo v znamenju poletov na planinški letalnici, in zato (da se lepše 
sliši) v decimetrih. Tako na primer skok okrog 20 metrov zabeležijo 
in razglasijo z 200 decimetri.

Za letošnjo prireditev so že zagotovili prek 200 kubičnih metrov 
umetnega snega. Prireditev na Gori pa bo v nedeljo, 5. februarja, 
ob 13.30. Obljubljajo tudi različna zanimiva, zabavna dogajanja 
med tekmovanjem.

Letošnji mraz je šel članom Društva skakalni komite Gora zelo na 
roko in so brez skrbi zagotovili dovolj umetnega snega za tekmovanje. 

Še več, poskrbeli so tudi za manjše sankališče na zadrževalniku na Gori, 
tako da tudi najmlajši »okušajo« radosti zime. 

»Nov snežni top se je izkazal za dober nakup, saj je svojo nalogo 
opravil tako, kot smo pričakovali in želeli. V času pisanja prispevka smo 
v polnem zagonu s pripravami na prireditev: priprava skakalnice, Gor-
janščice za najmanjše, zbiranje donacij ... Trudimo se in še se bomo 
trudili, da bi bili še bolj uspešni kot lani. Upamo, da bo 5. februarja 2017 
tudi narava poskrbela za lep sončen dan,« pripoveduje Jože Šimenc, 
eden od »motorjev« nadaljevanj nekdanjih začetkov in sedanjih zimskih 
skakalnih dogajanj na Gori.

Kot vsa leta bodo imeli 6 različnih kategorij; od najmlajših osnovnošol-
cev do veteranov ter tudi skupino deklet. Lahko bi zapisali kar: pogumnih 
deklet. V vseh kategorijah bodo najboljši trije dobili pokale, med vse 
tekmovalce pa bodo podelili še praktične nagrade; tudi vikend pakete. 

Na Gorjanščici, kjer se bodo spuščali najmlajši (lahko s smučkami ali 
smukci), bodo tudi vse nagradili z medaljami za pogum, pa tudi čaj bodo 
dobili, da jih ne bo zeblo. Poskrbeli bodo tudi za popestritev med odmo-
ri. Upajo, da jih bo tudi tokrat prišla pogledat kakšna znana osebnost. V 
preteklosti so jih namreč med drugim obiskali Primož Ulaga, Bine 
Norčič, skakalci in reprezentanti ZDA in Kanade, ob 20-letnici društva 
tudi nekdanji češki reprezentant Jaroslav Sakala …

* * *
Zanimivo, živahno in tudi veselo bo. Zato še enkrat lepo povabljeni na 
tekmo v smučarskih skokih Gora 2017 v nedeljo, 5. februarja 2017, ob 
13.30 na »letalnico« na Gori. Ne bom vam žal. 

Člani Društva skakalni komite Gora obljubljajo, da se bodo potrudili, 
da boste tudi uživali v zračnih bitkah ter preživeli lepo nedeljsko popol-
dne v naravi in v dobri družbi. 

Vabljeni na Goro 2017. - http://www.goraskoki.com/

NOGOMETNI KLUB KOMENDA

REKREACIJA
DRUŠTVO SKAKALNI 

KOMITE GORA
Skoki Gora 2017 v nedeljo, 5. februarja
Na Gori pri Komendi člani Društva skakalni komite Gora nadaljujejo tradicijo 
svojih predhodnikov in bodo tudi letos pripravili tekmovanje v smučarskih 
skokih.

Da pred 21. leti začeto tradicijo skokov danes nadaljuje že druga genera-
cija mladih, smo se prepričali ta mesec, ko so bili sredi del nekateri najbolj 
zagreti člani. Na sliki (od leve) Tomaž Grčar (Gora), Luka Štirn (Gora), 
Urban Zabret (Gora), Tine Prelog (Podboršt), Aleš Petek (Gora), Jože Ši-
menc (Gora), Robi Slapnik z Benotom (Gora) in Domen Štebe (Gora).

Člani Nogometnega kluba Komenda že skoraj desetletje sodelujejo 
s prijateljskim Nogometnim klubom iz sosednje Hrvaške. Poznana 
so medsebojna srečanja, druženja, tekmovanja. 

Komendčani so bili na obisku konec minulega leta. Sicer pa je tradicio-
nalno srečanje najmlajših nogometašev tik ob meji s Slovenijo, ki si ga je 
zamislil pred skoraj desetimi leti Drago Žinič, preraslo prijateljstvo ne sa-
mo med kluboma, ampak so se stkale tudi osebne vezi med starši otrok.

»Mislim, da so občani občine Komenda najpogostejši obiskovalci 
Term Sv. Martin na Muri iz slovenskih občin. Prav tako pa naši prijatelji 

Srečanje s prijatelji
iz Hrvaške radi obiščejo ter počitnikujejo na Krvavcu. Lani je NK KO-
MENDA gostil starše ter otroke s Hrvaške, vsi pa že nestrpno čakamo 
junij, ko jim bomo obisk vrnili,« pove predsednik Nogometnega kluba 
Komenda Aleš Marinko. 

Vsako leto okrog Miklavža se Komendčani udeležujejo tudi turnirja v 
spomin na tragično preminulega mladega nogometaša Patrika Čurina, ki 
se je še štirinajst dni pred tragično nesrečo družil z njimi na Krvavcu. 

Tokrat se je srečanju na Hrvaškem pridružil tudi Igor Štebe. Bil je lep 
prijateljski vikend, na turnirju pa je komendska selekcija U9 osvojila 3. 
mesto, U11 pa je bila 5.

A. Žalar 
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ČEBELA - Običaj-
no si želimo srečno 
in zdravo na začet-
ku leta. Sporočilo v 
uredništvo Aplence 
pa je bilo zadnji 
dan starega leta še 
veliko več kot lepa 
čestitka. Naj bo ta 
vaša čestitka sporo-
čilo vseh in vsem 
za leto 2017.

(Zaradi anoni-
mne rubrike spo-
štujem pravilo in 
ne objavljam ime-
na, naslova…,):

V drugi polovici 
decembra sem na 
poti na Šenturško 
goro s Komendske 
Dobrave naletel-a 
na kar 6 postavitev 
jaslic. Prizadevni občani Komende so ustvarjalno popestrili to pot z 
različnimi postavitvami jaslic (in celo z majhno nagačeno zverinico 
pod drevesom) v teh prazničnih decembrskih dneh in tako vsakemu 
pohodniku polepšali obisk Šenturške gore. Naj prizadevanja teh po-
sameznikov (en par sem tudi srečal-a ob ustvarjanju) ne ostanejo 
prezrta in vesel-a bom, če boste lahko te primere objavili v tej zelo 
brani rubriki. 

Velja. ČEBELA za idejo, tradicijo in vztrajnost jasličarjem in po-
hodnikom, ki ob koncu leta skrbijo za prijazno pot na Šenturško goro. 
In bodimo še naprej pozorni do dogajanj, okolja in do »dreves v 
gozdu«. 

OSAT - Drugo spo-
ročilo in hkrati pre-
dlog, ki bi ga tudi 
lahko označili kot 
željo v novem letu, 
je bilo z obratnim 
pogledom, prav tako 
zgovorno. Že hiter 
pogled slike kot da 
pove, da nekaj ni 
najbolj usklajeno, 
še manj dorečeno, 
recimo pa da ni na-
merno; morda zgolj po naključju zaradi del v okolju na prostoru, 
vendar težko dopustno. Na naključnega, občasnega prišleka na Pod-
boršt slika in pogled delujeta, recimo bolj ali manj, provokativno. 
Spominsko obeležje najbrž ni primeren prostor za odpadke … Na-
tančen pogled pa kliče tudi po popravilu obeležja. Skratka, splošni 
vtis - OSAT.

DOGAJANJA

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
Januar 2017 NA PREŽI

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.

V Aplenci tudi v letu 2017 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in pode-
ljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude na GSM 031 638 
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net dajejo 
lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo. 

ČEBELA za januar 2017

OSAT za januar 2017

Že petindvajsetič zapored so letos na Štefanovo na Križu Ivan Hlade in 
njegovi sodelavci pripravili blagoslovitev konj. Takrat, pred 25. leti, je 
Ivan Hlade na dan sv. Štefana, zavetnika konj, prvič predlagal in potem 
tudi pripravil praznično prireditev. 

Ob župniku Zdravku Žagarju je letos blagoslovil sprevod 28 konj dr. 
Roman Globokar, direktor Zavoda Sv. Stanislava, gospodinje so tudi 
tokrat napekle dobrote, 
možje pa pripravili toplo 
okrepčilo. Konjeniki pa 
so dobili tudi tradicio-
nalno darilo iz Lončar-
stva Franca Kremžarja. 
Za red in sprevod od 
Megi skozi vas do cer-
kve pa so skrbeli kriški 
gasilci.   - A. Ž.

Blagoslovitev na Križu

Domači praznik
Začelo se je pred osmimi leti pri Janezu Lončarju 
na Podborštu. Takrat je Janez predlagal Vidu Ko-
ritniku, predsedniku Turističnega društva, da bi 
pripravili prireditev Domači praznik. In res. Prije-
lo se je ime Koline, ki so jih pripravili  tudi danes 
teden, 20. januarja; tokrat, kot že nekajkrat, na 
Koželjevi domačiji na Gori. 

Priprave so se začele že dva dni prej. Kar 30 
članov je potem v četrtek in petek delalo in poskr-
belo, da je 

bilo popoldne v petek, ko so prišli 
tudi občani, ki jim je poznana pri-
reditev všeč (tudi zardi pokušine), 
vse nared za pokušinio. Že dopol-
dne pa so prišli pogledat, kako v 
trgovini včasih lahko kupiš kašna-
te klobase, ocvirke, pečenice…, 
šolarji. Dobili so razlago iz prve 
roke, da vseh teh priboljškov ne 
delajo v trgovinah, ampak pri 
opravilih z imenom Koline.

Tokrat so za to na Koželjevi domačiji na 
Gori poskrbeli člani društva Tina, Petra, 
Marija, Tatjana, Janez, Čater in Lukan 
Andrej, Jani, Majda in Frenk, Vid in Bre-
da, Milan in Milena, Franc in Marička, 
Petra in Robi, Brane in Marija… vsi po-
znani na tradicionalnih opravilih poznane-
ga Domačega praznika. 

Kaj je in kakšen je Domači praznik (na 
vasi) pa je izvedelo in videlo tudi blizu 60 
šolarjev iz Osnovne šole Komenda.

A. Ž.

TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
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A s k o r b i n s k a 
kislina ali vita-
min C je vodo-
topen vitamin, 
ki spada med 
najpomembnej-
še antioksidante 
v našem orga-
nizmu. To po-
meni, da nas 
varuje pred 
prostimi radika-
li, natančneje 

atomi, ioni, molekulami in kompleksi, ki hitro 
reagirajo z drugimi molekulami v okolici. Sle-
dnje povzroča nenadzorovane reakcije izven 
ustaljenih encimskih poti, kar je pogosto zelo 
škodljivo za celice in zato postopno pripelje do 
raznih obolenj.

Telo se proti prostim radikalom bori z anti-
oksidanti in za to specializiranimi encimi. 
Poleg vitamina C v to skupino spadajo tudi 
vitamin E, beta karoten in selen. Njihova za-
dostna količina v telesu je zato nujno potrebna 
za pravilno delovanje organizma. Odsotnost 
lovilcev prostih radikalov povzroči bolezen-

V teh hladnih 
dneh, ko se vsi 
stiskamo ob to-
plih pečeh, se 
nam prileže vroča 
hrana, posebno še 
hrana na žlico. 
Tudi pri dodatkih 
maščobe in mesa 
smo bolj radodar-
ni, saj oboje telo 
pogreje od zno-
traj. Vegani in 

vegetarijanci so v mrzlih dneh še bolj zmrznje-
ni, posebno še, če nimajo dovolj znanja o pri-
pravi obrokov. Vsem pa se prileže vroča juha, 

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

INŠTRUKCIJE PREM
matematika, fi zika, kemija

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

www.prem.si, 031 361 305

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Odvetnica mag. Irena Hacin Kölner
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda

tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.moj-odvetnik.si

Vitamin C in prosti radikali
ske spremembe v celicah in tkivih, med kate-
rimi so tudi rakasta obolenja. Prosti radikali v 
telesu neprestano nastajajo, čemur se ne mo-
remo izogniti. Škodljivi dejavniki (ionizirajo-
ča sevanja, onesnažen zrak, stres, alkohol, 
kajenje in podobno) pa njihovo nastajanje 
pospešujejo.

Nekatere živali so sposobne vitamin C sinte-
tizirati same, druge pa ga morajo v telo vnesti 
s hrano. Potrebni dnevni odmerek pri ljudeh, 
katerega moramo vnesti z uživanjem, je odvi-
sen od posameznikovega metabolizma, starosti 
in spola. Priporočena dnevna doza za odrasle 
je 100 mg, za nosečnice nekoliko več – 110 
mg, doječe matere pa še več – 150 mg. Med 
tiste, katerih dnevni vnos je mnogo večji od 
povprečja, spadajo tudi kadilci – 150 mg. Gle-
de na stresni življenjski stil ter večjo količino 
uživanja nezdrave hrane pa nekateri strokov-
njaki priporočajo tudi že 200 mg vitamina C 
dnevno za vse.

Uživanje sadja in zelenjave, ki sta bogata z 
vitaminom C, nas tako ščiti pred obolenjem 
srca in ožilja, virusi gripe in prehlada ter 
zmanjšuje tveganje za razvoj raka. Potrebno 
pa je upoštevati, da dlje kot se živila kuhajo, 

Ogrejmo si telo tudi znotraj
če ne gre drugače pa fi žolova z dodatkom te-
stenin. Vroča grahova juha z rezino črnega 
polnozrnatega kruha, okrepi in nasiti, pogreje 
pa telo in dušo. 

Iz izkušenj vem, da so v hladnih dneh še bolj 
ranljivi starejši. Manj se gibljejo, mnogi niti ne 
občutijo, da so podhlajeni. Pazimo nanje! Tudi 
njim privoščimo krepko hrano in topel prostor, 
kjer se večinoma zadržujejo. Ni dovolj samo 
mleko in kruh, na kruh namažemo maslo, obča-
sno tudi marmelado ali med. Pripravimo jim tudi 
čaj, saj klub mrazu lahko dehidrirajo. Ne poza-
bimo niti na kremo za obraz in roke. Imajo naj 
tople copate in po potrebi tudi dvoje nogavice.

Sicer imajo starejši najrajši jed na žlico. In 
priznajte, to je najlažje in najhitreje skuhati. 

Moj sorodnik 
je sam naredil 
oporoko. Med 
njegovimi do-
kumenti smo 
našli natipka-
no besedilo 
oporoke z nje-
govim lastno-
ročnim podpi-
som. Vendar 
pa na listini ni 
podpisa opo-

ročnih prič. Ali je takšna oporoka veljav-
na?

Oporoka je akt poslednje volje zapustni-

Oporoka
ka. Poznamo več oblik oporok; npr.: sodna 
oporoka, pisna oporoka pred pričami, la-
stnoročna oporoka, mednarodna oporoka. 
Eden izmed pogojev za veljavnost oporoke 
je ta, da mora izpolnjevati stroge oblično-
stne pogoje, ki veljajo za posamezno obliko 
oporoke. 

Pri lastnoročni oporoki je pogoj v tem, da 
mora oporočitelj tekst v celoti napisati z la-
stno roko in se tudi lastnoročno podpisati. 
Tako se lahko ugotovi identiteta oporočite-
lja. Podpisovanje s strani prič pri tej obliki 
oporoke ni potrebno in ne vpliva na njeno 
veljavnost. Obličnostni pogoj pa ni izpol-
njen, če besedilo oporoke natipka in natisne 
ter se nato le lastnoročno podpiše. Takšna 

oporoka ni veljavna. Tako je žal tudi v va-
šem primeru.

Ljudje, ki zaradi kateregakoli razloga ne 
morejo lastnoročno napisati oporoke, lahko 
napravijo pisno oporoko pred pričami. Pri 
sestavi oporoke se lahko obrnejo na odve-
tnika ali notarja, ki jim bo pojasnil tudi 
pravne posledice izražene volje in svetoval, 
na kakšen način zagotoviti, da bo njihova 
volja res izpolnjena (npr. postavitev izvrši-
telja oporoke).

več vitamina C izgubijo, zato ga najlažje pri-
dobimo z živili, ki jih uživamo presno (brez 
kuhanja). Živila z veliko vitamina C so jagode 
(59 mg vitamina / 100 mg sadeža), paprika 
(184 mg / 100 mg), črni ribez (177 mg / 100 
mg), brokoli (90 mg / 10 mg), pomaranče (59 
mg/ 100 mg), mandarine in klementine (49 
mg / 100 mg), šipek (1250 mg / 100 mg), li-
mona (51 mg / 100 mg), aronija (1700 mg / 
100 mg), kivi (71 mg / 100 mg), jabolko (6 
mg / 100 mg).

Zanimivo je, da limona, ki je v naši zavesti 
kot simbol vitamina C, le-tega vsebuje manj 
kot recimo kivi. Šipek, ki ga le redki povezuje-
mo z vitaminom C, pa je v primerjavi z limono 
prava zakladnica vitamina C. Tokratno zimo, 
ko se temperature spuščajo občutno niže kot 
lansko leto, je lahko vitamin C naš pomemben 
zaveznik pri ohranjanju zdravja. 

Blaž Filipič

Ješprenj, fi žolova juha, segedin ali repa. Vse te 
jedi lahko pripravimo v večjih količinah in za 
naslednji obrok dobro prevremo. Dodamo 
lahko drugo sladico in imamo drugačen obrok. 
Sedaj je čas kislega zelja in kisle repe. Oboje 
vsebuje vitamine in minerale, ki jih v telesu 
primanjkuje v tem času, ko sveže zelenjave in 
sadja ni več na pretek ali pa je le-to drago. 
Oboje si privoščimo enkrat tedensko, seveda z 
različnimi dodatki. 

Za tolažbo si pripravite sladico:
En olupljen kaki, žličko cimeta in ingverja. 

Kaki pretlačimo z vilicami, dodamo začimbe 
in uživamo ob zdravi sladici.

NAJ VAM TEKNE!
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Turški obisk v Komendi
Turški kolegi in učenci so komendskim v začetku decembra minulega leta vrnili obisk.

taboru hrano za učence na Angleškem vikendu, Učenci so delali okraske, 
medenjake, čokoladne kroglice, različne piškote … Člani MPZ so se 
pripravljali na sobotni večerni nastop. Na taboru je sodelovalo 64 naših 
otrok in kar nekaj nekdanjih učencev naše šole. 

Tudi noč smo prebili v šoli, kjer smo delali potem še celo soboto (10. 
12.) do 15. ure. Ob 18. uri pa je bil v Kulturnem domu Komenda »Bo-
žični bazar«, ob 19. pa prireditev v polni dvorani. Hvala vsem, ki ste se 
udeležili prireditve. Tudi prihodnjič vas ne bom razočarali.

Sobotni večer smo sklenili na urgenci v Ljubljani z enim od gostov 
iz Turčije. Nazadnje se je vse lepo in srečno izteklo. In tako smo bili na 
nedeljskem kosilu potem skupaj v gostilni Pri Olgi, kjer smo bili zelo 
lepo in prijazno postreženi. Popoldan smo si potem privoščili še kratek 
ogled okrašene večerne Ljubljane.

V ponedeljek (12. 12.) smo se zgodaj zjutraj zbrali na letališču na 
Brniku in se prisrčno poslovili. Zvečer so nam sporočili, da so varno 
prispeli domov.

Sedaj pa še najtežji del - HVALA VSEM, ki so pri tej izmenjavi na 
kakorkoli sodelovali. Vem, da napisane besede ne morejo povedati 
vsega lepega.

Posebej se najprej zahvaljujem staršem v Komendi, ki so sprejeli tuje 
otroke. To kar ste vi storili, je nemogoče ponoviti. Samo upam, da vam 
je teh nekaj dni pomenilo toliko, kot meni. Iskrena hvala. 

Posebna zahvala »VODSTVU ŠOLE IN KOLEGOM«, ki so mi z 
nadomeščanji omogočili spremljanje gostov 24 ur na dan. Prav tako hvala 
vsem za sodelovanje na Angleškem vikendu. Hvala ravnateljici Miri Rek in 
podravnateljici Darinki Lipar za podporo Posebna zahvala »OBČINI KO-
MENDA«, županu Stanislavu Poglajnu in direktorici občinske uprave mag. 
Majdi Ravnikar za sodelovanje za vso podporo. Iskrena hvala še enkrat. 

Posebna zahvala tudi šolskemu »KUHARSKEMU OSEBJU« in 
mojima kolegoma, Srečku Kosu in Srečku Bobnarju. »Brez vaju projek-
ta ne bi bilo mogoče izvesti. In hvala Nejcu Kralju za bivanje gostov v 
prenočišču.«

Hvala vsem še enkrat za vso pomoč in sodelovanje. 
Boštjan Železnik, organizator izmenjave

Prišel trenutek, ko so nam končno turški koleg potrdili vrnitev našega 
obiska. Zaradi razmer v Turčiji, kjer še vedno vladajo izredne razmere, 
smo bili izredno veseli, da so učitelji in učenci iz Turčije 5. decembra 
pristali na letališču Jožeta Pučnika na Brniku. 

Z navdušenjem smo jih na Brniku pričakali nekateri delavci šole ter 
starši-gostitelji. Lahko si predstavljate veselje ob ponovnem srečanju. 
Po sprejemu smo se vsi odpravili na kratek pogovor in kavico v CONO-
B, kjer smo bili izredno lepo postreženi, gostje pa zelo presenečeni nad 
lepim sprejemom. Ampak takšni Slovenci smo. Kasneje smo se odpra-
vili v šolo v Komendo, kjer so se gostje srečali z vodstvom in delavci. 
Učenci pod vodstvom mentorice, prof. Čimžarjeve, so pripravili kratek 
glasbeni sprejem, ki je mlade in nekoliko starejše goste navdušil. Slika-
nja kar ni bilo konec. Po kosilu v šoli počitek; odrasli v Prenočišču 
Kralj, mladi pri naših družinah.

V vseh naslednjih dneh (do 12. decembra 2016) so bili vsi otroci (naši 
in gostje) v dopoldan v šoli na raznih aktivnostih (odbojka, izdelovanje 
prazničnih okraskov, sodelovanje pri pouku angleščine). Vse dneve je 
bilo ob 13. 15 za vse kosilo na šoli. Po kosilu so imeli otroci popoldanske 
aktivnosti pri družinah, za odrasle pa smo pripravili drugačen program.

V torek (6. 12.) smo se z odraslimi odpravili na Slovensko obalo, kjer 
smo obiskali Koper, Izolo in tudi Trst. Po navdušenju nad izletom je bil 
počitek v Komendi oziroma v Mostah.

V sredo (7. 12.) ob 10. uri uradni sprejem vseh gostov pri županu 
Komende Stanislavu Poglajnu in direktorici občinske uprave. mag. 
Majdi Ravnikar. Takšnega sprejema pri županu - prijetnega in »sladke-
ga«, že dolgo nismo doživeli. Vsem res iskrena hvala. Po kosilu smo se 
z gosti odpravili na ogled Bleda, gradu, otoka in seveda pokušina prave 
blejske rezine v gostilni Murka. 

Četrtek (8. 12.) popoldanski obisk in ogled Ljubljane. 
Petek (9. 12.) je bil nekaj posebnega. Vsi skupaj smo se z gosti 

sprehodili po šolski poti. Obiskali smo šolo v Mostah, kjer so pripravili 
sprejem ob glasbi in petju učencev prvega in četrtega razreda ter njiho-
vih učiteljic. Bil je prisrčen nastop. Po kosilu v šoli v Komendi so bili 
odrasli prosti, otroci pa pri družinah. Gostitelji pa smo pripravljali na 

Šestnajst držav in polna dvorana v Komendi
Klemen Grmšek iz Križa pri Komendi, avto-
štopar od Ljubljane do Balija, ki je v vseh lan-
skih, pa tudi že prej pripovedoval, kako je 
potoval, doživljal, opazoval, komentiral, nav-
duševal… da je bila Aplenca ob izidu pri šte-
vilnih, ki so najprej prebrali njegovo stran, je v 

nedeljo, 22. januarja, povabil vse, ki so ga 
spremljali med njegovim doživljanjem doma 
na kavču, v dvorano v Komendo. Toliko jih je 
med njegovim avtoštopom navdušil, da je bila 
dvorana skorajda premajhna.

Ja, ko sem poslušal in spremljal njegovo 
pripoved, sem bil, priznam, na trenutke 
kar ponosen v imenu uredništva Aplen-
ce, da smo spremljali in vam sporočali 
njegovo pot. 

Žal, tokrat ni bilo prilike za klepet 
s Klemenom. Bo pa, za prihodnjo 
Aplenco.

Andrej Žalar 
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Aplenca se smeje
***

Ob koncu šolskega leta Janezek očetu pokaže 
spričevalo.

Same enice, edino pri »petju« je bila dvoj-
ka.

»Joj, joj, Janezek! Sami cveki, ti pa potem 
še poješ?!«

***
Janezek se je odpravil na kopanje, pa se je že 
po pol ure

vrnil z bazena. Sosedov Tinček ga vpraša:
»Kako to, da si se tako hitro vrnil?«

Meseca decembra je bilo v Vrtcu Mehurčki 
polno smeha, veselja in  ustvarjalnosti. Vsak 
dan se je dogajalo veliko zanimivega. V tem 
mesecu smo veliko likovno ustvarjali, saj je 
bilo potrebno okrasiti igralnice in novoletno 
jelko, za katero smo sami izdelali okraske. 
Pridno smo izdelovali novoletne voščilnice, 
katere smo za simbolično ceno ponudili star-

Komendski balinarji, večina so člani Društva 
upokojencev Komenda, ne odložijo »kugel« 
čez zimo. Če je vreme, se hitro dobijo na bali-
nišču na Podborštu. Kot skoraj vsako leto so 
tudi letos pripravili Miklavžev balinarski tur-
nir. Zima je že pošteno trkala na vrata, voda je 
bila pod lediščem, snega pa k sreči balinarjev 
še ni bilo. Bil je 16. dan zadnjega meseca v 
letu 2016.

Zbralo se jih je kar štirinajst, dogovorili so 
se za dve mešani ekipi po 7 igralcev. Za 
preganjanje mraza in viroze so najprej po-
skrbeli s šilcem domačih zelišč, čajem in 

Miklavžev turnir v balinanju
prigrizkom za moč. 

»Metati« so pričeli že okoli 9. ure zjutraj. V 
prvem delu je vsak igralec odigral dve tekmi, 
igra »ena na ena«. Najboljši štirje so se uvrstili 
v četrtfi nale. Ob navijanju izpadlih igralcev se 
je naprej igralo na »knockout«, in z izpadanjem 
do končnega zmagovalca. Tekmovanje je tra-
jalo cel dan ob prekinitvi za hrano in nabiranje 
moči. Ob štirih popoldne, ko so dobili končne-
ga zmagovalca, jih je že pošteno preganjal 
mrak.

Vrstni red najboljših je bil naslednji: 1. me-
sto Ivan Hafner, 2. mesto Drago Oblak, oba iz 

Podboršta, 3. mesto in žensko čast je ubranila 
Andreja Rojko in 4. mesto Tone Špehonja. 
Miklavž je bil že na poti v severne kraje, a jim 
je čestital za klubovanje mrazu.

Vsa pohvala gre članicam skupine balinar-
jev, saj vedno poskrbijo s prigrizki, da že-
lodčki niso lačni. Vedno druščino razvajajo z 
domačimi dobrotami. Tako je druženje veselo 
in zabavno. V Uredništvu Aplence pa tudi 
vsem čestitamo za vztrajnost, prijateljstvo in 
športni duh. Privoščimo vam, da bi bilo še 
dolgo tako.

KT 

Dogajanje v decembru
šem na božično-
novoletnem bazar-
ju. Dogajanje so 
nam popestrili tudi 
starši, ki so se radi 
družili z nami ob 
skodelici čaja in 
prijetnem klepetu. 
Tudi dedki in babi-
ce so radi prestopili 
prag vrtca in našim 
malčkom pokazali 
kaj zanimivega. 
Dogajalo pa se je še 
veliko zanimivega 
od plesa, dramati-
zacij, pravljičnih 
uric s knjižničarko, 
peke slastnih piško-
tov in pa seveda 
obiska Božička. Pozabili pa nismo na prijazno 
besedo za prijatelja in toplino za te mrzle, a 
lepe praznične dni.
Otroci in zaposleni Vrtca Mehurčki Komenda

»Polulal sem se v bazen, pa so me nagnali.«
»Kako so te pa odkrili? Tudi sam se kdaj 

polulam, pa se mi to še ni zgodilo.« 
»Veš, lulal sem z odskočne deske.«

***
Janez se po prekrokani noči maje pred stanova-
njem in poskuša s cigareto odkleniti vrata. Mimo 
pride soseda, opazi njegov trud in ga opozori: 
»Janez, s cigareto se ne da odkleniti vrat!«

Janez jo motno pogleda, pogleda še cigare-
to v roki in se začudi: »Hudiča, hik, potem 
sem pa, hik, ključ pokadil!«

Šahisti DU Komenda
Uspešno sklenili leto
V ponedeljek popoldne, 19. decembra 2016, so 
se zbrali člani, šahisti DU Komenda na za-
ključnem turnirju. Meglen, mrzel zimski dan 
je bil kriv, da so se ga udeležili le štirje pari 
igralcev in ena ženska - naša Pavla Košir. Vsi 
jo poznamo kot šahistko. Je tudi šahovska so-
dnica in članica ŠD Komenda in ŠD Kamnik.

Na Glavarjevi 104 je bilo to popoldne pri 
mizah osem igralcev nad črno-belimi fi gurami, 
vsak igra z vsakim. Pavla jih je le opazovala, 
naslednji krog so se igralci zamenjali in igrala 
je tudi Pavla. Bolj ko se je igra bližala koncu, 
bolj hitri in glasni so bili pritiski na uro. V 
Komendi imamo res vse generacije izvrstnih 
šahistov; tudi pri upokojencih. Na turnir se 
lahko prijavi vsak, tudi Kamničani.

Rezultati: 1. mesto Marjan Kern (7,0 točk). 
Druga je bila Pavla Košir (6,5 točke), tretje in četr-
to mesto sta si razdelila Jože Zidarič in Tone Tre-
bušak (4,5 točke), Alojz Mezeg je bil peti (4 točke), 
šesti Ivan Hlade (3 točke). Sedmo mesto (2,5 toč-
ke) je dosegel Alfonz Hrovat, osmo in deveto me-
sto pa sta si razdelila Lojze Jerovšek in Peter Plevel 
(2 točki). Sekcijo šahistov vodi Tone Trebušak.

Po podelitvi pokalov so si ob kratkem druže-
nju zaželeli, da leta 2017 doživljajo nova šaho-
vska doživetja.                          Katja Tabernik
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Zakaj pa ga ne bi ob koncu leta »žurirali« tudi tisti, ki se tudi sicer ne 
morejo med letom pohvaliti s spoštovanjem vseh vrst reda. Recimo, da 
bi tudi tako orisali decembrsko kroniko na Komendskem. Beležili so jo 
možje in žene v modrem iz kamniškega središča, ki imajo na skrbi tudi 
dogodke v občini Komenda.

VLOMI
V Sloveniji zelo dobro poznajo gorenjsko navado, da sta na vhodnih 

vratih dve odprtini: zgoraj, da se vidi, kdo je pred vrati, spodaj, da se 
vidi, kaj je prinesel.

No, tisti, ki pridejo »na obisk« s posebnim orodjem za odpiranje, so 
prišli v pisarno podjetja v Mostah že v noči z 2. na 3. december, potem 
pa v hišo v Komendi z 10. na 11. december. Dva dni kasneje so zabele-
žili podoben »obisk« na Križu, podobne obiske pa so možje v modrem 
beležili še 27. decembra v Mostah v stanovanje, v Komendi v gostin-
skem lokalu ponoči in v Mostah še enkrat ponoči v hišo.

Veseli december vsakršnih prekrškarjev
TATVINE

Kdo za vraga zbira gorska kolesa znamke Nakamura pozimi, bo morda 
uspelo izvedeti varuhom postave. Olajševalna okolnost za iskanje je, da 
se je nenapovedano lastninjenje kolesa zgodilo 3. decembra v Komendi.

V Poslovni coni Komenda (Žeje) pa si je nek vizionar, ki je najbrž 
»videl« januarski sibirski mraz, »sposodil« dva električna radiatorja. 
Morda bosta prišla nazaj, radiatorja namreč, ko bo spet toplo.  

DOGODKI
8. decembra je gorelo v Podgorju; na strehi hiše je zagorela izolacija.
Veseli december pa so »praznovali« trikrat. Najprej so prišli policisti na 

družinski žur (18. 12.) v Suhadolah. Drugič sta se za »vroče praznovanje« 
odločila soseda (24. 12) v Suhadolah, tretjič pa sta »proslavljala« bivša par-
tnerja na Klancu (27. 12). Ja, bilo je veselo za konec leta in najbrž bo tudi še 
enkrat letos, ko bo repriza »uradnega praznovanja« v pisarni Reda in miru.

PROMETNE NESREČE
Bilo je 2. decembra na parkirnem prostoru Vrtnega centra Gašperlin. 

Težko verjamem, da bi na parkirišču nenadoma zraslo tako veliko okra-
sno drevo, da je voznik zato hitro nepravilno premaknil vozilo in se potem 
tako ustrašil, da jo je z nogo »na gasu meni nič, tebi nič« hitro pobrisal.

Težja pa je bila tista, ko je lastnik vozila 366. dan leta 2016 tako hitel 
po cesti Moste - Brnik, najbrž da bo pravočasno doma ujel prvi dan leta 
2017, da se je zaradi prehitre vožnje srečal z nesrečo. Pa še avto je bil 
opit z alkoholom. Res smola na pragu prvega, 365 dni dolgega leta 
2017. Še sreča, da se bo voznik lahko pogovarjal o vozniškem dovolje-
nju s sodnikom pravice - za prekrške.                                                -aže

Zahvala za pomoč 
Iskreno se zahvaljujemo vsem gasilcem iz PGD Moste, PGD Ko-
menda, PGD Križ in PGD Kamnik, ki so se hitro in v velikem števi-
lu odzvali na klic na pomoč pri gašenju požara 17. januarja 2017 ter 
s svojim znanjem in požrtvovalnostjo uspešno omejili požar.

Hvala tudi sosedom ter podjetju TGM Kosirnik za pomoč pri od-
pravi posledic požara.

Najlepša hvala vsem!                            Dušan Ribnikar z družino

Zahvala
Pravega pomena požrtvovalnega dela gasilcev se običajno zavemo 
šele takrat, ko smo njihove pomoči potrebni sami. Njihova prisotnost 
se nam zdi samoumevna, ob tem se le redkokdaj spomnimo, da  
prostovoljni gasilci izpostavljajo svoja življenja, da pomagajo lju-
dem. Prostovoljno in brezplačno!

Tokrat smo na lastni koži izkusili, kako neprecenljivi so gasilci in 
kako iskreno so pripravljeni pomagati. Spoznali smo njihovo najple-
menitejšo človeško plat. 

Ob tej priložnosti se zato z vsem spoštovanjem in hvaležnostjo 
javno zahvaljujemo ekipam PGD Moste, PGD Križ, PGD Komenda 
in PGD Kamnik, ki so v torek 17. januarja 2017 sodelovale pri gaše-
nju drvarnice, stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja. Brez 
hitrega odziva ter izjemne požrtvovalnosti gasilcev nam ne bi uspelo 
ukrotili podivjanega rdečega petelina, ki se je v močnem vetru z vso 
močjo razplamtel na več objektih. 

Najlepša hvala tudi vsem ostalim, ki ste kakor koli pomagali pri 
gašenju požara.                                               Marjan Bobnar, Moste

novinar. In res, ni bil formalni novinar. In prav zato je bil 
pravi novinar, ki mu spoštovanje novinarskih pravil, ko-
deksa, nikdar ni delalo težav. Zato, ker je bil pravi časnikar 
- novinar, spoštovan član uredništva zaradi vere, volje in 
odlike, da je največ vredna in najbolj pomembna le prava, 
verodostojna, z obeh strani preverjena informacija. Ta-
kšna, ki ne potrebuje izmišljanj, namigov, šokantnih 
spolzkosti … ker je prava in je le takšna - spodbudna. 

To je bil Tone Ogorevc. Doma iz Pišenberga pri Pišecah. 
V računovodstvu v Papirnici Krško, režiser, ki se je 
ukvarjal s planinstvom in z gradnjo doma na Lisci, ki je 

vodil prvo planinsko odpravo 1956. leta v Nemčijo. Ko se je zaposlil v 
ljubljanski Drami kot rekviziter in se šel režijo, je potem odšel v Gradis 
in nazadnje za deset let v Cankarjevo založbo. Kot predsednik KS Križ 
se je v sedemdesetih letih minulega stoletja šel izgradnjo telefonije v 
krajevni skupnosti, v občini Kamnik pa predsednika zbora krajevnih 
skupnosti občinske skupščine. Po upokojitvi je negoval delo turističnega 
vodiča, svoj opus pa sklenil z Zbornikom ob 60-letnici Društva upoko-
jencev Komenda in kot član Uredništva Aplence.

Hvala Tone.
Andrej Žalar, odgovorni urednik Aplence

Tone Ogorevc
Aplenca je s tvojim odhodom nenadoma ostala brez zane-
sljivega, odgovornega, zvestega sodelavca. Sporočilo, da 
boš šel, kot že ničkolikokrat, k Mlinčkom in opisal doga-
janje na Kostanjevem pikniku, je bilo preprosto povedano 
- samoumevno. Seveda, Tone bo, kot v novinarskem žar-
gonu rečemo, pokril tradicionalni dogodek, poznan med 
člani društva upokojencev doma v občini Komenda in z 
obiski članov sosednjih društev. 

Potem pa obvestilo, ki te spreleti. Ja, hudo. Ampak 
Tone je ime, ki ga ne moreš kar tako pustiti stran. Se je 
pač zgodilo, vendar že jutri, razmišljaš v dobri veri, bo 
spet po starem. Spet bo poklical, napisal, koliko dolgo je lahko besedilo, 
poročilo, reportaža, ali naj bo tudi kakšna slika, do kdaj je treba oddati… 
Takšne so pač novinarske navade do spoštovanja dogovorov, uredniko-
vih naročil, takšna je zavest, da je to tisti trenutek najpomembnejša 
dolžnost, obveza in zaveza poslanstvu informacije, zgodbe, namenjene 
vsem, ki te berejo, poslušajo, gledajo, ker to od tebe pričakujejo. 

Potem pa, po kar doglednem času, ko je že kazalo, da bo spet okreval 
- šok; čuden, poznan, vendar drugačen stres - streznitev. Odšel je, ostalo 
je le njegovo delo, ostali so načrti in - spomin. In ko se nato pogovorna 
beseda še velikokrat poglablja v spomin nanj, nihče ne verjame, da ni bil 



Aplenca Glasilo občine Komenda 1/2017

20

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

Aplenca-Glasilo občine Komenda, leto 26, številka 2 bo izšla 24. februarja 2017. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 9. febru-
arja 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

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

KRONIKA

Odšli so…

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

(S. Gregorčič)

Ob nenadni in boleči izgubi 
naše drage LENČKE

HELENE 

BERGANT
iz Suhadol

se iskreno zahvaljujemo njenim sestram in ostalim sorodnikom, 
sosedom in znancem ter njenim dolgoletnim prijateljicam, sode-
lavkam in sodelavcem tovarne Titan ter sodelavcem Grafi na in 
Malim vitezom za izrečeno sožalje, besede tolažbe, za podarjeno 
cvetje, sveče in denarno pomoč. Najlepša hvala vsem, ki ste nam 
v težkih trenutkih stali ob strani in našo Lenčko pospremili na 
njeni zadnji poti. 

Vsa toplina njenega srca bo za večno ostala z nami.  
Na svidenje, ljubezen moja.

Žalujoči: partner Bojan, sin Anže z Barbaro, 
hči Urška z Mitjem ter njeni vnučki Patrik, Luka in Žan 

S svojim smehom
vsakogar osrečiti si znala,
a pred usodo
sama nemočna si ostala.

ZAHVALA
V cvetu mladosti nas je 
nepričakovano zapustila 
naša draga 

BETI ZUPANČIČ
s Klanca pri Komendi 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
sodelavcem in sošolcem, sosedom s Klanca in z Mlake ter društvom 
in klubom za besede tolažbe, podarjeno cvetje, sveče, denarno pomoč 
in darovane svete maše.

Zahvaljujemo se tudi g. župniku Zdravku Žagarju za lepo opra-
vljen pogrebni obred, pogrebni službi Jerič ter pevcem in gasilcem, 
ki so jo pospremili na zadnjo pot.

Hvala tudi vsem neomenjenim, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani.  

Klanec, Mlaka, januar 2017
Žalujoči: vsi njeni

Solza, žalost, bolečina, 
te zbudila ni,
tiha, nema je gomila,
kjer počivaš ti.

ZAHVALA

JANEZ 

KANC

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.

Posebna zahvala lovcem in Jožetu Vahtarju za lepe besede.
Hvala gospodu Zdravku Žagarju za izrečene besede ob Janezovem 

odhodu v večnost. Hvala tudi praporščakom, pevcem in pogrebni 
službi Jerič.

Še enkrat hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga v tako ve-
likem številu pospremili na njegovo zadnjo pot.

Vsi njegovi,

Helena Bergant, Suhadole 37 F, stara 52 let
Beti Zupančič, Klanec 8, stara 23 let
Mihael Benda, Suhadole 5, star 83 let

Januarja smo člani 
PGD Križ pripravili 
predavanje o pravilni 
uporabi avtomatskega 
elektronskega defribi-
latorja (AED), ki je 
nameščen na našem 
Gasilskem domu in 
dostopen vsakomur. 
Predavanje ni bilo na-
menjeno samo gasil-
cem ampak vsem va-
ščanom, predavatelj 
pa je bil strokovnjak 
iz nujne medicinske 

pomoči Boštjan Triler. Po predavanju je bil tudi praktični prikaz pravil-
ne uporabe AED, ki rešuje življenja ob nenadnem zastoju srca.

V Sloveniji je odstotek smrti ob zastoju srca prevelik; tudi zaradi 
strahu pred uporabo AED. Vendar je uporaba defi brilatorja enostavna, 
zato je strah glede uporabe odveč, o čemer se je lahko prepričalo okrog 
30 udeležencev predavanja.

Podobna predavanja bomo še pripravljali z željo: Vsak naj nudi po-
moč tistemu, ki jo potrebuje, saj nikdar ne vemo, kdaj jo bomo po-
trebovali tudi sami.

Miran Cebek, tajnik PGD Križ

Defi brilator rešuje življenja
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S ŠOLSKIH KLOPI
ČAS ZA SNEG
V sredo, 14. 12., smo si ogledali fi lm Čas za 
sneg. Zelo mi je bilo všeč, ko so otroci gradili 
trdnjavo in so si naredili skrivni tobogan, 
skrivnostne rove, stroj za izdelavo in metanje 
kep. Na koncu pa je bilo malo žalostno, ker je 
umrl kuža.

Ula Jagarinec, 3. c

Ogledali smo si fi lm Čas za sneg. Govori o 
mali vasici, kjer živijo skoraj sami fantje, ki so 
najboljši prijatelji. A potem prideta sestri in s 
tremi fanti zgradijo sneženi grad. Pri tem jim 
pomaga pes. Potem se začne vojna z drugo 
ekipo. Pes hoče pomagati in umre. Vsi so žalo-
stni. Na koncu poderejo grad, se nehajo prepi-
rati in postanejo vsi prijatelji.

Naja Lončar, 3. c

ZIMA
Danes smo se v šoli naučili črke j, g in p. Juhu, 
znamo že vse male tiskane črke! Pogovarjali 
smo se o zimi. In kar naenkrat je začelo snežiti! 
Bili smo srečni. Sneg se je učil z nami. Pogo-
varjali smo se tudi o živalih, smogu, zimskih 
športih, ivju in ledu. Sneg s cest odstranijo s 
stroji.

Nika Uršič, 2. a

SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI
Torta, puding, čokolada,
vse to imam jaz rada.

Tudi punčko, torbo in balone.
A kaj, ko tega imam na tone.

Mami, oči, bratec in pa jaz
smo zame sreča, ki nasmeje mi obraz.

Ajda Hribar, 2. c

Želim si svet, v katerem bi se več učili. Učili bi 
se, da moramo pospraviti za seboj in jesti 
zdravo hrano. Ta svet bi bil za vedno čist. 
Otroci v šolah in vrtcih bi bili pridni. Želim si, 
da nobeden ne bi kadil cigaret. Vsi bi se imeli 
radi in se ne bi tepli. Želim si, da bi se vsi 
otroci lahko igrali. Želim si, da bi vsi imeli 
dovolj denarja za preživetje.

Kaja Uhan, 2. c

Želim si svet, v katerem bi bil vsak srečen. 
Mavrice povsod, a kdaj tudi malo dežja. Čisto 
nebo in brez roparjev. Naj revni niso več revni, 
ampak takšni kot mi. Naj spomladi vse zacveti, 

poleti naj bo morje čisto kot solza, jeseni ko-
stanj povsod, pozimi pa veliko snega.

Ajda Drnovšek, 2. c

PRAZNIČNA OKRASITEV ŠOLE
Na tehničnem dnevu v šoli nas je najprej 

čakala izdelava pingvinov. Imeli smo tri mo-
žnosti. Za male pingvine smo izrezali dele in 
jih natančno zlepili skupaj. Pri izdelavi večjih 
smo se morali zgledovati po modelu in jih nato 
nalepiti na panoje in vrata. Najzahtevnejša pa 
je bila izdelava pingvinov v zadnji delavnici: 
lutke pingvinov smo najprej oblekli, jim doda-
li kljun in liso na trebuhu, nato pa še oči. Midve 
s sošolko sva pomagali še pri izdelavi igluja, 
drugi pa pri okrasitvi šole.

Naja Žibert, 6. c

ŽIVLJENJE
V življenju kdaj zmagamo,
v življenju kdaj zgubimo,
v življenju ničesar ne dobimo,
če se ne borimo.

Lana Grkman 7. c

ANGLEŠKI VIKEND IN ZAKLJUČNA 
PRIREDITEV
Učenci devetih razredov smo se v decembru 
udeležili že tretjega angleškega vikenda. Zbra-
li smo se v jedilnici, kjer nam je predstavnik 
ameriške ambasade predstavil svoj poklic in 
življenje v Ameriki. Spodbudil nas je, naj bo-
mo ponosni na tako lepo in geografsko razno-
liko državo. Ogledali smo si še njegov avto, ki 
je res poseben: je zelo širok, zato ima voznik 
kar nekaj težav z vožnjo po naših cestah in s 
parkiranjem.

Nato smo po skupinah pekli in zavijali peci-
vo in delali čestitke. Sledila je predstavitev 
britanske družine, njihovih običajev in pra-
znovanja božično-novoletnih praznikov. Gosta 
sta nam pokazala tudi njihove papirnate »pe-
tarde« in sladico, v kateri je bilo polnilo iz 
sadja z dodatkom masti. To se nam je zdelo 
zelo čudno, saj smo menili, da sadje in maščo-
ba ne sodita skupaj. Sledila je večerja, ki so jo 
pripravili učenci predmeta sodobna priprava 
hrane. 

Naslednji dan sta nas najprej obiskala učite-
lja iz slovenske mednarodne šole in nam pri-
bližala potek pouka v njihovi šoli in božično 
praznovanje. Najbolj pa nas je pritegnila igra, 
pri kateri moraš nasprotnika brcniti v piščal 

(kost na nogi). Zdela se nam je 
zelo kruta. Sledile so delavnice, 
kjer smo zaključevali svoje izdel-
ke in jih zavijali. Hkrati smo se 
lotili tudi postavljanja scene za 
večerno prireditev. 

Za zaključek pa je pa je prišel 
še Američan, pisatelj fantazijskih 
knjig, ki se je pred leti preselil v 
Slovenijo. Opisal nam je svojo ži-
vljenjsko pot ter način življenja v 
Ameriki. Seznanili smo se z ame-
riškim šolskim in zdravstvenim 

sistemom, ki se precej razlikujeta od našega.
Na večerni prireditvi, kjer so se nam pridru-

žili tudi učenci šolskega novinarstva, povabili 
pa smo tudi starše in učitelje, smo prisluhnili 
božično-novoletnemu koncertu pevskega zbo-
ra, pa tudi inštrumentalnemu zboru in bendu 
naših nekdanjih učencev. Po prireditvi smo na 
stojnicah prodajali izdelke, ki smo jih naredili 
na vikendu. 

Še enkrat pa bi se rad zahvalil vsem, ki so 
kakor koli pomagali organizirati in izpeljati 
angleški vikend in večerno prireditev.  

Timotej Peršin 9. c 

PO OGLEDU FILMA RAZREDNI 
SOVRAŽNIK  
Najmočnejši vtis je name naredil prizor, ko je 
Mojca, Sabinina najboljša prijateljica, prebrala 
svoj esej v nemščini. V njem je razmišljala o 
reku nemškega pisatelja Manna, ki je sovpadal 
s tragičnim dogodkom – sošolkinim samomo-
rom. Všeč mi je bil, ker se je v njem popolnoma 
izpovedala. Po uri je bila deležna številnih 
kritik, čeprav so vsi vedeli, da je napisala re-
snico.

Film mi je bil zelo všeč. Bil je nabit s čustvi, 
prisilil te je k razmišljanju in ni te pustil ravno-
dušnega. Še dolgo po fi lmu sem razmišljala o 
njem in iskala razloge za tragični dogodek. 
Dejstvo, da je bil posnet po resničnih dogod-
kih, pomeni, da se to lahko zgodi kadar koli 
komur koli. Spodbuja nas, da razmišljamo, 
kako bi mi ravnali v takem primeru. Že dolgo 
se me noben fi lm ni tako dotaknil.

Ana Pia Pogačar, 9. a

FLL-TEKMOVANJE
Tekmovanje se je 7. 12. na OŠ Trnovo začelo s 
pripravo stojnice. Sledila je prva tekma z robo-
ti, kjer smo se zelo dobro odrezali, a tudi drugi 
niso bili slabi. 

V drugem delu smo predstavili naš projekt 
avtomatizirani sončni topilnik, ki bi olajšal 
delo majhnim čebelarjem, ki jih je v Komendi 
veliko. Menim, da sta bila sodnika zelo navdu-
šena, sploh potem, ko smo jima pokazali, kako 
deluje. V naslednji učilnici, kjer smo govorili o 
vrednotah, smo predstavili, kako smo se člani 
ekipe bolj povezali, da smo se pogosto družili 
tudi izven šole ter smo bili pozornejši na svoj 
odnos z živalmi. Vse to smo dokazali z igrico, 
v kateri je bilo potrebno skupinsko delo. Na 
koncu je sledila še predstavitev robotov, kjer 
so imeli glavno besedo predvsem fantje. So-
dnikom smo povedali nekaj trikov, ki so nam 
pomagali, da je bil robot pri nalogah natanč-
nejši, in jim pokazali enega izmed programov. 
Po kosilu smo svoj čas namenili predstavitvi 
stojnice, kjer se je veliko ljudi zanimalo za naš 
projekt. Ko se je tekmovanje že bližalo proti 
koncu, smo imeli še eno robotsko tekmo, kjer 
smo bili tudi zelo uspešni. 

Naše delo se je obrestovalo, saj smo dosegli 
odlično 2. mesto ter se uvrstili na državno tek-
movanje! Vemo, da nas čaka še veliko dela, 
vendar se že veselimo naslednjega tekmovanja.

Lara Cvek, 9. c
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Kdo in kaj smo skavti?
Združenje slovenskih skavtov in skavtinj 
(ZSKSS) smo ena od štirih skavtskih organiza-
cij, ki delujejo v Sloveniji. Po načelih našega 
ustanovitelja Roberta Baden-Powella se trudijo 
živeti še odrasli skavti, vključeni v organizaci-
jo ZBOKSS (Zveza bratovščin odraslih skav-
tinj in skavtov), taborniki, vključeni v organi-
zacijo ZTS (Zveza tabornikov Slovenije) in 
skavti evangeličanske Cerkve, vključeni v or-
ganizacijo ROYAL RANGERS SLOVENIJA. 
Naša organizacija (ZSKSS) je del ICCG-ja 
(Mednarodna katoliška konferenca skavtinj), 
zato se uvrščamo med katoliške skavtske orga-
nizacije. ICCG deluje pod okriljem mednaro-
dne skavtske organizacije WAGGGS (World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts), ki 
je bila prvotno namenjena le dekletom, sedaj 
pa so njeni člani tudi fantje.

Ana Kepic, Sončna koala

SKAVTI

Ko nas na mrzel zimski dan zebe ali ko na po-
letnem taboru zaide sonce, se skavti družimo 
ob ognju. Prva stvar, na katero moramo biti 
pozorni, ko želimo zakuriti ogenj, je prostor. 
Podlaga mora biti suha, očiščena vseh gorljivih 
materialov (listov, majhnih vejic, iglic …), v 
višini vsaj treh metrov nad nami pa ne sme biti 

Kako na skavtih preživljamo čas?
tri koščke čokolade in 
alufolijo. Banani po dol-
gem prerežite olupek in 
nato v banano po dolžini 
čim bolj zapičite nalo-
mljene koščke čokolade. 
Nato jo ovijte z alu folijo 
ter jo za 10 minut položi-
te na žerjavico ali ob njo. 
In že je njam njam sladica 
pripravljena. Če zakurje-
nega ognja slučajno ni-
mate pri sebi, pa lahko 
sladico pripravite tudi v 
pečici ali v mikrovalnov-
ni pečici. Če vam osnov-
na verzija čokobanan ne 
zadostuje, jo lahko nad-
gradite z raznimi slastni-
mi dodatki: banano  zno-
traj olupka posujete s 
kokosovo moko, nase-
kljanimi lešniki, man-
dljevimi lističi. Namesto 
koščkov čokolade lahko 
uporabite tudi nutello, 
smarties bonbone, nadro-
bljen twix itd. Možnosti 
so omejene le z vsebino 
vaše shrambe ali hladil-
nika … ;)

Ana Jagodic, Veselo 
odštekana čebela Dogajalo se je …

Na prvo sneženo jutro v letošnjem letu smo se 
vsi komendski skavti zbrali na Fevdu, saj smo 
dobili obvestilo, da so nam zlobneži ukradli 
skavtinjo Andrejo. Razdelili smo se v manjše 
skupine, da smo z različnimi nalogami (od 
prepoznavanja začimb, znanja prve pomoči, 
vozlov, do sestavljanja bojnih plesov) pridobi-
vali namige o njeni lokaciji, ki so nam jih po 
opravljenih preizkusih zaupali očividci. An-
drejo nam je uspelo najti in jo pravočasno reši-
ti pred nepridipravi. Po opravljeni nalogi seve-
da ni šlo brez intenzivnega kepanja.

Magdalena Rode, Zagnana žabca

Smeh je pol zdravja :)
Volkuljica ima za plen (naloga, izziv), da vsak 
dan pospravi sobo. Reče, da ji kar gre, nato se 
oglasi eden od volčičev: »No, jaz sem bil pri 
tebi na obisku. Pravo razdejanje imaš!«

Volčiči sprašujejo Mamo Rakšo, kje je njen 
mož, Ata Volk, ker zamuja na srečanje. Mama 
Rakša odgovori, da ne ve. Volkuljica jo pogle-
da in reče: »Mogoče ima pa drugo!«

Volčič: »Jaz bi pa zdajle boksal svojo naravno 
boksarsko vrečo.«

Akela: »Kaj pa je naravna boksarska vre-
ča?«

Volčič: »Ja, poglej, tamle je!« (Pokaže na 
svojega brata, ki stoji nekaj korakov stran.

nobenih vej. Ko najdemo primeren prostor in 
ga očistimo, začnemo nabirati drva. Drva je 
vedno bolje nabrati v naprej. S tem si prihrani-
mo težave, ki bi nastopile, če bi ogenj že zago-
rel, mi pa pri roki ne bi imeli primernih vej, da 
bi jih nalagali nanj. Pri nabiranju moramo biti 
pozorni na to, da je les suh in ni trhel. Najprej 
zakurimo najtanjše veje, ki se bodo hitro vnele. 
Za netivo lahko naberemo dračje – suhe smre-
kove vejice ali pa večjo vejo nasekamo na trske. 
Ko zagori, na ogenj postopoma nalagamo de-
belejše veje. Ogenj lahko zanetimo z vžigali-
cami, vžigalnikom, kresilom … Skavti se naj-
večkrat odločamo za uporabo kresila, saj vlaga 
nanj ne vpliva in ga je mogoče uporabiti tudi, 
če se zmoči.

Urban Rems, Neukrotljivi sokol

Izziv meseca – 
Čokobanane po 
skavtsko
Zakurjen ogenj (kako do njega, si lahko prebe-
rete v zgornjem članku), 3 sestavine, 5 minut 
za pripravo in 10 minut za pečenje, pa je naj-
boljša sladica lahko nared. Da zadevo malo 
objasnimo: za čokobanane potrebujete banano, 
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JUDO

Judoiste, člane Judo kluba Komenda (JK), je v 
zadnjem tednu pred počitnicami v vseh skupi-
nah v Komendi in Kamniku obiskal dobri mož. 
Prvi so se ga razveselili v judo vrtcu, kjer ga je 
med treningom nekdo opazil smukniti mimo in 
otroci so v pričakovanju stekli pogledat pred 

Judoisti zadnji teden pred novim letom niso 
počivali. Trenirali so v Športni dvorani Ljuto-
mer, kjer so bile že 11. prednovoletne judo 
priprave v organizaciji Juda Prlekija. Priprav 
se je udeležilo 9 naših judoistov; vse od mlajših 

Judo klub Komenda, ki že nekaj časa deluje v 
Komendi in Kamniku ter otroke spoznava in 
zbližuje tudi na osnovnih šolah, zadnje čase 
uspešno prodira na vrh med najboljše. V sobo-
to, 17. decembra 2016, smo se z nekaj izkuše-
nimi judoisti in večino začetnikov udeležili 5. 
Judo memoriala Nika Vrabla v Mariboru. Kar 
10 od naših 11. udeleženih je osvojilo kolajno.

Na tekmovanju smo bili priča velikima zaslu-
ženima zmagama, brata in sestre Veinhandl. 
Starejša Haya Veinhandl Obaid že leta svojega 
nastopanja vsakič znova pokaže velik judo ta-
lent in pravo mero borbenosti, saj se ji stopničke 
nikoli ne izmuznejo. Tokrat je imela težko delo, 
saj se je borila proti višjim in težjim nasprotni-
cam, domačinkam iz Štajerske, ki so znane po 
svoji nepremagljivosti. Kljub vsemu je Haya 
nastopila pogumno in do samega fi nala ni izgu-

Veinhandla v Mariboru neporažena
bila tal pod nogami. Finalna borba je bila zelo 
napeta. Hayo je nasprotnica prijela v končni 
prijem, a ji je takoj uspešno s svojimi nogami 
oklenila nogo in se iz prijema rešila. Na koncu 
je Hayi uspelo zmagati tudi fi nalno borbo in 
veselili smo se 1. mesta. Za dvojno veselje v 
družini pa je poskrbel tudi leto mlajši brat Ka-
rim Veinhandl, za katerega vsekakor lahko re-
čemo, da nič ne zaostaja za svojo sestro. Neko-
liko samosvoj borec vedno najde pravi trenutek, 
da nasprotnika podre na tla ali pa ga s svojim 
močnim prijemom zadrži v končnem prijemu 
do zmage. Enako zgodbo je ponovil v Mariboru 
in s ponosom zasedel 1. mesto. Vse kaže, da kot 
nekateri radi rečejo: »judo je v krvi« res drži.

Uspešni pa so bili tudi vsi ostali naši judoisti. 
Komendčan Vitja Rebec, je prišel vse do fi nala, 
kjer pa mu je zmaga za las ušla in zadovoljiti se 

je moral z 2. mestom. Prav tako sta bila v kate-
goriji cicibanov srebrna tudi Kamničana Leon 
Adrović in Luka Lazić. Leon je nadobuden ju-
doist, z veliko volje za trening, kar se že kaže v 
njegovih rezultatih. Moramo poudariti, da Luka 
judo trenira komaj 3 mesece in že osvaja stopnič-
ke. V kategoriji mlajših dečkov se je boril Mark 
Jelnikar, ki dobro upošteva nasvete trenerjev in 
v vsaki borbi pokaže napredek v tehniki. V fi nal-
ni borbi je premoč priznal nasprotniku iz Ljuto-
mera, ki je imel veliko višji pas kot Mark. Tako 
je tekmo končal na 2. mestu. Judoist Lan Kralj, 
večstranski športnik, je bil prav tako uspešen, 
osvojil je 3. mesto. Velika pohvala gre tudi Darku 
Eriću, za katerega je bila to prva tekma v življe-
nju. Odlično se je boril proti mnogo bolj izkuše-
nim nasprotnikom, ki so ga kljub temu, da Darko 
trenira komaj 3 mesece, s težavo premagali. 
Končal je na odličnem 3. mestu. Bronasta sta bila 
še, prav tako začetnika, Nik Levec in Tomaž 
Klemenc. Za las se je kolajna izmuznila le Galu 
Štuparju, ki je eno borbo zmagal in drugo izgu-
bil ter dobil priložnost za borbo za tretje mesto. 
Ta se mu je ponesrečila, a je vseeno končal na 
5. mestu. Čestitamo vsem tekmovalcem!

Katarina Kumer

Božiček v Judo klubu Komenda
vrata, kjer so jih res čakala darila. Nato je obi-
skal osnovnošolce, med njimi tudi tekmovalce, 
ki so celo leto pridno trenirali, hodili na tekme 
in Komendo več kot uspešno zastopali na raz-
ličnih državnih in mednarodnih tekmovanjih. 
Vsekakor so si vsi zaslužili lepa darila, ki so 
jih našli pod šolsko smrečico. Namesto trenin-
ga smo imeli prednovoletno druženje, kjer ni 
manjkalo iger, glasbe, plesa in daril. JK Komen-
da je za vložen trud in vztrajnost na treningih 
in tekmah podelil dve knjigi o judu in sicer sta 
si jih zaslužila Luka Lukšič in Timotej Jereb. 

Kamnik, kjer imamo tudi sekcijo kamniških 
judoistov, je dobri mož obiskal nazadnje. Tudi 

Priprave judoistov v Ljutomeru

tam so se skozi leto izkazali prav vsi, še pose-
bej naši novi člani, ki so se nam pridružili šele 
letos septembra in že uspešno nastopili na ne-
katerih tekmah in celo stali na stopničkah. 
Vsem našim članom želimo še veliko uspehov 
tako v judu kot tudi drugje!   Katarina Kumer

cicibanov do članov. Treninge je vodil Grega 
Brod, trener članske moške reprezentance 
Slovenije. Priprav se je udeležilo veliko klubov 
iz cele Slovenije, zato so imeli judoisti odlično 
priložnost za borbe z različnimi partnerji. Nau-
čili so se tudi nekaj novih judo tehnik. 

Tako smo združili treninge in izlete ter uži-
vali nepozabne počitnice. Judoisti so se naučili 
veliko novega in se povezali z drugimi tekmo-
valci. Vrnili pa so se zadovoljni in utrujeni, a z 
veliko željo po doseganju novih ciljev.

Katarina Kumer
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ŠAH

EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH V PO-
SPEŠENEM ŠAHU je bilo v Novem Sadu od 
27. do 28. 12. 2016. V konkurenci dečkov do 12 
let je prepričljivo zmagal Jan ŠUBELJ. Nastopilo 
46 igralcev iz 12 držav. V konkurenci dečkov do 
14 let je Domen Tisaj osvojil 22. mesto.

16. EKIPNO EVROPSKO PRVENSTVO 
MLADIH U14 V POSPEŠENEM ŠAHU. Tek-
movanje je bilo v Novem Sadu 29. 12. 2016. Re-
prezentanca Slovenije je osvojila 6. mesto v kon-
kurenci 20 ekip. Za reprezentanco je igral Jan 
Šubelj in prispeval 4 točke iz sedmih partij.

EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH U14 
V HITROPOTEZNEM ŠAHU. Tekmovanje je 
bilo v Novem Sadu 
30. 12. 2016. V 
konkurenci dečkov 
do 14 let je Jan 
ŠUBELJ osvojil 7 
točk in si delil 2. 
do 7. mesto, po 
dodatnih kriterijih 
je zasedel 7. mesto. 
Nastopilo 65 igral-
cev iz 14 držav.

Šahovske novice
ZAKLJUČNI TURNIR NAJMLAJŠIH 

2016 na osnovni šoli Komenda – Moste, v Ko-
mendi v torek, 20. 12. 2016. Osvojili smo: 1. 
mesto Jernej Zidar, 2. mesto Vesna Mihelič, 4. 
mesto Elma Halilovič, 6. mesto Janez Paternoster, 
10. mesto Teo Cimperman, 12. mesto Filip Omla-
dič Klanjšček, 15. mesto Martin Perme, 16. mesto 
Jure Žličar, 20. mesto Matija Bolka, 21. mesto 
Tilen Tisaj, 22. mesto David Paternoster, 24. me-
sto Tina Križnič, 26. mesto Inti Maček.

V skupnem seštevku letnih turnirjev je zmagala 
Vesna Mihelič. Med šolami je zmagala Osnovna 
šola Nove Jarše, med klubi pa Šahovski klub 
Komenda.

4. TURNIR MLADIH 2016/2017 na osnovni 
šoli narodnega heroja Maksa Pečarja v Ljubljani - 
Črnuče, v petek, 16. 12. 2016. Osvojili smo: 1. mesto 
Domen Tisaj, 3. mesto Jan Šubelj, 5. mesto Klara 
Vidmar, 6. mesto Jan Marn, 9. mesto Vesna Mihe-
lič, 10. mesto Janez Paternoster, 12. mesto Matej 
Mlakar, 14. mesto Jernej Zidar, 18. mesto Katari-
na Mazzini, 19. mesto Jure Žličar, 21. mesto Filip 
Omladič Klanjšček, 23. mesto Martin Perme, 26. 
mesto Elma Halilovič, 27. mesto Tinka Ferenc, 32. 
mesto Bine Markošek, 33. mesto Teo Cimperman, 
37. mesto Gaj Brnik, 43. mesto Tilen Tisaj, 50. 
mesto Inti Maček, 51. mesto David Paternoster. 

BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR NAJ-
MLAJŠIH 2016 v Komendi 27. 12. 2016. Zma-
gal je Jernej Zidar. Osvojili smo še: 3. mesto 
Jure Žličar, 5. mesto Martin Perme, 9. mesto Teo 
Cimperman, 10. mesto Luka Ficko, 11. mesto 
Inti Maček.

BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR MLA-
DIH 2016 v Komendi 29. 12. 2016. Zmagala je 
Ana Marija Petkovič (ŠD Kočevje). Osvojili 
smo še: 3. mesto Jernej Zidar, 4. mesto Martin 
Perme, 5. mesto Matija Bolka, 6. mesto Teo 
Cimperman, 7. mesto Luka Ficko, 8. mesto Inti 
Maček, 9. mesto Anastasia Kurachkova.

KLUBSKI NOVOLETNI TURNIR 2016 v 
Komendi 30. 12. 2016. Zmagal je Tilen Lučov-
nik, sledijo Blaž Debevec, Filip Kozarski, Jan 
Gantar, Caterina Leonardi, Anton Trebušak, itd.

PRVENSTVO KOMENDE 2017 v Komendi 
od 7. do 8. 1. 2017. Nastopilo je 60 igralcev in 
igralk. Zmagal je Jan ŠUBELJ 4,5 točke. Osvo-
jili smo še: 2. mesto Jan Marn, 3. mesto Blaž 
Debevec, 5. mesto Domen Tisaj, 7. mesto Filip 
Kozarski, 11. mesto Vesna Mihelič, 14. mesto 
Gregor Ogradi, 18. mesto Matej Mlakar, 19. me-
sto Katarina Mazzini, itd.            Franc Poglajen

4. turnir mladih 2016 - Urh Zala, Domen Tisaj 
in Jan Šubelj

Udeleženci Božično-novoletnega turnirja mla-
dih 2016

Zmagovalci Božično-novoletnega turnirja mla-
dih 2016 Denis Vah, Ana Marija Petrovič in 
Jernej Zidar

Udeleženci Božično-novoletnega turnirja naj-
mlajših 2016

Zmagovalci Božično-novoletnega turnirja Pri-
mož Marinč, Jernej Zidar in Jure Žličar

Člani ŠK Komenda - 1. mesto - ciklus najmlajših

Udeleženci klubskega novoletnega turnirja 2016

Zmagovalci klubskega novoletnega turni rja 2016 
Blaž Debevec, Tuilen Lučovnik in Filip Kozarski

Prvenstvo Komende 2017

Jan Šubelj evropski prvak 
v pospešenem šahu 2016

Jan Šubelj evropski prvak v pospešenem šahu

Jan Šubelj evropski prvak - igra Zmagovalci Zaključnega turnirja najmlajših 2016 
Vesna Mihelič, Jernej Zidar in Matic Nareks

Zmagovalci v skupnem seštevku Matic Na-
reks, Vesna Mihelič in Žiga Smolej
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NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK
dogajanj januarja in februarja 2017
GASILSKA ZVEZA KOMEND A
OBČNI ZBORI PGD - Februarja bodo občni zbori Prostovoljnih 
gasilskih društev v Gasilski zvezi Komenda. Občni zbor PGD Moste 
bo v soboto, 4. februarja. Občni zbor PGD Križ bo v soboto, 11. fe-
bruarja, občni zbor PGD Komenda pa bo v soboto, 25. februarja. 
Vsi občni zbori bodo ob 18. uri v prostorih kot vsako leto.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
SKUPAJ SE IMAMO FLETNO - Tradicionalna prireditev Društev 
upokojencev Komende, Bukovice in Cerkelj v soboto, 28. januarja, ob 
19. uri v dvorani Kulturnega doma v Komendi. Vabljeni 
MEŠANI PEVSKI ZBOR DU KOMENDA V KAMIKU - Ob slo-
venskem kulturnem prazniku bo 8. februarja v Kamniku na območni 
reviji odraslih pevskih zborov nastopil tudi Mešani pevski zbor Društva 
upokojencev Komenda. Revija bo v Domu kulturne Kamnik ob 18. 
uri. Vstop post, število sedišč je omejeno.
ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA - Jutranja telovadba je vsak pone-
deljek in četrtek od 8.00 do 8.30 pri Lovskem domu na Križu. Vsak 
dan od ponedeljka do petka ob 7.00 uri zjutraj v Nasovčah pod Li-
parjevim toplarjem. Vabljeni, pridružite se nam!
OBČNI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV KOMENDA bo 4. 
marca v Osnovni šoli Komenda.
IZLETNIŠKA SEKCIJA
V MORAVSKE TOPLICE - Avtobusni kopalni izlet v Moravske to-
plice bo v soboto, 18. februarja 2017.
POHODNIŠKA SEKCIJA
NA ŠENTURŠKO GORO - V soboto, 4. februarja,pohod na Šentur-
ško goro. Zbor v Planinskem domu Milana Šinkovca ob 8.30. 
TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA 
OBČNI ZBOR društva v petek, 27. januarja 2017, ob 19. uri v 
Kmečkem hramu na Križu.
TRŽNICA na Koželjevi domačiji v soboto, 4. in 18. februarja 2017, 
od 8. do 12. ure.
IZDELOVANJE PTIČJIH HIŠIC na Koželjevi domačiji v soboto, 
18. februarja 2017.
PUSTNO RAJANJE skupaj z Mravljiščem v soboto, 25. februarja, 
od 12. do 14. ure na Koželjevi domačiji na Gori. 
DRUŠTVO KULTURNIH UMETNIKOV KAJ TI MAR - Prireditev 
ob slovenskem kulturnem prazniku bo v torek, 7. februarja, ob 19.30 
v dvorani Kulturnega doma v Komendi.
DRUŠTVO SKAKALNI KOMITE GORA
SMUČARSKI SKOKI - Skakalni komite Gora prireja smučarske 
skoke z alpskimi smučmi GORA 2017 v nedeljo, 5. februarja 2017, 
ob 13.30 na skakalnici na Gori. Za najmanjše in najmlajše bo skakal-
nica Gorjanščica. Lepo povabljeni.

DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST 
MRAVLJIŠČE FEBRUARJA 2017
4. februar 2017 od 10. do 12. ure
ČIRE ČARE za otroke od 4 do 10 let 

ŽIVALI POZIMI - Kaj pozimi počne medved, kaj lisica in kaj goseni-
ca, te zanima? Pokukali bomo v svet živali v zimskem času in si izdela-
li poljubno žival za domov
11. februar 2017 od 10. do 12. ure
KAKO TE IMAM RAD - Ta dan bo še posebno pisano obarvan. Pekli 
bomo Valentinove srčke za svoje najdražje in izdelali lepo košarico.
18. februar 2017 od 10. do 12. ure
ŠPORTNO DOPOLDNE - Spoznavali bomo, kako lahko na preprosti 
način nekaj naredimo za svoje telo, skupaj bomo telovadili in se rekrei-
rali. Nove moči pa si bomo pridobili s čarobnimi napitki - smoothie, ki 
bodo polni sadja in zelenjave, vitaminov in še in še. 

25. februar 2017 od 12. do 14. ure
MAŠKARJADA na Koželjevi domačiji skupaj s Turističnim društvom 
Komenda

28. februar 2017 ob 20. uri
Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče Komenda vabi na brez-
plačno predavanje za mladino in odrasle v Mravljišču

O SVOJIH IZKUŠNJAH PROSTOVOLJNEGA DELA NA 
MADAGASKARJU bosta pripovedovali Katja Ravnikar in 
Lara Kos

27. 2.–3. 3. 2017 od 8. do 15. ure
HURA ZIMSKE POČITNICE - Mravlji-
šče tudi v času zimskih počitnic med nudi 
varstvo za otroke stare od 6 do 15 let.
Vsak dan se posvetimo vsem štirim aktiv-
nostim:

likovno ustvarjanje in oblikovanje   ●
uporabnih izdelkov (narejene izdelke 
odnesete domov);
kuharske umetnije in priprava malice   ●

in kosila;
športne igre, štafetne igre in igre zunaj   ●

glede na vreme; 
nadaljevanje na naslednji strani
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družabne in namizne igre, kvizi in uganke, skriti zaklad ...  ●
Prispevek za enega otroka (pripomočki, material, malica in kosilo) 
40 EUR/teden ali 10 EUR/dan.
Obvezne so predhodne prijave na mravljisce@gmail.com,
dodatne informacije na 031/379 891.

* * *
Vsak četrtek od 17.00 do 18.30
LOKOSTRELSTVO za otroke, mladino in odrasle v Športni dvorani 
Komenda

NAJ BO MLADOST ZDRAVA NOROST

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
Aromaterapija za vsak dan
Četrtek, 2. 2. 2017, ob 19. uri v Krajevni knjižnici Komenda (OŠ 
Komenda)
Aromaterapija je veja komplementarne medicine, ki uporablja eterična 
olja za ohranjanje zdravja in psihofi zičnega ravnotežja. Ponuja nam ra-
znovrstne načine uporabe, s katerimi si lahko polepšamo vsakdanjik in 
olajšamo prenekatero težavo. Izvedeli boste vse o tem, kaj so eterična 
olja, njihove lastnosti in kako jih pravilno ter varno uporabljamo. Preda-
vala bo Melani Kovač. 
Potopisna predavanja
Sreda, 1. 2. 2017, ob 19. uri v dvorani Knjižnice Franceta Balantiča 
Kamnik
Nova Zelandija, predavata Katarina in Rok
Sreda, 15. 2. 2017, ob 19. uri v Krajevni knjižnici Komenda (OŠ 
Komenda)
Od 0 do 4014 m - družinska ekspedicija po Aziji. Predava Matjaž 
Corel.
Predstavitev knjige Franceta Pibernika: Pozni november za pesnika
Torek, 7. 2. 2017, ob 19. uri v dvorani Knjižnice Franceta Balantiča 
Kamnik
Knjiga je biografska pripoved o pesniku Francetu Balantiču in zajema 
celovitost njegove kratke življenjske poti. Pogovor z avtorjem knjige, 
Francetom Pibernikom, rojenim v Suhadolah pri Komendi, bo vodila 
direktorica knjižnice, mag. Breda Podbrežnik Vukmir.
Predstavitev knjige Boštjana Gorenca-Pižame: sLOLvenski klasiki 1
Torek, 21. 2. 2017, ob 19. uri v dvorani Knjižnice Franceta Balanti-
ča Kamnik
Knjiga Slovenski klasiki 1 avtorja Boštjana Gorenca-Pižame je postala 
knjiga leta 2016 in s tem prejemnica velike nagrade Slovenskega knji-
žnega sejma. Boštjan Gorenc-Pižama slovenske literarne klasike brez-
kompromisno razseka. Po načelih rimoklepstva jih skompilira v vrtiljak 
podatkovnega toka in ga ponudi bralcu. Spletno pojavnost besedil dobe-
sedno prenese v knjižno obliko.
Predavanje o razvoju otroških in najstniških možganov
Četrtek, 9. 2. 2017, ob 19. uri v Krajevni knjižnici Komenda (OŠ 
Komenda)
Predavanje ima naslov Poveži se in preusmeri. Na drugem predavanju iz 
sklopa petih predavanj, ki bodo ob isti uri vsak drugi četrtek v mesecu, 
boste spoznali dve bistveni možganski integraciji in tri metode oz. nači-
ne našega odziva, ki spodbujajo to integrativnost v možganih. 

Predavanja so brezplačna in so namenjena staršem majhnih otrok in 
najstnikov. Predavanje vodi Andreja Vukmir, specialistka zakonske in 
družinske terapije. 
Delimo znanje
Sobota, 4. 2. 2017, od 9.00 do 13.00, v Krajevni knjižnici Komenda 
V okviru projekta Delimo znanje pripravljamo delavnico izdelave naki-
ta iz fi lca.

Delavnico vodi Emilija Gregorčič. Število mest je omejeno, udeležba 
je brezplačna. Prijave zbiramo na telefonu 01 320 55 83 ali v Krajevni 
knjižnici Komenda. S prostovoljnimi prispevki se povrnejo stroški ma-
teriala.

nadaljevanje s prejšnje strani

NAPOVEDNIK

Veleslalom

Prvenstvo občine Komenda
Tudi letos, dragi Komendčani, za vas organiziramo smučarsko tek-
movanje, ki bo v sredo, 8. 2. 2017, ob 10.30 na smučišču BRSNINA 
v KRANJSKI GORI.

Prijave v brunarici Kosobrin do 10. ure, kjer je tudi možen nakup 
smučarske karte samo za vlečnico Brsnina.

Vabljeni!
Smučarski klub Komenda

DRUŠTVO SKAKALNI KOMITE GORA

SMUČARSKI SKOKI - Skakalni komite Gora prireja smučarske 
skoke z alpskimi smučmi GORA 2017 v nedeljo, 5. februarja 2017, 
ob 13.30 na skakalnici na Gori. Za najmanjše in najmlajše bo ska-
kalnica Gorjanščica. Lepo povabljeni.



Vedno z vami že 16 let
Mediadom -Tehnična trgovina Miroslav Gojdina s.p., Ljubljanska cesta 
3 c, 1241 Kamnik; www.mediadom.si; info@mediadom.si; telefon: 
(01) 839 47 97

Odprto vsak dan od 9.00 do 19.00, sobota od 8.00 do 13.00

Nagrade
1. nagrada: palični mešalnik
2. nagrada: grelnik vode
3. nagrada: penilnik mleka 
4. nagrada: brisača gorenje
5. nagrada: brisača gorenje

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite 
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 9. februarja 2017. Na kuverto napišite ime, priimek, 
naslov in Nagradna križanka.

Nagrajenci Nagradne križanke Trgovina Špar Partner v Aplenci 
Glasilu občine Komenda, številka 12/2016:
1. nagrada: BON za nagrado Orehova potica - VALTER NEMEC, 

Suhadole 62 c, 1218 Komenda
2. nagrada: BON za nagrado Izdelki iz pekovskega programa - MARI-

JA ROGELJ, Suhadole 62 a, 1218 Komenda
3. nagrada: BON za nagrado Delikatesni program - ŠPELA ŠPRUK, 

Klavčičeva 10, 1241 Kamnik
4. nagrada: BON za nagrado Po izbiri - JUSTINA URBANEC, Sla-

mnikarska 14, 1234 Mengeš
5. nagrada: BON za nagrado Po izbiri - VESNA AVBELJ DOVŽAN, 

Gmajnica 239, 1218 Komenda
Čestitamo. Nagrajenci lahko nagrade na podlagi tega potrdila in oseb-
nega dokumenta uveljavljajo v trgovini Špar Orehek Partner, Glavarjeva 
cesta 94, 1218 Komenda. Delovni čas trgovine: ponedeljek - petek: 
7:00–20:00; sobota: 7:00–17:00; nedelja, prazniki: 8:00–12:00



Poti v življenju so različne, s svojimi nenadnimi preizkušnjami, vzponi 
in padci. In takrat je še kako dobrodošlo, da vemo, da nismo sami. V 
Komendi delujejo društva in ustanove, katerih poslanstvo se tako ali 
drugače nanaša na skrb za kakovost življenja.

Ena izmed njih nosi ime našega človeka - Peter Pavel Glavar. Mož, ki 
je pustil sled - ne samo v Komendi, ampak tudi širše. Imel je veliko 
preglavic zato, ker je bil nezakonski. Sam ni bil razvajen ali neodločen! 
Daleč od tega! Vzgojen je bil v moža globoke vere, obsežne izobrazbe, 
velike delavnosti in dobrote.

V Komendi je leta 1760 - 14 let preden je Marija Terezija razglasila 
šolo za obvezno - za nadarjene fante ustanovil nižji licej z internatom. 
Vpeljal je novosti v tedanjo pastoralno prakso: velikonočno spraševanje 
po domovih po katekizmu, ki ga je sam sestavil posebej za otroke in za 
odrasle. Sezidal je podružnično cerkev sv. Ane v Tunjicah.

Po 22 letih službe V Komendi se je 1766 preselil na posestvo Lanšprež-
kega gradu v občini Mirna na Dolenjskem. Vseskozi se je posvečal tudi 
kmetovanju in čebelarjenju. Umrl je star 63 let. Po njegovi poslednji volji 
je bila zgrajena Glavarjeva bolnica (1803), ki je delovala vse do 1947.

Ustanova svoje poslanstvo uresničuje s prostovoljci, štipendisti in dona-

Zdrav razum, delavnost, vztrajnost,
življenjska radost in čista vest naj jima bodo zvesti sopotniki. (Iz govora predsednika Petkovška)

torji. Odgovarjati želimo na potrebe skupnosti. Zato skupina 11 prostovolj-
cev redno razdeljuje živila. V preteklem letu so razdelili 730 paketov. 

Štipendistov Ustanove, ki hočejo za seboj pustiti sled, je 33. Letos 
štipendira 1 dijaka in 6 študentov. Štipendisti prevzemajo razne naloge 
v dobro skupnosti in delovanja Ustanove. 

Popotna listina
Ko se končata študij in štipendiranje, Ustanova izroči popotno listi-
no. Tokrat sta jo dobili:

Barbara Prezelj – Štipendistka je bila osem let. Leta 2013 je do-
segla izobrazbo: diplomirana inženirka krajinske arhitekture. Magi-
strski študij tega področja je nadaljevala v Delftu na Nizozemskem 
in ga z odliko zaključila v novembru 2016. V zadnjih letih je Ustano-
vi pomagala pri promociji dogodkov, grafi čnem oblikovanju in bele-
ženju bibliografi je.

Simona Ožura – Štipendistka je bila pet let. Po opravljeni gimna-
ziji se je vpisala na Evropsko pravno fakulteto. Diplomirana pravnica 
je postala v septembru 2016. Učno pomoč je nudila več učencem in 
se preizkusila pri vodenju prireditev.

Od minulega leta novi predsednik ustanove 
Štefan Petkovšek je uvodoma najprej spo-
mnil na namen ustanovitve in pomen delo-
vanja Ustanove. Posebej je poudaril, da jo 
je soustanovila dolgoletna predsednica 
Marta Ciraj z nadvse pomembno in res po-
sebno vizijo:

»V eni ustanovi združiti štipendiranje in 
socialno pomoč, podpirati izobraževanje in 
izvajati karitativno dejavnost. Za zdaj še 
nisem srečal ustanove, ki bi na tak način v 
skupnosti krepila zavest, da človek ni odgo-
voren samo do svojega znanja in talentov, 
ampak tudi do drugega.« 

Ob tem je spomnil, da v letošnjem šolskem letu Ustanova štipendira 
dijaka in šest študentov, tako imenovano popotno listino pa je podelila 
Barbari Prezelj in Simoni Ožura.

Šopke za delo in za lepo zapuščino, v zahvalo »za vidno sled novemu 
vodstvu« in za nadaljnje delovanje in poslanstvo UPPG, je podelil 

predhodnikom Marti Ciraj, 
soustanoviteljici in dolgo-
letni predsednici, Angelci 
Žerovnik, predsednici Od-
bora za dodeljevanje šti-
pendij, Mariji Dobnikar in 
Jožefu Pavliču iz Odbora 
za dodeljevanje socialne 
pomoči in Damjani Tepina 
Petek, predsednici Nazor-
nega sveta 

Šopke pa so dobili seveda 

Priznanja
Hvala donatorjem, da ste Ustanovo prepoznali kot zaupanja vredno 
in nam namenili nekaj sredstev, živil ali znanja. Tako lahko poslan-
stvo Ustanove udejanjamo in ga še naprej razvijamo.
MECENKA - Občina Komenda
VELIKI DOBROTNICI - LIDL d.o.o. in Nektar Natura d. o. o.
DOBROTNIKI (po abecednem vrstnem redu) Ana Karlovšek, Avto 
Smole d.o.o., Burgox d.o.o., Elektrina d.o.o., Kmetija Jamšek, Ko-
njeniški klub Komenda, Kulturno društvo Jazzva, Milena Petek, 
NOVAK M d.o.o., OŠ Komenda Moste, Pekarna Hrovat d.o.o., Vrtni 
center Gašperlin, Zvokovna slika Simon Debelec s.p.

Zahvala
Dobro delo je storjeno radodarno, iz srca. Lahko je drobno ali res veli-
ko, skrito ali opaženo. Zato se v imenu Ustanove zahvaljujem vsem, 
ki ste obiskali koncert, pri njem sodelovali ali darovali vstopnico.

Zahvala sodelujočim pri izvedbi 17. novoletno dobrodelnega koncerta:
Vokalni skupini JAZZVA za prijeten večer z vedrino in mlado-

stnim šarmom, Občini Komenda za brezplačno uporabo dvorane in 
pomoč pri organizaciji koncerta, Lidlu Slovenija d. o. o. in mesnici 
Qmes v trgovini Spar v Komendi za darove za pogostitev, Nektar 
Naturi d. o. o. za oglaševalskih tiskovin, Vrtnemu centru Gašper-
lin za šopke in odrski cvetlični aranžma, Vsem, ki so brezplačno 
odstopili plakatna mesta, Metodu Permetu za fotografi ranje do-
godka, Društvu za mladinsko dejavnost Mravljišče za brezplačno 
uporabo prostorov, Proevent d. o. o. za brezplačen najem barskih 
stolov, Zvokovni sliki Simon Debelec s. p. za ozvočenje in svetlobno 
scensko ozadje po znižani ceni, Heleni Drolc, Olgi in Miru Hace za 
pripravo pogostitve z minimalnimi sredstvi, Luku Karničniku za 
pripravo promocijskih posnetkov, samo oglaševanje na TV Komenda 
in snemanje koncerta skupaj z Markom Kernom, Združenju SA-
ZAS za soorganizatorstvo dogodka, Darku Mausarju in Sašu Sla-
bajne za izbrane besede povezovanja, Andreju Žalarju za medijsko 
pokrivanje dogodka, Gostilni Čubr za visoko kulinarično malico 
nastopajočih in tudi štipendistom ter članom Ustanove.

ANDREJ ŽALAR

Ustanova Petra Pavla Glavarja Komenda

Dobrodelni novoletni koncert
Ustanova Petra Pavla Glavarja Komenda že vrsto let na začetku koledarskega leta pripravi dobro-
delni novoletni koncert. Letošnji je bil v soboto, 21. januarja, v Kulturnem domu v Komendi. 

Vokalna skupina Jazzva - Tadej Pasar-  beatbox, Klemen Dovjak - bari-
ton, Jon Leskovec - tenor, Andrej Perdih - bas, Maša Simčič - sopran, 
Jasna Žitnik mezzosopran - umetniški vodja in Janja Hrastovšek - alt

Štefan Petkovšek

Marta Ciraj (desno) in Angelca Žerovnik

tudi nastopajoči na koncertu - Vokala skupina Jazzva, ki je v odlični 
predstavitvi in nadvse lepem nastopu navduševala polno dvorano.  


