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Nekajkrat smo ob letošnjem kulturnem prazniku v medijih slišali, da 
smo Slovenija edina država, ki ima za dela na kulturnem področju dr-
žavni praznik. 

Lepo se sliši. 
Slišali pa smo tudi na slovesnosti v Cankarjevem domu, da nam v 

politiki manjka tiste kulture in z njo povezane zavesti v glavah.
Ne sliši se lepo.
Slovenec sem, čeprav je tisti, ki nas je takrat, v prejšnjem stoletju, v 

svetovnem pokolu, hotel izbrisati, rekel: Naredite mi to deželo spet…. 
Zato imam še danes dve imeni in dve »nesrečno« prevedeni izpeljanki 
priimka. Večkrat tu in tam rad spomnim, da smo pred dobrim sto ali 
poldrugim stoletjem pod Grossglocknerjem še slovensko znali in govo-
rili. In ko me misli v glavi takole prevevajo, se mi v vsej zavedajoči se 
majhnosti in edinosti med državami, kjer praznujemo državni kulturni 
praznik, potrjuje, da je rojenica moje zibelke, mojega slovenskega jezi-
ka, Kultura z veliko začetnico. 

In tudi zato me nenehno prepričuje in navdihuje odločna misel. Kul-
tura je Slovenec, slovenski jezik, slovenska vrednota kot država, slo-
venska himna... Zato ne pozabimo. Vsi bomo krivi - tisti, ki jim zaradi 

materialne (denarne) 
zaverovanosti sploh ni 
mar pa najbolj - če na-
še vnukinje, vnuki in 
njih vnukinje in vnuki, 
ne bodo znali sloven-
sko in zato ne bodo 
Slovenke in Slovenci 
na svoji zemlji v svoji 
državi.

Povabilo Društva 
kulturnih umetnikov 

V mnogih slovenskih krajih so bile prireditve, ki svečano obeležujejo 
slovenski kulturni praznik in počastijo spomin na dan, ko je umrl slo-
venski pesnik dr. France Prešeren. Posebno pozornost osrednjemu slo-
venskemu kulturnemu dogajanju so namenili tudi v občini Kamnik in ga 
med drugim slavili s pesmijo 38. Območne revije pevskih zborov iz 
občine Kamnik in Komenda.

Zbrane v Domu kulture Kamnik je ob tej priložnosti v imenu Občine 
Kamnik nagovoril podžupan Matej Slapar, do-
godku pa je prisostvoval tudi župan Občine Ko-
menda Stanislav Poglajen.

Na prireditvi v organizaciji Javnega sklada 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Ob-
močne enote Kamnik je prisostvovalo devet 
zborovskih zasedb iz občin Kamnik in Komenda 
in ji je prisluhnilo lepo število obiskovalcev. Po-
leg prazničnega pevskega srečanja pa je imela 
tudi značaj izbirne prireditve za uvrstitve pevskih 
zborov na regijsko in državno kakovostno raven, 
strokovni ocenjevalec in selektor za medobmoč-
no/regijsko revijo odraslih pevskih zborov Go-
renjske je bil Primož Malavašič.

Javnosti so se s petjem predstavili Moški pev-
ski zbor PSPD Lira Kamnik, Komorni pevski 
zbor Šutna Kamnik, Mešani pevski zbor Društva 
upokojencev Komenda, Ženski komorni zbor 
Vox Annae, Mešani pevski zbor Društva upoko-
jencev Kamnik, Moški pevski zbor DKD Soli-
darnost Kamnik, Mešani pevski zbor Cantemus 

Revija pevskih zborov 
Kamnik, Ženski pevski zbor DKD Solidarnost Kamnik in Mešani pevski 
zbor Odmev Kamnik.

Pevci Mešanega pevskega društva Komenda so nastopili tretji po vr-
sti. Z našim pevovodjem Ignacem Gorjancem so se predstavili s Pesmi-
jo Ota Čerca in Tadeja Vulca, z O mraku Gustava Ipavca in s koroško 
ljudsko Lojzeta Leskovarja Vuštnejša ja ni. 

-ka

Slovenski kulturni državni praznik
Kaj ti mar v dvorano na svečanost ob prazniku je bilo zato ena lepih 
različic potrjevanja in utrjevanja te zavedajoče se vrednote slovenskosti. 
Ideja o pripovedih in varstvu najmlajšega je bila v etnološkem pogledu 

OBVESTILO
Občina Komenda obvešča, da bo od 24. 2. 2017 na spletni strani 
Občine Komenda www.komenda.si objavljen Javni razpis za pode-
litev občinskih priznanj za leto 2017.

Občina Komenda

Vabilo
Vabimo Vas na proslavo, v priznanje in zahvalo 
materam, ženam in dekletom.

Prijetno prireditev nam bodo poklonili naši otroci 
v četrtek, 16. marca 2017, ob 17. uri v OŠ v Mo-
stah.

Pričakujemo Vas in hvala za udeležbo!
Krajevni odbor RK Moste

OBVESTILO
Občina Komenda obvešča, da bo od 24. 2. 2017 na spletni strani 
Občine Komenda www.komenda.si objavljen Javni razpis za po-
delitev športnih priznanj v občini Komenda za leto 2016

Občina Komenda

tudi lepo ogledalo zavedajoče se majhnosti. Bila pa je tudi  pogled v 
jutrišnjo misel in razmišljanje, da kljub svoji majhnosti lahko smo in še 
naprej obstajamo na poti bodočih vnukinj, vnukov in njihovih vnukinj 
in vnukov… Ja, hvala Kaj ti mar, ker vam je mar.  

A. Žalar
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V dvorani Kulturnega doma v Ko-
mendi je bila konec januarja (28.1.) 
tradicionalna od treh prireditev Skupaj 
se imamo fl etno, ki jo že vrsto let pri-
pravljajo društva upokojencev Komen-
da, Cerklje in Bukovica-Šinkov Turn. 
V bogatem kulturno-zabavnem progra-
mu so iz Komende nastopili najmlajši 
plesalci skupine Avrikelj iz društva 
narodnih noš, mladi instrumentalisti, 
pesnici Marija Koželj v poznani vlogi 
Pehte in Marija Kern, člani Folklorne 

skupine in Mešanega pevskega zbora društva upokojencev Komenda. Iz 
Cerkelj in Bukovice-Šinkov Turn (občina Vodice) pa so se predstavili 
pisci pesmi, instrumentalisti, pevci, plesalci in članici iz društva iz 
Cerkelj v skeču. Nastopajoče in obiskovalce na prireditvi je pozdravila 
tudi predsednica Društva upokojencev Komenda Marija Pirnat in zaže-
lela vsem uspešno delo in sodelovanje še naprej.

Sicer pa upokojenci treh sosednjih društev upokojencev tudi zares 

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

OBJAVLJA

JAVNI VPIS NOVINCEV
v oddelke Vrtca Mehurčki
za šolsko leto 2017/2018

s sprejemom na dan 1. 9. 2017.

Vloga za sprejem otroka je na voljo na spletni strani Vrtca Mehurčki 
(http://www.vrtec-mehurcki.si/) ali v tajništvu vrtca. Izpolnjeno 
vlogo oddate v tajništvu vrtca ali pošljete priporočeno po pošti na 
naslov Vrtec Mehurčki, Glavarjeva cesta 35, 1218 Komenda, najka-
sneje do 31. 3. 2017.

Skupaj se imamo fl etno
In res je bilo fl etno na vseh treh prireditvah.

vztrajajo pri veselem, kulturnem in družabnem druženju. 14. januarja so 
se dobili v dvorani osnovne šole Utik, kjer je prvo letošnjo prireditev 
pripravilo Društvo upokojencev Bukovica- Šinkov Turn. Navada je ta-

Medgeneracijsko druženje je še posebno veselo in prijazno. 
21. januarja je bila prireditev v dvorani v Cerkljah v organizaciji 

Upokojenskega društva Cerklje. Polna dvorana in navdušenje sta potr-
dila, da si ljudje želijo takšniih prireditev. Poslušalci so se zahvalili z 
burnim aplavzom, nastopajoči pevci iz Komende pa so sklenili priredi-
tev s pesmijo »En'ga češnov'ga mi daj.« Ja, povsod se je pelo, igralo, 
plesalo in smejalo ob domiselnih skečih.

AŽ-KT

ka, da prvi nastopajo gostujoča upokojenska društva, nazadnje pa do-
mače društvo. Vedno sodelujejo tudi otroci domače osnovne šole. 
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ni prizanesla. Takoj ko so razmere to dopuščale, je izvajalec nadaljeval 
z gradbenimi posegi. Pa ne samo na Gori, tudi v Komendi (ob Glavarje-
vi cesti) so že zaropotali stroji in sama gradnja kohezijskega projekta 
izgradnje kanalizacije se nadaljuje. Med tem časom pa smo z Ministr-
stvom za okolje in prostor oziroma z njihovimi službami usklajevali 
podpis aneksa glede roka za dokončanje investicije. Dogovori, pogaja-
nja in utemeljevanja so bila dolgotrajna muka vseh, ki so vpleteni v iz-
vedbo tega projekta.

Kako pa kaže na drugih odsekih v občini? Bo treba spreminjati 
terminske plane?

Samega terminskega plana za zdaj nismo spreminjali, vsaj kar se tiče 
končnega datuma. Lahko pa se v sprejetih časovnih okvirih spreminjajo 
posegi na posameznih kanalih. Vendar, kot je že rečeno, se končni datum 
za izvedbo vseh kanalov, ki so predmet kohezijskega projekta, ne spre-
minja. 

Živahno pa je na družbenem področju. Vrstijo se občni zbori 
društev in klubov. Ocene o delu v preteklem letu so povečini: Uspe-
šno leto. Kljub lučki na koncu tunela so pa še malo zaskrbljeni ga-
silci v Mostah zaradi izgradnje doma, izredno aktivne pa so gasilke 
v Komendi. Tudi letos se odzivate vsem povabilom na občne zbore. 
Kako vi ocenjujete njihovo delo in kako po dosedanjih zborih kaže 
letos. Se obeta kje kaj novega, posebnega?

Na vsa vabila za občne zbore društev in klubov naše občine, ki sem 
jih do sedaj prejel, sem se odzval osebno, razen na občni zbor PGD 
Križ, kjer me je zaradi moje odsotnosti zastopal naš podžupan Igor 
Štebe. Dela v društvih potekajo po vseh pričakovanjih. Vsako društvo 
se poleg dejavnosti, za katero je ustanovljeno, ukvarja tudi s svojimi 
(notranjimi) problemi. Vsi jih prej ko slej tudi uspešno rešijo. Vedeti 
moramo, da so člani društva povsod prostovoljci, ki za društvo name-
njajo svoj prosti čas, da vsi niso vešči vseh opravil (tu mislim predvsem 
na veliko administrativnih - papirnatih opravil), da se danes ne more in 
sme delati »kar malo po domače«. Tako upam in želim, da bodo tudi 
Moščanski gasilci našli končno (fi nančno) rešitev za svoj prepotreben 
nov dom.

Sejem kaže, da bo spet poln razstavljavcev, kole-
sarska dirka, bodo prireditve ob občinskem prazno-
vanju, podeljena bodo letošnja občinska priznanja 
in še… Velja opozoriti na nekatere razpise s tem v 
zvezi?

Občina ima trenutno objavljenih že 9 (devet) razpisov, 
nekaterim bo rok za oddajo vlog potekel v začetku 
marca, nekaterim pa konec marca. Naj vse občanke in 
občane opozorim prav na vse razpise, da jih preučijo in 
se po možnosti javijo.

Če nas v precej dolgem mrazu ni ogrelo Valentino-
vo, naj nas naše, bolj domače, Gregorjevo, ko se 
ptički ženijo. Zamisliti pa se na prvih korakih po 
startu v leto 2017 velja nad Maškarijado. Po Pustu je 
namreč že naslednji dan Posipanje s pepelom. Po-
znan je izrek: Vse je v glavi; tudi preveč »mask« …

Slednje prav gotovo drži, zato naj nosilci mask po 
Pustu le-te shranijo v kot in naj jih ne nosijo več. 

ŽUPANOVA BESEDA

ANDREJ ŽALAR

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

Spoštovani gospod župan. 
Po »ledenem« januarju, in 
tudi deloma februarju, so 
prišli znanilci pomladi Va-
lentinovo, kurenti in gre-
gorčki. Je bil krajši gradbeni 
odmor primeren za oceno, 
kako in koliko pospešeno 
naprej?

Celotno letošnje leto nas je 
zaznamovalo z izredno nizkimi temperaturami, snega sicer ni bilo veli-
ko, tako da so bila zunanja gradbena dela prekinjena – razumljivo in 
človeško. V tem času s(m)o pripravljali analize, koliko je bilo narejene-
ga v preteklosti in se dogovarjali, kako intenzivno naprej, seveda ko 
bodo vremenski pogoji to dopuščali. 

Pred poldrugim mesecem ste podpisali pogodbo s SGP Graditelj 
Kamnik za izgradnjo nove etaže in potrebnih prostorov za šolo in 
vrtec na šoli v Komendi. Na nedavnem tedenskem sestanku sem 
zaznal, da ob skrbnem nadzorovanju in usklajevanju del, vse, kljub 
mrazu, poteka tako, da naj bo gradnja končana do pogodbenega 
roka. Imam prav?

Gradbena dela pri nadzidavi objekta Osnovne šole v Komendi za 
potrebe šolskih učilnic in spremljajočih prostorov za potrebe Vrtca se 
kljub ne najbolj ugodnim vremenskim razmeram uspešno izvajajo. Vse 
to pa je v skladu s pogodbo z izvajalcem, da vsa predvidena dela dokon-
čajo v pogodbenem roku. Čeprav dela potekajo sočasno z rednim izva-
janjem učnih vsebin tako v šoli kot vrtčevskih vsebin v vrtcu, izvajalci 
najbolj moteča (hrupna) dela izvajajo v času, ko najmanj motijo te pro-
cese, tako da zaenkrat nismo zasledili kakšnih pritožb s strani koristni-
kov prostorov. 

Čeprav so meritve pokazale, da je leden mraz, ki ga ne pomnimo 
nekaj desetletij, prodrl 80 centimetrov globoko v zemljo, izvajalcev 
del kanalizacijskih oziroma komunalnih del na Gori ni zaustavil. 
Tam se kar dogaja. 

Kot sem predhodno že omenil, nam zima s svojim mrazom resnično 

Objavljenih je devet razpisov
Analize opravljenega dela. - Dela pri nadzidavi šole v Komendi se uspe-
šno izvajajo. - Zima z mrazom res ni prizanesla. - Za zdaj terminskih 
planov ne spreminjamo. - Upam in želim, da bodo mošanski gasilci 
našli rešitev za svoj prepotreben nov gasilski dom. - Po Pustu maske 
niso primerne. 
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GRADNJE
ko morajo biti 
gradbena dela 
končana.«

Takrat se bo na-
mreč začelo opre-
mljanje prostorov, 
da se bo pouk v no-
vih prostorih začel 
na začetku šolskega 
leta 2017-2018 sep-
tembra letos.

Kako bodo pote-
kala dela in lovljenje pogodbenih rokov, bomo spremljali tudi v Aplen-
ci.

A. Žalar

Gradbena dela na projektu »Odvajanje in čiščenje odpadnih vod 
na območju Domžale-Kamnik, Kanalizacija v Občini Komenda« 
so bila zaradi izrednih vremenskih razmer, ustavljena. Gradbena 
dela v prvi polovici februarja se še vedno ne izvajajo.

Izredno nizke vremenske temperature konec leta 2016, ki so se nada-
ljevale v mesecu januarju 2017, 
so botrovale temu, da je zemljina 
zmrznila globlje in hitreje kot je 
bilo to pričakovano. Že sicer ote-
ženo delo je bilo popolnoma 
onemogočeno, saj so zamrznile 
gradbiščne deponije zemeljskih 
materialov, prav tako tudi deponi-
je materialov izvajalčevim doba-
viteljem.

Izvajalec je 31. januarja 2017 
izvedel sondažni razkop zaradi 
preverjanja globine pomrznjeno-
sti tal. Izkop je pokazal, da znaša 
globina zmrzovanja 80 cm, kar za 
10 cm presega mejno vrednost 
zmrzlinske cone za to območje. 

Občina Komenda je od izvajal-
ca prejela zahtevek za podaljšanje 
pogodbenega roka za dokončanje 
del do 31. marca 2017 zaradi iz-
rednih vremenskih razmer in od-
ločitev inženirja 31. 1. 2017, vključno z vsemi prilogami. Glede na 
dejstvo, da gre dejansko za izredne vremenske razmere, ki niso bile 
predvidljive, saj v zadnjih 30 letih ni bilo tako nizkih temperatur, je 
podaljšanje roka za dokončanje odobrila.

6. februarja 2017 sta Občina Komenda in izvajalec Lavaco d.o.o. 
podpisala Dodatek št. 5 k pogodbi, v katerem sta poleg podaljšanja roka 
za dokončanje del zaradi izrednih vremenskih razmer do 31. marca 
2017 hkrati tudi preložila izvajanje del na območju Gora, Gmajnica, 
Podboršt, Mlaka I. in II. sklop, saj je bilo ugotovljeno, da linija obstoje-
čega azbestno cementnega vodovoda sovpada s projektirano linijo ka-
nalizacije. Zaradi nujnosti sočasne obnove vodovoda bo Občina Ko-
menda izvedla javni razpis. Po izboru izvajalca obnove vodovoda in 
uvedbi v delo se bo gradnja kanalizacije nadaljevala in zaključila v 135 
dneh.

Nadaljevanje z gradnjo kanalizacije na ostalih kanalih se bo začelo 
takoj, ko bodo vremenske razmere to dopuščale. Izvajalec bo s sonda-
žnimi razkopi stanje pomrznjenosti redno preverjal.

Med tako imenovano mrtvo gradbeno sezono izvajalec pripravlja 
dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja za že zgrajene dele 
kanalizacijskih vodov. Na Upravni enoti v Kamniku je bila v prvih dneh 
februarja vložena vloga za tehnični pregled kanalov v Suhadolah in 
Mostah. 

Mraz prekinil delo na terenu

V januarski Aplenci smo zapisali, da sta župan Stanislav Poglajen in 
direktor SGP Graditelj Kamnik Janez Zorman s sodelavci v začetku ja-
nuarja letos podpisala pogodbo o izgradnji prostorov za šolo in vrtec. 
Pripravljalna dela so se začela 23. januarja, ko smo potem objavili v 
januarski Aplenci tudi sliko  ograjene šole v Komendi. 

No, po mesecu dni je pogled na nekdanjo šolo v Komendi že precej 
spremenjen. Polovica šole že nima več strehe in na tem delu je že vse v 

pripravah na izgradnjo še enega nadstropja. V njem bodo štiri učilnice, 
namenjene osnovnošolski dejavnosti, trije kabineti in skupni prostori, 
namenjeni tudi Vrtcu Mehurčki. Velik zalogaj, ki so ga sprejeli občinski 
svetniki, je to za občinski proračun. Zanj prostorski projekt bo treba 
odšteti prek 750 tisoč evrov lastnih-občinskih sredstev; brez kakršneko-
li zunanje podpore.

Roki, da bo vse pravočasno 
narejeno, so izredno zahtevni. 
Zato se vsak teden sestane tako 
imenovani gradbeno-nadzorni 
odbor (15 članov), ki pregleduje  
dogovorjeno na sestanku minule-
ga tedna in sprejem dogajanj za 
teden dni naprej. Odgovorni vodja 
je Tomaž Lamovšek iz SGP Gra-
ditelj (poznani občan Komende - 
op.p), v odboru pa so še različni 
tako imenovani deležniki iz po-
godbe - predstavniki investitorja 
(in za nadzor iz občine oziroma 
za supernadzor je Mirko Kepic 
-op. p.),  predstavniki izvajalca-
Graditelj, rednega nadzora-Loka-
inženiringa, OŠ Komenda Moste, Vrtca Mehurčki… 

Na zadnjem rednem sestanku (tretjem od začetka del) je odgovorni 
vodja Tomaž Lamovšek povedal, da za zdaj vse poteka po planu.

»Mraz, ki ga sicer ne pomnimo nekaj desetletij, nam ni delal te-
žav. Prilagodili smo se tudi pogojem za redni, nemoten pouk v ra-
zredih. Dela namreč lahko potekajo pred 8.20 zjutraj, potem pa jih 
zaradi hrupa prekinemo, in nadaljujemo spet od 13.45 naprej, ko je 

konec pouka. Delov-
ni dnevi so zato tudi 
sobote, nedelje in 
prazniki. Največje 
tveganje po podrtju 
strehe in nadaljeva-
nju del za novo etažo 
so bile morebitne 
padavinske vode in 
zato potrebna zašči-
ta. Vse probleme re-
šujemo sproti, naj-
pomembnejši pa je 
datum 19. julij 2017, 

Poleti letos izgradnja prostorov
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OBJAVE

Skladno z Odlokom o priznanjih Občine Komenda (Uradne objave Glasila 
Občine Komenda, št. 01/2017) POZIVAMO posameznike, skupine, pod-
jetja, zavode, politične in druge organizacije in skupnosti, društva, organe 
lokalnih skupnosti ter druge subjekte s stalnim prebivališčem oziroma se-
dežem na območju občine Komenda, da predlagajo kandidate za občin-
ska priznanja Občine Komenda za leto 2017.

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

V enem mandatnem obdobju župana se lahko podeli največ en naziv 
častni občan Občine Komenda. V enem letu se lahko podeli največ po 
eno zlato, dve srebrni in tri bronasta priznanja. Posamezni kandidat 
lahko enako priznanje prejme samo enkrat. 
Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE KOMENDA se podeljuje občanom 
občine Komenda in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi 
državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodar-
stva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih dejav-
nosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo Občine Komen-
da v Republiki Sloveniji ali na mednarodnem področju. 
ZLATO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, 
skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom 
za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so po-
membni za razvoj in ugled Občine Komenda. 
SREBRNO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, 
skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom 

Občinski svet Občine Komenda, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, objavlja 
J A V N I   R A Z P I S 

ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2017
za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadalj-
nje ustvarjalno delo. 
BRONASTO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posamezni-
kom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter 
društvom za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za na-
daljnje ustvarjalno delo. 

Predlogi za podelitev priznanj Občine Komenda morajo biti pre-
dložen v pisni obliki in morajo vsebovati:

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

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

obrazložitvi navajajo imena drugih društev, klubov, organizacij, usta-
nov, skupnosti idr., v katerih kandidat za priznanje sodeluje, je potreb-
no obvezno priložiti pisno potrdilo navedenega društva, kluba, organi-
zacije, ustanove, skupnosti idr.).

Pisne predloge posredujte v zaprti kuverti, na kateri mora biti ozna-
čeno »KMVI PREDLOGI ZA OBČINSKA PRIZNANJA 2017 – NE 
ODPIRAJ«, na naslov Občina Komenda, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, 
najkasneje do vključno petka, 31. marca 2017.

Priznanja Občine Komenda bodo podeljena na slavnostni seji Občin-
skega sveta Občine Komenda, ki bo 15. maja 2017.

Številka: 094-0001/2017-1
Datum: 15. 02. 2017

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Roman Koncilija, predsednik, l. r.

Predavanja iz cikla »Znanje za 
zdravje« v mesecu marcu posvečamo 
sadnemu vrtu. 

Vabimo vas predavanje in praktični 
prikaz g. Matjaža Maležiča, KGZS 

KG zavod Ljubljana, z naslovom: 
»Kako v domačem sadovnjaku pridelati zdravo sadje?«,
v petek, 3. marca 2017, ob 18 uri.
Na predavanju boste izvedeli veliko o vzgoji različnih sadnih vrst, 

boleznih in škodljivcih sadnega drevja. Predavanje bo v prostorih 
Doma krajanov Antona Breznika na Križu, Križ 3c, Komenda. 

Praktični prikaz obrezovanja sadnega drevja bo v soboto, 
4. marca, ob 9 uri dopoldan v sadnem vrtu na naslovu 

Suhadole 61 G, 1218 Komenda.
V primeru zelo slabega vremena (dež ali sneg) bo prikaz 

7. marca ob 16. uri na isti lokaciji. 

Povabili smo g. Matjaža Maležiča, ki se s sadjarstvom ukvarja že več 

Ustanova Petra Pavla Glavarja

Znanje za zdravje
Kako v domačem sadovnjaku pridelati zdravo sadje?

kot 30 let. Po študiju sadjarstva na Biotehniški fakulteti se je zaposlil na 
Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana. Tam dela kot vodja Sadne 
drevesnice Studenec, kjer se ukvarjajo z vzgojo sadnih sadik. V vsem 
tem času je tudi redno predaval na različnih tečajih, povezanih s sadjar-
stvom, ter vodil prikaze obrezovanja sadnega drevja in jagodičja. Redno 
je objavljal in še piše strokovne članke v različnih strokovnih in polju-
dnih revijah: Moj mali svet, Kmečki glas, Gaia, Moj vrt, Rože in vrt. S 
klubom Gaia in spletnim portalom Zeleni svet je posnel več video prika-
zov različnih sadjarskih opravil, ki so med vrtičkarji zelo priljubljeni. 

Cena predavanja in prikaza obrezovanja sadnega drevja bo 10.00 
evrov. Denarna sredstva bomo namenili za plačilo stroškov strokov-
njakovega predavanja in praktičnega prikaza obrezovanja sadnega 
drevja ter podpori nadaljnjim dejavnostim UPPG. Če se boste udeleži-
lo obojnega (predavanja in prikaza obrezovanja), boste za slednje 
plačali le 5 evrov.

Zahvaljujemo se g. Jožetu Pavliču, da nam je dovolil, da nam bo v 
njegovem sadovnjaku priznani sadjarski strokovnjak g. Matjaž Male-
žič pokazal, kako naj dobro in pravilno obrežemo in vzgajamo sadno 
drevje in jagodičevje. Več: www.uppg.si 

OBVESTILO
Občina Komenda obvešča, da so od dne 20. 2. 2017 na spletni strani 
www.komenda.si objavljeni naslednji javni razpisi:
Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Komenda za leto 2017, za naslednje ukrepe:

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

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja 

malega gospodarstva v občini Komenda za leto 2017, za nasle-
dnje ukrepe:

pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podje-  ●
tništva, 
pospeševanje zaposlovanja,  ●
spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.  ●

Javni razpis za sofi nanciranje prireditev in projektov v občini 
Komenda

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

Stanislav Poglajen, l.r.
ŽUPAN 
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Na Koželjevi domačiji, tudi na Gori pa člani Turističnega društva 
skrbijo za živahno dogajanje. Vsako drugo soboto je odprta Tržnica, de 
se etnološko obujanje ne pozabi, je januarja DOMAČI PRAZNIK. Dva 
prašička odideta za pravi namen, dobrote so namenjene otrokom in 
vsem občanom. Na občnem zboru pregledajo prehojeno pot in prinašajo 
nove pobude. Otroci so se urili v izdelavi ptičjih hišic in izdelavi ladjic 
za Gregorjevo in jih na predvečer spuščali po Kriškem bajerju. Učili so 
se poslikav obraza in se pripravili na veliko pustno rajanje. Izvedli so že 
22. čistilno akcijo.

Mladinski center vedno znova vabi mlade z mnogimi aktivnostmi. 
Veselo je bilo na Srčkovem plesu. Vaščani Žej so tako, kot že vrsto let, 
uredili pol žive Jaslice v Žejah. Praznična pesem, voščila in topli ognji 
nas popeljejo v praznična doživetja. 

Rdeči križ Moste je zopet, kot vedno, pripravil odlično kulturno 
glasbeno prireditev ob prazniku Dneva žena in se zahvalil prizadevnim 
sodelavcem.

Vsak mesec - 20 krat nas je s svojimi prispevki razveseljeval Klemen 
Grmšek s Križa. Fant je že doma.

KRONIKA 2016 - 2
(nadaljevanje iz januarske Aplence)

Nasvete Irene Hacin, Blaža Filipiča in Olge Hace smo redno prebira-
li vsak mesec. Marsikatero koristno stvar smo lahko našli tudi zase. V 
šolskih klopeh se preko celega leta dogaja na polno. Zimske počitnice 
so žal preživeli brez snega v dolini. Že januarja pa so obiskali Lutkovno 
gledališče. Otroci so se v projektu »Živali v razredu« spoznavali z razni-
mi živalmi in se učili, kako se prežene strah. V živo so jih božali in se 
niso nič bali. V naravi so imeli zimsko šolo, pravljična igra Žarka Peta-
na – Pot pepelk jih je navdušila pa kar v našem Kulturnem domu. Obi-
skali so Slovenski parlament.

Mažoretna skupina mladih deklet OŠ Komenda Moste so vedno 
odlične, razveseljujejo nas na prireditvah v Komendi in iz tekmovanj 
prinašajo odlične uspehe. V športni dvorani smo prisostvovali odlični 
prireditvi ritmične gimnastike. Deklice vadijo v podaljšanem varstvu 
OŠ.

Skavti znajo živeti po skavtsko. Zelo so dejavni.
Nemogoče je na kratko opisati vse posameznike, glasbenike, športni-

ke, odlične učence, plesalce, gorske tekače, kolesarje, motokrosiste, ki 
dosegajo vrhunske rezultate. V Aplenci jih želimo vsak mesec čim bolje 
predstaviti.

nadaljevanje na naslednji strani

Predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada Vinko Möderndor-
fer je v svojem govoru z naslovom Glosa 2017 (s posrečenim namigova-
njem na Prešernovo Gloso) pri podelitvi Prešernovih nagrad 7. februarja 
zvečer na Prešernovi proslavi v Cankarjevem domu v Ljubljani ugota-
vljal, da »slovenska umetnost umira«. Povedal je tudi, zakaj. Ker je pri 
nas, kakor v Prešernovih časih tudi danes, začela prevladovati »kro-
šnjarska pamet«, se širiti prepričanje, da so »umetniki lenuhi in priskle-
dniki; naj gredo raje delat«, so kulturi namenjene le »drobtinice z velike 
mize kapitalistične požrtije«. Zato se ne čudimo, da »slovenska ume-
tnost crkuje v lakoti in pomanjkanju«. Ker »država dela zoper umetni-
ke, 2000 slovenskim umetnikom že 25 let obrača hrbet«. Posledice: 
slikarji si v javnih galerijah sami plačujejo razstave, pisatelji pišejo za 
drobiž. Umetniki »danes spadajo med socialne probleme«. Kako naj bo 
drugače v »svetu položnic in brezsramnega kapitala«, v državi, v kateri 
so politiki, ko so se usedli v svoja sedla, takoj požrli svoje obljube. 

Če bo šlo tako naprej, bo »z izginotjem slovenske kulture izginil 

Ali slovenska (komendska) umetnost res umira?
Spraševanje ob slovenskem kulturnem prazniku Prešernovemu dnevu

slovenski narod«, je napovedal govornik. V zavedanju, da »država, ki 
tako dela z umetniki, nima prihodnosti«.

Da ne bi prišlo do tega, je nujno, »da se slovenska politika začne zaveda-
ti pomembnosti, ki jo ima umetnost v narodu«, da »samo umetnost lahko 
narodu oplemeniti njegovo podobo«, čeprav »slovenska umetnost ne bo 
nikoli dobičkonosno podjetje«, da je »slovenska umetnost edino, kar je za-
res naše, vse ostalo se izgublja v nič«, da »če si kulturen, si tudi etičen«.

Vendar je govornik kljub tako črnogledim predvidevanjem zmogel 
tudi malce »prešernovskega idealizma« in optimizma: »Umetnost bo 
preživela zgolj zaradi notranje nuje, ki jo čutijo ustvarjalci.« Preživela 
bo, če se bomo Slovenci začeli zavedati, da »nismo samo narod športni-
kov in politikov, marveč tudi narod umetnikov« ter da je »umetnost 
oblikovala obraz slovenskega naroda«. 

To prepričanje sta v svojih nagovorih po prejemu najvišjega slovenskega 
priznanja za svoje življenjsko delo izrazila tudi glavna nagrajenca preva-

nadaljevanje na naslednji strani

Spomladanski sejem bo pod skupno streho šotora št. 8 gostil razsta-
vljavce sosednjih občin – Cerklje, Šenčur in Preddvor. Naši domači 
obrtniki, podjetniki in kmetovalci pa bodo imeli možnost predstavitve 
svoje dejavnosti na Jesenskem sejmu. Tokrat bo to že tretja skupna 
predstavitev domačih razstavljavcev. V teh dveh letih se je v povprečju 
na sejem prijavilo okoli 20 razstavljavcev. Seveda si želimo, da bi bilo 
domačih razstavljavcev na skupni predstavitvi še več. Priložnost, ki se 
nam ponuja na domačih tleh, in veliko število obiskovalcev sejma, bi 

Sejemsko leto 2017 bilo dobro izkoristiti. Sejemska prireditev v Komendi je že močno 
zasidrana v našem prostoru in z bogato sejemsko ponudbo poznana v 
celotnem slovenskem prostoru kot tudi izven meja. Občina Komenda 
s sredstvi, ki so planirana v nedavno sprejetem občinskem proračunu, 
podpira takšno obliko skupne predstavitve z delnim sofi nanciranjem. 
KK Komenda pa se bo v podporo domačemu obrtništvu, podjetništvu 
in kmetijstvu v spomladanskem roku prijavil na Razpis za sofi nancira-
nje prireditev in projektov v občini Komenda. 

Martina Prezelj
Odbor za drobno gospodarstvo in turizem
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Res imamo vse, sedaj se je začel tudi boks za ženske in rekreacija za 
ženske.

Lovci že 95 let skrbijo za divjad. V programu za delo so poudarili, 
da bodo nadaljevali s svojim poslanstvom. S prisotnostjo v medijih bodo 
sodelovali tudi z uporabniki prostora, s policijo in ob jubileju so izdali 
brošuro. Razviti so tudi nov prapor.

Karate trenirajo vse generacije v Športni dvorani. Lahko se pohvalijo 
z lepimi uspehi, lepo napredujejo in vabijo k novim vpisom.

Namizni tenis je v Komendi tudi zelo priljubljen že vrsto let. Za za-
ključek leta so pripravili še novoletni turnir in rekli so: To je bil praznik 
namiznega tenisa!

Šah - Brez komendskih šahistk in šahistov v Sloveniji skoraj že ni 
pomembnejšega turnirja. Mladi pridno razmišljajo ob črno-belih mizah, 
člani jim dajejo zgled, upokojenci pa tudi.

Društvo narodnih noš na Komendskem prične novo leto z 
občnim zborom, pregleda dejavnosti preko preteklega leta in pripra-
vo programa. Dr. Angelca Žerovnik vedno poudarja tradicijo po-
slanstva slovenske noše. Lani smo se skupaj veselili odprtja novega 

jalec Aleš Berger in slikarka Metka Krašovec. Berger glede življenjske 
sreče najprej duhovito po francoskem pesniku Jacquesu Prevertu, ki ga 
je še posebej rad prevajal, da sta pri njej »glavna dobitka srce in ritka«, 
Krašovčeva pa, da se je slikarstvo ohranilo »od Altamire do danes«. Zatr-
dila je, da bo »potreba po tisti pravi lepoti, ki je v nas, ki je blizu božanske-
mu, še toliko večja. Ohranjam vero, da bodo umetniki s svojimi deli poma-
gali v človeku najti tisto, kar je v njem najlepše, kar je najbolj plemenito 
in blizu Enemu.« To pa zato, ker je »v človeku večna želja po lepoti«. 
Zato sta tako poezija kot slikarstvo preživela obdobje pet tisoč let. 

Aleš Berger si je nato v oddaji Prešerno po Prešernu in Odmevi 
zaželel lepše in bolj plemenite glasbe, kot pa je bila tista, ki je po prosla-
vi odmevala pri pogostitvi po Cankarjevem domu, ugotavljal pa tudi, da 
bi bilo tisto, kar Slovencem pomeni in predstavlja naš največji pesnik, 
težko izraziti v prevodu drugim narodom; laže s prevodi Kosovela, ker 
jim je ta »bolj sprejemljiv«. Glede tistih, ki danes »merijo platno« 
umetnikom, pa je pikro pripomnil: »Ušesa so takoj po proslavi odšla 
nekam drugam.«

Hudo bolna Krašovčeva (to je povedala tudi na odru) pa je ljubitelje 
umetnosti pozvala: Pojdite v muzeje, v galerije, kupite kakšno knji-
go. Brez umetnosti ni lepega življenja. Morda gre vse skupaj preveč v 
šport? Odgovorne, šole in starše je povabila, naj v zavedanju, da je 
umetnost pri nas »zanemarjena«, »otroke vzgajajo v umetnosti«.

Kako pa je bilo, ko je bilo izrečenih že toliko povabil in opozoril na 
Prešernovi proslavi v Ljubljani, pri nas doma in v Komendi? Žena 
Marta mi je že prejšnji dan povedala, da bo na Prešernov dan »prazno-
vala«. Že zjutraj je obesila slovensko zastavo. Sam sem se na večer pred 
slovenskim kulturnim praznikom peš napotil v Komendo v Kulturni 
dom, kamor je nas, občane, na svojo predstavo povabilo Društvo kultur-
nih umetnikov Kaj ti mar. Presenečen sem bil, da je bilo toliko obisko-
valcev, celo odgovorni urednik občinskega glasila se je na prireditev 
potrudil iz Kranja, manjkal ni tudi naš župan Poglajen s soprogo. Ko-

mendski »kulturniki« so si tokrat za domačo Prešernovo proslavo zami-
slili pripovedovanje zgodb otroku. Zelo zahtevno, da ne rečem najzah-
tevnejšo nalogo. Udeleženci kulturnega večera smo lahko ob predstavi 
ugotavljali, v kolikšni meri so ji bili kos.

Opogumljen, da je v Komendi še toliko ljubiteljev umetniških dogod-
kov in prireditev in da imamo v naši občini tako izvrstno skupino 
igralcev (na odru so se jim pridružili komendski godbeniki), sem si na 
sam Prešernov dan skupaj z ženo v celoti ogledal televizijski posnetek 
Prešernove proslave (glavni del sem jo prejšnjega večera zamudil zaradi 
kulturnega dogodka v Komendi), nato pa se brez pomišljanja usedel v 
avtomobil in se odpeljal v Ljubljano, kjer sem se v Galeriji Družina 
udeležil odprtja 14 pogledov na žensko (umetniških del slikarjev in 
kiparjev, ki so v sliki ali kipu upodobili ženske) s temo pete kitice 
Prešernove Zdravljice Bog živi vas Slovenke, prelepe žlahtne rožice. 
Obiskovalcev se je trlo, umetniški in estetski užitek je bil tako rekoč 
popoln. Podobno je bilo, le da sem bil tokrat sam, ob ogledu razstave 
Portret duše arhitekta in slikarja Tadeja Žugmana – Tedija v Zavo-
du sv. Stanislava v Šentvidu v Ljubljani. 

Popoldne sem sklenil z ogledom kipa sv. Krištofa rezbarja Maksa 
Berganta, pogovorom o tem umetniku in ogledom drugih umetniških 
del pri nekdanjem sovaščanu Ivanu Malešu in njegovi soprogi Miha-
eli, zvečer pa sta naju z ženo Marto hčerka Marija in njen fant Blaž ob 
televizijski oddaji Portreti Prešernovih nagrajencev pogostila z 
odlično kapljico vinogradnika Poljšaka z Gradišča nad Vipavo in sirom 
iz Poljanske doline. Pogovarjali smo se o Prešernu, letošnjih nagrajencih 
Prešernovega sklada in umetnostnem prizadevanju ter delovanju v naši 
občini. Prepričan sem, da je marsikdo med vami preživel tako lep, kul-
turno bogat Prešernov dan. Zato: še več prave kulture po naših domo-
vih, vaseh, občini, Sloveniji! In velika hvala vsem, ki si prizadevate 
zanjo, ste njeni ustvarjalci, razširjevalci in podporniki. Zaradi vas je 
naše življenje lepše, bogatejše in bolj smiselno.

Jože f Pavlič

nadaljevanje s prejšnje strani

nadaljevanje s prejšnje strani

prenovljenega odseka ceste Vodice-Moste. 
Najštevilčnejše članstvo v društvenih vrstah beležijo Gasilci. Predolg 

bi bil spisek vseh priznanj, zmag in aktivnosti, ki jih dosegajo v prosto-
voljnem gasilstvu. Ponašajo se s svetovnimi prvaki. Gasilci Most so 
pogumno predstavili vizijo in željo po novem gasilskem domu. Glede 
na njihovo delo verjamemo, da jim bo uspelo. 

Upokojenci smo številčno drugo največje društvo v Komendi. Zelo 
smo aktivni, sekcije v športu in kulturi pomenimo velik mejnik s sloven-
skem prostoru. Občinski svet je na svoji 11. seji obravnaval Razvojni 
progam skrbi za kakovostno staranje in sožitje generacij v Občini Ko-
menda za obdobje 1016–2025. Mnogim nam je še danes žal, da se je 
zrušil načrt Medgeneracijskega centra Komenda. Mnogo je skupnih iz-
letov in druženja pri mlinčkih.

Orientacijski klub Komenda s pridnim delom svojih članov dosega 
velike zmage tudi v mednarodnem prostoru.

Nismo zajeli vseh dogajanj. Vabimo pa vas, da nam sporočate še na-
prej zanimiva doživetja. Strani Aplence bodo tudi letos odprte za vse.
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POLITIKA

IZ POSLANSKE PISARNE

Julijana Bizjak Mlakar

Matej Tonin, poslanec

IZ POSLANSKE PISARNE

V petek,17. februarja, letos je bilo na skup-
ščini stranke DeSUS OO Kamnik s skoraj 
vsemi glasovi za predlagane kandidate izvo-
ljeno novo vodstvo (predsednica: mag. Juli-
jana Bizjak Mlakar, podpredsedniki: Maja 
Sajovic Verbole, Danijel Poljanšek in Senada 
Kalač, sekretarka: Mojca Škraba). Vodstvo 
kamniškega DeSUSa šteje po novem 11 čla-
nov, saj so v občinskem odboru tudi predse-
dniki krajevnih skupnosti DeSUS. Izvoljen 
je bil tudi nov nadzorni odbor stranke. 

Parlamentarne stranke te dni tekmujejo v 
izražanju zaskrbljenosti glede določil v 

osnutku nove deželne ustave avstrijske Koroške, ki omenja zgolj nem-
ščino kot deželni jezik. Videti je, da postaja Koroška deželna politika 
spet protislovenska, kakršna je bila v času nekdanjega deželnega glavar-
ja Jörga Haiderja. Prav je, da politične stranke združimo moči in se 
upremo vzponu protislovenstva v Avstriji.

Na državni proslavi na predvečer slovenskega kulturnega praznika je 
slovenski pisatelj, pesnik, dramatik, režiser in vsestranski umetnik Vin-
ko Möderndorfer z odra Cankarjevega doma nastavil ogledalo slovenski 

politiki. In nič lep ni bil njen obraz. Počaščena sem bila, ker je priznani 
umetnik, kljub ostri kritiki politiki, z odra Cankarjevega doma izrekel 
priznanje mojemu delu ministrice za kulturo. Upam, da se bo slovenski 
narod ozavestil o pomenu svoje umetnosti in kulture, da se umetnikova 
prerokba možnega izginotja slovenske kulture, kot se to dogaja v Pora-
bju, ne bo izpolnila.

DeSUS postaja velika in pomembna politična stranka. Krepi se delo 
stranke na vseh področjih, ki so pomembna za življenje vseh generacij. 
Ne le, da si stranka prizadeva za zagotovitev socialne države, javnega 
šolstva in javnega zdravstva, temveč obsega program stranke DeSUS 
tudi ukrepe za razvoj gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest 
za mlade, za iskalce prve zaposlitve in za starejše od 55 let, ki danes 
težko dobijo zaposlitev. Prizadevanje stranke se bo usmerilo tudi v ra-
zvoj socialnega podjetništva, v zagotavljanje dostojne minimalne plače, 
s katero se bo dalo preživeti družino in tudi v zagotavljanje dostojnih 
pokojnin. Zavzemamo se za trajnostni razvoj na področju kmetijstva ter 
nasprotujemo prodaji najbolj uspešnih državnih podjetij. 

Veliko priložnost vidimo tudi v razvoju socialnega podjetništva. To je 
področje, ki v drugih državah EU nudi v povprečju desetkrat več delov-
nih mest, kot jih je na tem področju trenutno v Sloveniji. 

Mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka

Kamniški DeSUS izvolil novo vodstvo

Avstrija vsaj v slovenski zavesti slovi kot drža-
va, ki ima dobro poslovno okolje. S slovenski-
mi očmi se zdi, da avstrijska birokracija deluje 
v korist gospodarstva. Ne ovira ga pri realiza-
ciji poslovne ideje, ampak mu celo nudi pod-
poro. Žal pa to v zadnjem času velja samo za 
avstrijske poslovne subjekte, ne pa tudi za 
slovenske obrtnike in podjetnike, ki občasno 
delajo na avstrijskem Koroškem.

Avstrija je konec lanskega leta sprejela in s 1. 
1. 2017 uveljavila zakon o plačilnem in socialnem dampingu, s katerim je 
napovedala vojno slovenskim obrtnikom in podjetnikom, ki občasno dela-
jo v Avstriji. Gre za avstrijski protekcionistični ukrep, ki je v nasprotju z 
evropskimi pravili o enotnem trgu. Avstrijci pod pretvezo preprečevanja 
dampinga uvajajo nerazumljive birokratske ovire za slovenske obrtnike in 
podjetnike. Razumem in podpiram njihovo določilo zakona, da morajo 
biti avstrijski in slovenski delavci za isto delo tudi enako plačani, ne morem 
pa razumeti določila, da morajo imeti delavci slovenskih obrtnikov in 
podjetnikov ves čas pri sebi plačilno listo prevedeno v nemščino. Tega bi-
rokratskega določila ni mogoče razumeti drugače kot namerno zafrkavanje. 
Po sedanji avstrijski ureditvi, bi moral imeti gorenjski mizar za montažo 
kuhinje v Celovcu s seboj kovček papirjev in dokazil, da bi sploh lahko 
delal. Avstrijci s tovrstnim zafrkavanjem želijo predvsem odvzeti voljo do 
dela vsem slovenskim obrtnikom in podjetnikom oziroma jih prisiliti, da v 
Avstriji odprejo podjetje. V poslanski skupini NSi smo pretekli teden pre-
dlagali dopolnila zakona o čezmejnem izvajanju storitev, s katerim bi 
uveljavili recipročnost za avstrijske podjetnike in obrtnike, ki delajo v 
Sloveniji. Če nas Avstrijci želijo zafrkavati, potem naj tovrstni birokratizmi 
veljajo tudi za avstrijske podjetnike in obrtnike, ki delujejo v Sloveniji. 

Ne smemo kot država dopustiti, da bo slovenskim obrtnikom in pod-
jetnikom onemogočeno poslovanje v Avstriji in da bi jim hkrati posel 
doma odžirala še agresivna avstrijska podjetja. Poleg avstrijskih protek-
cionističnih ekonomskih ukrepov, ki so v nasprotju z evropskim enotnim 
trgom, se je pred kratkim na avstrijskem Koroškem pojavil še predlog 
nove koroške ustave, ki slovenščino izključuje kot uradni jezik. Očitno 
se vračamo v Heiderjeve čase, ki za koroške Slovence niso bili prijetni. 
Če se ne bomo postavili sami zase, se tudi drugi ne bodo za nas. 

MATEJ TONIN, poslanec

Stisnimo 
Avstrijce

Da, obeta. Zgodilo se je, da so zakon o osebni asistenci na predlog NSi 
podprle vse stranke v DZ. Zakon bo invalidom močno izboljšal življe-
nje. Ob tem so invalidi izrazili hvaležnost vsem, ki so bili ZA. Vemo pa, 
da ena lastovka še ne prinese pomladi.

4. februarja je v Celju potekal letni posvet Nove Slovenije, ki se ga je 
udeležilo poleg članov in simpatizerjev več kot 150 predsednikov ob-
činskih in regijskih odborov iz cele Slovenije. Vsebinsko je bil posvet 
posvečen razpravi o nadaljnjih aktivnostih stranke. Udeleženci so v 
skupni razpravi in nadalje po posameznih področjih, delavnicah, govo-
rili o ukrepih za podporo družine, saj sta družina in zakonska zveza te-
melj naše družbe. Rodnost v Sloveniji je nizka in na dolgi rok, bomo 
Slovenci izumrli. Nujni so konkretni ukrepi za večjo dostopnost mladih 
do zaposlitve in stanovanj. Prav tako je zaradi negativnih demografskih 
trendov potrebna nova pokojninska reforma.

Po vsebinski plati je NSi najbolj prepoznavna po gospodarskem pro-
gramu in temeljnih civilizacijskih vrednotah, ki jih zagovarja. Tudi v 
prihodnje bo še dodatno krepila svoj programski kmetijsko gospodarski 
profi l, pripravila pa bo tudi aktivnosti na področju soočanja z demograf-
skimi izzivi.

Zaradi poslancev Nove Slovenije volivcem ne bo potrebno zardevati. 
Prizadevno iščejo rešitve in dodobra poznajo probleme ljudi, s katerimi 
se najpogosteje seznanijo na terenu. Prav poznavanje jim omogoča su-
vereno zastopanje interesov državljanov. Zgodilo pa se je pred kratkim 
opciji, kateri pripada uradnik vlade, ki je bil vodja sektorja za učinkovi-
to rabo in obnovljive vire energije, da je poznavanje področja prikazal 
dobesedno z neznanjem. 

Ob uradnem obisku Vatikana je predsednica NSi papežu Frančišku 
med kratkim srečanjem in blagoslovom zaželela veliko zdravja, on pa 
se ji je priporočil za molitev. Pridružimo se.

Danica Zmrzlikar
Krščanski demokrati,OO NSi Komenda

Februar obeta
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Konec preteklega leta smo v Občinskem svetu 
potrdili proračun za leto 2017 in 2018. To je 
bilo prvič, da smo sprejemali dvoletni paket. 
Pred nami, svetniki ni bila lahka naloga, saj je 
bilo na prvi predstavitvi predloga obeh prora-
čunov rečeno, da se morajo odhodki za leto 

2016 zmanjšati za približno 1milijon €, če želimo, da se bo gradnja ka-
nalizacije, vzporedno z njo pa obnova vodovoda, in vse ostala pripada-
joča infrastruktura nemoteno odvijala, saj nas pridobitev evropskih ko-
hezijskih sredstev zavezuje h končanju omenjenih del do konca 
letošnjega leta. Iskali in preigravali smo precej možnih scenarijev in v 
luči teh prizadevanj najprej znižali  sejnine svetnikom in drugim odbor-
nikom za 30 % in sprejeli  sklep za znižanje nagrad novorojenčkom  z 
obstoječih 200€ na 100€.

Nadaljnja dogajanja so sicer pokazala, da proračunsko stanje na strani 
odhodkov ni tako kritično (sklep o znižanju nagrad novorojenčkom 
pravzaprav ni bil potreben), saj se je kasneje našel denar tako za pomoč 
pri izgradnji gasilskega doma v Mostah, za obnovo ceste proti Komen-
dski Dobravi, za pridobivanje dokumentacije za športni park in še bi se 
kaj našlo. Verjetno ste opazili tudi gradbišče v Osnovni šoli Komenda 
Moste v Komendi, kjer bodo otroci že jeseni imeli  kar štiri nove učilni-
ce in še nekaj spremljajočih prostorov. Investicija je težka okrog 
700.000,00 € in tudi ta denar bo zagotovljen iz proračunskih sredstev 
naše občine, brez pomoči države. 

Iz navedenega lahko torej povzamem, da stanje v naši občini še zdaleč 
ni slabo, kot se vse prepogosto kaže, ampak da nam gre zelo dobro. V 

Konec januarja 2017 nas je tiho zapustil Horst Hafner, namestnik gene-
ralnega sekretarja stranke SMC in njen soustanovitelj. Kljub vedenju, 
da ima neozdravljivo bolezen, je delal po svojih močeh za dobro stranke 
in skupnosti do zadnjega.

Bolj kot politika se ga bomo zapomnili kot človeka izredne volje, 
pozitivnega duha, predvsem pa človeka, ki ni poznal besede »ne morem, 
ni mogoče«. Zaradi svoje nesebične pomoči drugim, je bil izredno pri-
ljubljen tako med člani kot ostalimi sogovorniki. Kljub zaslugam, ki jih 
je imel za realizacijo kakega projekta, ni želel izpostavljati svojega 
imena. Pomoč je smatral kot nekaj samoumevnega.

Z njegovo smrtjo ni izgubila samo stranka, pogrešali ga bomo tudi v 
Komendi. Prav Horst Hafner nam je omogočil vse sestanke na državni 
ravni, bodisi pri ministrih,  državnih sekretarjih ali drugih državnih 
uradnikih. To so bili sestanki, na katerih so bili poleg predstavnikov 
Občine Komenda ali Poslovne cone Komenda sodelovali tudi predstav-
niki SMC. Z njegovim angažiranjem in pomočjo je bila obnovljena cesta 
Moste – Vodice,  kjer je bil kljub bolezni prisoten na otvoritvi.

Hvala HORST, ohranili te bomo v lepem spominu.
Lokalni odbor SMC Kamnik - Komenda

POLITIKA

Občina Komenda v vrhu kvalitete življenja
podkrepitev trditve je tudi nedavni članek revije Finance, kjer nas med 
211 slovenskimi občinami umeščajo po kvaliteti življenja na zavidljivo 
6. mesto in pa nenazadnje tudi uvrstitev ekipe First Lego League (člani 
Lego krožka v naši osnovni šoli) na evropsko prvenstvo v Veliko Brita-
nijo. Njihova mentorica je na predstavitvi  članom Odbora za družbene 
dejavnost izrecno poudarila, da imajo za svoje delovanje vseskozi dobre 
pogoje, kar verjetno ni samo po sebi umevno. Upam, da bo župan znal 
in zmogel nameniti tudi nekaj malega sredstev za udeležbo naših mladih 
bodočih znanstvenikov na evropsko prvenstvo.

za OO DeSUS, Viktorija Drolec

V SPOMIN 

Horst Hafner

Nedavno sem spoznal par, ki sta si manj kot 1 km čez 
mejo v Avstriji zgradila hišo, vselila se bosta letos. Oba 
tam tudi že delata, sicer skoraj uro vožnje preko meje, 

vendar sta zaradi „ugodne“ domače zakonodaje ugotovila, da bo tako 
bolje. Če sem jaz po naključju spoznal tak par, sklepam, da jih je še 
veliko več. Tako tudi pravi uradna statistika. Država torej izgublja dav-
koplačevalce.

Kako pa je pri nas v občini? Kako se zavedamo dolgotrajnih posledic 
rednega spreminjanja predpisov? Verjetno podobno kot država z zako-
nodajo. Po občutku, ki ga dobim ob vsem, se odgovorni ne zavedajo.

Vesel sem, da se naša občina uvrsti na kakšno pozitivno lestvico glede 
kakovosti bivanja, da nismo samo pri zadolževanju in podobnem na 
vrhu. Vendar pa so Finance pri ocenjevanju gospodarske aktivnosti 
ocenjevale tudi podjetja s sedežem v občini, kar se v resnici ne odslika-
va v kakovosti bivanja, in večina prebivalstva ni zaposlena v občini za 
razliko od poljanskih občin, ki so po nedavni analizi pred nami.

Novica je torej dobra, vendar se ne smemo slepiti, da je res tako dobro. 
Vse to ni dovolj, da bi še naprej privabljali investitorje in prebivalce, ki 
običajno analizirajo + in – vsake lokacije, zato morajo biti spremembe 
predpisov, davkov in drugih cen storitev predvidljivi in predvsem premi-
šljeni. Naša država nam ni za zgled, zato bi morali ravnati bolj pametno.

Izak Matej Ciraj, ListaVez.si

Kako obdržati

Razpisi in 
projekti

V teh dneh, ko se je ledena zima, vsaj po dolgosti trajanja, zagotovo že 
poslovila, je v občini kar živahno. Izvajalci kanalizacijske gradnje so 
sicer namerili 80 centimetrov zamrznjenega zemeljskega površja in se 
zato odločili, da počakajo za nadaljevanje del odjugo. 

Novost, povezana z novim načinom sprejemanja proračunov za letos 
in za prihodnje leto, pa so razpisi, ki so po večini že v veljavi do roka v 
marcu. Kar devet jih je in velja biti pozoren nanje, ker za zamude rokov 
ni možno opravičilo

pri prijavah. Pomembni so vsi, posebej pa velja opozoriti na razpisana 
letošnja občinska priznanja za letos in na športnem področju za minulo 
leto, ki bodo podeljena na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem 
prazniku 15. maja.

Dogaja pa se že kar cel mesec na šoli v Komendi. SGP Graditelj, iz-
brani najugodnejši izvajalec na podlagi izgradnje razpisanega prostor-
skega projekta, je odkril in odstranil polovico strehe in pripravlja 
»gradbišče« za izgradnjo še  ene etaže. Redni tedenski sestanki so po 
informacijah dosledno natančni. Vsekakor potreben in tudi denarno 
pomemben ter velik projekt za štiri učilnice, tri kabinete in nekatere 
poslovne prostore v vrednosti okrog 750.000 tisoč evrov.

Pripravlja se tudi projekt za izgradnjo vodovoda z zamenjavo bolj ali 
ne dotrajanih in tudi oporečnih salonitnih cevi. Skratka, po vremensko 
hladnem zimskem startu v leto 2017 nas dogajanja navdajajo z zaupa-
njem. Pomembni so cilji.

Lista TRN Komenda
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NASVETI

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

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

V zgodovini so se začele vojne zaradi vere 
ali kruha. Vsi ljudje na svetu jemo kruh. V 
različnih oblikah in iz različnih žit. Kruh je 
mešanica moke, soli, kvasa in vode, ki je 
različno toplotno obdelan. Večina misli, da 
kruh naredi moka, toda to ne drži. Kruh na-
redi roka. Kakršna roka, takšen kruh. Danes 
večinoma jemo kupljen kruh, lahko v trgovi-
ni ali v pekarni. Včasih je veljalo, da je bel 
boljši, ker je bil dražji in si ga mnogi niso 
mogli privoščiti. Danes je ravno obratno. 
Črni, polnozrnat ali s semeni je mnogo 
dražji in tudi bolj zdrav. Kruh je škrob, čisti 

ogljikovi hidrati, močno dviga krvni sladkor, posebno še če je bel. Črni 
kruh nas bolj nasiti, dalj časa nismo lačni in ne drži, da je težje prebavljiv. 

Še ne dolgo nazaj je bil kruh bolj spoštovan, bolj kot danes vse dobro-

Osnovna hrana - Kruh

Povračilo stroškov za pričanje na sodišču

te v potici. Tudi moja generacija ga ni imela na pretek, marsikje ga ni 
bilo za vse dovolj. »Če kruh pade ti na tla, poberi in poljubi ga!« Tako 
so včasih rekli ljudje, kaj pa danes? Svež bel, leži po smetnjakih. Do 
kruha smo izgubili spoštovanje in premalo krat pomislimo, da se hudi 
časi lakote lahko povrnejo!

Starejša generacija kruh še vedno spoštuje. Vedno ga morajo imeti na 
zalogi, da ga ne bi zmanjkalo. Črni, bel, rezina tanka ali debela, da je le 
pri hiši. Za starejšo generacijo je značilno, da imajo najrajši bel kruh. V 
mladosti si ga niso mogli privoščiti, saj je veljal za bogastvo. Menijo, da 
so si z garanjem v življenju na stara leta zaslužili bel kruh. Tudi starejšim 
kot sladkornim bolnikom privoščimo občasno belega, polepšali jim 
bomo dan, spomini bodo poromali v mladost in morda tudi vi slišite kaj 
novega. Ljudje v poznih letih imajo najrajši podrobljen kruh v mleku, 
kavi ali juhi. Starostnikom pa ne nosimo kruha s semeni, saj imajo 
mnogi tretje zobe. Ni priporočljivo tudi meso ocvrto v drobtinah, saj to 
uhaja pod zobe, ki jih potem moti.                          NAJ VAM TEKNE!

Vitamin D ali kalciferol je v maščobi topna 
molekula, ki nastaja v naši koži kadar smo 
izpostavljeni ultravijolični svetlobi. Naše 
potrebe po vitaminu D običajno zadovolji 
že 10-15 minutna izpostavitev soncu ne-
kajkrat tedensko. Slednje je seveda odvi-
sno od dela dneva, letnega časa in naše 
geografske lege. Zato se priporoča izpo-
stavljenost soncu med 10. in 16. uro, pri 
čemer je treba upoštevati, da imajo sončni 
žarki dovolj moči za tvorbo vitamina D 
predvsem med aprilom in septembrom.

Vitamin D je glede na strukturo in na-
čin delovanja v svoji aktivni obliki, navkjub svojemu imenu, v resnici 
hormon. Pri njegovi tvorbi imajo ključno vlogo tudi jetra in ledvice, kjer 
se neaktiva oblika vitamina D, ki po krvožilju prispe iz kože, pretvori v 
aktivno obliko. Ta nato opravlja pomembne funkcije, med katerimi je 
glavna ohranjanje ravnovesja (homeostaze) kalcija in fosfatov v našem 
telesu. Njegovo delovanje ima širok spekter. Med drugim vpliva na tanko 
črevo, okostje, mišice, živčevje, jetra in ledvice. V tankem črevesju 
spodbuja vsrkanje (absorbcijo) kalcija in fosfatov, v ledvicah pa reab-

Vitamin, ki ga ustvarja svetloba
sorbcijo ionov iz urina. Ima tudi ključno vlogo pri vgrajevanju mineralov 
v kosteh. Posledično vpliva na kostno gostoto, zaradi česar imajo ljudje, 
ki jim ga primanjkuje, pogosto težave s krhkostjo kosti. V njih je shra-
njenih večina (kar 99 odstotkov) kalcija, preostanek pa igra pomembno 
vlogo pri krčenju mišic, prenosu živčnih dražljajev ter delovanju srca. 

Majhna količina vitamina D sicer pride v naše telo tudi z uživanjem 
določenih živil (mleko, jajca, ribe…), vendar so te količine občutno 
premajhne za potrebe našega organizma. Zadostna izpostavljenost 
soncu je tako ključnega pomena za naše zdravje. Posamezniki, pri ka-
terih je količina vitamina D občutno prenizka, zato pogosto uživajo 
terapevtske pripravke vitaminov D2 in D3 ali prehranska dopolnila. 
Primanjkljaj vitamina D je najpogostejši pri starejših. Primanjkuje ga 
pri več kot 60 odstotkih starostnikov oziroma pri kar 97 odstotki tistih, 
ki so hospitalizirani zaradi osteoporoznega zloma.

S poslavljanjem zime se krepi tudi moč sonca, ki s seboj ne prinaša 
le boljšega razpoloženja, ampak tudi boljše pogoje za tvorbo vitamina 
D. Zato izkoristimo le-
tošnje prve toplejše 
žarke in se pogosteje 
odpravimo na sprehod. 

Od sodišča sem prejel vabilo, da bi 
pričal v sporu med sosedoma. Ker je 
obravnava dopoldne, bom moral vzeti 
dopust. Sem upravičen do povračila 
potnih stroškov ali plače?

Vsak, kdor je povabljen za pričo, mora 
na povabilo sodišča priti, in če ni z zakonom 
drugače določeno, mora tudi pričati (229. 
člen ZPP). O tem, kdaj priča lahko odkloni 
pričanje, bomo govorili prihodnjič.

Skladno z določbo 242. člena Zakona o 
pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) 
ima priča pravico do povračila potnih 

stroškov, stroškov za prehrano in prenočišče, kakor tudi do izgublje-
nega zaslužka. Priča mora zahtevati povračilo takoj po zaslišanju, sicer 
izgubi to pravico. Sodišče jo je dolžno na to opozoriti. Pravilnik o povrni-
tvi stroškov v pravdnem postopku (v nadaljevanju: Pravilnik) v 5. členu 
določa, da potni stroški obsegajo stroške za prevoz z javnimi prevoznimi 
sredstvi oziroma stroške za kilometre prevožene z lastnim prevoznim 
sredstvom. Stroški za prevožene kilometre se povrnejo tudi, če javno 
prevozno sredstvo ne vozi ob primernem času ali če je bilo potrebno iz 
kakšnega drugega opravičenega razloga opustiti prevoz z javnim prevo-

znim sredstvom. Povrnitev stroškov za prevožene kilometre se obračuna-
va v skladu z zadnjimi uradno objavljenimi zneski povračil, nadomestil 
in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi (9. člen Pravilnika).

Nadalje Pravilnik v 12. členu določa, da ima zaposleni pravico do 
povrnitve nadomestila plače za odsotnost z dela zaradi vabila za pričo. 
Zaposlenim izplača nadomestilo njihov delodajalec (npr. gospodarska 
družba, zavod, upravni ali drug državni organ, samostojni podjetnik posa-
meznik), ki nato zahteva povrnitev izplačanega nadomestila od sodišča, 
ki vodi postopek. Sodišče pri tem upošteva trajanje zaslišanja kot tudi čas, 
ki ga je priča porabila za prihod na narok in vrnitev na delovno mesto. 

Zaključimo lahko, da ste upravičeni tako do povračila potnih stroškov 
kot tudi do povračila izgubljenega zaslužka. Povračilo potnih stroškov 
lahko zahtevate po samem naroku. Z namenom, da bi vam povrnili 
tudi izgubljeni zaslužek, pa od sodišča po zaključku pričanja lahko 
zahtevate potrdilo o trajanju naroka. Nato bo vaš delodajalec zahte-
val povrnitev izplačanega nadomestila. Strošek za prihod priče in 
njeno pričanje je dolžna plačati stranka, ki je predlagala izvedbo 
tega dokaza. Na koncu 
pa sodišče o vseh stro-
ških postopka odloči na 
podlagi uspeha strank v 
pravdnem postopku.

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
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DRUŠTVA

Poleg številnih intervencij, ki so jih naši opera-
tivci opravili v zadnjih dveh mesecih, se v 
društvu dogaja tudi veliko drugega. Naš gasil-
ski dom nikoli ne sameva. 

Mladina se pridno pripravlja na tekmovanja, 
prvi bo na vrsti kviz. V torek so izvedli tudi 
občni zbor, na katerem so pregledali delo pre-
teklega leta, ki je bilo zelo uspešno, saj so v 
celoletnem tekmovanju zopet zmagali. Izvolili 
so tudi tri delegatke, ki bodo mladino zastopale 
na občnem zboru PGD Komenda.

Članice A in člani A trenirajo in tekmujejo v 
zimski ligi »hitro spajanje sesalnega voda«, 
kjer imajo šest tekem, za skupno uvrstitev pa 
šteje 5 najboljših uvrstitev. 

V društvu smo se odločili, da obnovimo stari 
del gasilskega doma. Tla v stari sejni sobi so kar 
kričala po obnovi, prav tako v predsobi. Mora-

KDO BO NAJHITREJE SPOJIL VOD – V soboto, 18. februarja, je bilo 
v Cerkljah eno od šestih gasilskih tekmovanj v spajanju voda. Tekmova-
le so ekipe iz cele Slovenije. V tekmovanju za pokal šteje pet najboljših 
časov s tekmovanj v različnih krajih Slovenije. Menda našim, komen-
dskim ekipam članic in članov, kar dobro kaže.

Novice iz PGD Komenda

Avto moto dru-
štvo Kamnik je 
bilo na območju 
Kamnika in Ko-
mende lani med 
najbolj prepo-
znavnimi na ob-
močju dveh obči-
ni. Na občnem 
zboru v petek, 17. 
februarja, v Pla-
ninskem domu v 
Komendi so ugo-
tovili, da so v 
minulem letu na-
menili posebno 
pozornost nadalj-

njemu oživljanju in 
sprejemanju članov. 
Društvo je namreč 
pred tremi leti bilo 
pred pomembno 
prelomnico: Ali se 
izbrisati iz skupine 
društev, ali pa po-
novno zaživeti. 
Odločili so se za 
slednje. Danes so 
med Avto moto 
društvi v Sloveniji 
med najboljšimi. 

V dveh občinah 700 članov
Delujejo na kamniškem 
in komendskem in na 
slednjem ima društvo 
kar blizu 150 članov. 

Poročilo o delu v 
minulem letu, ki ga je 
podal Jelenko Milič, 
je bilo dokaz o obsežni 
aktivnosti. Na začetku 
leta so sodelovali pri 
športni prireditvi Tek 
na Sv. Primoža (85 
članov), v prvi polovici 
so organizirali izbirno 
tekmovanje mladih kolesarjev v OŠ Šmartno v 
Tuhinju. Z izbrano ekipo so sodelovali tudi na 
kolesarskem tekmovanju v Centru varne vo-
žnje AMZS na Vranskem.

Bili so na dobrodelni prireditvi Tečem, da 
pomagam v Volčjem potoku, ki jo je organiziral 
Lions klub iz Kamnika. Zbrani denar na prire-
ditvi so namenili slepim in slabovidnim. S 
preventivno Družinsko uro so sodelovali v času 
Tedna narodnih noš, nato pa še v Tednu mobil-
nosti, ki ga je organiziral Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. V okviru Tedna 
mobilnosti pa je društvo z inštruktorjem varne 
vožnje AMZS in s predstavniki Policijske po-
staje Kamnik ter ZD Kamnik sodelovalo pri 
predavanju mlajšim voznikom v šolskem cen-
tru Rudolfa Maistra. Na vseh teh akcijah so 

razdelili 500 odsevnih kresničk in odsevnih 
otroških kap. Za člane pa so organizirali še 
nočni pohod v Tamar in dvodnevni pohod na 
Menino planino. Sodelovali pa so tudi pri or-
ganizaciji tridnevnega izleta na otok Korčulo, 
v dolino reke Neretve in prednovoletnega v 
Salzburg.

Po sprejemu letošnjega obsežnega delovne-
ga programa je predsednik AMD Kamnik 
Vladimir Korošec povedal: 

»Zares sem zadovoljen, da nam je uspelo ne 
le obdržati, ampak tudi povečati članstvo v 
društvu, Zato se danes lahko pohvalimo, da 
smo uspešni. V našem društvu, kjer je Jelenko 
Milič res tisto ime, ki združuje in povezuje, 
imamo člane že domala iz cele Slovenije.«

A. Ž.

V četrtek, 9. februarja, je bilo ob pregledu 
dogodkov in slik s tekmovanj in druženj v 
minulem letu že uveljavljeno druženje gasil-
ske mladine v GD Križ. Na srečanju mladih 
gasilcev so ob spodbudnih pohvalah priso-
stvovali tudi domači poveljnik in predsednik 
društva ter predsednik GZ Komenda. Predse-
dnik društva je pionirjem in pionirkam, ki so 
lani stopili v gasilske vrste, podelil spomin-
ska priznanja. Mladi pa so obljubili, da bodo 

Občni zbor mladih gasilcev na Križu

radi prihajali na gasilska dogajanja. Srečanje 
so sklenili z malico.

li smo na novo utrditi 
tla, zabetonirati, položi-
ti estrihe in položiti ke-
ramične ploščice. Tudi 
notranja vrata je že 
krepko načel zob časa, 
zato smo se odločili, da 
jih zamenjamo. Vsa 
gradbena, zidarska, ple-
skarska dela in polaganje 
keramike izvajajo gasilci 
našega društva. Finanč-
ne posledice so le nabava 
materiala. Upamo, da bo 
obnova dokončana do 
občnega zbora društva.

Na pomoč
Mihaela Poglajen

Jelenko Milič

Vladimir Korošec

Občni zbori gasilcev 
v prihodnji Aplenci

Gasilci v občini so imeli februarja tri 
občne zbore (tretji 25. 2. v Komendi), 
prihodnji mesec pa bo tudi skupščina 
Gasilske zveze Komenda. Poročila z 
občnih zborov in skupščine Gasilske 
zveze Komenda bomo objavili v priho-
dnji Alpenci.
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REPORTAŽA
Veliki koncert v Komendi

Ognjeni so zares zažgali

Letos, ko so Ognje-
ni muzikanti napredo-
vali na lestvici med 
popularne, se je tudi 
komendska športna 
dvorana drugače od-
zvala. Res pa je tudi, 
da so bili med gostu-
jočimi na odru poleg 
voditeljice in humoristke Mame Manke, še 
poznani Modrijani, Raubarji, Kvatropirci, 
Pajdaši in za zvezdniški posladek še Oto 
Pestner. Sicer pa je Oto že nekdaj rad prihajal 
v Komendo. Nekateri so mu celo pripisovali 
tesnejšo povezanost. Kakorkoli že, repriza 

prvega lanskega koncerta Ognjenih muzi-
kantov se je tokrat predstavila kot pred leti 
Miklavžev koncert in Šopek za mami v orga-
nizacijski izvedbi Sreča Korbarja. Kaže, da 
takratnih paradnih nastopov ansamblov ni-
smo kar tako pozabili in je tokrat prireditev 

privabila številčne ljubitelje ansamblov in 
morda tudi tiste, ki so še vedno z nostalgijo 
vezani nanje.

Vendar pa velja, kakorkoli že, tudi pouda-
riti, da so Ognjeni muzikanti prinesli tudi 
neko spremembo. Pravzaprav so jo v naro-
dno-zabavnem scenariju že najprej pokazali 
Modrijani in nato štafetno povzeli tudi TV 
zasloni z rednimi tedenskimi gostovanji z 
oddajami v domovih ob vstopu v vikende. Še 
malo bolj pozoren pogled nazaj pa nas, pri-
znajmo, sreča z našima narodno-zabavnima 
legendama, z Vinkom in Slavkom Avseni-
kom, ki sta, nekateri hoteli ali ne, vse nas in 
deželo, katere vnuki nekdanje preteklosti 
smo, z narodno glasbo, s frajtonarico, iz tria 
ansamblov, v zasedbo kvintetov, predstavila 
in podarila svetu.

In tu se potem srečamo z Ognjenimi muzi-
kanti, ki so se tokrat zares z ognjem že na 
začetku predstavili in ob šoku takoj navdušili 
dvorano. Plamen in plamenčki so potem še 
nekajkrat dobro poldrugo uro za trenutek po-
udarjali temperaturo večera in glasbe. Za piko 
na koncu koncerta pa sta topovska strela z 

barvnimi listki »po-
škropila« tiste v prvi 
vrsti oziroma v ospred-
ju, na kar se je nadalje-
valo veselo druženje s 
Pajdaši, Raubarji in 
Ognjenimi muzikanti.

Ja, koncertni večer v 
Komendi, vreden kro-
nološkega spomina 
oziroma ponovitve ob 
letu osorej. Z ognjem, 
ki ga obvladajo Ognje-
ni, obiskovalci pa so - 
»gasilci«. 

A. Žalar 

Športna dvorana v Komendi je bila v petek, 17. 
februarja, zvečer, ko so člani ansambla Ognjeni 
muzikanti pripravili veliki koncert z glasbeniki 
in pevci, lahko bi rekli, v tako imenovani kon-
certni postavitvi sedežev, nabito polna. Lani, 

ko je Peter Vidmar, vodja ansambla Ognjeni 
muzikanti, domačin iz Žej pri Mostah, in sin 
poznanega člana Konjeniškega kluba Komen-
da Pavleta Vidmarja, prvič pripravil koncert, 
se je poznal še organizatorski začetek kot bolj 
zahvalni poskus Ognjenih domačemu kraju. 
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SKOKI

Minulo nedeljo, 19. februarja, popoldne je bila na Gori pri Komendi 
poznana, tradicionalna, že 21. priljubljena zimsko-športna prireditev 
Skoki na Gori. Prireditev je več kot uspela, saj je v marsičem spominja-
la na pričakovano, bližnjo Planico. Skoraj bi si zaslužila trditev, da je 
bila neke vrste generalka pred Planico.

Vsa pohvala in priznanje zavzetim, mladim članom Društva Skakalni 
komite Gora, ki so že druga generacija, ki nadaljuje nekdaj začeto pro-
stovoljno in daleč naokrog poznano prireditev Skoki na Gori. 

Posebnost tekmovanja je poznana. Tekmovalke in tekmovalci skačejo 
z alpskimi smučmi, s čeladami na glavi, vse drugo pa potem poteka kot 
na pravih skakalnih prireditvah. Da pa so prireditve podobne planiškim, 
so posebnost daljave, ki jih merijo v decimetrih, na prireditvi pa jih 
razglašajo v metrih. Tako na primer 200 decimetrska daljava spominja 
na planiško prireditev, v metrih pa je potrebno odpisati zadnjo ničlo. Pa 
ne samo to. Na Gori delajo tudi umetni sneg, saj sicer marsikdaj priredi-
tve ne bi bilo. Tokrat so z novim (starim) topom s Starega vrha pripravi-
li kar 200 kubičnih metrov snega.

Najprej so se v poskusni skok odrinila neustrašna dekleta. Prva je bila 
tudi najmlajša tekmovalka Taja Strgar. Sledile so še kategorije od naj-
starejših veteranov, do najmlajših mladincev, kateri so bili najštevilčnej-
ši. Bitka je bila neizprosna, vsi tekmovalci so poskušali skočiti najdlje. 

21. Smučarski skoki 2017

Kot generalka Planice na Gori

ne bi uspelo,« je po prireditvi 
povedal Jože Šimenc, ki je v 
pripravah 21. prireditve, tako kot 
drugi, naredil za cel delovni me-
sec prostovoljnih ur.

Skupni zmagovalec je postal 
Gregor Klopčič (Žiče), ki je 
skočil dvakrat po 210 dm. In še 
preostali zmagovalci po kategori-
jah: člani 30–40 let Damjan La-
hajnar, dekleta Damjana Klopčič 
(Žiče), mladinci 15–30 Gregor 
Klopčič (Žiče), starejši člani 40–
50 Matjaž Štebe (Gora), super 
veterani nad 60 let Zdravko Zalo-
kar (Zg. Gorje) ter veteran nad 
50 let Marjan Oman.

Bil je pravi zračni boj in borba za vsak (deci)meter. Gledalci so lahko 
uživali v lepem vremenu, dolgih in varnih skokih.

Po uradnem odprtju tekmovanja - skoki z zastavami, s petjem sloven-
ske himne in uvodnem nagovoru župana Komende Stanislava Poglajna 
ter prvega imena  Društva Skakalni komite Gora predsednika Pavliniča 
sta sledili dve seriji tekmovanj. Zbralo se je veliko gledalcev iz občine 
in drugih krajev. Tudi tokrat je obisk ob lepem, skoraj pomladanskem 
vremenu, potrdil, da so Skoki na Gori pravi praznik Gorjanov. Med 
gledalci, ki so tokrat prišli prvič na to prireditev, je bilo slišati: »Saj to 
je domala tako kot v pravi Planici. Vsa pohvala organizatorjem-
članom Društva Skakalni komite Gora!« 

»Vesel sem, da se je tudi na 21. prireditvi tako izteklo. Res je 
bilo veliko dela in vloženih prostovoljnih ur. Ampak zmagali smo 
tudi vsi, ki smo poldrugi mesec živeli s pripravami na to priredi-
tev. Hvala vsem donatorjem za vso pomoč. Brez njih tekmovanje 
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VELESLALOM

V sredo, 8. februarja, je Smučarski klub Komenda na smučišču 
Brsnina v Kranjski Gori za občane Komende in ostale člane kluba 
pripravilo veleslalomsko tekmovanje.

Čeprav vremenska napoved ni obetala lepega dneva, so se prijave kar 
vrstile in ustavile šele pri številki triinosemdeset. Zelo nas veseli velika 
udeležba otrok in mladine; za prihodnost smučanja na komendskem se 
tako očitno ni bati. Moramo priznati, da nas je tako veliko število udele-
žencev prijetno presenetilo in, po pravici povedano, povzročilo tudi nekaj 
težav pri razdeljevanju štartnih številk, za kar se vsem opravičujemo.

Največji smučarski zanesenjak Franc Strehovec je rutinsko zakoličil 
progo primerno za vse starostne skupine. Ostala ekipa prizadevnih čla-
nov smučarskega kluba pa je poskrbela, da je tekma potekala kar najbolj 
tekoče in varno.

Najhitrejši absolutni čas pri dekletih je dosegla Eva Štebe iz Most, pri 
fantih pa Leon Štebe iz Žej, za kar sta iz rok župana Stanislava Poglajna 
prejela pokala.

Ostali rezultati (po starostnih skupinah) so naslednji: predšolske 
deklice - 1. Leni Sitar, 2. Manca Osolnik; predšolski dečki - 1. Bor 
Potočnik; osnovnošolke I - 1. Hajdi Trebušak, 2. Brina Grkman, 3. Ajda 
Petek; osnovnošolci I - 1. Patrik Kosec, 2. David Vrhovnik, 3. Arne 
Šraj; osnovnošolke II - 1. Ajda Kočar, 2. Neža Sodnik; osnovnošolci II 
- 1. Domen Podgoršek, 2. Luka Korbar, 3. Andraž Grkman; osnovno-
šolke III - 1. Lana Grkman, 2. Laura Kočar; osnovnošolci III - 1. Luka 
Kočar, 2. Peter Vovk, 3. Tine Sodnik; dekleta I - 1. Eva Štebe, 2. Sara 
Štebe, 3. Kaja Kobe; dekleta II - 1. Urša Zorman, 2. Nataša Radkovič, 
3. Andreja Potočnik; dekleta III - 1. Mihaela Poglajen; dečki I - 1. 
Leon Štebe, 2. Urh Groznik; dečki II - 1. Luka Dobnikar, 2. Rok Kern, 

Prvenstvo občine Komenda v veleslalomu

3. Domen Lužar; dečki III: 1. Jure Trebušak, 2. Boštjan Kočar, 3. Tomaž 
Sodnik; dečki IV - 1. Robert Slapnik, 2. Emil Zgonc, 3. Matjaž Štebe; 
dečki V - 1. Franc Strehovec, 2. Jože Kern, 3. Slavko Poglajen, snow-
board - 1. Aleš Petek, 2. Blaž Strehovec, 3. Žiga Pavlinič.

Kot novost smo letos uvedli tudi tekmovanje za POKAL VASI, kjer 
je prvih šest uvrščenih v vsaki starostni skupini prispevalo točke za vas, 
iz katere prihajajo. Presenetljivo je zmagala Gora, drugi so bili Mlača-
ni, tretji pa Komendčani, 4. Moste, 5. Križ, 6. Suhadole, 7. Žeje in Breg, 
9. Nasovče, 10. Podboršt, 11. Klanec, 12. Potok. 

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za obisk, novim občinskim prva-
kom čestitamo, ostale, ki se prireditve niste udeležili, pa prijazno vabimo 
8. februarja naslednje leto, da (kot je poudaril glavni govornik na podelitvi 
Robert Slapnik) skupaj skušamo preseči magično mejo 100 nastopajočih. 

Na svidenje prihodnje leto.
SK Komenda
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me vedno spravi v boljšo voljo, druga faza bodrenja pa je bila, da sem 
enostavno zamenjal okolje ali mesto, kjer sem se nahajal. To je lepota 
takšnega potovanja, da ko se nekje ne počutiš dobro, enostavno spakiraš 
svoj nahrbtnik in greš naprej; pa če tudi v naslednjem kraju ni po tvojem 
okusu, še vedno lahko nadaljuješ v še naslednjega.

Dosegel in dobil si neverjetno veliko bogastvo. Ga boš ohranil 
tudi drugim z zapisi ali kako drugače?

Kar se samih spominov tiče, so meni najljubši tisti zabeleženi na foto-
grafi jah. Tu je še 
nešteto zgodb in spo-
minov, ki mi bodo 
ostali za vse življenje. 
Vseeno pa so najbolj 
dragocena vsa ta nova 
spoznanja, vsi ti novi 
prijatelji, širši pogled 
na svet, ojačana sa-
mozavest in tudi 
boljše razumevanje 
samega sebe.

Nadaljevanje 
DOMA -2 marca v 

Aplenci

odločitev na poti, ampak se že na splošno ne obremenjujem s stvarmi, ki 
so že bile in so že odločene.

Je bila kdaj kriza zaradi morebitne negotovosti. In če, kako si jo 
premagoval?

Največja kriza je bila najbrž v Iranu, ko sem se zavedal, da moram 
nujno uporabiti avion. Takrat sem zgubil največ motivacije, ker sem pač 
vedel, da sedaj tako ali tako ne bom uspel preštopati celotne poti. Nekaj 
manjših kriz domotožja pa je tudi bilo na poti. Prva faza bodrenja same-
ga sebe v težkih trenutkih je bila pri meni vedno to, da sem segel malo 
globje v žep in si privoščil kakšen boljši in dražji obrok. Dobra hrana 

VRNITEV

Kogar srbijo podplati, naj gre
602 dneva, 21.212 kilometrov, 1821 milijonov ljudi v 127 mestih in 16 državah 
…dolga pot. Pravi, da morda ni zadnja. - Verjemite, rad mu verjamem.

KLEMEN GRMŠEK: 
DOMA - 1 

Klemen Grmšek

Klemen, najprej čestitka za tvoj doseženi cilj. Ko 
sva se prvič slišala oziroma pisno spoznavala, sem 
bil presenečen pa tudi malo nejeveren, da se bo ta 
tvoja napoved izšla. Spomnil sem se namreč neke 
podobne napovedi izpred nekaj desetletij o odpravi 
na nek vrh v Aziji, a so se javljali le za štiri nada-
ljevanja, potem pa kot da so ostali nekje na poti. 
Danes me zato preseneča, da se je tvoja pot tako 
»hitro« končala, čeprav je izšlo kar lepo število 
Aplenc. Pravzaprav mi je kar žal, da ni bil kakšen 
daljši cilj. Bi bralci Aplence še dlje bolj veselo 
čakali njen mesečni izid.

Ja res, tvoj avtoštop in tvoje pisanje je bila zelo brana zgodba v nada-
ljevanjih. Da je bila tudi odmevna, je ob vrnitvi potrdila tudi nabito 
polna dvorana Kulturnega doma v Komendi. Pa tudi tvoja vrnitev ni 
bila brez medijskih odmevov. 

Kako dolga je bila tvoja avtoštoparska pot v kilometrih, času, 
državah, mestih, krajih; kolikšen del recimo prebivalcev po številu 
bi seštel skupaj v vseh krajih, kjer si bil, se ustavil... 

Torej če govorim malo o številkah sem v 602 dneh s pomočjo 376 
voznikov preštopal nekaj okrog 21.212 kilometrov zraven pa še kakšnih 
6 tisoč na motorju, tiste na avijonu pa ne bi štel. Na poti sem skupaj 
prečkal 16 držav, katere skupno poseljuje 1.821 milijonov ljudi, ustavil 
sem se v 127 mestih, 11 otokih, se kopal v 7 morjih, se povzpel na 
5432m višine, se spoznal s 13 različnimi verami, 9 različnimi pisavami 
in se naučil reči hvala v 14 različnih jezikih. Vse to pa sem zabeležil s 
16.347 fotografi jami in 9.6 video posnetkov.

Ti je bilo med potjo kdaj žal, da si se lotil tega cilja?
Čeprav sem se pred potjo v glavi pripravljal, da morda pride tudi do 

tega momenta, ko bom rekel: “Pa kaj mi je bilo tega treba!”, v resnici 
nisem bil nikoli niti blizu tega, da bi si to rekel oziroma da bi obžaloval, 
da sem se odpravil na to pot. Sigurno sem obžaloval kakšno neumno 
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ZANIMIVOSTI

ČEBELA - V nedeljo, 19. februarja, so bili že 21. Skoki na Gori. Pozna-
na prireditev, ki ima vsako leto svoj čar. Postala je tako pomembna in 
tako samoumevna, da jo lahko že kar poimenujemo Praznik Gore. Tako 
kot nekdaj, ko si jo sedaj starejši člani danes le še ogledajo, z danes 
mladimi organizatorji prireditev ni prav nič izgubila svoj sijaj. Ne, prav 
nič. Minulo nedeljo mi je to po-
trdil pogovor v sončnem popol-
dnevu ob vznožju skakalnice; 
očitno obiskovalcev, gledalcev, 
ki so bili prvič na tej prireditvi: 
»Čudovito, pa to je kakor v Pla-
nici.« A ja? Če pa se lahko spo-
gleduje s Planico, potem pa Gori 
s svojimi neumornimi organiza-
torji za Skoke 2017 - ČEBELA.

OSAT- Najmanj šest križev je že te-
ga, ko smo šolski mulci imeli spo-
mladanski šolski dan v naravi - v 
gozdu. Takrat smo spoznavali Čišče-
nje odpadkov. Zato, da ne bomo isto 
počeli kot starši, ko bomo starejši, da 
ne bomo vozili odpadke v gozd, po-
noči, na skrivaj.… In kaj smo se na-
učili? Da je še vedno najbolje voziti ponoči odpadke v gozd. Saj jih bodo 
potem v Čistilni akciji pospravili tja, kamor sodijo. In tako je najbrž tudi 
tale kup čez noč zrasel v gozdu ob robu državne ceste, nekako na meji 
med občinama Cerklje in Komenda. Glede na to, da so ga poleg še dru-
gačne mešanice sestavljali brstični ohrovt, nekaj čebule, zelja, celo gnil 
radič in še kakšna druga vrtnarija, bi morda bolj sodil kot gnojilo na 
še ne preorano njivo. Vendar potem tam ne bi zrasel v OSAT, kot je 
v smrdljivem kupu v gozdu. Kdo ga je pripeljal, sam najbolje ve. 

V soboto, 11. februarja 2017, smo se na ustvarjalni delavnici Čire Čare 
lotili za ta čas tako aktualne teme Valentinovo in sicer z naslovom KA-
KO TE IMAM RAD. Pogovarjali smo se, kaj pravzaprav pomeni pra-
znik Valentinovo in kaj pomeni imeti nekoga rad. Odkrivali smo razlike 
med čustvi ljubezni in prijateljstva, jih primerjali in na koncu ugotovili, 
da smo z nekaterimi osebami povezani bolj in z nekaterimi manj in da 
je res lepo, če imaš nekoga rad. Izvedeli smo tudi za kakšno ljubezen oz. 
simpatijo, le da tega ne bomo izdali. Na delavnici smo skupaj vgnetli 
piškotno testo in izdelali sladke srčkaste piškote ter jih lepo okrasili s 
sladkornim prelivom. Poleg smo izdelali priročno košarico, v katero 
smo lahko položili piškote ali kako posebno sporočilce za posebno 
osebo. Naše sporočilce za vas - IMEJMO SE RADI.

Aplenca se smeje

»Mama, z možem sva se na smrt sprla.«
»Hčerka moja, to se dogaja v vsakem zakonu.«
»Potem mi pa povej, kam naj skrijem truplo.«

Upokojeni par sedi na terasi in mož vpraša: 
»Kako bi ti živela naprej, če bi jaz umrl?«
Žena: »V stanovanje bi vzela kakšno vdovo ali ločenko, 

mogoče dve, da bi si delale družbo. 
Verjetno mlajši, ker sem še kar aktivna. Kaj bi pa ti, če bi prej 

umrla jaz?«
On: »Verjetno bi naredil isto.«

Prijateljici se pogovarjata o zaščiti pred nosečnostjo:
»Jaz jemljem tabletke.«
»Meni pa jih ni treba, se je mož dal sterilizirati.«
»Potem moraš pa res paziti!«

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

Ustvarjalna delavnica Čire Čare

Kako te imam rad
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DRUŠTVA

Letos smo se zbrali 17. februarja v Planinskem 
domu na Podborštu. Zbralo se nas je 46 članov. 
Razveselili smo se, in z aplavzom pozdravili tudi 
našega župana Stanislava Poglajna. Bilo je tudi 
veselo, saj smo za začetek poslušali zvoke har-
monike Marijana  Rozmana. Kot se pravemu 
društvu in občnem zboru pritiče, nas je nagovo-
rila predsednica društva dr. Angelca Žerovnik. Z 
glasovanjem smo potrdili dnevni red skupščine, 
za delovnega predsednika  pa potrdili člana dru-
štva Janeza Dolinarja. Takoj je izzval župana, da 
je pozdravil naš zbor. Poudaril je, da z veseljem 
pričakuje poročilo predsednice o našem minu-
lem, in verjame uspešnem delu. Veseli ga, da 
vztrajamo z obujanjem tradicije narodnih noš in 
povedal, da mu je gorenjska noša res všeč. Spo-
štuje tudi vso ostalo bogato raznolikost sloven-
skih noš. Vesel je, da v okviru društva narodnih 
noš lepo deluje otroška folklorna skupina Avri-
kelj. Veseli se že naslednjega zbora v letu 2018, 
ko bomo skupaj praznovali srebrno obletnico 
društva. Še »veselo naprej« nam je zaželel.                                                                               
Potrdili smo višino članarine društvu. Na obč-
nem zboru jo lahko tudi takoj plačamo. Tako 
nam je vse lažje, saj prihranimo čas in pot do 
blagajne.

Društvo narodnih noš na Komendskem

Občni zbor 
Sledilo je poročilo o delu v letu 2016 pred-

sednice ga. Žerovnikove. Program, ki smo si 
ga zadali na lanski skupščini, smo v celoti iz-
polnili, potovali po Sloveniji, bili v Beljaku in 
Kamniku, sodelovali na slovesnostih v naši 
občini in bili povsod, kamor so nas povabili. 
Aktivno smo sodelovali tudi z drugimi društvi 
v občini. Tako si želimo tudi naprej. Upravni 
odbor društva je res imel le nekaj sestankov, 
zato pa je več dela in dogovarjanja preko tele-
fonov in elektronske pošte. Pripravlja se nujna 
obnovitev oblačil za otroke plesne skupine 
Avrikelj, zato pa bomo tudi rabili nekaj več fi -
nančnih sredstev. Otroci so lansko leto pod 
dežnikom društva nastopili kar enajstkrat. Za 
lep zaključek poročila, nam je prebrala pesem 
dr. Marka Žerovnika. 

Gorenjska narodna noša
Narodne noše so zrcalo iz davnin,
ko predniki naši pletli so nitke lepote,
narejene iz raznobarvnih oblin.

V narodne noše slovesno odeti,
praznujemo pozimi in poleti. 
Gorenjska je noša noša želja,

Člani Turističnega društva Komenda so se 27. 
januarja zbrali v Kmečkem hramu na Križu na 
rednem letnem občnem zboru. Ocenili so, da so 
v minulem letu sprejeti program domala v ce-
loti uresničili. Sprejeli pa so podoben in pravi-
loma kar enako obširen program tudi za letos. 

Tako lansko delo kot sprejeti letošnji pro-
gram je pohvalil tudi župan občine Stanislav 

Uspešno delo in dobro sodelovanje

zato med Slovenci veliko velja. 
Pri tujcih pozornost noša gorenjska
vzbuja radovednost iz njihovega srca,
zato po svetu, doma in v tujini
posebno častitljivo vrednost ima.  

Naj narodna noša gorenjska vedno živi,
da z lepoto oplajala bo človeka vse dni.

Marko Žerovnik

O delu otroške plesne skupine Avrikelj je poro-
čal vodja in mentor skupine Marijan Rozman. 
Sledilo je fi nančno poročilo gospe Mojce 
Podgoršek. Nadaljevala je Polonca Pibernik v 
imenu nadzorne komisije društva. Vse je 
vzorno urejeno, izrekla je tudi priznanje vod-
stvu društva za vso prizadevnost in uspešno 
vodenje. S tem, da vsako leto razpolagamo z 
manjšimi fi nančnimi sredstvi iz občinskega 
proračuna, društvo še nikoli ni bilo ob koncu 
leta v rdečih številkah. Nekaj sredstev si obeta-
mo s sodelovanjem na komercialnem oglašanju 
Za zdravje, družbe Dirs d.o.o.

Zbor smo zaključili s pogostitvijo, in ob 
zvokih harmonike se je tudi zaplesalo.

Zapisala Katja Tabernik

Poglajen, ki je še posebej poudaril izredno po-
membno sodelovanje turističnega društva z 
društvi v občini. 

Dobro sodelovanje 
so pozdravili tudi 
predstavniki Čebelar-
skega društva Komen-
da, Društva narodnih 
noš, Konjeniškega klu-
ba Komenda, Društva 
upokojencev, gasilcev, 
ribičev, lovcev. Vsi so 
zaželeli članom TD 
uspešno delo tudi letos.

V družabnem srečanju po občnem zboru pa 
so članom in gostom zaigrali tudi člani ansam-
bla Slovenski muzikantje.    A. Ž.
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Pri nas se sprašujemo, kakšna moda je to »I4.0«? V Nemčiji večina že 
kot pravijo »živi« novo industrijsko revolucijo. Kaj se skriva za tem?

Svet se nahaja, ne na začetku, ampak že globoko v obdobju 4. indu-
strijske revolucije. Predvsem v obdobju digitalne transformacije. Digi-
talna transformacija nam bo način življenja, način dela in način poslova-
nja korenito spremenila. Prej bomo na vlaku digitalizacije, boljše bo za 
nas. Kdor bo zamudil vlak digitalizacije, bo lahko obstal samo še v mu-
zeju, pa še tam bo moral prepričati generacijo Y, da je vreden ogleda.

Digitalizacija spreminja vaša življenja. O tem ni več dvoma. Ne naj-
demo je le v poslu, temveč tudi v športu, zdravstvu, vladnih ustanovah 
in še marsikje. Vsi bi namreč radi svoja področja delovanja, kar najbolje 
obvladali, jih poenostavili in s tem učinkovitejše dosegali svoje cilje.

Da bo pot v šolo še bolj varna smo s podporo Javne Agencije Republike 
Slovenije za varnost prometa pripravili mobilno aplikacijo Lilly&Val, preko 
katere lahko starši in otroci načrtujejo varno pot v šolo. Aplikacija ima funkcijo 
izobraževanja in z njo otrok spoznava varnejšo pot v šolo, prometne predpise, 
pravila in prometno kulturo. Cilj aplikacije je povečati in izboljšati transparen-
tnost načrtov varnih poti v šolo ter na nove načine vključevati otroke v promet. 
Aplikacija Lilly&Val povezuje otroke, starše, šole, občino in lokalno okolje.

Preko elektronske kresničke, mobilnih aplikacij, pametne prometne 
signalizacije in pametnih vozil bomo zagotovili največjo možno varnost 
naših najmlajših udeležencev v prometu.

Slovenija se glede števila žrtev prometnih nesreč od leta 2001 do 

FERENC GODINA Inovativno urejanje varnejših poti v šolo
2007 z repa najbolj nevarnih evropskih držav premaknila v varno sredi-
no. Temu botruje vzpostavitev sistema državne uprave, zdravstva, sod-
stva, sociale in nevladnih organizacij, ki so skupaj začeli izvajati števil-
ne aktivnosti za večjo prometno varnost (urejanje varnejših poti v šolo, 
vzpostavitev boljše prometne infrastrukture, management prometne 
varnosti, vzgoja udeležencev cestnega prometa …).

Pozitiven premik pa ne sme povzročiti stagnacije. Vsi pristojni mora-
mo strmeti k še večjem napredku. Pri tem naj bi sodelovali vsi, tako 
osnovne šole, ki oblikujejo načrte šolskih poti 
(v komunikaciji z učenci in starši), lokalne 
skupnosti, ki upravljajo s cestno infrastrukturo, 
ter lokalnih svetov za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu (v katerem sodelujejo tudi 
policija, občinsko redarstvo …) in so pristojni 
za presojo ogroženosti varnosti učenca.

Lokalne skupnosti in šole pristopite k izdela-
vi digitaliziranega načrta ne/varnih šolskih poti? 
Gre za vseslovenski projekt, ki povezuje otroke, 
starše, šole, občino in lokalno okolje.

Pridružite se Lilly in Valu na spletnih pove-
zavah: http://www.lillyval.com/sl
https://www.facebook.com/
lillyandval/?fref=ts«

KNJIŽNICA FRANCETA 
BALANTIČA KAMNIK
POTOPISNA PREDAVANJA
1. Kostarika: vulkanska divjina obdana z 
oceanom
Sreda, 8. marec, ob 19. uri v dvorani Knji-
žnice Franceta Balantiča Kamnik
Predavateljica: Andreja Avberšek
2. Sredozemlje: Španija, Italija, Grčija, 
   Turčija
Sreda, 22. marec, ob 19. uri, v Krajevni 
knjižnici Komenda (OŠ Komenda)
Predavatelj: Andrej Morelj
Predavanje o razvoju otroških in najstni-
ških možganov
Četrtek, 9. marec, ob 19. uri v Krajevni 
knjižnici Komenda (OŠ Komenda)
Na tretjem predavanju Vzgoja brez drame se 
bomo poglobili v to, kaj se dogaja v možganč-
kih malčkov, ko besnijo, kričijo, skratka, ko 
nam je z njimi najbolj težko in kakšen odziv je 
v takem trenutku najboljši, da se drama ne bi 
stopnjevala.
Predavanje vodi Andreja Vukmir, specia-
listka zakonske in družinske terapije. 
Predstavitev knjige Mirana Suše: Dvorišče 
indube
Torek, 7. marec, ob 19. uri v dvorani Knji-
žnice Franceta Balantiča Kamnik
Predavatelj mag. antropologije Miran 
   Suša 
Predstavitev knjige Andreja Mašere: 
   Zahodne Julijske Alpe
Torek, 21. marec, ob 19. uri v dvorani Knji-
žnice Franceta Balantiča Kamnik
Pogovor o prvi izdaji knjige Janeza Grego-
rina: Zavetje v pečevju
Torek, 28. marca, ob 19. uri v dvorani Knji-
žnice Franceta Balantiča Kamnik

Naziv delodajalca: Konjeni-
ški klub Komenda, Glavarje-
va 98, 1218 Komenda

Naziv delovnega mesta: 
HLEVAR VZDRŽEVALEC 
- M/Ž

Opis delovnih nalog: vzdrževanje v hlevu 
in okolici kluba

Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje zaposlitve: določen čas 1 leto z 

možnostjo podaljšanja
Delovni čas: polni delovni čas

RAZPIS
DELOVNO MESTO VZDRŽEVALEC-HLEVAR- M/Ž

Delovne izkušnje: 1 leto
Vozniški izpit: B, C, F
Drugi pogoji: delovne izkušnje s konji 

(hranjenje in čiščenje boksov), košnja trave, 
obrezovanje, manjša popravila, vleka steze 
hipodroma, namakanje steze hipodroma.

Prijava: do 30.4.2017
Način prijave: kandidati naj pošljejo pisno 

vlogo po pošti na naslov kluba, ali po elek-
tronski pošti: kkkomenda@siol.net

Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Poskusno delo: 1 mesec

Občni zbor DU Komenda
Občni zbor Društva upokojencev Komenda bo v soboto, 4. marca, ob 16. uri v Športni 
dvorani v Komendi.

Po starem kot lani
Tudi pri dogodkih, s katerimi se morajo ukvarjati 
možje in žene v modrem, velja  pravilo Navada 
železna srajca. Če mislite, da je bilo po novem letu 
kaj drugače, kot zadnji mesec v minulem letu, bom 
rekel: Nič ne preberete. Dež kot dež, samo včasih 
bolj grmi, včasih malo manj, ali pa celo nič.

VLOMI
Kaže, da vlom le ni tako enostavno nedolžna 

zadeva. Bila sta namreč (le) dva. Prvi je bil s 
četrtka na petek (5. na 6. 1. letos), ko se je tat 
lotil tovornega vozila  v Mostah in si tebi nič, 

meni nič, prilastil orodje. Da bi vsaj tako ostal 
brez njega, kot je nekdo drug pred njim. 

Bolj nemilosten pa je bil tisti, ki je med pet-
kom in nedeljo (27. in 29. 1.) mislil, da je ključ 
pod predpražnikom ali na oknu. Ker ga ni bilo, 
je »na horuk stopil« v hišo na Bregu. Kaj je 
prinesel oziroma odnesel, ni podatka.

TATVINE 
Ne vem zakaj tisti, ki hodijo po gorivo v 

Poslovno cono Komenda (Žeje), ne gredo raje 

KRONIKA

nadaljevanje na naslednji strani

Kup vprašanj se mi postavlja ob tej vaši odlo-
čitvi, nekaj vam jih navajam.

Kaj ni kriza že minila?
Je mogoče vzrok temu, ker je država zni-

žala glavarino?
Ste mogoče razpravljali o 50-odstotnem 

Novorojenčkom 100 evrov
znižanju sejnin in ostalih prejemkov (članstva 
v raznih občinskih odborih)?

Se mogoče varčuje za kakšen nov objekt 
(tržnica, trgovina)?

Drage svetnice in svetniki, razmislite, ko-
mu jemljete!      MS

VAŠA PISMA 
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Našel si svoj mir
v večnosti tišine.
Našel si svoj prostor,
kjer ni več bolečine.
 

Z A H V A L A 
Nepričakovano nas je v ja-
nuarju v 84. letu starosti 
zapustil mož, oče, dedek in 
pradedek, brat, stric, sosed

MIHAEL BENDA
IZ SUHADOL

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, krajanom, 
znancem in prijateljem za izrečene besede sožalja, podarjene sveče 
in svete maše. 

Najlepša hvala za res lepo opravljen obred in sveto mašo gospodu 
župniku Jožetu Piberniku.

Prav tako se zahvaljujemo pogrebni službi Jerič, pevcem, troben-
taču in praporščaku DU Komenda.

Ohranimo ga v lepem spominu!
Vsi njegovi

Našel si svoj mir v večnosti tišine. 
Našel si svoj prostor, kjer ni več bolečine.
Na zadnjo pot pospremili smo te,
a saj slovo od tebe ni dokončno!
Življenje sploh ni tisto, kar se zdi –
je le korak na poti k večnosti.

 
Z A H V A L A 
V 80. letu se je od nas poslovil 
naš dragi oče, stari oče, tast, 
brat in stric

ANDREJ BOBNAR
IZ MOST

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, 
sosedom, vaščanom in znancem, za izrečena ustna in pisna sožalja, 
darovano cvetje, sveče, darove za svete maše ter številno spremstvo 
na njegovi zadnji poti. 
Zahvala gospodu župniku Zdravku Žagarju za darovano mašo in lep 
pogrebni obred, pogrebni službi, pevcem, trobentaču, praporščakoma 
in nosačem. 
Zahvala tudi osebju ZZ Revita Komenda. Hvala vsem, ki ste ga 
imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal!

Z A H V A L A
V decembru 2016 na je v 
94. letu nenadoma zapustil 
stric, sosed in dober prija-
telj

IVAN PODLIPNIK
IZ SUHADOL

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, krajanom, bivšim sode-
lavcem in prijateljem za izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje 
ter vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.
Hvala gospodu župniku za opravljen obred, pevcem, trobentaču in 
pogrebni službi Jerič.
Hvala vsem, ki se ga spominjate!

Vsi njegovi
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Odšli so…
Andrej Bobnar, Moste 45 C, star 79 let
Marinka Čevka, Podboršt pri Komendi 22, stara 64 let 

ponj na bencinsko črpalko. Pa ne le to. Nalivajo si ga iz delovnih strojev. 
Tako se je, ali sta se, oskrbel(a) 17. in 18. januarja iz kar dveh delovnih 
strojev. Kaže, da je bila ponudba prava in se je  27.  in 30. januarja takšno 
samopostrežno »tankanje« iz dveh delovnih strojev ponovilo. V Potoku 
pa je v tovornem vozilu našel gorivo nepoznani 16. januarja.

Bolj izbirčen pa je bil 18. januarja v Poslovni coni tisti, ki je hotel 
dobiti vrtalko in vijačnik Makita, ali pa tisti, ki je prišel v cono po ra-
bljene snežne freze.

DOGODKI
Dva požara. Prvi 17. januarja na hiši Moste 43d in na gospodarskem objek-

tu 45c. 26. januarja pa je zgorel zabojnik na ekološkem otoku v Mostah.
KRŠITVE
Včasih se zdi, da so nekateri dobesedno obsedeni z iskanjem lukenj v 

predpisih. Na primer: 4. januarja je bila na Križu zasežena zeleno-rjava 
rastlinska snov. Tisti, ki bo moral pojasnjevati od kdaj, zakaj, od kod… 
bi zagotovo lahko vedel, da mu za sirup iz širokolistnega trpotca proti 
prehladu ne bi nihče postavljal omenjenih vprašanj.

5. januarja ob pol treh ponoči pa je se je grdo uštel »hišnik«, ki je 
navijal glasbo. Velja si zapomniti, da ob tako zgodnjem času še ne po-
trebujemo takšne zvočne budilke.

PROMETNE NESREČE
Ali verjamete? Od 4. do 18. januarja, je bilo na komendskem kar šest (6) 

nesreč. 4.1. Pri trgovini Tuš, ko je povzročitelj hitro odšel; najbrž od strahu 
na WC. Huda telesna poškodba je bila posledica nesreče kolesarja in to-
vornega vozila na Križu 6. januarja. 10. januarja je na cesti Moste - Brnik 
nekdo precenil prekratko varnostno razdaljo. Tudi 10. januarja pa je na 
Križu voznik vozila napačno ocenil višino hišnega nadstreška, podobno 
kot 16. januarja, ko jevoznik pri OŠ Komenda doživel, da je na parkirišču 
lahko zelo zoprno tudi trčenje. Še bolj zoprno pa je najbrž, da je na cesti 
Moste–Vodice bila ravno takrat srna, da je voznik trčil vanjo.              -aže

nadaljevanje s prejšnje strani
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s kopjem na konju prislužil 
visoko odlikovanje, imeno-
vano pokal Kadir. 

*Leta 1899 je z zvijača-
mi s peščico vojakov 217 
dni vzdržal obleganje 
mesta Mafeking v južni 
Afriki, ki ga je oblegala 
skoraj desetkrat številčnej-
ša vojska Burov.

*Domačini so mu zaradi 
njegove spretnosti v ogle-
dništvu nadeli vzdevek 
»Impeesa« oziroma »Volk, 
ki nikoli ne spi«. 

*Med bivanjem v Indiji 
in Afriki je svoje izkušnje o 
življenju v naravi opisal v 
knjigi »Aids to Scouting« 
(Napotki za ogledništvo).

*Svojo zamisel skavtstva 
je v poletju 1907 sam uspešno preizkusil na 
prvem taboru z 20 fanti na otoku Brownsea 
v Kanalskem prelivu, kjer je napisal knjigo o 
skavtstvu.

*Kmalu za tem je Bi-Pi temeljiteje razdelal 
navodila za skavtstvo in jih še istega leta izdal 
v knjigi »Scouting for Boys« (Skavtstvo za 
fante).

*Leta 1910 se je gibanje že tako razširilo, da 
je Bi-Pi zapustil vojsko in se popolnoma po-
svetil razvoju skavtskega gibanja.

*Na začetku je Bi-Pi predvidel skavtstvo 
samo za fante od 12. do 18. leta, nato je nastalo 
tudi dekliško skavtsko gibanje, ki ga je vodila 
njegova sestra Agnes. 

*Zatem je ustanovil volčiče (za otroke od 7. 
do 11. leta), kasneje pa še roverje (popotnike).

*Bi-Pi  je zadnja leta svojega življenja preži-
vel v Keniji s svojo ženo Olave, kjer je 8. ja-
nuarja 1941 mirno umrl naravne smrti.

»Edini način kako doseči srečo je, da srečo 
podarjamo bližnjim. Poskusimo pustiti svet za 
seboj kanček boljši, kot smo ga dobili.« (Bi-Pi)

Ana Zotler, Marljiva čebela

SKAVTI

Roverček. Gotovo je že marsikdo od vas nale-
tel na to besedo ali pa jo kje slišal in ni prav 
dobro vedel, kaj pomeni. Z namenom, da vam 
olajšam to dolgotrajno spraševanje in razmi-
šljanje, pišem tale članek.

Roverček je, vsaj v naših krajih, najbolj pri-
ljubljen skavtski šport. Za izvajanje potrebuje-
te dve palici, ki sta ravni in dolgi približno 1,5 
m ter obroč iz vrvi, po katerem je igra tudi po-
imenovana.  Velikost igrišča se lahko prilagaja 
glede na število igralcev. 

Vsaka ekipa potrebuje enega lovilca, ki s 
palico v rokah lovi obroč. Da igra ni tako eno-
stavna, je po eni različici pravil ta igralec 
omejen na območje 0,5 m2, po drugi pa sme s 
tal dvigniti le eno nogo. Tako na vsakem koncu 
igrišča namesto koša ali gola stoji lovilec. 
Ostali igralci si podajajo obroč podobno kot se 
podaja frizbi. Katera ekipa ga bo imela prva, se 
določi s skakanjem. Vsaka ekipa določi enega 
igralca, za katerega meni, da bo v skoku pre-
stregel roverčka, ki ga bo v zrak vrgel eden 
izmed ostalih igralcev. 

Po metanju se igra začne. Igralci se odkriva-
jo drug drugemu, druga ekipa jih poskuša po-
krivati, princip je podoben košarki ali nogome-
tu. Igralec, ki drži roverčka, ima na voljo le tri 
korake, potem mora obroč podati soigralcu ali 
ga vreči na kol. Če zadane svoj kol oz. lovilec 
ujame obroč na palico, ekipa dobi točko. Na-
mesto koraka seveda ni dovoljeno kotaljenje 
ali kakršna koli drugačna oblika premikanja. 

Ko poznaš pravila in princip igre, le-ta ni 
več tako težka. Priporočljiva je seveda še spo-
sobnost intenzivnega hitrega teka v daljšem 
časovnem obdobju in dobra odrivnost. Sedaj 
pa lahko izdelate svoj obroč in palici ter igro 
naučite še svoje prijatelje.

Monika Lah, Zavzeta gazela

Kako na skavtih preživljamo prosti čas?

Izziv meseca – roverček 
Izdelajte si svoj roverček in se preizkusite v 

skavtski igri, ki smo jo opisali zgoraj. Za izde-
lavo potrebujete le nekaj vrvi in malo dobre 
volje.

- Vzemite približno 9 metrov dolgo vrv 
(premer vrvi naj bo večji od 8 mm).

- Najprej vrv zvijte v obroč, naredite od 3 do 
5 krogov. Obroč mora biti tako velik, da je 
znotraj njega dovolj prostora za razprto dlan 
odraslega človeka.

- Na koncu izdelanega obroča naredite zanko 
in okrog obroča začnite ovijati vrv. - Pozorni 
bodite na to, da vrv sproti dobro zategujete. 
Začetne zanke ne ovijte.

- Ko cel obroč ovijete, vrv potegnete skozi 
začetno zanko in naredite vozel.    

- Ostanek vrvi lahko odrežete.
po članku iz Skavtiča (letnik 19/3) povzela 

Ana Kepic, Sončna koala

Kdo in kaj smo skavti?
V prejšnji števil-

ki Aplence smo pi-
sali o nekaterih 
skavtskih organiza-
cijah. Kdo pa je 
skavtsko gibanje 
sploh začel, kdo je 
naš ustanovitelj?

*To je Anglež 
lord Robert 
Stephenson Smyth 
Baden Powell, ki je med skavti znan kot »Bi-
Pi«.

*Rodil se je 22. 2. 1857 (skavti takrat pra-
znujemo »Dan spomina«) v Londonu, kot 
sedmi od desetih otrok.

*Zelo rad je risal (z obema rokama), pripra-
vljal gledališke predstave, v katerih je tudi na-
stopal, pisal je igre in pesmi, igral na klavir in 
violino ter bil vratar šolske nogometne lige, 
njegova največja strast pa je bila potepanje po 
naravi.

*Pri šestindvajsetih letih je postal konjeni-
ški stotnik in si v Indiji za lov na divje svinje Smeh je pol zdravja ☺

Ko odpreš spalko in v njej odkriješ 
nogavice od lanskega tabora.
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S ŠOLSKIH KLOPI
Šola nekoč

Učenci 4. c razreda smo obiskali Slovenski 
šolski muzej. Tam smo se oblekli v taka obla-
čila, kot so jih nosili učenci leta 1905.

Lara Zupančič, 4. c

Učiteljica je bilo zelo resna in se niti nasmeh-
nila ni. Klicati smo jo morali gospodična učite-
ljica, ker ni bila poročena.

Katarina Zorman, 4. c

Učiteljica je bila stroga s palico v roki. Dva 
učenca nista govorila dovolj razločno, zato ji-
ma je rekla, naj več pojeta.

Patrik Žlindra, 4. c

Učili smo se računstvo. Imeli smo pero in čr-
nilnik. Pisali smo na liste. Nekateri učenci so 
računali na številski stroj.

Oskar Bunčič, 4. c

Namesto stolov so bile neudobne klopi in 
majhne mize. Za kaznovanje so včasih upora-
bljali koruzo, lesenega osla in šibo. Koruzo so 
raztresli v kot učilnice in poredni učenci so 
morali na njej klečati. Osla so otroku dali na 
hrbet in z njim je moral hoditi po vasi.

Aljaž Bizjak, 4. c

Nesmiselnica 
Božal bi činčilo
in na računalniku igral igrice.
Počival bi, pogledal na uro
in narisal slike.
Delal bi to vse še enkrat
in še enkrat. 

Lan Kamšek, 4. b

Opera Nežni velikan
V Cankarjev dom v Ljubljano smo se peljali 

z avtobusom. Ogledali smo si opero z naslo-
vom Nežni velikan. V predstavi so nastopali 
Miranda, Nežni velikan in prebivalci vasi. 
Zgodba pripoveduje o velikanu in Mirandi. 
Velikan reši Mirando pred utopitvijo. Odpeljal 
jo je k sebi domov in ji dal jesti. Potem pa jo je 
odpeljal domov k očetu. Nežni velikan je rešil 

tudi ribnik pred zeleno 
sluzjo. Očistil ga je s 
slamo in v njem so 
lahko spet plavale ribe. 
Najbolj mi je bil všeč 
velikan, ker je pomagal 
ljudem.

Luka Leskovšek, 3. c

Zimski športni dan
Zjutraj smo pomali-

cali, se oblekli in odšli 
na Križ. S seboj smo 
lahko imeli lopatke. 
Ko smo prispeli, smo 
okoli drevesa odložili 
nahrbtnike. Hišnik 
nam je pripeljal šolske 
sani. Na levi strani 
hriba je bila proga za 
sanke, na desni pa za lopatke. Na vrhu hriba je 
bil prostor za zimske igre. Zelo smo se zaba-
vali. 

Nika Trnovšek, 3. b

Ko grem v šolo
Na poti v šolo se ustavim in pogledam, kako 

lepa je narava. Ko pa pridem do semaforja in je 
zelena luč, pogledam levo in desno in prečkam 
cesto. Zavijem levo mimo Tuša in grem ob 
ograji. Spustim se po klancu in zavijem desno 
ter stopim na šolsko dvorišče. Odprem vrata in 
vstopim v šolo. V šoli se sezujem, slečem in 
obujem copate. Do svoje garderobe odnesem 
bundo, šal, kapo, rokavice, čevlje in odidem v 
jutranje varstvo. Tam sem približno dvajset 
minut. Potem pa grem v razred in tam ostanem 
do konca pouka. 

Kaja Miklavc, OPB7 

Proslava ob kulturnem prazniku
V torek, 7. 2., smo imeli v šolski telovadnici 

v Komendi kulturno prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku. 

Najprej so nastopili učenci orff ovega krožka, 
ki so z orff ovimi palicami odlično odigrali pe-
smi Bumlakalaka in Zima je prišla, nato pa se 
je program nadaljeval. Spoznali smo, kako se 
moramo na takih prireditvah vesti. Učenci so se 

zelo potrudili pri nasto-
pih. Zapeli so različne 
pesmi in jih tudi zaigra-
li. Zelo mi je bilo všeč, 
ko so učenci odigrali 
predstavo posodoblje-
nega povodnega moža. 
Nek mož oz. povodni 
mož je na ples prišel z 
motorjem. Prehitro je 
peljal in je zato zapeljal 
v reko Ljubljanico. 

Prireditev je hitro 
minila in napovedoval-
ca sta nas povabila, naj 
Prešernov dan kulturno 
preživimo.
Jurij Matija Lisec, 5. b

Otroci ne smejo trpeti
Zakaj otroci ponekod trpijo, 
da delajo namesto odraslih ljudi?
Tudi oni si zaslužijo, da otroštvo živijo 
brez takšnih velikih skrbi.

Zakaj otroci ponekod trpijo, 
prenašajo udarce očetov in mam?
Zaupanja nikdar ne zgradijo, 
takšnega kot ga imam jaz.

Zakaj otroci ponekod trpijo? 
To je vprašanje, ki me žre, 
saj nič takšnega ne storijo, 
da bi bilo tako, kot je.

Paulina Lina Tomažič, 7. a

Likovni tabor
Nihče od nas, ki smo se odločili za ta tabor, 

ni točno vedel, kakšna zabava, predvsem pa 
koliko dela nas čaka. 

V petek smo že takoj ob treh dobili vsak 
svoje delo: mi, umetniki, smo imeli misijo 
okrasiti učilnice za glasbo, tehniko in raču-
nalništvo. Pri tem nas je usmerjala učitelji-
ca za likovni pouk. Zapodili smo se v delo 
in pridno delali. Med ustvarjanjem nam je 
čas krajšala glasba, pomagali smo si tudi 
učenci med seboj in s tem dosegli uspeh in 
pohvale učiteljev. Vmes smo si vzeli le čas 
za večerjo. 

Ustavili smo se šele ob devetih zvečer, ko 
smo imeli čas za pogovor ali kakšno zahtevno 
nalogo pri igri resnica ali izziv☺. Ob desetih 
so nam naši sošolci iz izbirnega predmeta so-
dobna priprava hrane pripravili slastne pala-
činke! Sledil je še ogled fi lma, ob pol enih pa 
spanje.

Naslednji dan smo začeli ob osmih z zajtr-
kom, sledile pa so zadnje slikarske podrobnosti 
na naših slikarskih mojstrovinah. In na koncu 
še najtežji del: pospravljanje vseh barv in čopi-
čev. A ni bilo zaman. Zdaj so že skoraj vse 
učilnice na naši šoli lepo okrašene in prijaznej-
še učencem in učiteljem.

Ela Remic, 8. a
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ORIENTACIJA

V soboto, 11. februarja, je Orientacijski klub 
Komenda  organiziral že četrto tekmo za leto-
šnjo Zimsko ligo, vendar pa je bila to tekma, 
kakršne orientacijski tekači nismo vajeni. Na 
našem domačem terenu je namreč potekala 
tekma v mobilni orientaciji, ki je bila namenje-
na popestritvi dejavnosti. Pri tej zvrsti orienta-
cije sta v ekipi po dva tekmovalca. Eden ostane 
na štartnem prostoru s karto in kompasom v 

Že na vsakem koraku slišimo, da je telesna 
vadba koristna za celostni razvoj otrok in mla-
dostnikov. V zgodnejših letih je pomembna 
predvsem raznovrstna vadba, ki otroku omo-
goča, da se spozna z različnimi športnimi 
zvrstmi. Otrok z redno vadbo pridobiva kondi-
cijo, širi svojo socialno mrežo, se zdravo zaba-
va in spoznava, česa vsega je zmožno njegovo 
telo. Njegovi dosežki ga navdajajo z zadovolj-
stvom, ponosom, željo po vedno novih preiz-
kušnjah in izzivih. Z redno vadbo se otrok na-
uči tudi discipline in reda – npr. točnega 
prihoda na trening, skrbi za svojo opremo, 
upoštevanja vaditeljevih oziroma trenerjevih 
navodil, razporeditve svojega prostega časa in 
šolskih obveznosti. Vse to so vrline, ki bodo 
otroku pomagale tudi v odrasli dobi, pa če bo 
postal vrhunski športnik ali ne. Poleg vadite-
ljev-trenerjev pa odločilno vlogo pri vzgoji 
otrok v športnem duhu igrajo tudi starši. Vsi 
vemo, da zgledi vlečejo. Če se starši redno 
ukvarjajo s telesno vadbo, se bo po vsej verje-
tnosti tudi otrok.

Vsega tega se dobro zavedamo tudi v Ori-
entacijskem klubu Komenda. Vsi naši vaditelji 
so strokovno podkovani, trije med njimi tudi 
sicer učitelji športne vzgoje; Barbara Pavli-
nič, ki svoje znanje že intenzivno prenaša na 
otroke, prav gotovo spada mednje. Otroci va-
dijo v telovadnici, kjer se učijo osnovnih gi-
banj in temeljnih elementov različnih športov: 
gimnastike, atletike, orientacije in športnih 

Mobilna orientacija v Komendi

roki, medtem ko drugi teče po navodilih, ki jih 
po telefonu prejema od prvega tekmovalca. Ko 
tekmovalec, ki je prvi tekel po progi, pride v 
cilj, se postopek po krajšem odmoru ponovi, le 
da tekača zamenjata vlogi. Da so tekmovalci 
našli vse kontrolne točke, je bilo potrebno ve-
liko sodelovanja in sposobnost dobre komuni-
kacije, pa tudi nekaj potrpljenja. 

Komendski orientacisti so bili zlahka kos 

preizkušnji, kar potrjujejo odlični rezultati v 
vseh kategorijah. Kljub težjim tekmovalnim 
okoliščinam, prilagojenim njima posebej (pre-
jela sta sestavljanke, ki sta jih morala najprej 
razporediti v karto), sta slavila najhitrejša 
mladinca v OK Komenda Matic Blaž in Žan 
Ravnikar. Oba sta tekmo izkoristila za trening, 
saj sta sredi priprav za Svetovno šolsko prven-
stvo v Palermu, kamor poleg njiju odhaja še 
več kot 10 komendskih orientacistov. 

V duhu kulturnega praznika smo bili tudi 
orientacisti kulturni. Na vsaki kontrolni točki 
je bila namreč koda, sestavljena iz številke in 
črke. Izmed množice zbranih črk so lahko tek-
movalci po prihodu obeh članov ekipe v cilj 
sestavili geslo, ki je povezano s komendsko 
zgodovino. Iskali smo misel ''In večno bodo 
cvetele lipe'', kar je tudi naslov knjige Ivana 
Sivca. Knjiga je roman o našem velikem sova-
ščanu Petru Pavlu Glavarju, župniku Komende 
sv. Petra. Geslo sta prva razvozlala Romana 
Zupan in Janez Zavrl v kategoriji B, v katego-
riji A pa Ana Pia Pogačar in Monika Ravnikar. 
Nagrade - knjige Ivana Sivca - je prispevala 
občina Komenda, za kar se ji organizatorji za-
hvaljujemo. Posebna zahvala gre tudi konjeni-
kom, ki so nam omogočili, da smo dogodek 
izvedli v neposredni bližini hipodroma.

Zala Zavrl

Atletska vadba v Orientacijskem klubu
Za predšolske otroke in mladino

iger. Vadbo popestrimo z različnimi igrami in 
poligoni, pa tudi z iskanjem kontrolnih točk 
po igriščih, pri čemer si pomagamo s priroč-
nikom, ki ga je pripravil naš glavni trener 
Nejc Zorman. Vadbo pogosto izvajamo tudi 
na prostem v bližnjem gozdičku in tudi v od-
ročnejših delih komendskega gozda, kjer 
otrokom omogočamo doživljanje narave ob 
gibanju in igri, kar je žal v dobi informacijske 
tehnologije prikrajšano marsikateremu mla-

demu. Otroci vadbo zapuščajo rdečih lic in z 
nasmehom na obrazu. Ponosni, da so zmogli 
in se naučili nečesa novega. Zadovoljstvo 
otrok in njihov zdrav športni razvoj sta naša 
glavna cilja. Ker je vedno več otrok, ki se radi 
družijo z nami, smo število vadb povečali. Če 
bi se nam še kdo želel pridružiti, je vabljen, da 
nas poišče s pomočjo naše nove spletne strani 
www.ok-komenda.si. 

IO OK Komenda
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ZANIMIVOSTI

Od septembra, ko smo se karateisti in karatei-
stke znova srečali v telovadnici, smo z novim 
zagonom izboljševali karate tehnike ter spo-
znali tudi marsikatero novo. V soboto, 28. ja-
nuarja 2017, pa je prišel čas, da svoje spretnosti 
in znanje pokažemo na izpitih za višji pas.

Otroci  iz karate klubov Center Kamnik, 
Cerklje in Komenda so se s svojimi navijači 
zbrali v telovadnici OŠ Toma Brejca Kamnik, 
kjer so po začetnem ogrevanju led prebili naši 
najmlajši. Odločen prikaz karate tehnik so 
spremili z močnimi kijaji, zato ni čudno, da so 

Uspešen zaključek in vabilo k vpisu
pridobili popolno pozornost občinstva. Nada-
ljevali so otroci od nižjih pa do višjih pasov, ki 
so pogumno stopali pred izpitno komisijo. 
Nove pasove so si prislužili tudi člani KK Ko-
menda: 

Neli Šuštar je opravila kar dva bela pasova, 
8. in 7. kyu. Rumen pas, 5. kyu, sta uspešno 
pridobila Samo Komatar in Jurij Matija Li-
sec. Korak naprej sta naredila Lara Zupančič 
in Oskar Bunčič, ki sta položila prvi vmesni 
rumeni pas, 5. kyu Ichihan. Kaja Zupančič pa 
je z opravljenim izpitom za 3. kyu postala po-
nosna nosilka zelenega pasu.

Čestitamo vsem otrokom, ki so iz izpitov 
odšli z višjim pasom, prav tako pa tudi vsem 
tistim, ki tokrat še niso uspeli izpolniti prav 
vseh izpitnih zahtev, saj verjamemo, da vam 
bo naslednjič uspelo. Prvim in drugim želimo, 
da vam tudi na nadaljnji karatejski poti ne pri-
manjkuje truda in poguma!

Ker pa nikoli ni prepozno za nov začetek, z 

novim semestrom v svoje vrste vabimo vse, ki 
vas zanima veščina karateja in bi se radi v njej 
tudi preizkusili. Predšolski otroci se nam lahko 
pridružijo v Mali šoli karateja, ki poteka na OŠ 
Komenda – Moste vsak četrtek, od 17:00 do 
17:45, osnovnošolci pa nas lahko obiščejo tudi 
v šoli v Mostah ob torkih ali četrtkih od 
17:00 do 18:00, kjer bodo ob treniranju z vr-
stniki spoznali številne karate tehnike.

Prijazno vabljeni!
Saša Voler

Prvo vprašanje, ki ste si ga zastavili ob tem 
naslovu, je najverjetneje kar: Kaj sploh je 
FLL?

First Lego League je mednarodno tekmo-
vanje, kjer se vsako leto več kot 20.000 ekip 
pomeri v sestavljanju in programiranju robota, 
raziskovalni nalogi, obenem pa skrbi za izvaja-
nje predpisanih FLL vrednot. To se skriva 
znotraj besede First, za katero ste mogoče, na-
pačno mislili, da pomeni –prva-. Pravzaprav je 
to akronim, ki ponazarja, kaj je namen FLL: s 
pomočjo robotike navduševati mlade za zna-
nost, naravoslovje, tehniko, matematiko, fi ziko, 
s čimer otroci in najstniki skozi igro razvijajo 
in krepijo logični in tehnični način razmišlja-
nja. Spodbuja jih k uporabi sodobnih tehnologij 
v koristne, humane namene. Učijo se progra-
miranja. 

Tekmovanje sestavljajo štirje deli:
VREDNOTE

Na tekmovanju se ekipa predstavi skupini 
ocenjevalcev vrednot. Načini pridobivanja in-

Tretji na državnem tekmovanju FLL
formacij o tem, kako deluje ekipa, če so in kako 
so ponotranjili vrednote, so različni. 
ROBOTSKI DEL TEKMOVANJA (TEKMA 
ROBOTOV IN TEHNOČNI INTERVJU)

Tekma se točkuje; čas je omejen na dve mi-
nuti in pol. Sestavni del robotskega dela tek-
movanja je tudi tehnični intervju FLL ekipe s 
skupino ocenjevalcev. 
PROJEKT

Vsaka ekipa se je več mesecev ukvarjala s 
temo aktualnega izziva. Sestavni del projekta 
je določitev in izbira problema, razgovor z 
ljudmi iz bližnje okolice, v kateri ekipa živi in 
se ukvarjajo z obravnavanim problemom, iska-
nje rešitve, ki je lahko popolnoma nova ali pa 
nadgradnja že obstoječe in deljenje nove reši-
tve z okolico in ciljnimi skupinami.
PREDSTAVITEV

Ekipa mora projekt predstaviti ocenjevalcem. 
Čas predstavitve je omejen na 5 minut. Ekipe 
lahko projekt predstavijo na različne načine: s 
plakati, intervjuji, igrami, pesmimi, z različni-
mi kostumi... Čim bolj izvirno, tem boljše!

Letošnja tema so živalski zavezniki, zato sta 
se na to vezala poligon, na katerem je progra-
mirani robot opravljal naloge in projekt, ki 
smo ga izbrali. 

V naši ekipi je osem učencev (sedem deve-
tošolcev in en osmošolec) ter dve mentorici, ki 
sta skrbeli za boljšo organizacijo ekipe. Timotej 
Peršin in Marcel Kosirnik sta sestavila robota 
in razne nastavke ter ga seveda sprogramirala, 

zato da je na poligonu v dveh minutah 
in pol uspešno opravil karseda veliko 
nalog. Potek dela, sestavljanje in pro-
gramiranje smo morali natančno pred-
staviti komisiji za tehnični intervju.

Naš projekt je vezan na čebele, na-
tančneje na čebelji vosek. Ko v satnicah 
ostane vosek, je ta pomešan z nečistoča-
mi, ki jih mora čebelar pretopiti. To se 
najpogosteje dela s sončnim topilnikom. 

Satnico se postavi v izoliran prostor in pokrije 
s steklom, postavi na sonce, ki s toploto opravi 
svoje delo: vosek stopi in ga tako prečisti od 
nečistoč. Vendar pa tak način dela čebelarjem 
vzame tudi po cele dneve, poleg tega pa je 
možen zgolj poleti. Zato smo se odločili, da 
bomo sončni topilnik voska avtomatizirali ta-
ko, da se bo obračal po Soncu. S tem smo do-
segli večjo energijsko učinkovitost topilnika, 
prihranek časa za čebelarja, zaradi vedno opti-
malne lege pa temperatura dovolj naraste tudi 
spomladi in jeseni. Izdelala sta ga Klemen Po-
glajen in Luka Šterk, ozadje raziskave (anketa 
o dani temi, izdelava gradiva in ostalega po-
trebnega za tekmovanje, obisk zavetišča,...) pa 
smo opravili Lara Cvek, Dolores Kralj, Lara 
Tinkara Pančur in Jošt Plevel. Vedno in povsod 
pa sta nas z budnim očesom spremljali naši že 
omenjeni mentorici, Damijana Ogrinec in Petra 
Remše Starovasnik.

Preden pa smo sploh prišli na državno pr-
venstvo, smo najprej morali priti čez sito kva-
lifi kacij. Uvrstili smo se na skupno drugo mesto 
in se začeli pripravljati na naslednjo stopnjo 
tekmovanja. Na državnem prvenstvu smo se 
uvrstili na skupno tretje mesto in si s tem pri-
dobili lep pokal, ter možnost udeležbe na še 
višji stopnji. Kaj točno to pomeni, za zdaj še ni 
jasno, najverjetneje pa obisk Danske ali Velike 
Britanije. Nominirani pa smo bili tudi za naj-
boljši projekt.

Naše delo si lahko ogledate na spletnem 
naslovu: http://despicableteam.blogspot.si/

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki 
so kakorkoli pripomogli k temu uspehu, čebe-
larju Milanu Starovasniku, mag. Rudiju Ocep-
ku, čebelarski zvezi Slovenije, Milojki Volkar, 
družini Poglajen za prevoz in pa seveda podje-
tju Timi d.o.o., ki nam je doniralo topilnik za 
en sat in s tem sploh omogočilo izvedbo našega 
projekta.

Despicable Team
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ŠAH

POSAMEZNO DRŽAVNO PRVENSTVO 
OSNOVNIH ŠOL je bilo v Kranju v nedeljo, 
15. januarja 2017. Nastopilo je 184 mladih 
igralk in igralcev v štirih skupinah. V skupini 
dečkov do 15 let je prepričljivo zmagal Jan 
ŠUBELJ (OŠ Komenda-Moste), 8,5 točk iz 
devetih partij. Osvojili smo še 4. mesto Domen 
Tisaj (oš Mengeš), 6. mesto Jan Marn (oš Nove 
Jarše), 22. mesto Matej Mlakar (OŠ Frana Al-
brehta Kamnik). V skupini deklic do 12 let je 
prepričljivo zmagala Vesna MIHELIČ (OŠ 

ŠAHOVSKE NOVICE
Nove Jarše) 8,5 točk iz devetih partij. Osvojili 
smo še 5. mesto Tina Ferenc (OŠ Polje), 20. 
mesto Elma Halilovič (OŠ Nove Jarše), 22. 
mesto Tina Križnič (OŠ Simona Jenka Smle-
dnik), 23. mesto Inti MAČEK (OŠ Frana Al-
brehta Kamnik). V skupini deklic do 15 let je 
2. mesto osvojila Klara VIDMAR (OŠ So-
stro). Osvojili smo še 6. mesto Katarina Maz-
zini (OŠ Vič). V skupini dečkov do 12 let smo 
osvojili 4. mesto Janez Paternoster (OŠ Zado-
brova), 15. mesto Jernej Zidar (OŠ Janka Mo-
dra Dol), 29. mesto Tilen Tisaj (oš Mengeš), 
32. mesto Gašper Klemenčič (OŠ Vodice). Vsi 
so člani Šahovskega kluba Komenda.

22. HIT OPEN 2017 - Tekmovanje je bilo v 
Novi Gorici od 27. 1. 2017 do 2. 2. 2017. Open 
A je bilo istočasno tudi DRŽAVNO PRVEN-
STVO MLADINK IN MLADINCEV DO 
20 LET. Jan Šubelj je na Državnem prven-
stvu mladincev do 20 let za leto 2017 osvojil 
2. mesto. Imel je enako število točk kot 
zmagovalec Vid Dobrovoljc, vendar je po 
dodatnih kriterijih zasedel drugo mesto. Na 
HIT opnu – turnir A je nastopilo 94 igralcev. 
Med njimi so uspešno nastopili naši igralci. 
Blaž Debevec je osvojil 7 točk in zasedel 10. 
mesto in bil najboljši igralec do ratinga 2200. 

Jan Šubelj je osvojil 6 točk in zasedel 19. mesto 
in bil tretji igralec do ratinga 2200. Uspešno je 
nastopila Vesna Mihelič, ki je osvojila 5 točk 
in zasedla 52. mesto ter bila najboljša do ratin-
ga 1800. Osvojili smo še 36. mesto Jan Marn, 
49. mesto Boris Skok, 72. mesto Klara Vidmar, 
81. mesto Vesna Založnik, 89. mesto Katarina 
Mazzini. Na HIT opnu – turnir B – turnir 
mladih do 14 let je nastopilo 20 igralcev. Janez 
Paternoster je osvojil 7 točk in zasedel 2. me-
sto, Gal založnik je zasedel 11. mesto..

POSAMEZNO PRVENSTVO LJU-
BLJANSKE REGIJE V ŠAHU ZA LETO 
2017 - Šahovski klub Komenda je v soboto, 

DP OŠ Posamezno 2017 - dečki do 15 let

DP OŠ Posamezno 2017 - dekleta do 15 let

DP OŠ Posamezno 2017 - deklice do 12 let

DP OŠ Posamezno 2017 - najboljši trije ŠK 
Komenda

DP OŠ Posamezno 2017 - zmagovalci do 15 
let

Hit open 2017 - Jan Šubelj 2. mesto med 
mladinci

Hit open 2017 - najboljši do ratinga 1700

Hit open 2017 - najboljši do ratinga 2200

Hit open 2017 - prvaki mladinci in mladinke

HIT open 2017 - zmagovalca mladinskega pr-
venstva

Hit open 2017 - zmagovalci Open B

Regijsko prvenstvo 2017 - zmagovalci do 8 let

Regijsko prvenstvo 2017 - zmagovalci do 12 let

Regijsko prvenstvo 2017 - zmagovalci do 14 let

nadaljevanje na naslednji strani
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Založnik, 12. mesto Elma Halilovič, 13. mesto 
Teo Cimperman, 14. mesto Jaka Tavčar, 18. 
mesto Gašper Klemenčič, 19. mesto Filip 
Omladič Klanjšček, 22. mesto Martin Perme, 
28. mesto David Paternoster, 35. mesto Inti 
Maček. 

1. TURNIR NAJMLAJŠIH 2017 na 
osnovni šoli MILANA ŠUŠTARŠIČ, v Lju-
bljani v torek, 24. 1. 2017. Osvojili smo 1. 
mesto Jernej Zidar, 5. mest Jure Žličar, 8. 
mesto Pavle Đokić, 11. mesto Teo Cimperman, 
12. mesto Bine Markošek, 14. mesto David 
Paternoster, 15. mesto Filip Omladič Klanj-
šček, 19. mesto Patrik Zupančič, 20. mesto 
Martin Perme, 21. mesto Inti Maček, 25. mesto 
Tilen Tisaj, 29. mesto Tina Križnič. 

Franc POGLAJEN

ŠAH

Novo leto - nove aktivnosti. Tako kot uspešni 
mladi šahisti Komende se tudi  srebrnoglavi 
šahisti  redno dobivajo ob ponedeljkih ob ša-
hovnicah. V ponedeljek, 23. januarja, so odi-
grali mali turnirček za naslov klubskega prvaka. 
Udeležilo se ga je osem zagrizenih šahistov,  
odigrali pa so osem krogov.

Na koncu je bil zmagovalec Marjan Kern s 
5. točkami, drugi je bil Jože Zidarič, tretji pa 
Tone Trebušek, vodja skupine šahistov DU 
Komenda.

Turnir je vodil Peter Plevel, medalje pa je 
podelil podpredsednik društva Ivan Hlade.

KT

Društvo upokojencev Komenda

Prvenstvo v šahu

21. 1. 2017, in v nedeljo, 22. 1. 2017, uspešno 
izvedel to tekmovanje. Tekmovanje je bilo v 
dvorani Prostovoljnega gasilskega društva v 
Komendi. Nastopilo je 42 igralcev v sedmih 
skupinah. Tekmovanje je bilo kvalifi kacija za 

Regijsko prvenstvo 2017 - zmagovalci pri 
mladincih

Regijsko prvenstvo 2017 - zmagovalke do 8 let

Regijsko prvenstvo 2017 - zmagovalke do 10 let

Regijsko prvenstvo 2017 - zmagovalke do 12 let

državno prvenstvo mladih. Udeležba je bila 
malo manjša, ker je Šahovska zveza odprla 
državno prvenstvo za mlade, ki imajo FIDE 
rating. V skupini deklic do 8 let je zmagala 
Inti MAČEK. V skupini dečkov do 8 let je 
zmagal Tilen TISAJ, 2. mesto je osvojil Filip 
Omladič Klanjšček. V skupini deklic do 10 
let je 3. mesto osvojila Jasna Premk, itd. V 
skupini dečkov do 10 let je 2. mesto osvojil 
Jernej Zidar, 3. mesto Martin Perme, 5. mesto 
Jure Žličar, 8. mesto Teo Cimperman, 9. mesto 
Bine Markošek, 11. mesto Pavle Đokić. V 
skupini deklic do 12 let je 2. mesto osvojila 
Elma Halilovič. V skupini dečkov do 12 let je 
zmagal Simon PREMK. V skupini dečkov do 
14 let je 2. mesto osvojil Matej Mlakar. V 
skupini mladink in mladincev je zmagal 
Maj MARKOŠEK, 2. mesto je osvojil Domen 
Tisaj, 3. mesto Klara Vidmar. Zahvaljujemo se 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Komenda, 
da nam je omogočilo izvesti tekmovanje v nji-
hovih prostorih.

OPEN KOMENDA 2017 v Komendi od 3. 
do 5. 2. 2017. Nastopilo je 15 igralcev in igralk. 
Zmagal je Viktor Vertačnik (KPŠRD Karel 
Jeraj Ljubljana). Naši igralci so osvojili 4. 
mesto Nejc Kralj, 5. mesto Klara Vidmar, 10. 
mesto Jernej Zidar, 12. mesto Inti Maček, 13. 
mesto Martin Perme, 14. mesto Luka Ficko, 
15. mesto Teo Cimperman. Zahvaljujemo se 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Komenda, 
da nam je omogočilo izvesti tekmovanje v nji-
hovih prostorih.

5. TURNIR MLADIH 2016/2017 na 
osnovni šoli SOSTRO v Ljubljani v petek, 20. 
1. 2017. Osvojili smo 3. mesto Vesna Mihelič, 
5. mesto Matej Mlakar, 6. mesto Janez Pater-
noster, 7. mesto Klara Vidmar, 10. mesto Gal 

Zmagovalci na 1. turnirju najmlajših 2017

Zmagovalke 1. turnirja najmlajših 2017

Zmagovalci 5. turnirja mladih 2017

Open Komenda 2017 - zmagovalci



NAPOVEDNIK
dogajanj februarja in marca 2017

SPOMINSKA SOBA 
župniku Viktorijanu Demšarju
Prireditev bo v nedeljo, 12. marca 2017, ob 15.00 na Glavarjevi 104 
v Komendi. Vabljeni.

GASILSKA ZVEZA KOMEND A
OBČNI ZBOR in SKUPŠČINA - Občni zbor PGD Komenda bo v sobo-
to, 25. januarja, ob 18. uri v prostorih gasilskega doma v Komendi.
V prostorih gasilskega doma v Komendi pa bo v petek, 17. marca, ob 18. 
uri tudi seja Skupščine Gasilske zveze Komenda. 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
AVTOBUSNI NAKUPOVALNI IZLET - V sodelovanju z DU Kamnik bo 
izlet v Veliko Kladušo bo 1. aprila 2017. Odhod ob 5.00 iz Komende. In-
formacije Marija Špehonja, tel.: 031 405 303.
7 DNEVNE POČITNICE NA OTOKU HVAR od 2. do 9. septembra 
2017 v hotelu Hvar. Prijave sprejema vodja izleta Marija Špehonja, tel.: 031 
405 303.
POHODNIŠKA SEKCIJA
PREK ZAVRHA NA ŠMARNO GORO v soboto, 4. marca 2017. Odhod 
ob 8.00 s parkirišča TUŠ v Mostah.
PRSTOMET vsak torek ob 15.00 na parkirišču za občinsko stavbo oz. 
Kulturnim domom. Informacije Filip Železnik 031 398 658. 
ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA - Vsak ponedeljek in četrtek od 8.00 
do 8.30 pri Lovskem domu na Križu; vsak dan od ponedeljka do petka 
pa na vaškem igrišču v Nasovčah (pod Liparjevim kozolcem ).
TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
MAŠKARJADA - na Koželjevi domačiji na Gori. Od 12.00 do 14.00 
poslikave, od 14.00 naprej zbor vseh maškar, plesno rajanje, zabavni pro-
gram Kaj ti mar in pustni krofi .
TRŽNICA - 4. in 18. marca 2017 od 8.00 do 12.00 na Koželjevi domačiji 
na Gori.
LUČ V VODO na Gregorjevo 11. Marca na Kriškem bajerju

HURA ZIMSKE POČITNICE
Mravljišče tudi v času zimskih po-
čitnic med 27. 2. - 3. 3. 2017 od 8.00 
do 15.00 ure nudi varstvo za otroke 
stare od 6 do 15 let.
Vsak dan se posvetimo vsem šti-
rim aktivnostim:

likovno ustvarjanje in obliko-  ●
vanje uporabnih izdelkov (nare-
jene izdelke odnesete domov); 
kuharske umetnije; priprava   ●

malice in kosila; 
športne igre, štafetne igre in   ●

igre zunaj glede na vreme; 
družabne in namizne igre, kvizi   ●

in uganke, skriti zaklad ...
Prispevek za enega otroka (pripo-
močki, 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.

ČIRE ČARE za najmlajše – Vsako soboto, od 10.00 do 12.00, v Mravlji-
šču potekajo raznovrstne ustvarjalne delavnice za otroke od 4 do 10 let. 
4.3.2017 ZIMSKE POČITNICE - delavnica odpade
11.3.2017 SENCE - spoznavali bomo svetlobo in se z njo poigrali. Lovili in 
risali bomo sence in izdelali posebne slike.
18.03.2017 NARAVA SE PREBUJA - sonce že pridobiva na moči, dnevi 
so daljši, prijetnejši in počasi že začenjamo s prvim vrtnarjenjem. Spozna-
vali bomo semena in si uredili svoj vrtiček v posebnih škatlah.
25.3.2017 TIŠINA SNEMAMO – otroci bomo ta dan zvezde,… več pa naj 
ostane skrivnost.
PETKOVE KUHARIJE za osnovnošolce – Vsak petek od 18.00 do 
20.00, otroci od 8 do 12 let ustvarjajo v kuharski delavnici, ki poteka v 
Mravljišču. Obvezne so predhodne prijave na mravljisce@gmail.com, do-
datne informacije na 031/379 891.
LOKOSTRELSTVO – za otroke, mladino in odrasle, vsak četrtek od 17.00 
do 18.30 v Športni dvorani Komenda.
Več informacij najdete na naši spletni strani www.mravljisce.com, lahko pa 
nam pišete na mravljisce@gmail.com.

GREGORJEVO 2017

Lepo povabljeni na prireditev Gregorjevega  dne,v soboto, 11. 3. 2017, 
ob ribniku Križ, kjer bomo med 18.30 do 20.00 spuščali  gregorčke 
oz. ladjice, ki so narejeni iz lesa ali kosa lubja, na katerem je prižgana 
čajna svečka.
Naj bodo otroci temu primerno obuti in oblečeni, za njihovo varnost pa 
morajo poskrbeti starši sami. Vabljeni!

Turistično društvo Komenda

SOBOTA, 4. 3. 2017

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

SOBOTA, 18. 3. 2017

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

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

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

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

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

Na cepljenje prinesite potni list psa in svoj osebni dokument.

NOVO !
MOŽNO TUDI CEPLJENJE NA DOMU PO PREDHODNEM 
DOGOVORU NA TEL. ŠT. 051 626 941

VETERINA KAMNIK D.O.O.

Razpored obveznega 
cepljenja psov proti 
steklini za leto 2017



EKO TERME SNOVIK - Zdravilna termalna voda * NOVO: Fiziote-
rapija * Hidroterapija * Plavalni tečaji in rojstni dnevi * 2x dnevno 
vodna telovadba 

Lep pozdrav iz EKO sveta termalnih užitkov 
Terme Snovik - Kamnik, Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju
Telefon: (01) 83 44 104, GSM: 051 313 966, Modra številka: 08 08 

123, www.terme-snovik.si

Nagrade
1 nagrada – 2 × celodnevno kopanje 
2 nagrada – 1 × celodnevno kopanje s savno
3 nagrada – 1 × celodnevna karta s kosilom 
4 nagrada – 2 × 2-urno kopanje
5 nagrada – 1 × posvet s fi zioterapevtom 

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite 
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO 
VKLJUČNO 16. marca 2017. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov 
in Nagradna križanka.

Nagrajenci Nagradne križanke Mediadom Tehničan trgovina v Aplen-
ci Glasilu občine Komenda, številka 1/2017:

1. nagrada – palični mešalnik - JOŽICA ZORMAN, Zadružna 
ulica 7, 1218 Komenda

2. nagrada – grelnik vode - JUSTI GUNA, Gmajnica 43, 1218 
Komenda 

Občani Komende 15% popust
3. nagrada – penilnik mleka - MARIJA HACIN, Mlaka 38 B, 1218 

Komenda
4. nagrada – brisača Gorenje - ALJAŽ OSREDKAR, Nasovče 6 A, 

1218 Komenda
5. nagrada – brisača Gorenje - MIHA ŽNIDAR, Kranjska pot 5, 

1218 Komenda

Čestitamo. Nagrajenci lahko nagrade na podlagi prejetega potrdila in 
osebnega dokumenta uveljavljajo v Media dom - Tehnična trgovina, 
Ljubljanska cesta 3 c, Kamnik. Več informacij: www.mediadom.si e-
pošta: info@mediadom.si, 

Telefon: 01/839 47 97, Delovni čas trgovine: vsak dan od 9.00 do 
19.00, sobota od 8.00 do 13.00.


