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Novi prostori šole v Komendi
Aplenca

Glasilo občine Komenda 10/2017
ANDREJ ŽALAR

V petek, 29. septembra 2017, je šola v Komendi uradno s slovesnim odprtjem dobila nove prostore. Odprla sta jih župan občine
Komenda Stanislav Poglajen in ob odsotnosti ravnateljice Mire
Rek njena pomočnica Darinka Lipar.

Prostorska stiska je bila znana že nekaj časa, reševanje pa se je začelo
lani ob odločitvi o nadgradnji šole v Komendi. Po strokovnem mnenju
in podpisu projektantske pogodbe, je bilo pred enim letom, 28. septembra lani (2016), izdano gradbeno dovoljenje za nadzidavo šole v Komendi. Pogodba z izbranim izvajalcem SGP Graditelj Kamnik je bila
podpisana 5. januarja letos, tehnični pregled opravljen po izgradnji 11.
julija letos, uporabno dovoljenje pa pridobljeno 27. 7. 2017.
Vse skupaj spominja na včasih večkrat slišano (obljubljano), ko se je
potem sprevrglo v zgodbo o »jari kači in steklenem polžu«. Tokrat ni
bilo tako. Potekalo je, kot je bilo predvideno - napovedano. Zato: »kapo
dol!«
Šola v Komendi se je tako povečala za 520 kvadratnih metrov, na
katerih so štiri nove učilnice za osnovnošolce s pripadajočimi pedagoškimi kabineti, nove sanitarije, sprostitvena soba za učence in prestavljena je bila strojnica. Uprava Vrtca Mehurčki pa je dobila tri upravne
prostore . Z vrsto notranjih posodobitev je ta projekt veljal 725.000
evrov, denar pa je iz občinskega proračuna!
Čestitke, bi rekli. Temu primerno je bilo tudi na slovesnem odprtju, ko
je dogajanje predstavil župan Stanislav Poglajen. S kulturnim programom
so slovesnost dogodka potrdili KD Godba Komenda, učenci Osnovne
šole Komenda Moste z miselno lépo povezavo Darka Mavsarja.
Med gosti so bili načelnik Upravne enote Kamnik Mihael Novak
(župan se je posebej zahvalil Upravni enoti Kamnik za ažurno izdajo
vseh upravnih dovoljenj - op.p.), poslanec Državnega zbora Matej Tonin, direktor SGP Graditelj Kamnik Janez Zorman s sodelavci in soizvajalci ter učenci, člani šolskega kolektiva, člani občinske uprave, občinski
svetniki s podžupanom Igorjem Štebetom in občani.
Lepo sklenjen občinski prostorski projekt!

Zahvala donatorjem
Na slovesnosti ob odprtju novih prostorov v šoli v Komendi je bila
ob odprtju poudarjena tudi obnova tlaka v pritličju šole v Mostah v
poletnih počitnicah. Obnovo na dnu obodnih sten in obnovo tlaka po
poplavah leta 2007 v pritličju so s podporo omogočili darovalci Konjeniški klub Komenda, Tesarstvo Igor Štebe iz Žej in SGP Graditelj
Kamnik za kar so se jim učenci in kolektiv šole iskreno zahvalili.
- až
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Na slovesnem odprtju
je župan Stanislav Poglajen še posebej poudaril nekatere zasluge
in prizadevanja ekip in
posameznikov pri hitri
in odgovorni gradnji.
»Najprej
moram
omeniti in javno pohvaliti našega Marjana
Potočnika, ki je bdel nad investicijo od same ideje dalje, tako pri
pridobivanju ustrezne dokumentacije kot pri sami izvedbi. Zahvaljujem se podjetju Graditelj d.d. iz Kamnika s podizvajalci, da so v
dogovorjenem roku uspeli dokončati gradnjo, kljub temu, da so
včasih morali delati skoraj v nemogočih razmerah – od hudega
mraza do vročine, in vseskozi imeti v mislih, da dejansko pod gradbiščem potekajo redne šolske ure. Da je delo po projektih družbe
AB Vintar iz Ljubljane potekalo korektno in pravilno je skrbela
družba Lokainženiring iz Škofje Loke. Obema HVALA. Izdelavo
notranje opreme smo zaupali domačinu Mizarstvu Lužar Janko
s.p., vse potrebne postopke, ki se nanašajo na varstvo pri delu je
opravljal domačin VAREKA Jenko Anita s.p., Vsem Hvala. Velika
HVALA tudi Upravni enoti Kamnik za ažurno izdajo vseh upravnih
dovoljenj. Posebna zahvala tudi Mirku Kepicu za opravljanje internega nadzora. Moram omeniti, da je Mirko zaradi veljavne zakonodaje prejemal zakonsko določeno minimalno plačilo, a je prejeta
sredstva v celoti nakazal v Šolski sklad.
***
Pohvaliti moram potrpežljivost celotnega kolektiva Osnovne šole,
staršev in učencev, saj so dela, ki povzročajo nemalo hrupa, včasih
potekala tudi med poukom. Žal se hrupu ni bilo mogoče izogniti, če
smo hoteli pričeti novo šolsko leto v novih prostorih. Še enkrat:
Hvala vam za potrpežljivost. Omeniti moram, da na občini nismo
prejeli niti ene pritožbe okoliških prebivalcev zaradi motenj v času
izvajanja gradbenih del.
Še enkrat HVALA vsem, ki ste kakor koli pripomogli k današnjemu svečanemu dogodku.«

Aplenca
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Mesec požarne varnosti

Tudi skupaj znamo
stopiti
Predsednik Gasilske zveze Komenda Jože Sušnik:
»Vsa gasilska društva v naši zvezi so dobro pripravljena za posredovanje ob požaru ali nesreči. Tudi v državi Sloveniji smo pred časom
dobili ime, ki nam pripada. Ljudje danes največkrat najbolj zaupajo
gasilcem, ko so v nesreči. V naši Gasilski zvezi so vsa tri gasilska
društva dobro opremljena, za kar gre zahvala tudi občini. Trenutno je
gasilsko društvo Moste na začetku zelo zahtevne naloge - izgradnja
novega gasilskega doma. Vendar niso edini, tudi druga društva so se
že spopadala s takšnim izzivom, a so uspela. Pomembno je, in tudi to
je vrlina gasilcev: Znamo stopiti skupaj!«
A. Ž.

Jože Sušnik
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ŽUPANOVA BESEDA

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN
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Velik uspeh za našo občino
V nove prostore pospremili tudi nove male učenjake. - Upam, da obisk ni
bil namenjen zgolj reklamiranju volitev. - Domači orientacisti so se odlično izkazali. - S plesi predstavljajo občino v Sloveniji in dlje. - Kot da nas
država potrebuje le takrat, ko je že »ogenj v strehi«.
ANDREJ ŽALAR
Spoštovani gospod župan.
Bilo je vroče pa tudi živahno, bogato, delovno poletje.
Skoraj ne pomnim, da bi se
v neki občini oziroma lokalni skupnosti kot je Komenda, čez leto in v poletju toliko
dogajalo. Nedvomno pa je
bil velik projekt, ki se je začel kmalu po novem letu,
sklenjen pa s slovesnim odprtjem prostorov v šoli pred
tremi tedni. Bi ga ocenili kot

uspeh in svojevrsten podvig?
Vsekakor je dokončanje nadzidave štirih novih učilnic s pripadajočimi prostori, tudi s prostori za potrebe vodstva zavoda Vrtec Komenda,
velik uspeh za našo občino. Velik uspeh za našo občino ob poznavanju
celotne situacije. Velik uspeh ob dejstvu, da je gradnja potekala tudi v
času za gradbenike neugodnih vremenskih razmerah (mrzla zima) in
poteku del ob sočasnem čim manj motečem poteku učnega procesa v
objektu. Celotna investicija se pokriva zgolj iz naših, občinskih sredstev.
Izvajalcem del je uspelo nadzidavo dokončati v pogodbenem roku in
tako smo lahko s pričetkom novega šolskega leta v nove prostore pospremili tudi nove male učenjake.
Ob tem ko je bila v občini vrsta komunalnih infrastrukturnih
gradbišč, je Komenda vzbudila veliko pozornost tudi v slovenskem
prostoru z letošnjim 22. Jesenskim kmetijsko obrtnim sejmom. V
treh dneh si je sejem s 700 razstavljavci ogledalo 75 tisoč obiskovalcev. Posebnost pa je bila tudi, da je bil tokrat med obiskovalci presenetljivo velik tudi obisk slovenskega politično-poslovnega vrha.
Komenda je tokrat resnično stopila v Sloveniji in tudi v sosedstvu v
sam sejemski vrh. Teh ugotovitev in pohval ni bilo ravno malo.

Že tradicionalno se v Komendi prvi konec tedna v oktobru zbere
mnogo obiskovalcev in tudi radovednežev, ki si želijo ogledati sejemski
prostor in pestro ponudbo razstavljavcev in prodajalcev. Njihovo število
je ocena organizatorja, a Komenda je resnično bila polna tako vozil kot
obiskovalcev. Sama prireditev ima vedno večji odmev in pomen širom
države. Tega se vse bolj zavedajo tako poslovneži kot politiki. Predvsem
za politike upam, da v naslednjih letih in sejemskih prireditvah ne bodo
pozabili na tokratni obisk in priznanja organizatorjem ter začudenja o
razsežnosti. Upam, da njihov obisk naše občine in sejma ni bil namenjen
zgolj času prireditve, ko so morebiti s svojo prisotnostjo lahko zgolj
reklamirali čas predsedniških volitev.
Na družbenem, pravzaprav na društveno-klubskem področju, je,
trdim, Komenda tudi bogata občina. Skoraj ni meseca med letom,
da se zaradi dogajanj, športnih in še katerih dogodkov, Komenda
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ne bi omenjala kot najboljša, bila na stopničkah in podobno. Zadnje
takšno dogajanje je bilo
recimo državno prvenstvo v orientacijskem
teku za slovenske šolarje. Pomerilo se je kar 39
šol in 300 učencev.
Tudi na športno društvenem področju se naša občina večkrat omenja,
pa naj bodo to udeležbe naših občank in občanov na prireditvah izven
občine ali pa organizacija prireditev v sami občini. Ena takšnih odmevnih prireditev je bila tudi organizacija Državnega prvenstvo osnovnošolcev in dijakov v orientacijskem teku. Državno tekmovanje, na katerem so nastopili mnogi že izkušeni mladi tekmovalci, je tudi odskočna
deska za udeležbo na naslednjem svetovnem prvenstvu. Domači orientacijski klub ima uspešne članice in člane, tudi najmlajše, ki so se tudi
tokrat odlično izkazali in dosegli prva mesta. Bravo naši.
Ni še tako dolgo, ko je bilo najštevilčnejše društvo med kar šestdesetimi društvi in klubi v občini po številu članov Društvo upokojencev; lep jubilej, 15-letnico bo v soboto, 21. oktobra, proslavila njihova folklorna skupina. Zadnji dve leti pa so članski primat od
upokojencev prevzeli gasilci v občini. Bolj kot številčnost pa je pomembna, in to prav v mesecu oktobru, Mesecu požarne varnosti,
njihova aktivnost, strokovna in tehnična usposobljenost za delo in
varnost občanov; in to ne samo na požarnem področju. Lepa simbolika imena je tudi nedavno začeta gradnja novega gasilskega doma. Se, tudi kot gasilec, strinjate z ugotovitvijo?
Prav gotovo je jubilej Folklorne skupine Društva upokojencev Komenda
pomemben in praznični dan. S svojimi številnimi nastopi, uspehi, priznanji
na prireditvah in festivalih so člani in njihovo vodstvo ter mentorji v dosedanjih letih uspešnega delovanja pripomogli k prepoznavnosti svojega
društva in imena naše občine širom Slovenije in dlje. Hvala jim za vse
napore in ure, ki so jih namenili tej kulturni dejavnosti in širjenju plesa.
Oktober je mesec požarne varnosti, mesec ko se o gasilcih in gasilstvu
namenja nekoliko več besed. Čeprav smo gasilci pripravljeni na pomoč
ob morebitnih naravnih nesrečah skozi celotno leto, se nam največ pozornosti namenja ob večjih akcijah (poplave, vetrolomi, žled, večji požari, …), v vmesnem obdobju, ko izvajamo ostale aktivnosti,se strokovno izpopolnjujemo, izobražujemo, izvajamo redne vaje in še kaj, pa niti
ni sledu o nas. V lokalnem okolju smo morda še malo opaženi, a na
višjem, državnem nivoju, pa kot da nas ni oziroma kot da nas država
potrebuje le takrat, ko je že »ogenj v strehi«. Tu mislim predvsem na
zakonske ureditve pri uveljavljanju statusa prostovoljnega gasilca. Sotovarišem iz PGD Moste, ki so pretekli mesec pričeli s prepotrebno
gradnjo svojega novega doma, želim, da se jim želje in sanje v čim
krajšem času uresničijo. Z novim objektom bodo prav gotovo še pridobili na svoji strokovni in tehnični izpopolnjenosti, saj jim bo nov dom z
okolico nudil možnost za normalno
delovanje. S tem pa
bomo pridobili na
področju varnosti
prav vsi, tako občani kot podjetja ob
morebitni potrebi
po njihovi (naši)
pomoči.

Aplenca
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Kvadratni meter po 100 evrov

Pospešeno izvajanje omilitvenih ukrepov – Uspešna prodaja zemljišč banke Intesa Sanpaolo –
Zmanjševanje dolga do komercialnih bank - Cona je največje poslovno gradbišče v Sloveniji.

Po dogovoru s kranjskim Zavodom za varstvo narave Poslovna cona
s sodelavci pospešeno izvaja naložene omilitvene ukrepe. Direktor
Matic Romšak je prepričan, da prav Poslovna cona Komenda v največji
meri upošteva naravovarstvene zahteve, kar dokazuje tudi uspešno sobivanje vseh delujočih podjetij z naravnim okoljem.
Inštitut za vodarstvo je v coni postavil več merilnih postaj, s katerimi meri padavinsko vodo in količino, ki izteka proti Naturi 2000.
Prav tako redno nadzirajo delovanje vseh zadrževalnikov v coni in z
rezultati seznanjajo upravo cone in kranjski zavod. Poslovna cona
Komenda (PCK) je ob pomoči občinskih gasilcev zagotovila zapolnitev testnih lukenj, ki so jih na novo skopali delavci podjetja TGM
Kosirnik, za namen novih nadomestnih habitatov za dvoživke. Spremljanje in dokumentirano iztekanje vode čez merilne letve je pokazalo, da je zemljina prepustna in ne drži vode, zato je izvajalec luknje
poglobil, obložil z neprepustno folijo in utrdil z materialom iz gline
in prsti.
Nove umetne nadomestne habitate ravno v teh dneh isti izvajalec
»gradi« tudi ob robu poslovne cone na meji z Občino Vodice. Zaradi
močne zaraščenosti terena je PCK naročila podjetju GEOPOL parcelacijo in označitev parcelnih mej na lastniških parcelah, označitev testnih
lukenj in sodelovanje z izvajalcem. Habitati bodo urejeni na način, kot
so že urejene na obstoječih lokacijah. PCK je z izvajalcem Romanom
Kosirnikom avgusta izvedla še izkop jarka oziroma melioracije obstoječe struge na južnem delu cone. Po poročilu Inštituta za vodarstvo je rešitev ustrezna in ni potrebna postavitev lesenih pregrad.
Kranjski Zavod je na določenih parcelah predlagal tudi pogozditev z
avtohtonimi drevesnimi vrstami, kar bo Poslovna cona Komenda izvedla na svoje stroške do konca leta ob pomoči domače Lovske družine
Komenda.

Da PCK za potrebno servisiranje in odpravljanje pomanjkljivosti
uporablja zgolj lokalne izvajalce, dokazuje tudi sodelovanje s podjetjem
EL-TT d.o.o. iz Suhadol, ki je ob zadrževalniku v izvzetem delu v
dolžini 25 metrov popravilo visoko in nizko ograjo za dvoživke. Še vedno se ugotavljajo tudi napake izvajalca Primorje zaradi nepravilne namestitve električnih vodov in tudi celo zaradi nezgrajene osnovne električne napeljave.
Uprava Poslovne cone je letos (2017) podpisala že 13 pogodb.
Tako je bilo podpisanih že 153 pogodb, od katerih so sicer nekateri
kupci odstopili (menjali so se lastniki), vendar v tem trenutku v coni
že deluje 56 pravnih enot. Petdeset (50) jih ima sedež v Poslovni coni
Komenda, v njih pa je zaposlenih že blizu že blizu 2500 ljudi. Od
plačanih kupnin je šlo v letu 2017 že približno 3 milijone evrov bančnim upnikom.
Direktor družbe Matic Romšak se je z italijanskimi lastniki Banke
Koper uspel dogovoriti za ekskluzivno posredniško pogodbo, na podlagi katere je Poslovna cona Komenda uspešno prodala zemljišča italijanskega lastnika ter na prihodkovni strani vknjižila 60.000 evrov izrednih
prihodkov.
Nadzorni svet družbe, ki ga že več let uspešno vodi predsednik Tomaž Lamovšek, pa je soglasno potrdil predlog direktorja, da se bodo
nova razpoložljiva zemljišča prodajala po okvirni ceni 100 evrov za
kvadratni meter; seveda odvisno tudi od potencialnega interesa kupcev. Ta interes pa je velik. Razpoložljivih zemljišč je malo,cona pa je
eno samo veliko gradbišče. To ponovno dokazuje, da je bila Poslovna
cona Komenda pravilno umeščena v osrednjo slovensko regijo. Večja
gradbišča v velikost vsaj 10.000 kvadratnih metrov, ki so trenutno odprta, so last podjetij Steris, Iskra Zaščite in Plastika Virant.
A. Ž.
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22. Jesenski sejem v Komendi
V treh dneh si je sejem s 700 razstavljavci po uradni oceni ogledalo 75 tisoč obiskovalcev.
ANDREJ ŽALAR

SLOVESNO ODPRTJE
Odprli so ga predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr.
Milan Brglez skupaj z županom Občine Komenda Stanislavom Poglajnom, državno sekretarko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano magistrico Tanjo Strniša in s predsednikom Konjeniškega kluba ter častnim občanom občine Komenda Lojzetom Lahom.
Tako kot običajno. Okrog 700 razstavljavcev iz različnih krajev Slovenije in tudi s prek meja, z zanimivo ugotovitvijo - kar 80 interesentov
za razstavo v čakalni vrsti. Sejem na 45.000 (tisoč) kvadratnih metrih, s
pričakovanimi prek 75.000 obiskovalci v treh dneh, z zanimivo razstavo
haﬂingarjev, predstavitvijo del z motorno žago, zanimivim predavanjem
o pomenu reje telet na kmetijah, s številnimi predstavitvami del razstavljavcev, z zanimivim nastopom komendskih podjetnikov, obrtnikov in
kmetovalcev ob sodelovanju z ustanovo Petra Pavla Glavarja, s poznanim privlačnim zabavnim programom in dobro gostinsko postrežbo.
Vse to je sedanja tradicija največjega gorenjskega in tudi velikega sejma
v zadnjih letih ob slovenskih organizatorjih sejmov.
Komenda je ob Petru Pavlu Glavarju, Konjeniškem klubu, vse večji Poslovni coni, športnih
in drugih uspehih društev doma v evropskem in
svetovnem prostoru tudi zaradi Kmetijsko obrtnega sejma postala poznano ime daleč naokrog.
S temi mislimi je nagovoril prireditelje sejma
ob posebej poudarjenem imenu zanj zaslužnega
Lojzeta Laha, dr. Milan
Brglez, predsednik Državnega zbora republike
Slovenije.
Ob stkanju mnogih
prijateljstev, poslovnih
povezav in druženj v Komendi v času sejma je
lepo biti občan in tudi ponosen župan na vse te
prireditve v Komendi, je v slovesnem nagovoru
poudaril župan občine Komenda Stanislav Poglajen.
Na trenutke tudi rahlo kritična sicer pa s pogledom na današnji položaj kmetijstva in njegovih vej je bila še posebno spodbudna tudi slovesna govornica, sekretarka Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano magistra
Tanja Strniša.
S poudarkom in zahvalo za sodelovanje razstavljavcem, sodelujočim pri organizaciji, napovedmi za naprej, ko bi morda Komenda ob
sedanjih dveh imela še en sejem, ko bo še letos
na sejemskem prostoru postavljena tudi občin-
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ska Tržnica, in ko je pozval odgovorne, da skupaj, vključno s Skladom
kmetijskih zemljišč skušamo najti prostor za vsebinsko bogatejše izoblikovanje sejma in za kasaštvo oziroma konjeniške prireditve, je 22.
Jesenski sejem predstavil predsednik Konjeniškega kluba Komenda in
častni občan Lojze Lah.
Govornim spodbudam sejmu in organizatorjem sta se pridružila tudi
predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk in predsednica Nove
Slovenije Ljudmila Novak ob prisotnosti Evropskega poslanca Lojzeta
Peterleta.
Še posebej pa so slovesnost obeležili Kulturno društvo godba Komenda, mažoretke Twirling in mažoretnega kluba Komenda, mali virtuoz na harmoniki Jaka Blaž, Klapa Stari trg Kamnik in redna slovesna
oblikovalka sejmov v Komendi Folklorna skupina Društva upokojencev,
ki bo 21. oktobra proslavila tudi 15 let delovanja.
Skratka, vse se je začelo že prvi dan tako, kot napoved za naslednja
dva dneva, kakršno je že na letošnjem spomladanskem sejmu takrat
povedal župan Stanislav Poglajen: Sejem bil je živ. Kaže, da bo res tako
tudi tokrat do nedelje zvečer.
DRUGI DAN
Točno ob napovedani uri, ob 11. dopoldne, je prišel na sejem predsednik Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša z najožjimi sodelavci in predstavniki stranke v Komendi. Pridružila se je tudi evropska
poslanka stranke SDS gospa Romana Tomc. Sprejeli so jih predsednik
Konjeniškega kluba in častni občan občine Komenda gospod Lojze
Lah, župan občine Komenda Stanislav Poglajen s podžupanom Igorjem
Štebetom in predsednik odbora SDS v Komendi Aleš Marinko.

Po ogledu sejma je JANŠA za medije povedal:
»Sejem v Komendi je nekaj posebnega,
ker je nastal iz nič. Čestitke predsedniku
Lahu za ta podvig. To je sejem, ki brez velike
nacionalne reklame privabi veliko razstavljavcev, ki radi pridejo, ker je tu tudi vedno
veliko obiskovalcev in kjer se prodaja po
dostopnih cenah. Komendski sejem je zato
formula uspeha. Opazen pa je tudi velik napredek proizvodnje in kvalitetnih izdelkov v
lepo dizajnirani embalaži.«
Na vprašanje, kaj bi svetoval organizatorjem v prihodnje, je rekel:
»Mi nismo o prišli sem, da bi svetovali, ampak da bi se naučili te
izvirne gorenjske in slovenske podjetnosti, kamor tudi podjetniki
radi pridejo.«
Strinjal se je tudi s sloganom, da med sejmom vse poti vodijo v
Komendo, saj se je o tem prepričal tudi ob velikem prometu na poti
med prihodom v Komendo. Obljubil je, da bo še prišel tudi z družino
na sejem v Komendo.
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od 6. do 8. oktobra 2017
Kar dobri dve
uri časa si je vzel
predsednik Janša
za ogled komendskega sejma, na
katerem je bil prvič, odkar so sejmi
v Komendi. Med
drugim se je še
posebej zadržal v
pogovoru z razstavljavci v šotoru,
kjer so komendski
podjetniki in obrtniki, pa na prostoru Društva Stari traktor Moste in v
šotoru s konji pasme haﬂinger.
Sicer pa so 2. dan sejma ob gneči in dobrem obisku pri razstavljavcih
ter pri zadovoljnih gostincih popestrili dogajanja tudi godbeniki. Srečotov Glasbeni šotor je tokrat poslal med razstavljavce godbenike Alplesa
Železniki in godbe Dobrepolje, v šotoru pa so krajšali popoldne obiskovalcem Stoparjevi harmonikarji. Čeprav je zaradi vodiške zapore ceste
bila morda malo okrnjena Poslovna cona, s parkiranjem ni bilo težav,
policistka Pesjakova iz kamniške PP pa je bila zadovoljna: »Zgubljenega smo takoj našli, tudi denarnico, drugih težav pa ni bilo.«
Kot je rekel, in kot bi napovedal spomladi župan Poglajen: Sejem bil
je živ tudi drugi dan.
TRETJI DAN
Že kmalu po svitanju so v Komendo iz raznih strani pričeli prihajati
avtomobili. Malo po 11. uri dopoldne, ko se je s spremstvom članov
stranke SMC pripeljala pred hleve Konjeniškega kluba Komenda ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, je
bil sejemski prostor že poln obiskovalcev in tudi avtomobilov. Po pozdravu predsednika Konjeniškega kluba in častnega občana Lojzeta Laha,
župana Stanislava Poglajna in Romana Grošlja (SMC) so se podali na
ogled sejma. Sprehod po vnaprej določeni poti je bil kar »naporen« saj
so bili obiskovalci iz raznih krajev Slovenije že na sejmu.
Za ministrico je bil sprehod in ogled sejma, to se je ves čas kazalo na
njenem razpoloženju med ogledom, med pogovori in živahnim dogajanjem na sejmu, neko novo, lepo, prijetno in kot da je nekako doslej nepoznano sejemsko doživetje in prepoznavanje pravega, velikega sejma.
Čas je hitro tekel, zanimivosti pa še in še. Na razstavnem prostoru Čebelarskega društva Komenda je pogovor nehote stekel o šolskem zajtrku z
medom (žal očitno zaradi nesporazuma ni bilo predsednika Čebelarskega

društva Milana Starovasnika - op.p.) Pravo doživetje je bilo v šotoru s
konji-haﬂingerji, še prej pa na razstavnem prostoru ﬁrme Grunt ob Matiju Zadrgalu. Kljub množici obiskovalcev je bil tudi šotor številka 8 s
komendskimi podjetniki in obrtniki priložnost za vrsto pogovorov.
Sejem pa se je vse bolj prevešal v nedeljsko popoldne in v vse večjo
gnečo. Glasbeni šotor Srečka Korbarja je po dopoldanskem obisku
godbenikov iz Šenčurja dobil kmalu popoldne godbenike iz Medvod, za
njimi Godbo Komenda z mažoretkami in potem še Veterane mengeške
godbe s kapelnikom Janezom Perom. Avsenikove skladbe pa je oživel
ansambel Veseli Begunjčani z Nikom Legatom. In potem je ura šest
pozno popoldne.
Tako se je tudi to pot potrdilo, da so vse poti vodile v Komendo in
napoved župana občine Komenda Stanislava Poglajna - SEJEM
BIL JE (tudi tokrat) ŽIV!
Srečno. Spomladi se spet dobimo.

Vodja varnosti in prometa JELENKO MILIČ pove:
»Kljub zapori državne ceste v Vodicah je
bilo v Poslovni coni Komenda parkirišče za
300 avtomobilov in dva avtobusa Kambus
sta vozila na sejem in nazaj v cono. Zahvala
velja občini Vodice, ker je dovolila obvoz
prek Bukovice. 100.000 kvadratnih metrov
(10 hektarov) zemljišč je bilo na voljo za
parkiranje avtomobilov; samo ob Kranjski
cesti tokrat prvič 21.000 kvadratnih metrov.
Zelo pomembno in lepo pa je: Nobenih prometnih nezgod in kaznivih primerov.« In
končni podatek 22. Jesenskega kmetijsko obrtnega sejma v Komendi: V treh dneh 700 razstavljavcev in 75.000 obiskovalcev.«

Prireditve v šotoru 8
Na Jesenskem obrtno kmetijskem
sejmu so se v šotoru številka 8 že
tretje leto zapored predstavili domači obrtniki in podjetniki. Tokrat
se je predstavilo 15 razstavljavcev, ki so v zadnjem delu šotora
predstavljali svojo dejavnost in
izdelke. Kar nekaj domačih razstavljavcev ima v teh letih stalno
udeležbo na sejmu, vsako leto pa
Zelo zanimiv pogovor, ko je štipen- k predstavitvi privabimo še kadist UPPG predstavil Mravljišče, bo- kšnega novega podjetnika z naše
mo objavili v novembrski Aplenci. občine. Poleg razstavljavcev v
šotoru Občine Komenda je na
sejmu razstavljalo še 20 komendskih obrtnikov in podjetnikov, ki svojo
dejavnost predstavljajo tako na Spomladanskem kot tudi na Jesenskem
sejmu.
Spremljevalni program v šotoru Občine Komenda so tokrat pripravili
štipendisti Ustanove Petra Pavla Glavarja, ki so s pogovori (intervjuji)

obogatili sejemski program.
Petkov program se je začel s pozdravnim nagovorom podžupana občine Komenda Igorja Štebeta, nadaljeval pa s pogovorom, kjer je predsednik UPPG Štefan Petkovšek predstavil namen in delovanje Ustanove
v komendskem prostoru.
V sobotnem programu predstavitev so sodelovali podjetje FLOK d.o.o.,
Mravljišče – Mladinski center Komenda z delavnico poslikave obraza
ter Turistično društvo Komenda s prikazom običaja ličkanja koruze.
V nedeljskem programu predstavitev so sodelovali Zavod Grunt,
Nogometni klub Komenda, Skavti Komenda, Kulturno društvo godba
Komenda, Mravljišče – delavnica poslikave obraza, Košarkarski klub
Komenda in Irena Skok s.p. Trgovina Tia.
Vsem, ki ste sodelovali v pogovorih in predstavitvah se najlepše zahvaljujem, saj ste s tem prispevali v mozaik prepoznavnosti naše občine.
Zahvala pa gre tudi vsem tistim, ki ste nam omogočili, da je bil prostor
Občine Komenda prijetno urejen – OŠ Komenda Moste, Vrtnarstvo
Gašperlin, Lončarjev muzej in Konjeniški klub Komenda.
Martina Prezelj, predsednica
Odbora za drobno gospodarstvo in turizem
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Festival za tretje življenjsko obdobje
Pod okriljem treh organizatorjev: družbe Proevent, Zveze društev upokojencev
Slovenije in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
se je končal tridnevni, že 17. festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) od
27. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vsa leta je festival zadnji vikend v septembru, saj je 1. oktober mednarodni dan starejših. V
Cankarjevem domu in tudi povsod po Sloveniji so v ta namen številni pogovori in predstavitve za aktivno in zdravo staranje. Festival, ki krepi medgeneracijsko povezovanje, je soustvarjalo več kot 2.200 posameznikov; tudi otroci.
Cankarjev dom pa je obiskalo preko 17.000 obiskovalcev iz vse Slovenije.
Letos so sodelovala tudi predstavništva iz Makedonije, Srbije in Italije.
Festival pod geslom VSI SMO ENA GENERACIJA sporoča napredek v
kvalitetnem staranju, pomembnost vseživljenjskega učenja, pomembnost
kulturnega in socialnega delovanja vseh generacij. Potekalo je tudi prvo
srečanje vseh dosedanjih ministrov za delo in socialne zadeve, kjer je bilo
izmenjanih veliko mnenj in pogledov na tokove naše družbe. Sedanja ministrica Anja Kopač Mrak je predstavila strategijo zaposlovanja in vključevanja starejših, težje zaposljivih ljudi. Vsi ministri so poudarjali vrednote velikega znanja starejših, ki ga je potrebno podajati naprej mlajšim. Oni pa naj
to nadgrajujejo s svojim znanjem naprednih tehnologij in novih dognanj na
vseh področjih.
Prvi festivalski dan smo popestrili tudi pevci Mešanega pevskega zbora
Društva upokojencev Komenda. Na velikem odru osrednje prireditvene
dvorane smo nastopili že ob deveti uri zjutraj, ko so mnogi svoje predstavitve šele pripravljali. Zapeli smo štiri pesmi. Uradni napovedovalec nam je
izrekel vse priznanje in nas poprosil, da se vrnemo na oder in še kaj zapojemo, saj je naslednji zbor zamujal na prireditev. Naš pevovodja Nace Gorjanc
se ni pustil dolgo prositi, z veseljem smo se na oder vrnili in zapeli še dve

pesmi. Ljudje so nam z navdušenjem zaploskali.
Otvoritveno slovesnost je odprl župan Občine Ljubljana Zoran Jankovič,
prisotna je bila tudi ministrica za izobraževanje znanost in šport dr. Maja
Makovec Brenčič in predsednik stranke Desus, zunanji minister Karel Erjavec. Ministrica v prvem mandatu ga. Puharjeva je poudarila pomen raznih
stimulacij in olajšav pri zaposlovanju starejših brezposelnih. Delavno aktivnost starejših naj bi se spodbujalo. Častni pokrovitelj Festivala F3ŽO je bil
predsednik vlade RS dr. Miro Cerar.
Letošnji naziv za Častnega ambasadorja je prejel predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje antropolog in socialni delavec dr. Jože Ramovš, ki je snoval in tudi aktivno sodeloval pri ustanavljanju in strokovnem programu Medgeneracijskega društva Komenda.
V DU Komenda smo hvaležni, da smo lahko bili del tega pomembnega
Kulturnega, literarnega, likovnega in izobraževalnega programa, saj je pomemben za vse naše generacije. Festivalsko dogajanje se bo nadaljevalo
tudi naslednje leto med 1. in 3. oktobrom 2018.
Katja Tabernik

Opojnost gora Nova knjiga dr. Marka Žerovnika
Dr. Marka Žerovnika iz Komende smo komendski občani doslej v pisnem
oziru spoznavali in poznali predvsem kot pisca številnih strokovnih prispevkov v občinsko glasilo, avtorja več demografskih študij z območja naše občine in širše, urednika in pisca več prispevkov v knjigi Občina Komenda,
življenje od kamene dobe do danes, avtorja knjižic V iskanju zavetja o žrtvah
druge svetovne vojne v naši občini, Vodnika po Komendi in okolici (skupaj
spodpisanim), monograﬁje o znamenitem kartografu rojaku Ivanu Selanu z
naslovom Ivan Selan, od ponarejanja denarja do slavnega kartografa, osebnih spominih od rojstva do konca druge svetovne vojne Po trnovi poti ter
zajetni knjigi (skupaj z ženo dr. Angelco) Potovanja – doživljanje sveta iz
prve roke. Tisti, ki ga bolje poznamo, smo vedeli še za njegovo posebno
ljubezen – predanost goram. Le malokdo pa je slutil, da bo pri 85 letih to
izpovedal tudi v knjižni obliki. To je naredil v knjigi z zelo vabljivim,
hkrati pa povednim naslovom: Opojnost gora.
V tej knjigi nam z zelo živahnimi, natančnimi pa tudi z osebnim doživetjem požlahtnjenimi spomini približa svoje (in spremljevalcev) izlete, ture
in zahtevne vzpone v gore od fantovskih let na Veliko planino, kjer je od
blizu videl raztreščeno angloameriško bojno letalo, do trekinga po Papui
Novi Gvineji v letih, ko je marsikdo že odložil planinske čevlje v kot.
Njegova posebna odlika je, da je opisal ne le, kako je sam ali z druščino,
po poroki z ženo Angelco leta 1963 v glavnem z njo, pozneje, ko sta se jima
rodili hčerki Irma in Maja, pa tudi z njima, stopil na vrhove manj zahtevnih,
zahtevnih in zelo zahtevnih domačih in tujih gora, marveč je bralcu približal
tudi tisto, kar zelo popestri pripoved. To so: beg pred bikom na Veliki planini,
nevaren udar strele čisto v bližini, tekmovanje, kdo bo prvi prišel iz Stahovice do Male planine, srečanje z razdraženim gadom, vzpon na Stol brez obveznega javljanja vojakom v karavli, ko smo bili še v Jugoslaviji, nevarno hojo
med gadi na Olševo, beg pred razdraženimi ovcami pod Kalško goro …
Posebej boleče se je vanj zarezalo, ko se je srečal s smrtjo v gorah, jo
celo slutil, kar je izpovedal tudi v pesmi. Sam, pa tudi z ženo Angelco, ji je
večkrat srečno ušel, včasih le za las. Tudi zato, ker sta bila na zelo zahtevne
vzpone, med njimi na najvišjo goro Evrope Mont Blanc (in druge visoke
evropske vršace), pa Afrike Kilimandžaro, ture na himalajskem območju in
v Papui Novi Gvineji, vzpone v Andih in drugje vrhunsko telesno in psihično pripravljena.
V gore sta kmalu začela jemati tudi hčerki Irmo (pri šestih letih je že
zmogla štiridnevno prečenje Julijcev z vzponom na očaka s Pokljuke ter
sestopom prek Velikega špičja v bohinjski kot) in Majo; slednja je bila z
njima na Kilimandžaru in na trekingu v gorstvu Himalaje, knjigo pa je
obogatila tudi s svojimi pesniškimi stihi. S temi se prvič v knjigi predstavlja
tudi njen avtor Marko.
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Glavni ton daje knjigi pisateljeva zelo tekoča dokumentarno-osebnostna
pripoved, planinske zgodbe in doživljaji, ki »vlečejo« k branju, piščevo
navdušenje nad gorami in tisto, kar je odnesel z njih. Zelo veliko! Kaj, boste
zvedeli, ko boste vzeli v roke to za avtorja pri njegovih letih in vse nas zelo
dragoceno, spodbudno in hvalevredno delo. Obenem pa toplo povabljeni na
predstavitev knjige 14. novembra v knjižnici v Kamniku in 13. decembra v
knjižnici v Komendi.
Jožef Pavlič

POLITIKA

Aplenca
IZ POSLANSKE PISARNE

Zlati september

September je bil za Slovenijo zmagoslaven.
Slovenija je Evropi dokazala, da smo narod
zmagovalcev. Košarkarji so nam pričarali
čarobne trenutke. Hvala jim! Mesec nazaj
je bilo malo takih, ki so verjeli v uspeh
košarkarjev. Danes imamo evropske prvake. Želim potegniti vzporednico s stanjem
v Sloveniji.
Slovenci smo ob normalnih davčnih
obremenitvah, z racionalno potrošnjo države in z boljšim upravljanjem tistega, kar
imamo, sposobni dohiteti razvitejši svet.
Slovenci smo podjetni, dobro usposobljeni
in predani. Slovenci imamo bistre ideje,
Matej Tonin, poslanec
vendar nas pesimizem prevečkrat ohromi.
Slovenijo lahko reši zgolj okolje, v katerem
se bodo dobro počutila mala in srednje velika podjetja. Ena izmed prvih
stvari, ki jo moramo takoj spremeniti, je obdavčitev plač. Nesprejemljivo je,
da si pri povprečni neto plači 1.040 € država vzame, kar 783 € davkov. Zavedam se, da tega ne morem storiti sam, zato smo se v NSi odločili, da bomo
koalicijo oblikovali le s tistimi, ki so pripravljeni takoj po prevzemu dolžnosti
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znižati obdavčitev plač. Si predstavljate, da je Slovenija država, ki ti vzame
80% pokojnine, če želiš kot upokojenec delati in plačevati davke. To je zame
nesprejemljivo. V tem mandatu sem že dvakrat poskusili s spremembo zakonodaje. Vedno me je vladna koalicija zavrnila. Upokojenkam in upokojencem
obljubljam, da bomo zakon vložili še tretjič. To bomo počel, dokler ne odpravim te neumnosti. Debirokratizacija Slovenije je nujna. Če bi bila NSi v
vladi, zakona o Magni ne bi potrebovali, ker ne podpiramo izjem za posvečene. Zahtevamo novo prostorsko zakonodajo za vse, kjer bodo vsi gradbeno
dovoljenje dobili v 30 dneh, OPN pa bo mogoče spremeniti v 6 mesecih.
Skratka, čaka nas še veliko dela. Še preden pa se lotimo celovitih reform, je
potrebno v zapore poslati tiste, ki so vsakemu državljanu naložili 2.500 evrov
dolga za sanacijo bančnega sistema, nato pa takoj izgubili spomin. Pri nas se
banksterji brezsramno potegujejo za nove vodilne funkcije. Prav zato smo v
NSi vložili dva zakona za pregon bančnega kriminala, ki predvidevata ustanovitev posebnih tožilstev in sodišč. Prestala sta že prvo obravnavo v DZ.
Zavedamo se, da je za normalizacijo Slovenije potrebno združiti moči tako
na političnem kot strokovnem področju. Potrebno je skupno delovanje, zato
vabimo vse državljanke in državljane, da se nam pridružijo pri uveljavljanju
zdravega razuma v slovenskem političnem prostoru.
MATEJ TONIN, poslanec

S serijo Poslanskih večerov bliže občanom

Morda ste že slišali za znani rek francoskega razsvetljenskega pisatelja in ﬁlozofa Voltaira: »Čeprav se s teboj ne
strinjam, bom naredil vse, da boš lahko izrazil svoje mnenje.«
Tako je bilo še nedavno tudi v občini
Kamnik, ko smo lahko vse politične
stranke, občinski svetniki, podžupani in
tudi oba poslanca v občinskem glasilu v
brezplačnih člankih občanom sporočali
svoja različna stališča o javnih zadevah
in jih informirali o svojem delu na državni in na občinski ravni.
Že več mesecev je brezplačni prostor
Julijana Bizjak Mlakar, poslanka lokalnega glasila Kamničan/ke, ki ga izdatno ﬁnanciramo Kamničani in katerega ustanoviteljica je Občina Kamnik, izdajatelj pa Gorenjski glas, omogočen
le še županu naše občine. In prav je, da ima župan možnost o javnih zadevah obveščati Kamničane, vendar pa bi morala občina kot ustanoviteljica časopisa zagotoviti tudi njegovo pluralnost.
Plačane članke v Kamničan/ki si lahko tako izdatneje privoščijo le bogatejše občinske stranke, kamor stranka DeSUS zagotovo ne sodi. Pa tudi
plačani članki so v Kamničan/ki po novem cenzurirani. Tako mi je bila zavrnjena objava plačljivega članka, ker sem Kamničanom hotela povedati, da
jih po novem ne bom mogla več obveščati o svojem delu, ker so v Kamničan/
ki ukinili poslansko rubriko.
Občina Kamnik nesporno tone v medijsko mračnjaštvo. Glede medijske

svobode bi se lahko Občina Kamnik zgledovala po svoji naprednejši
sosednji Občini Komenda, kjer je lokalno glasilo Aplenca pluralno in
omogoča demokratično razpravo različnih deležnikov in odločevalcev o
javnih zadevah, saj se to tiče prav vseh občanov.
Morda pa bi Kamničani svoja znatna javna sredstva za lokalno glasilo
odvzeli sedanjemu plačniku Kamničan/ke, to je Občini Kamnik, in jih preusmerili v Aplenco? Tako bi sedaj skrite informacije o javnih zadevah ponovno dosegle tudi Kamničane.
Da bi se kljub medijskemu mrku približali Kamničanom, začenjamo v
stranki DeSUS s serijo pogovornih večerov, poimenovanih »Poslanski
večeri z Julijano«. V knjižnici Franceta Balantiča v Kamniku bom gostila
iskrive sogovornike, ki bodo odgovarjali na zanimiva, tudi provokativna
vprašanja.
Govorili bomo o medgeneracijskem sodelovanju, o zagotavljanju socialne, delovne in zdravstvene varnosti, o humanitarnosti in o temah, ki jih bodo
predlagali občani. 16. oktobra letos sta prišla v goste mlajša predstavnika,
aktualni in nekdanji predsednik podmladka DeSUS – Klemen Gliha in
Robert Kojc, ki sta med drugim pojasnila, zakaj je DeSUS stranka za vse
generacije.
Naj ob koncu še z veseljem sporočim, da je stranka DeSUS ob proračunskih pogajanjih za leto 2018 uspela prepričati koalicijski partnerici v redno
in izredno uskladitev pokojnin, za izplačilo letnega dodatka upokojenim
v letu 2018 pa v proračunu rezervirati okoli 141 milijonov evrov. Z dodatnimi izrednimi uskladitvami pokojnin želimo postopno vrniti pokojnine
na raven, ki bi jo pokojnine dosegle, če ne bi bilo preteklih zamrznitev pokojnin.
Mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka

Volitve, naša odgovornost
Ljudmila Novak, predsedniška kandidatka
Krščanskih demokratov se trudi živeti pošteno, odgovorno in po zakonih, zato za afere v
njeni politični karieri ni podlage, ni prostora.
V politiko je vstopila z ambicijo spremeniti življenje v naši državi na
boljše. Vsa leta svojega delovanja opominja na razlike in neenakost
pred zakonom in na drugih področjih. Napočil je čas, da kot predsednica
države uresniči mnoge sanje »malih ljudi«, navadnih državljanov. Pravičnost, delavnost, humanost in spoštovanje vrednot, so njena prednostna smer, velik STOP pa postavlja korupciji, lažem, podtikanjem in

drugim nečednostim, ki smo jim že leta priča. Ljudmili Novak je vredno
zaupati skrb za povezovanje in blagostanje našega naroda in skrb za
pravično državo. Ne boji se pogledati resnici v oči in stoji za dano besedo, kar pri mnogih pogrešamo. Stavi na mlade, z mlado ekipo je začela
in zmore skoraj nemogoče.
Spoštovane občanke in občani, volivke in volivci, Občinski odbor
Nove Slovenije vas prijazno vabi, da 22. oktobra vsi opravimo državljansko dolžnost, gremo na volišče in po svoji vesti odločimo.
Za Slovenijo je dobro le najboljše, št.8. Srečno!
OO NSi Krščanski demokrati, Danica Zmrzlikar
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Romana Tomc za »Dober boj sem dobojeval …«
predsednico RS Stalnemu diakonu Bogdanu Jožefu Petricu v
V nedeljo, 22. oktobra, bomo za petletni
mandat izbirali novega predsednika oz. predsednico Slovenije. Slovenska demokratska
stranka za najvišji položaj v državi kandidira
evropsko poslanko Romano Tomc, pred tem
tudi podpredsednico državnega zbora. Kandidatka, ki se je z umirjenostjo
in jasnimi pogledi učinkovito predstavila tudi na predvolilnih soočenjih,
se je pred politično kariero uspešno ukvarjala s področjem zaposlovanja
in socialnih zadev, eno bolj perečih tegob vsakdanjika, zato razume jezik preprostega človeka.
Z Romano Tomc smo se ta mesec družili tudi v Komendi, ko si je, skupaj
s predsednikom stranke Janšo, ogledala jesenski kmetijsko-obrtni sejem.
Bila je navdušena nad razsežnostjo sejma, videno slovensko podjetnostjo ter toplim sprejemom obiskovalcev sejma in razstavljalcev v komendskem šotoru, kjer se je tudi najdlje zadržala. (več o obisku izveste
na Facebook strani občinskega odbora).
V kampanji za predsednika RS, čigar formalne pristojnosti so relativno
omejene, ne obljublja nemogoče, tisto kar pa - da bo naredila vse, da
bodo ti, ki pomembno vplivajo na življenje v naši državi, delovali tako,
da bo ljudem dobro in bolje, namerava tudi uresničiti. Vsekakor pa bo
kot predsednica moralna in politična avtoriteta v državi.
Slogan njene predvolilne kampanje je »Spoštujmo in sodelujmo«. Romana Tomc to s širino, strokovnostjo in svetovljanskimi nazori, zna in
zmore. Na nas je, da ji pri tem pomagamo. Naj ima Slovenija tokrat
srečnejšo roko kot na dosedanjih izborih, zato v nedeljo na glasovnici
obkrožimo št. 9. Čas je za predsednico.
Hvala za vaš glas!
OO SDS Komenda

Kako se branimo
ponujenega denarja
LAS Za mesto in vas je lokalna akcijska skupina, ki je bila ustanovljena na pobudo šestih občin
Ljubljanske urbane regije - Domžal, Komende, Medvod, Mengša, Trzina
in Vodic ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije.
V začetku meseca septembra 2016 je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano z odločbo potrdilo Strategijo lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas, kjer je poudarek predvsem na spodbujanju
socialnega vključevanja, ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest ter
boju proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih
razlik in gospodarskemu razvoju območja. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne
krajine in njenih elementov. S tem so za šest občin Ljubljanske urbane
regije bila zagotovljena sredstva v višini 2.014.710 EUR, ki bodo v
obdobju 2016-2023 namenjena izvedbi projektov, skladnih s cilji izvajanja strategije lokalnega razvoja
Zavod Medgeneracijske središče Komenda (ZMSK) je od samega
začetka sodeloval pri pripravi omenjene strategije. Bil je edini izmed vseh društev, drugih organizacij in posameznikov iz občine
Komenda, ki se je odzval na poziv LAS.
Lani jeseni je bil tako odprt Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas in bil zaključen konec maja 2017. ZMSK je bil skupaj z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, kot nosilcem projekta
uspešen. Dobili smo okrog 70.000,00 €, kar je sicer v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi malo. Vendar bomo kljub temu v naslednjih dveh
letih izvajali vrsto programov, ki bodo prispevali h kvalitetnejšemu
življenju vseh treh generacij. Kateri in kakšni programi bodo to, boste
sproti obveščeni v vseh lokalnih medijih in na spletni strani ZMSK, naj
pa že sedaj izpostavim program usposabljanja družinskih oskrbovalcev,
ki v domačem okolju skrbijo za svoje obnemogle domače.
Čudi me predvsem tako boren odziv na razpis, saj sta se odzvala samo
ZMSK in Občina Komenda (na razpisu je bila tudi uspešna in sicer v
sodelovanju z ostalimi občinami članicami LAS pri dveh projektih: popis
domačih hišnih imen in označbah kolesarkih poti) in to kljub temu, da
je kar naprej moč poslušati pritoževanje o pomanjkanju denarja.
za OO DeSUS Komenda
Viktorija Drolec
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slovo in zahvalo

Komendski župljani in občani kar nismo mogli verjeti, ko smo zvedeli, da
je stalni diakon Bogdan Jožef Petric 28. septembra po preselitvi iz bolnišnice za vedno zatisnil oči v zavodu Hospic v Ljubljani. Čeprav smo vedeli za njegovo bolezen, smo vseeno upali, da jo bo premagal, vendar ji
njegovo vse bolj izmučeno telo ni več moglo kljubovati. Zemeljsko počivališče je skupaj s pokopališča Šentvid pri Stični prenesenimi posmrtnimi
ostanki leta 2005 umrle žene Helene, rojene Prus, našel na ljubljanskih
Žalah prav na god sv. Frančiška Asiškega, 4. oktobra, pokopal pa ju je in
zanju daroval mašo zadušnico v župnijski cerkvi Vseh svetih lpomožni
škof dr. Anton Jamnik. Da po smrti počivata v istem grobu, si je želel sam,
pa tudi njegovi najbližji (trije otroci in osem vnukov). Ženo Heleno je
imel zelo rad, mi je zatrdil v enem izmed najinih pogovorov. Z njo je leta
2003 ustvaril novi dom v Šentvidu pri Stični, kjer je od leta 2002 do 2011
poučeval verouk, bil dejaven član župnijske Karitas, »s svojim nesebičnim
zgledom pomoči, prijaznosti in vedrine oblikoval župnijsko življenje«, so
mu v zahvalo zapisali šentviški župljani. In dodali: »V spominih šentviških župljanov ostajate kot človek jasne, preproste besede in odločnih
dejanj. Veselili smo se vaše odločitve za poslanstvo stalnega diakona in
skupaj z vami odkrivali veselje in blagoslov hoje za Kristusom. Naj vas
Odrešenik sprejme v svoje naročje in bogato poplača vaše delo.«
Podobno bi lahko zapisali komendski župljani, med katere je prišel
pomagat pri župnijskem pastoralnem delu leta 2012 po nasvetu stalnega
diakona Petra Kovača iz župnije Kranj Zlato Polje (ta ga je v Komendi
nasledil) ter pristanku našega župnika Zdravka Žagarja. Prvo leto je še
prihajal od doma, potem pa se je z dekretom nekdanjega ljubljanskega
nadškofa dr. Antona Stresa leta 2013 naselil v cerkveni stavbi tik poleg
podružnične cerkve sv. Matija v Zalogu pri Cerkljah na Gorenjskem in
postal duhovni pomočnik v župniji Komenda. V naši župniji je poučeval
verouk, pokopaval in krščeval. Od januarja 2014 do junija 2016 je tudi
vodil biblično skupino. Njeni člani smo bili še posebej veseli in mu
hvaležni za razlaganje Psalmov in pisem apostola Pavla. Sveto pismo je
namreč zelo dobro poznal in iz njegovih naukov ter življenjskih zgledov
svetopisemskih oseb tudi živel. V zahvalo je omenjena skupina dala za
dve maši zanj. Komendski župljani smo mu še posebej hvaležni za zelo
poglobljene in besedno izpiljene duhovne nagovore.
»Uradno« se je od nas, komendskih župljanov, zaradi bolezni poslovil
pri deseti maši na veliki šmaren, 15. avgusta 2016. Župnik Zdravko
Žagar se mu je posebej zahvalil za predano službovanje v naši župniji pa
tudi osebno pomoč, saj mu je bil stalni diakon Bogdan Jožef tudi dober
svetovalec, iskren prijatelj in zvest pomočnik. Župnika Zdravka je zelo
spoštoval, cenil njegovo zelo prizadevno dušnopastirsko in drugo delo
ter skrb za naše župljane, nam je tudi zagotovil. Župnik Zdravko je zanj
maševal v župnijski cerkvi sv. Petra osmi dan po pogrebu, 11. oktobra.
Po slovesu od Komende se je stalni diakon Petric naselil pri hčerki v
Ljubljani, nato pa, ko se je mu je zdravstveno stanje izboljšalo, vnovič
v Zalogu pri Cerkljah na Gorenjskem, od koder je še kdaj pa kdaj kot
stalni diakon prišel k obhajanju evharistične daritve v Komendo. Vendar
ne za dolgo, kajti huda bolezen je naredila svoje, sam pa jo je vdano
prenašal. Pristal je že na pogovor z menoj za občinski list, prosil pa za
malo odloga, da si opomore. Očitno tudi ni želel preveč brskati po pretekli z veliko lepega, pa tudi bridkega, posuti življenjski poti, o kateri mi
je enkrat potožil. Naj s te poti omenim vsaj nekaj postaj, podatkov.
Bogdan Jožef Petric se je rodil 21. marca 1944 v Metliki očetu italijanskega porekla in materi Slovenki. Starša sta mu namenila ime Bogdan,
krstitelj pa je želel zavetnika in priprošnjika, ki bi mu bil še bliže; tako je
postal še Jožef. Res lepi imeni: od Boga dan otrok in zavetnik družine!
Družbo sta mu delala brata Nino in Edi. Osnovnošolsko izobrazbo si je
pridobil v rojstnem kraju, srednjo pa, potem ko se je odločil za duhovništvo, v Pazinu sredi hrvaške Istre, kjer so se takrat poznejši slovenski duhovniki, med njimi tudi naš rajni župnik in dekan Nikolaj Pavlič, pripravljali na duhovniški poklic. Zatem je študiral teologijo na Teološki
fakulteti v Ljubljani, po četrtem letniku študija pa ga je zvabilo časnikarstvo, urednikovanje in založništvo, bil je tudi dopisnik Dela. Pri pisanju se
je loteval tudi zahtevnih verskih in teoloških snovi. Konec šestdesetih let
se je poročil s Heleno Prus. Po njeni smrti se je še bolj posvetil katehezi
otrok. Z že tudi rajnim duhovnikom Vladom Pečnikom je do leta 2009
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sodeloval pri vodenju in upravljanju doma duhovnosti Oaza miru na Ljubelju. Nekdanji ljubljanski nadškof Alojz Uran ga je že pred tem povabil,
naj postane stalni diakon, kar je bil po pripravi na to cerkveno službo in
posvečenju 23. novembra 2008 najprej v župniji Šentvid pri Stični, na
prošnjo župnika v Robu na Dolenjskem pa je od leta 2009 do 2011 pastoralno pomagal tudi v tej župniji. Ko je stanoval v Zalogu pri Cerkljah na
Gorenjskem, je poleg pomoči v komendski župniji pripravljal otroke na
spoved in vodil šmarnice tudi v tem kraju.
Naj mu bodo tudi te vrstice v hvaležen spomin, ko čaka vstajenja dan!
Jožef Pavlič

Stalni diakon Bogdan Jožef Petric (levo od ljubljanskega nadškofa
Stanislava Zoreta, desno komendski župnik Zdravko Žagar), ko je
nadškof Zore na svete tri kralje, 6. januarja 2016, maševal v komendski
župnijski cerkvi. - Foto: Jožef Pavlič

Teden otroka

Povabili
so sonce v šolo
Tri dni, od 4. do 6. oktobra, so se dogajale različne dejavnosti ob Tednu
otroka v šoli v Mostah. Začelo se je z nastopom dramske skupine Varstveno
delovnega centra iz Črnomlja z igrico Jana Kolariča Ježki gredo v svet.
Drugi dan so starejši učenci brali mlajšim, devetošolci pa so poučevali prvošolce oziroma mlajše. In tretji dan. Ker je bil to zadnji dan, se je plesalo.
A. Ž.
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Dogajanje v Vrtcu
Mehurčki
Otroci, ki so septembra prestopili vrata vrtca, so se že dobro navadili na
novo okolje. Z veseljem raziskujejo novo okolje, spoznavajo prijatelje
in se udeležijo tudi skupnih dejavnosti, ki se dogajajo v vrtcu. Tako smo
vsi skupaj prvi teden v oktobru obeležili Teden otroka. Letošnja tema je
bila Povabimo sonce v vrtec. Organizirali smo pesto izbiro različnih
vsebin. Nekateri so odšli raziskovati bližnjo okolico ali pa so se z avtobusom odpravili na poučen izlet. Cilj, ki smo si ga zadali pa je preko
igre spodbujati radovednost in veselje do novega.
Ker se v našem vrtcu dobro zavedamo zdravega načina življenja, smo
se z veseljem pridružili množični akciji, ki jo organizira Atletska zveza
Slovenije. Tako smo sodelovali na najštevilčnejšem teku otrok iz celotne
Slovenije.
V okviru Evropskega tedna mobilnosti smo izvedli akcijo Dan brez
avtomobila. Starše smo ozaveščali, naj ta dan pripeljejo otroka v vrtec z
alternativnimi prevoznimi sredstvi ali pa pridejo peš. Parkirišče pa je
bilo namenjeno otroški igri.
Maja Spruk

Vrtičkanje v vrtcu
Zakaj bi otrokom razlagali
čudeže, če jim lahko omogočimo zgolj posaditi vrt (R.
Brault). Torej, če je pristna
izkušnja tista, ki omogoča
največje spoznanje, je, kot
pravi Brault, potrebno otrokom dati možnost, da sami
vzgojijo vrt in se tako učijo
na licu mesta. Zato smo se v
vrtcu odločili za projekt vrtičkanje, v katerega so otroci aktivno vključeni že od vsega začetka. Spomladi smo namreč, s pomočjo staršev in
otrok, preuredili gredice, naredili žuželčji hotel in kompostnik. Posadili
in posejali smo pester izbor zelišč (meto, ognjič, meliso, kamilice, peteršilj, drobnjak, baziliko, majaron...), jagode, solato, blitvo, zelje, ka-

Znanje za zdravje
»Drugi sklop predavanj in predstavitev programa »Znanje za zdravje«
Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) bo v naslednjih mesecih pripravila nova zanimiva predavanja in prikaze:
1. Za izbiro primerne sadne vrste nas občasno navdušijo sosedje ali
znanci, morda o tem kje kaj preberemo. Vendar, če izberemo napačno sorto,
se nam lahko zgodi, da nas vložek v sadiko, sajenje in obrezovanje ter nego
čez nekaj let, ko drevesa preidejo v rodno obdobje, razočara. Pomembna je
razvitost sadike, koreninski sistem in njena starost. Ob ten so običajna
vprašanja: Kdaj je primeren čas sajenja? Kako pravilno posaditi sadiko?
Za udeležence izobraževanja bo g. Janez Ocepek, ki prideluje sadne sadike
na EkoDrevesnica Ocepek, izvedel prikaz sajenja sadnega drevja.
2. Ali ima naš vrt zadostno založenost s hranili za rast vseh vrst rastlin,
lahko preverimo z analizo tal. Kako se lotiti vzorčenja tal, kam lahko vzorce
odnesemo, kako velik vzorec potrebujemo, kaj nam povedo rezultati in kako
poteka prehrana rastlin, nam bo razložil g. Janez Sušin, ki je zaposlen na
Kmetijskem inštitutu Slovenije.
3. Kaj so zdravilna zelišča? Kako se lotimo nabiranja, sušenja in skladiščenja? Katera zdravilna zelišča in kako lahko pridelamo sami? Zelišča
moramo tudi pravilno uporabljati, zato bo predavanje g. Milana Kalana, ki
skupaj z ženo vodita Zeliščno kmetijo Kalan še posebej dobrodošlo.
Termini bodo objavljeni v naslednjih številkah Aplence in na spletnih
straneh UPPG.
Anton Jagodic - UPPG«

pucinke... in gredice opremili s fotograﬁjami ter imeni rastlin. Nekateri
otroci že prepoznajo zelišča in jih radi pokusijo, kar je za nas, strokovne
delavce, pravi uspeh! Tudi v poletnih mesecih nismo pozabili na vrtiček.
Otroci so takoj po zajtrku vrt vsakodnevno zalivali in se ob tem zabavali, saj niso zalivali le rastlin,
marsikdo se je želel tudi sam
osvežiti. Tudi jeseni nismo
mirovali. Zaposleni v vrtcu so
se zbrali in dodali še jagodičevje, dve gredi in dodaten
kompostnik. Žuželčji hotel
bo služil kot opazovalnica na
prostem. Prenekatere koristne
žuželke so na robu izumrtja in
hudo ogrožene. S postavitvijo hišice za žuželke priskrbimo skrivališča za pikapolonice, čebele
samotarke, divje ose in čmrlje, strigalice, pajke, mravlje, murne, morda
v hiši prezimi celo krastača! V prihodnosti imamo namen narediti še
skalnjak, v katerem bomo povečali količino zelišč. Cilj je, da otroci
bogatijo svoj besedni zaklad, spoznajo kaj novega, vzljubijo naravo,
širijo paleto okusov in krepijo svoje zdravje ter pridobivajo zdrave prehranjevalne navade.
Saša Krawczyk
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Mesec požarne varnosti v Gasilski zvezi Komenda
Začeli so številne aktivnosti in dogajanja v oktobru - mesecu požarne
varnosti minuli teden v četrtek gasilci PGD Križ. Najmlajšim so predstavili orodja, pomerili pa so se tudi v gašenju.
Janez Hlade poveljnik v GZ Komenda - »Naši operativni gasilci so usposobljeni za rokovanje z orodjem za gašenje
oziroma reševanje. Za to so zaslužni poveljniki v društvih. Smo pa povezani tudi
s sosedi, z Gasilsko zvezo Kamnik in
Gasilsko zvezo Mengeš. Tudi v gasilstvu
je namreč pomembno medsebojno poznavanje in spoznavanje. Ta mesec pa nas
poleg nekaterih že končanih aktivnosti
(vaja Drnovo in pri šoli v Mostah ob poveljnikovem prazniku) čaka še občinska
vaja PGD Komenda konec oktobra.
Gasilci smo pri krajanih zelo cenjeni. V državi pa tako, tako. Status
gasilca še vedno ni rešen. V GZ Komenda pa je članov okrog 700,
usposobljenih gasilcev pa nas je v zvezi dobrih sto.«
Uroš Sušnik, poveljnik PGD Križ »Operativni gasilci v društvu smo strokovno podkovani. Mladi vse bolj prihajajo
v gasilske vrste, veterani pa so še vedno
steber našega dela in tudi aktivnosti. 15
operativnih članov imamo v društvu, vseh
članov pa je čez 200. Na Križu je vse povezano z gasilstvom in z vasjo.«
Res je, spominjam se, da je že včasih
veljalo. Med gasilsko veselico je pol Križa
praznega, druga polovica pa je na veselici.
Andrej Lukan, mentor mladine - »Ob
letošnjem mesecu požarne varnosti smo
pripravili vaje v okviru akcije Intervencijske poti. Za mladino smo pripravili gašenje
z gasilniki. Pa tudi krajani vedo, znajo in so
usposobljeni za začetek gašenja ob nesreči.
Mladi pa so tudi vedno bolj zainteresirani za gasilstvo. Sodelujemo še posebno
z mladimi gasilci v Kamniku. So se pa
naši mladinci uvrstili tudi na državno
tekmovanje,ki bo prihodnje leto.«
Emil Žagar, mentor na tekmovanju »Mladi se zanimajo za tehnične novosti. Tudi
zato smo danes ob dnevu odprtih vrat v društvu Križ tudi poklicali na predstavitev gasilsko lestev iz Kamnika.«
Slavko Poglajen, poveljnik PGD Komenda - »Gasilsko društvo
Komenda, in tudi ostala, je kar solidno opremljeno. Je pa ta oprema izredno draga. Zato bi lahko država, če ne drugega, vsaj DDV ukinila ali
znižala stopnjo. Imamo pa sicer visoko kvalitetno tehnično opremo.
Opremo imamo, znanje imamo, usposabljanja z vajami tudi. Problem, ki
ga vedno bolj opažamo in občutimo, je zakonodajni status gasilca. Če se
zgodi nesreča in akcija v popoldanskem času, prazniku, ob nedeljah, ni
problema. Težava se pojavi, če je potrebna intervencija dopoldne. Ponekod je težavna oddaljenost, zadnje čase pa vedno bolj tudi delodajalec.
Pa tudi - gasilci smo priznani in poznani najbolj ob intervencijah,
poplavah, žledu… Ko pa je dogajanje mimo, postanemo pozabljeni.
Občani pa vedo, kdo smo in kaj so gasilci. Vedo, koga naj pokličejo, če
je potrebno; tudi za reševanje mačka z drevesa. V bivši državi smo gasilci imeli status. Vemo, da je pri delodajalcih včasih težko, če en člen v
verigi zmanjka. So pa bila včasih tudi industrijska gasilska društva, danes jih skoraj, razen v večjih ﬁrmah, ni več.«
Mihaela Poglajen - vodja mentorjev v GZ Komenda - »V Komendi na srečo ni težav s podmladkom. Do 15 let jih je okrog 50. Ob dnevu
odprtih vrat jim pokažemo različna dela in akcijske aktivnosti, nazadnje
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pa jih potem še peljemo z avtomobilom.
Učimo jih, kako je treba pomagati, različnih spretnosti, organiziramo izlete, letovanja na morju in v hribih. Imeli smo celo
prenočitev v gasilskem domu in takrat
smo prepovedali računalniške tablice….
Naša prva in osnovna dejavnost je
vzgoja, da bodo nekoč operativni gasilci.
Podmladka imamo v Gasilski zvezi
Komenda okrog 120 v vseh treh društvih.«
A. Žalar

Pet tednov po temeljnem kamnu
Saj se spomnimo. Ko bo izšla oktobrska Aplenca, tudi z dogajanji v
Mesecu požarne varnosti, bo to točno mesec dni po položitvi temeljnega kamna (20. 9.) za izgradnjo novega gasilskega doma Moste.
Že prvi teden je bilo potem slabo vreme; ne najbolj naklonjeno delu
na terenu. Opravljena pa je bila zakoličba. Drugi teden je bil opravljen
izkop za podložni beton, tretji teden so delavci SGP Graditelj že pripravili vse za temeljno ploščo. Podjetji KPK Kamnik in TGM Kosirnik
sta uredila priključek za vodovodno omrežje. V četrtem tednu so že
začeli »rasti« temelji, v petem tednu pa so bili tudi zgrajeni.
V PGD Moste pravijo:
»Pozdravljamo »babje poletje« (včasih smo mu rekli tudi
»indijansko poletje« v tem času) in naj traja do januarja, ko je
po programu gradnje že predvidena izdelava strehe.«
Naj se uresniči. Pomagamo pa lahko tudi vsi skupaj s tako imenovanim SMS darovanjem (donacijo).

SMS darovanje
Projekt izgradnje novega gasilskega doma lahko podprete preko
SMS darovanja (donacije) - 5 EUR in sicer pošljete SMS sporočilo
MOSTE5 na 1919. S tem prispevate 5 EUR k izgradnji novega gasilskega doma.
Kako pošljete sporočilo o darovanju (donaciji):
Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo MOSTE5 na številko
1919 in prispevali boste 5 EUR za izgradnjo.
Prispevajo
lahko
uporabniki mobilnih
storitev
Telekoma
Slovenije, Izimobila,
Telemacha, A, T2.
Pravila in pogoji za
sodelovanje pri storitvi
SMS-donacija so objavljeni na spletni
strani www.pgd-moste.si/sms-donacija
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Dekleta in fantje Komende najboljši
Zadnji teden v septembru je Osnovna šola Komenda Moste v sodelovanju z Orientacijskim klubom Komenda gostila Državno šolsko prvenstvo
v orientacijskem teku. Po pozdravnem nagovoru pomočnice ravnateljice
Barbare Janežič Bizant in predstavnika Zavoda Planice, je zbrane nagovoril tudi župan Stanislav Poglajen. Slednji je vsem udeležencem zaželel, da bi čim hitreje našli kontrolne točke na progah, ki jih je strasiral
Jernej Zorman. Po kratkem glasbenem programu, v katerem so navdušila dekleta z venčkom pesmi, ki so ji zaigrale z zvočnimi palicami, je
sledila kratka predstavitev poteka tekmovanja. Več kot 300 učencev in
dijakov iz 39 slovenskih osnovnih in srednjih šol, se je nato odpravilo
na start. V slabi uri in pol so se na startu zvrstili prav vsi.
Čeprav je največji uspeh, ki ga prinaša aktivna vadba, zdravje otrok,
so pomembne tudi medalje, ki so jih osvojili. Učenci OŠ Komenda
Moste so bili zelo uspešni – med vsemi osnovnošolci so dekleta in fantje
osvojili skupno 1. mesto. Med učenci do petega razreda so ekipno 1.
mesto osvojili učenci v postavi petošolca Nejc Trunk in Vito Luka Švigelj ter drugošolec Drejc Malus. Za njimi niso prav nič zaostajale
učenke do petega razreda v postavi petošolki Patricija Kern in Zala Mia
Švigelj ter četrtošolka Naja Lončar in učenke do devetega razreda Tina
Kern, Nika Ravnikar, Hana Dacar, ki so prav tako osvojile prvo mesto v
svoji kategoriji. Starejši
učenci (sedmošolca Tilen Zupan in Nejc
Turk) in najstarejši
učenci (osmošolec Rok
Kern ter devetošolca
Domen Žurbi in Domen Štebe) pa so
osvojili 3. mesto.
V posamični katego-
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riji sta državna prvaka postala devetošolec Domen Žurbi in sedmošolka
Lucija Kavčič. Drugo mesto sta osvojila petošolec Nejc Trunk in sedmošolec Tilen Zupan,
tretje mesto posamično
pa so osvojili Nejc
Turk iz sedmega razreda, Patricija Kern iz
petega razreda, sedmošolka Vita Malus in
devetošolka Tina Kern.
Tudi med dijaki do
tretjega letnika so med
ekipami na najvišji
stopnički blesteli komendski orientacisti
Matic Blaž, Žan Ravnikar in Jure Kavčič - člani ekipe Gimnazije in srednje šole Rudolfa
Maistra. Med dijakinjami je v posamični kategoriji zmagala obetavna
komendska orientacistka Zala Zavrl.
Vsem iskreno čestitamo!
Irena Hacin Kölner in Romana Zupan

Uspešni na Soriški in Rogli

Po pestrem orientacijskem septembru smo
tudi oktober pričeli
orientacijsko. Že v nedeljo, 1. 10. 2017, smo
se udeležili Državnega
prvenstvo na srednjih
progah, tokrat na Soriški planini. Za dobro
uvrstitev je bila pomembna predvsem kondicija in pa kar nekaj orientacijskih spretnosti in
natančnosti predvsem na vzhodnem delu karte Lajnar in Dravh. Vreme
je poskrbelo za pravo jesensko vzdušje, pa tudi naši oranžni dresi so se
prav lepo podali k jesenskim barvam. Napeta tekma je prinesla odlične
rezultate in kar šest novih državnih prvakov iz Orientacijskega kluba
Komenda.
V kategoriji M10 je slavil Jan Cokan, v M12 je bila naša dvojna
zmaga, 1. mesto Tilen Zupan in 2. mesto Luka Seljak. V M16 je Domen
Kavčič premagal vse konkurente in zmagal. Med dekleti smo stopničke
osvojili v čisto vsaki kategoriji. Vse konkurentke je v Ž12 premagala
Vita Malus, v Ž16 Katja Babič, v Ž18 Polona Jezeršek, v elitni kategoriji pa je Monika Ravnikar osvojila odlično tretje mesto.
Po tekmi so nekateri prečudovit dan izkoristili za nabiranje kondicije
po okoliških hribih s prelepim razgledom in z mislijo na že novo SOL
tekmo teden kasneje na Rogli. Ponovno smo na več kot 1000 metrih
višine preživeli prečudovit sončen dan, vendar z malo nižjimi temperaturami, ki pa nas niso ustavile pred progo.
Zanimiv teren, prelepo rastje, klanci… vse je bilo popolno, le še kakšna goba bi se morala najti. Vse to je poskrbelo za odlične rezultate
članov našega kluba. Znova nekaj prvih mest, in sicer v kategoriji MŽ10
ponovno prvi Jan Cokan, trojna zmaga v M12, prvi Tilen Zupan, drugi

Nejc Turk in tretji Luka Seljak, v M16 je spet vse premagal Domen
Kavčič. V starejših kategorijah sta si na zmagovalnem odru v M21B
družbo delala Borut Seljak ter Franc Malus, med dekleti v Ž21B pa
Romana Zupan, Alenka Vuga Seljak in Petra Paradiž. Med mlajšimi
dekleti je za veselje poskrbela v Ž12 Vita Malus, v Ž14 še ena trojna
zmaga Tine Kern, Nike Ravnikar ter Katje Babič in še v elitni kategoriji drugo mesto za Polono Jezeršek.
Po še enem prečudovitem dnevu z izvrstnimi rezultati nas je čakala še
dolga vožnja domov, tokrat z mislijo o državni tekmi sprint štafet čez
dva tedna v Kranju, v organizaciji našega kluba.

Aplenca se smeje
Moški v veleblagovnici nagovori simpatično žensko:
»Med nakupi sem izgubil ženo. Imate morda nekaj
minut časa zame?«
»Kaj pa imam jaz s tem?« ga vpraša začudeno.
»Vedno, kadar sem v družbi z drugo žensko, se od nekod pojavi
moja žena.«
Sosedi se pogovarjata in prva se pohvali:
»Kmalu bomo stanovali v lepšem okolju!«
Druga reče:
»In mi v mirnejšem okolju!«
»Ah, torej se boste tudi vi preselili?«
»Ne, mi ostanemo tukaj!«
»Janez, mi posodiš 100 €, prosim? Ampak bodi diskreten,
ne govori okoli.«
»Ne skrbi, Tone, nič nisem slišal!«
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Videokamera na večstanovanjski hiši

Eden od etažnih lastnikov je pred vhod
v večstanovanjsko stavbo samovoljno
namestil videokamero. Tako snema celotno dogajanje pred vhodom, na parkirišču in otroškem igrišču – vse v solastnini vseh etažnih lastnikov. Ostali
etažni lastniki se z namestitvijo videokamere ne strinjajo. Kako lahko dosežemo, da bo videokamera odstranjena?
Pogoje za uvedbo videonadzora določa
Zakon o varovanju osebnih podatkov (v
nadaljevanju ZVOP-1). Videonadzor se v
večstanovanjski stavbi lahko uvede le,
Irena Hacin Kölner
kadar je to potrebno za varnost ljudi in
premoženja. Za uvedbo videonadzora v večstanovanjski stavbi je
potrebna pisna privolitev solastnikov, ki imajo v lasti več kot 70 odstotkov solastniških deležev (pri stavbah v etažni lastnini se zahteva
privolitev etažnih lastnikov, ki imajo skupaj več kot 70- odstotni solastniški delež na skupnih delih in napravah) (76. člen ZVOP-1). Tako visoka stopnja soglasja je določena zato, ker gre za močan poseg v posameznikovo pravico do zasebnosti. Nadalje je v zakonu določeno, da se
lahko nadzoruje le dostop do vhodov in izhodov večstanovanjskih
stavb ter skupne prostore stavbe. Deﬁnicija skupnih prostorov je določena v 1. odst. 5. člena Stanovanjskega zakona – to so stopnišča, vhodni
vetrolovi, hodniki, kolesarnice, pralnice, sušilnice, skupne kleti, zaklonišča, [..], prostori za odlaganje odpadkov in drugi prostori, ki so namenjeni skupni rabi etažnih lastnikov (dovozi, klančnine in podobno), zemlji-

POD DROBNOGLEDOM

Med

Sladko in viskozno tekočino, ki jo čebele
proizvajajo iz cvetličnega nektarja, poznamo kot med. Tradicija nabiranja medu
je med ljudmi že zelo dolga, kar dokazujejo tudi stenske upodobitve človeka, ki
nabira med, stare več kot 8000 let, ki so
jih odkrili v jamah v bližini Valencije.
Cvetlični medovi nastajajo iz cvetličnega nektarja ali medičine. Cvetovi rastlin, ki jih oprašujejo žuželke, imajo
posebne žleze, imenovane medovniki, ki
izločajo nektar, s katerim privabijo svoje
opraševalce. Sestava nektarja je odvisna
Blaž Filipič
od vrste rastline, od njega pa nato tudi
vrsta medu. Čebele nabiralke nektar prenesejo v panj, kjer ga mlade
čebele izsušijo, da se zgosti. Čebele gostijo med tako, da kapljice medičine večkrat pogoltnejo, izbljuvajo in nato spet pogoltnejo, medtem pa
se le-ta tudi suši na zraku. Obenem v med tudi vnesejo številne encime,
ki predelajo sladkorno sestavo medičine. Čebele nato med shranijo v
satju, kjer ta nadalje zori, dokler ni primeren za točenje.
Med ima gostoto 1500 kg/m3, kar nam pove, da kubični meter medu
tehta tono in pol, to pomeni da je kar 50 % gostejši kot voda. Kadar med

OLGIN KOTIČEK

Olga Hace
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šče, na katerem stoji stavba pa tudi drugo zemljišče, na katerem so
izpolnjeni pogoji lastništva. Prepovedano je nadzorovati vhode v posamezna stanovanja, dvigala in hišniško stanovanje in hišniško delavnico.
Posameznik, ki ugotovi, da so kršene njegove pravice, določene z
ZVOP-1, lahko zahteva sodno varstvo ves čas, dokler kršitev traja. Če je
kršitev prenehala, lahko posameznik vloži tožbo za ugotovitev, da je kršitev
obstajala, če mu v zvezi s kršitvijo ni zagotovljeno drugo sodno varstvo.
Če je etažni lastnik samovoljno namestil videokamero, je lahko za
svoje dejanje odgovoren odškodninsko in kazensko. Upoštevaje 134.
člen Obligacijskega zakonika ima vsakdo pravico zahtevati od sodišča, da odredi prenehanje dejanja (v obravnavanem primeru videonadzora), s katerim se krši nedotakljivost človekove osebnosti, osebnega
in družinskega življenja ali kakšna druga osebnostna pravica. Sodišče
lahko odredi, da mora kršitelj, v primeru, da kršitve ne odpravi, prizadetemu posamezniku plačati določen denarni znesek – gre za posebej
urejen primer sodnih penalov. Svetujemo vam, da uporabite to možnost.
V hujših primerih gre lahko tudi za sum storitve kaznivega dejanja
neupravičenega slikovnega snemanja po 138. členu KZ-1. Kdor namreč neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega
ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
enega leta. Pregon se začne na predlog. Za kaznivo dejanje, za katero se
storilec preganja na predlog, je treba predlog podati v treh mesecih od
dneva, ko je upravičenec zvedel za kaznivo dejanje in storilca.
Odvetnica mag. Irena Hacin Kölner
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.kolner-odvetnik.
preide iz tekočega v trdno agregatno stanje, pravimo da kristalizira. S
segrevanjem do 40 stopinj Celzija ga povrnemo v tekoče stanje in še
vedno ohranimo večino njegovih zdravilnih lastnosti. Da med ohrani
čim več zdravilnih lastnosti ga zato ne vmešavamo v prevroč čaj.
Zaradi majhne vsebnosti vlage (okrog 15%) in velike koncentracije
sladkorja, se v medu zelo težko razvijajo mikroorganizmi, kar med varuje pred kvarljivostjo.
Vsebuje slabih 80% enostavnih sladkorjev (sadni in grozdni sladkor)
ter nekaj saharoze, laktoze in maltoze. V medu so tudi nekateri minerali
(kalcij, kalij, natrij, magnezij, železo, baker, mangan in fosfor). Z minerali so bogatejše temne vrste medu. Od vitaminov najdemo v sledovih v
medu vitamin /V medu najdemo tudi sledi vitaminov B1, B2, B6, C,
tako folno in/kot pantotensko kislino, ter protibakterijske snovi. V medu
so tudi encimi, ki jih izločajo čebele iz svojih goltnih in slinskih žlez. Ti
encimi so beljakovine, ki pospešujejo hitrost speciﬁčnih kemičnih reakcij v živih organizmih in sodelujejo pri presnovi hrane, ter pomagajo pri
boljšemu izkoriščanju zaužitih hranil.
V prihajajočih hladnih dnevih nas topel čaj lahko prijetno pogreje.
Namesto s sladkorjem,
pa ga raje posladkajmo INŠTRUKCIJE MAT, FIZ in KEM
IZOBRAŽEVNJE PREM, Blaž Filipič, s.p.
z medom.
Gmajnica 21, 1218 Komenda
Blaž Flipič
031 361 305, www.prem.si

Za vse generacije
Kostanj v zmernih količinah lahko jemo
vsi, otroci in starejši, saj vsebuje malo
maščob in sladkorja, veliko ogljikovih hidratov, je bogat vir folne kisline, vitaminov
skupine B, vsebuje kalij, kalcij in magnezij. Pospešuje krvni obtok, krepi želodec,
jetra in ledvice, greje naše telo od znotraj
in nas tako pripravi na hladne dni. Kostanja
naj se izogibajo nosečnice, doječe matere
in vsi, ki imajo epilepsijo. Kadar kuhamo
kostanj, v vodo dodamo ščep soli. Kostanj
ima potem bolj žlahten okus. H kuhanemu
kostanju se prileže skodelica toplega mle-

ka. Kostanj in mleko je bila hrena v jesenskem času starejše generacije.
V moderni obliki si danes privoščimo pečeni kostanj ob kozarcu kuhanega vina ali jabolčnika.
Iz kostanja lahko pripravimo tudi pire. Uporabimo ga kot nadev za sladice,
kateremu dodamo še rozine. Sam pire postrežemo kot samostojno sladico.
KOSTANJEV PIRE: kuhan in dvakrat olupljen kostanj, sladka smetana ali mleko, ščep cimeta in kakav. Kostanj pretlačimo, dodamo cimet
in kakav in dolijemo toliko smetane ali mleka, da je rahlo tekoče. Preložimo v kozarce in okrasimo z naribano čokolado. Na dno kozarca lahko
dodamo narezano hruško ali jabolko. Tako dobimo dva različna okusa
in izgleda sladice.
Privoščite si okus jeseni!
Olga Hace
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Nadaljevanje iz prejšnje številke

Prihodnje leto bo osemdeseta obletnica Doma v Komendi. Pričevanja zbira Stane Zarnik.
Spomin mu seže leta nazaj in obudi
predstave, ki so jih v tistih letih pripravili pod režisersko roko Valterja
Horvata. Odigrali so igre: Kaj ti
mar, Micki je treba moža, Kam iz
zadreg. Vsako leto po eno, Horvat
jih je na oder postavil preko trideset.
Režiser je imel potrebna znanja iz
režije, ki jih je pridobil na usposabljanju za režiserje, v Ljubljani. Posamezno igro so odigrali tudi po 12
krat, igrali so cel vikend, od petka
do nedelje in to kar nekaj vikendov
zapovrstjo. Šminke, lasulje so bile
iz uvoza. Pri nas se tega ni dalo kupiti. Zato je moral pretihotapiti svoj
denar (če bi mu ga slučajno našli in
Darko Hacin
vzeli) čez mejo in nazaj grede nakupljeno. Takratne meje so bile posebno negativno doživetje. Cariniki in
miličniki so nas obravnavali kot krive, kot tihotapce in so tako ravnali z
nami. To nam nikoli ni vzelo poguma in v pravo veselje nam je bilo, da
smo več ali manj uspešno potovali v potrošniški Zahod in preko meje
prinesli marsikakšno, še posebno tehnično stvar. Trst je bil, po tovrstnih
nakupih (kar nismo mogli kupiti v Sloveniji), dejansko naš, slovenski.
Vsako leto so odigrali za Dan žena igro Mati in sicer en dan preje
najprej za ženske v Stolu (ob 13. uri), popoldne na Vegradu (ob 16. uri),
zvečer (ob 19. uri) pa za profesorice Srednješolskega centra Rudolfa
Maistra. Tri v enem dnevu (leta 1982). Za osmi marec pa doma, v Domu
Komenda za domače žene in matere. V letu 1983 smo igrali učiteljicam
Osnovne šole Komenda – Moste (ob 14. uri), popoldne ob 16. uri v
Vodicah, zvečer pa še v Domu v Komendi, ko so žene sedele na novih

stolih. Vsakokrat so igrali predstavo Mati.
Pretirana uspešnost prosvetnega društva se je morala na slovenski
način končati. Novi predsednik krajevne skupnosti mu je poočital
uspešno vodenje društva in se tudi dotaknil ﬁnanc, izdatkov. Vsi, ki so
sodelovali pri igrah, teh pa je bilo okrog 30, so bili po predstavi povabljeni v eno od krajevnih gostiln (na Gmajnico - Zvonka, v Komendo Ivanka, v Moste - Olga). Vsaka od gostink jim je vedno kaj primaknila,
dala zastonj in so se radi vračali, enkrat k eni, drugič k drugi. To se ni
dalo spregledati, še zlasti pa ne zelo uspešnega skupinskega dela. Sklical
je sestanek prosvetnega društva in predlagal pregled blagajniške knjige.
Na sestanek predsednika KS, navkljub povabilu, ni bilo. Franc Zadrgal
in Nande Vode sta pregledala ﬁnančno poslovanje društva in na pregledano nista imela pripomb. Tako je lahko vodstvo (Hacin, Horvat, Zmrzlikar, Lah) odstopilo in prosveto sta prevzela predsednik Anton Jagodic
in tajnik Janez Štrcin (oba sta bila aktivna v pevskem zboru).
Med gradbenimi deli Doma ne pozabi omeniti še obnovo kleti. Zabetonirali so tla, Srečo Krmavnar iz Komende mu je »posodil« vse takrat
pri njem zaposlene delavce za izvedbo betoniranja. Milan Prelog iz
Podboršta je prostovoljno in brezplačno izvedel hidroizolacijo in prostori so bili primerni za drvarnice, ki so bile do takrat v lopi pri Domu.
Po odstranitvi dotrajanih lop je bil izgled Doma in njegove okolice bistveno drugačen. Prav tako mu je ostalo v spominu prizadevanje Komendčanov (dekana Nikolaja Pavliča, Marjana Žnidarja in pričevalca)
za vključitev Plečnikovega oltarja med spomenike 1. kategorije na republiški ravni. Ob veliki strokovni pomoči Mirine Zupančič jim je to
uspelo na skupščini območne kulturne skupnosti Ljubljana, na kateri je
sodeloval kot delegat Komende. Oltar je bil uvrščen med kulturne spomenike državnega pomena in obnova oltarja je bila ﬁnancirana iz državnih sredstev. Jelovškov oltar in kip sv. Petra sta bila restavrirana v letih
1981/1982. O tem se ni kaj dosti govorilo, meni pa, da je imel pri tem
veliko zaslug Marjan Žnidar iz Klanca.

Jože Lah
Jože LAH, roj. leta 1932, na Klancu, se spominja izgradnje veličastne zgradbe v Komendi. Oče, prav tako
Jože, je zidaril in ga je lahko včasih pospremil na delovišče. Ko je oče delal, opravljal obvezna dela kuluk1
– narečno kulag, je tudi sam pomagal. Podajal je
opeko. (V socialistični Jugoslaviji se je tovrstnemu
delu reklo udarništvo, »prostovoljno« neplačano delo). Oče je hodil v delovodsko gradbeno šolo. Izučil
naj bi se za zidarskega mojstra, vendar mu učenje ni
šlo najbolje od rok in do mojstrskega izpita ni prišel.
Bil je sošolec Boštjana Belcijana. Opeko so moški
podajali v višja nadstropja s posebno oblikovano
kratko desko - lopatico z ročajem. Opeko je bilo potrebno postaviti na desko, z desko je možakar vrgel
zidarsko opeko v nadstropje, kjer jo je ujel drug moški. Veliko dela je bilo opravljenega prostovoljno, v Jože Lah
kuluk. Tudi prevoz opeke. Opeko so vozili iz Vodic.
Delo sta vodila občinska veljaka Andrej Mejač in Ivan Štrcin, organizirala pa zidarski mojster in projektant Boštjan Belcijan iz Gore (rojen v
Suhadolah, Žebovc) in tesar Anton Štebe iz Most. Vsak od njih je imel
tudi do 40 zaposlenih, torej za tiste čase in dandanes (za občino Komenda) zelo velika podjetja. Belcijan je sprojektiral veliko hiš, gospodarskih
poslopij, toplarjev v Komendi in okolic, v Ljubljani. Svoj pečat je pustil
na Jesenicah, na Golici, bil je zelo poznan in priznan mojster.
Na prostoru, kjer so zgradili Dom, je bila pred tem lesena hiša, po
domače se je reklo Pri Kurjek. Otroci so se pogosto potikali po delovišču, včasih so poprijeli za delo, kolikor so pač zmogli, največkrat pa so
se igrali in raziskovali. Vendar samo do mraka. Še pred večernim zvonjenjem so morali biti doma. Jože se spomni, da jih je enkrat napodil
1 v stari Jugoslaviji obvezno neplačano delo, zlasti pri delanju, popravljanju
cest, poti: SSKJ, http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_
testa&expression=Ca&hs=14306

Lovro Lukan - Voranc (Križan z gromkim glasom)
rekoč: bežite, sedaj se bomo tepli. Lukan je bil poznan
kot spreten orodjar, oblikovalec kovin, saj je sam naredil kolo in se po enem kolesu iz Križa pripeljal v
Komendo. Delal je tudi letalo in še marsikaj, kar je
bilo povezano s tehniko in s tehničnim znanjem. Med
2. svetovno vojno, ko so morali kmetje prisilno oddajati seno, je bilo v Kamniku večkrat pripeljanih cela
vrsta voz naloženih s senom. Na enem od teh dogodkov je Lovro šel v kamniško trgovino z železnino,
kupil železne grablje in pograbil seno okrog vseh vozov. Dejal je, da bo za nemške kljusete to seno prav
tako dobro kot tisto, ki je bilo na vozu.
Nasproti vhoda v gostilno je bil predviden prostor za
kurilnico. Dolgo je ostal neizdelan, brez ometa. Vendar
postavitve kurilnice, načrtovane v projektih, niso realizirali. V eni od garderob Doma je bila po 2. svetovni
vojni prašičja kuhinja. Pomanjkanje je bilo veliko, zato so stanovalci izkoristili vse dane možnosti. Jože je povedal, da je imel priložnost in čast sodelovati na dogodku, blagoslovitvi Doma. Podmladek Orlov, katerih član
je bil, je imel nastop, tek v vrečah. Za nastop jih je pripravil Ivan Žnidar.
Pod odrom dvorane je bila telovadnica s potrebnim orodjem. Med
orodnimi telovadci je bil tudi Ivan Žnidar (R'muš) iz Suhadol. Skrbel je
tudi za podmladek, otroke in jih k Orlom novačil z brezplačnim striženjem. Mlade telovadce je strigel na »balin«, v čisto, kar je bilo najbolj
enostavno striženje. Telovadno orodje ima prav tako svojo zgodovino.
Med vojno so Dom zasedli Nemci in so prostor pod dvorano uporabili
za svoje potrebe. Vsled tega so orodje odpeljali v Mengeš, od koder ga
je sogovornik Jože Lah pripeljal nazaj v Komendo. Ko je telovadnico ob
veliki poplavi zalila voda, jih je, po predhodnem dogovoru s hišnikom
Milanom Završnikom, odpeljal v telovadnico osnovne šole, v Moste.
nadaljevanje v naslednji številki

1155

KRONIKA

Aplenca

Glasilo občine Komenda 10/2017

SPV - Iz načrta šolskih poti

Šolar – pešec
meniti približajočim se vozilom, da se ta ustavijo in šele nato šolar
varno prečka cesto. Priporočamo, da šolar prečkanje predhodno naznani
z dvignjeno roko.
• Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole
ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi
otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki
oziroma rejniki otroka.
Dostop do načrta šolskih poti:
https://drive.google.com/open?id=1NRFzuacTTdaF7gfCh6o0942AKo8
https://drive.google.com/open?id=1t58Ysxn1akyuyxHcY5AD5k18kQU
Bernarda Hozjan, predsednica SPV Komenda

• Šolar - pešec mora uporabljati prometne površine, namenjene
hoji pešcev. Načrt šolskih poti opredeljuje varnejše poti do šole in poudarja nevarnejša, bolj izpostavljena mesta na šolskih poteh.
• Šolar – pešec se mora pred prečkanjem ceste vedno ustaviti.
Preden stopi na vozišče, preveri, ali se mu približujejo vozila, na način,
da pogleda levo, desno in še enkrat levo.
Prečkanje ceste med parkiranimi vozili odsvetujemo (v primeru če ni
v bližini prehodov za pešce, naj šolar prečka cesto za zadnjim parkiranim avtomobilom).
• Šolar – pešec naj uporablja prehode za pešce. Na semaforiziranih
prehodih za pešce mora počakati na zeleno luč za pešce in se prepričati
s pogledom levo-desno,da so vozniki resnično ustavili. Na ostalih (nesemaforiziranih) prehodih je potrebno, poleg naštetega, pozornost na-

Pestra in zanimivo razporejena črna kronika
- Začela se je zanimivo razporejena črna kronika v začetku meseca (2.
9.) in to na glas, kot dokaz, da ne gre za dogodek »kar tako.« In kje? Ja
na Podborštu. Kaže pa, da je nekdo vseeno preveč glasno navijal svoj
užitek, ker je dobil plačilni nalog.
- Že naslednji dan (3.9.) pa je potem še zagorelo na Publicusu v Suhadolah. Poklicana patrulja je ugotovila, da so se vnele smeti. Potem pa so
gasilci poskrbeli, da se vse skupaj ni razplamtelo v še en požar, ki so se
v zadnjem času, kot da bi se postavili v vrsto, kdaj bo naslednji. Ha,
gasilci so ga zadušili, da so razkopali smeti.
- Ni znano, kaj je mislil voznik, ki ni imel vozniškega dovoljenja v
Mostah 6. 9. Skoraj zagotovo pa se mu je »posvetilo«, ko so mu odpe-

Odšli so…

Marija Petrič, Breg pri Komendi 3, stara 95 let
Miroslava Rambow, Komenda, Kranjska pot 1, stara 85 let
Alojzij Biščak, Suhadole 33, star 56 let

ljali vozilo v hrambo na MNZ. Najbrž vse skupaj ne bo ravno zastonj.
- Kaže, da je na območju Most toliko divjadi, da znaki, previdne vožnje voznikov in skrb za varne ceste nič ne zaležejo.12.9. je bila prvič
povožena divjad, drugič pa 29. 9., ko je menda celo zbežala, lastniku
vozila pa povzročila materialno škodo. In to prvič v jutranjih urah, ko
niti ne veš, kje bi na vse zgodaj iskal mehanika. Zvečer je menda malo
lažje.
- Ne vem, kaj nekateri vidijo v kolesih znamke Gense in to bele barve.
Tebi nič meni nič, ga je nekdo enostavno vzel pri trgovini Tuš v Mostah
12.9. v času od 8. 9. do 9. 9. Hm, in to bele barve, le kaj mu bo.
- 21.9 dopoldne je bila nevarna vzvratna vožnja voznika na Glavarjevi cesti v Komendi. Trčil je v kolesarko, da je padla po vozišču. Na
Policiji so zapisali, da je voznik dobil plačilni nalog zaradi nepravilne
vzvratne vožnje.
- Pa še poučno vzgojni nasvet. Ne spoštovati starša je grdo; pa še
plačilni nalog po ZJRM-1 lahko dobiš; kot tisti na Klancu 29. 9.
-aže
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Vse kar delaš, delaj z ljubeznijo (2)

nadaljevanje iz prejšnje številke

(1Kor, 16 - LET ALL THAT YOU DO BE DONE IN LOVE)
pa deset se bom vrnila in še enkrat
objela vse otroke ter z njimi zapela
vse pesmice in banse, ki so se jih
naučili in jih neprestano prepevali,
čeprav so bile v slovenščini. Malgaši ti ukradejo srce. Takšni pač so.
Ljubeči, nasmejani in veseli, saj je
veselje izraz notranje sreče in Božje
ljubezni, ki pa je Malgašem ne
zmanjka.
Ob koncu mojega prvega velikega prostovoljnega dela bi se rada
zahvalila vsem župnijam, ki so nas
sprejele z odprtim srcem, da smo
lahko zbirali sredstva za misijonarje, vsem podjetjem in posameznikom, ki so nas in nas še podpirajo.
Brez vas bi bilo naše prostovoljno
delo nemogoče. Misaotra (hvala).
P.S. Predstavitev najinega prostovoljnega dela bo v oktobru. Točen datum in ura bo sporočena naknadno.
Monika Ravnikar
Naše glavno poslanstvo so bili oratoriji na različnih lokacijah. Poleg
svetovno znanega Pedra Opeke smo obiskali še štiri slovenske misijonarje: Toneta Kerina, ki zase pravi, da živi tam, kjer ni ne Boga in ne
hudiča pa še malo desno; Janeza Krmelja, ki kljub svoji mirnosti brez
oklevanja z rešilcem zapelje po kamnih v reko, da jo prečka, da se pripelje do svoje podružnice, ki so jo januarja lopovi iz hudobije požgali;
Janija Meseca, ki poje tako dobro (če ne še bolje) in s srcem kot pravi
Malgaš. Pri njem deluje in mu pomaga tudi laiški misijonar Matevž
Strajnar. Za konec smo obiskali še misijon, kjer deluje Jože Adamič, ki
pravi, da mora biti misijonar, da se obdrži na Madagaskarju ali umetnik
ali pa norec. Zase pravi, da je norec.
Pri vsakem izmed njih smo imeli vsaj en oratorij, na katerem je bilo
med 300 in 400 otrok, skupaj več kot 2100 otrok na šestih oratorijih.
Udeležbo na njih so si otroci prislužili z opravljenim posebnim izpitom
pri misijonarjih. V vas, kjer je potekal oratorij, so otroci prepešačili
tudi več kot 10 km. Tu so potem ostali ves čas oratorija. Tudi malgaški
otoci so imeli podoben oratorijski dan kot ga imajo njihovi slovenski
vrstniki. Zjutraj jutranja maša, nato dramska igrica o izgubljenem sinu
in kateheza, pri kateri smo spoznavali ljubezen in odpuščanje v družini.
Imeli smo tudi ustvarjalne delavnice, na katerih so otroci izdelovali
cofke in angelčke iz volne, papirnate vetrnice in odtisovali svoje dlani
na veliko platno. Tudi malgaški otroci so se podobno kot slovenski
zelo veselili velike igre, brez katere tudi na Madagaskarju ne gre. Najbrž se boste nasmehnili, če vam povem, kako so le te izgledale. Igrali
smo se gnilo jajce, črnega moža ali pa štafetne igre. Evropski mladini
bi bilo to sila »bedno« in »brez veze«, Malgaši pa bi se lahko igrali te
igre dan in noč.
Žal so oratoriji trajali le nekaj dni in slovo od otrok je bilo vedno
težje in težje, saj sem se tudi sama vedno bolj zavedala, da bo prišlo
tudi zadnje slovo. Ko sem na praznik Marijinega vnebovzetja (tik pred
našim odhodom domov) z malgaško deklico v naročju sedela v kamnolomu, ki je postal nekakšna katedrala, pri Pedrovi maši, sem si zaželela,
da bi lahko ustavila čas in bi objem ter veselo in srčno malgaško petje
trajalo večno. A na žalost se je maša bližala h koncu in v očeh so se mi
začele nabirati solze. Solze sreče in veselja za vse, kar sem doživela in
dobila ter se naučila od otrok v tem mesecu in pol, ki sem ga smela
preživeti med njimi. No, če priznam je bila vmes tudi kakšna solzica
žalosti, saj je bil čas za zadnji objem in veloma (adijo) brez rahampitso
(jutri), saj se naslednji dan ne bomo več videli. Mogoče čez leto, dve ali

Pozdrav iz Fatime

Sliko nam je prinesla v uredništvo Tončka Vidmar (iz Suhadol) s pozdravi bralcem Aplence. Letos je bila namreč skupaj s še eno gospo iz
Komende v Fatimi na Portugalskem. V skupini pa je bil tudi pomožni
škof Anton Jamnik. Tončka nam je tudi zaupala, da je bilo v Fatimi 19.
in 20. maja letos zelo lepo.
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S ŠOLSKIH KLOPI

ČE BI BIL/A JAZ UČITELJ/ICA...
Bi se večkrat odpeljali z avtobusom v živalski
vrt, da bi se veliko naučili. Jasna Zabret, 2. c
Bi spremenil urnik tako, da bi imeli v šoli samo
odmor. Luka Poje, 2. c
Bi imeli vsak dan igro s svojimi igračami.
Lili Strehar Pinčič, 2. c
Bi vsak dan jedli čokolado. Stella Saje, 2. c
Bi bili vedno brez domače naloge.
Blaž Bizjak, 2. c
Bi bila šola iz blazin, da bi lahko počivali.
Meta Kokol, 2. c
V šoli ne bi bilo pesmic in spraševanj.
Tamara Kralj, 2. c
Bi imela poseben odmor za spanje.
Nika Mohar, 2. c
Bi bila najboljša učiteljica. Naja Pavli, 2. c
Bi vsak dan brala pravljice. Kaja Černe, 2. c
Bi imeli neskončni odmor. Špela Bergant, 2. c
JEŽKI GREDO V SVET
V tednu otroka smo si učenci od 1. do 3. razreda ogledali gledališko predstavo Ježki gredo v
svet, ki so jo za nas zaigrali člani Gledališke
skupine VDC Črnomelj. Po predstavi so učenci
1. c razreda povedali, kaj jim je bilo najbolj
všeč.
ANTON ŠTUPAR: Najbolj mi je bila všeč
gosenica.
IZIDOR MALEŠ: Najbolj všeč mi je bila
sova, ker je pazila na mladičke in je vmes zaspala, potem pa so mali ježki odšli kar sami v
gozd.
TOM ŠALEJ: Najbolj mi je bila všeč čebela, ker je ježkom dala med, vendar so se ji ježki
pozabili zahvaliti.
NOEL ŽVEGLA: Všeč mi je bilo, ko je šla
mama ježevka nabrat sadje za svoje male ježke.
KLARA ERENT: Všeč mi je bila miška, ker
je nabirala lešnike.
TINKARA VISTER: Všeč mi je bilo, ko so
mali ježki spali.
KLARA LESJASK: Všeč so mi bili ježki,
ker so bili luštni.
GAJA OPLOTNIK: Všeč mi je bilo, ko je
šla mama ježevka po hrano za mladičke.
LOVRO GRKMAN: Všeč mi je bilo, ko je
sova spala na drevesu.
ELA AGOVIĆ: Opazila sem, da so nastopajoči nekoliko drugače govorili, dve gospe pa
sta imeli tudi drugačne obraze.

ŠPORTNI DAN
Zjutraj sem prišla v šolo in takoj smo imeli
malico. Potem smo peš odšli proti mlinčkom.
Hodili smo po gozdu in med potjo videli veliko
gob. Pot je bila zelo dolga. Ko smo prišli na
cilj, smo imeli dolg postanek.
Ana Vita Planinc, 3. č
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močnica ravnateljice ga. Lipar. Sledil je še ples
petošolk ter glasbena točka Tine in Nuše. Po
slavnostnem prerezu traku so učenke dale izjavo za RTV Slovenija, sledil je še ogled novih
prostorov in pogostitev.
Z nadzidkom se je v šoli razbremenila prostorska stiska in predvsem med odmori so hodniki veliko manj polni.
Ela Remic, Zara Šraj, 9. a

IZDELOVALI SMO AVTOMOBILČEK
V šoli smo na tehniškem dnevu izdelovali avtomobilček s pogonom na gumo. Najprej nam
je učiteljica dala navodila, potem smo žagali
les. Ko je bilo to narejeno, smo dali les na slamico in jo zataknili na gumico, nanjo pa še
balon, ki smo ga napihnili in spustili. Tako se
je avtomobilček odpeljal. Doma smo ga s
starši preizkusili in deloval je! Še danes se z
bratcem z njim igrava in tekmujeva.
Tinkara Starovasnik, 4. c
DRŽAVNO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE
V sredo, 27. septembra, se je v naši občini odvijalo državno šolsko tekmovanje v orientacijskem teku. Zjutraj sem se zbudil z mešanimi
občutki: bil sem nervozen, hkrati pa prepričan,
da bom progo pretekel odlično. Moja napetost
se je stopnjevala, saj sem moral v šolsko telovadnico priti šele ob pol desetih.
Po pozdravu učiteljev in organizatorjev nas
je točka z glasbenimi palicami kar malo pomirila. In krenili smo proti startu. Začel sem se
pripravljati in ogrevati, da bi bil na progi kar
najbolje pripravljen. Še pred tem sem Juretu in
Domnu razložil, kako poteka tekmovanje, saj
sta se ga udeležila prvič. Stopil sem na startni
prostor in tekma se je začela. Prvih nekaj kontrol mi je šlo zelo dobro, pri zadnjih treh pa me
je začela premagovati utrujenost, vendar sem
se zbral in odtekel po svojih zmožnostih. Ko
sem končal, sem bil zadovoljen, saj sem vedel,
da sem z izjemo ene napake progo pretekel
odlično. Tudi z rezultatom, petim mestom, sem
bil zadovoljen. Na podelitvi smo učenci naše
šole prejeli tudi
pokal za skupno
prvo mesto. Postavili smo ga na
vidno mesto v kabinet
učiteljev
športne vzgoje.
Rok Kern, 8. a
ODPRTJE NOVIH ŠOLSKIH PROSTOROV
V petek, 29. septembra, je naša šola uradno
dobila nove prostore.
Slovesnost so začeli godbeniki s slovensko
himno, s plesom pa so jo nadaljevali četrtošolci. Učenke krožka Orﬀov instrumentarij so nas
v svet glasbe popeljale z glasbenimi palicami.
Nagovorila sta nas župan g. Poglajen, in po-

KULTURNI DAN V KOSTANJEVICI NA KRKI
Zjutraj smo se v šoli zbrali prej kot običajno.
Vzeli smo malico in se odpeljali na Dolenjsko.
V Kostanjevici smo se razdelili v tri skupine,
vsaka skupina je imela svojega učitelja in vodiča.
Naša skupina si je v galeriji naprej ogledala
slike Toneta Kralja. Skupaj z vodičko smo poskušali odkrivati njihove pomene. Kasneje
smo dobili v roke učne liste, svinčnike in sestavljanke nekaterih del. Drugo delavnico smo
imeli v starem samostanskem delu. Na A3 list
smo risali vsak svoj motiv. Jaz sem si izbrala
podobe na stropu in stenah. Na tretji delavnici
pa smo izdelali doprsni kip sošolca ali sošolke.
Vsak je dobil svoj kos gline in lesen nožek za
pomoč.
Ko so z delom končale vse skupine, smo se
odpravili proti Komendi.
Maša Blatnik, 8. a
LJUBLJANSKE ZNAMENITOSTI, HIŠA
EKPERIMENTOV IN JERDSKI REAKTOR
Na začetku oktobra smo imeli tehniški dan,
tokrat smo šli v Ljubljani. Najprej smo se razdelili po skupinah. Moja je začela z ogledom
Hiše eksperimentov, kjer me je najbolj navdušila postelja iz žebljev. Nato smo odšli v center
Ljubljane, kjer smo si ogledali njene znamenitosti. Vsaka skupina je morala pripraviti predstavitev ene. Mi smo dobili Robbov vodnjak,
najbolj pa sem si zapomnil predstavitev Zmajskega mosta.
Sledil je še ogled jedrskega reaktorja v Podgorici. Ta del mi ni bil preveč všeč, a sem vseeno izvedel kar nekaj novega, kot je nastanek
α-, β-, μ-reakcije.
Čeprav sem bil že mnogokrat v Ljubljani,
me v svoji majhnosti vedno znova navdušuje s
svojo lepoto in raznolikostjo.
Pino Štern, 9. b
TEDEN OTROKA – POVABIMO SONCE V
ŠOLO
V tednu otroka, ki je potekal v prvem tednu
oktobra, so na naši šoli potekale raznovrstne
aktivnosti, ki so jih za učence pripravile Mateja Kruhar, Bernarda Hozjan in Bea De Cecco.
Učenci prve triade so si v sredo, 2. oktobra,
ogledali predstavo Ježki gredo v svet, ki so jo
odigrali varovanci VDC Črnomelj. V četrtek

Aplenca

S ŠOLSKIH KLOPI, SKAVTI

Kdo in kaj smo skavti?
Prve asociacije na skavte so najbrž taborni
ogenj, življenje v naravi, rutka, blato, šotori …
Skavti so seveda tudi vse od naštetega, vendar
ne samo to. Trudimo se, da bi prek skavtske
metode naši člani osebnostno rasli na različnih
področjih in postajali aktivni člani družbe.
Skavtska metoda je sestavljena iz osmih različnih elementov, ki se posamično uporabljajo
tudi v drugih izobraževalnih sistemih. Tako
vzgajamo preko dela v majhnih skupinah,
učenja z delom, skavtske obljube in zakonov,
osebnega napredovanja, simbolne govorice,
dejavnosti v naravi, dejavnega medgeneracijskega odnosa in služenja v družbi. V prihodnjih
številkah Aplence vam bomo bolj natančno
predstavili vsakega izmed naštetih elementov
in vam poskušali prikazati, kako metodo izvajamo v praksi.

Glasilo občine Komenda 10/2017

JAKEC 2017
14. in 15. oktobra se
je kar nekaj članov našega stega odpravilo na
Jakca. To je skavtsko
tekmovanje v orientaciji, ki ga vsako leto
organizira steg Logatec
1. del voditeljev v eni
skupini se je preizkusil
v orientaciji podnevi,
del našega NOPP je bil
dovolj drzen, da je tekmoval ponoči, del klana
pa je organizatorjem

Dogajalo se je …
ZAČETEK SKAVTSKEGA LETA
7. oktobra 2017 smo se skavti najprej dobili
po različnih vejah, potem pa smo se skupaj
zbrali na trgu pred cerkvijo ter tako uradno
začeli novo skavtsko leto. Po razdrtju kvadrata
smo se razdelili po vejah v 5 skupin ter hodili
po točkah, kjer smo mogli pokazati nekaj znanja, da smo dobili listke, ki smo jih sestavili in
ugotovili, kje je naša hrana. Ko smo pojedli,
smo imeli tradicionalno vlečenje vrvi. Tekmovali smo po različnih skupinah, potem pa je
bila ura že toliko, da smo se šli slikat, nato pa
smo se odpravili k maši. Po maši smo šli v kapelo, kjer smo si, tako kot vsako leto, ogledali
slike preteklega skavtskega leta. Po ogledu pa
smo dobili piškote in čaj.
Lana Smole, Zvita gazela

Ali ste vedeli …

pomagal tako, da je na točki
ocenjeval znanje Morsejeve
abecede tistih skupin, ki so
našle pot do njih. Ko smo si
v nedeljo po sveti maši in
razglasitvi rezultatov podelili vtise, smo se strinjali, da
je za nami prijeten in sproščen skavtski vikend.
Ana Kepic, Sončna koala
so jih s svojim branjem pravljic razveselili
učenci 7. in 8. razreda. Ker je bilo zanimanje
učencev, da bi brali mlajšim, res veliko, smo se
z ravnateljem vrtca Blažem Kölnerjem dogovorili, da učenci berejo izbrane knjige tudi vrtčevskim otrokom. Učenci so polni pozitivnih
vtisov pripovedovali o branju v skupinah in si
že rezervirali mesto za branje prihodnje šolsko
leto. Istega dne, na svetovni dan učiteljev, so
devetošolci tretjo šolsko uro prevzeli vlogo
učiteljev in poučevali v izbranem razredu.
Svoje nove vloge so vzeli zelo resno, nekaj dni
pred poučevanjem so se namreč z učitelji dogovorili o temi poučevanja. Pred uro je bilo pri

učencih zaznati kanček vznemirjenosti, treme,
a po uri so bili obrazi nasmejani, sproščeni in
večina se jih je v vlogi učitelja dobro počutila.
Učenci v Mostah so ustvarili skupno sliko
Drevo, ki je razstavljena v šoli, narejena pa je
iz prstnih odtisov vseh učencev, učenci šole v
Komendi pa so si izdelali lutke skrbi. To so
tradicionalne lutke iz Gvatemale, ki so po majevski legendi namenjene ljudem, predvsem
otrokom, ki zaradi skrbi ne morejo zaspati.
Druga triada učencev v Komendi se je pod
vodstvom športnih učiteljev pomerila v tekmovanju med dvema ognjema.
Zbiranje hrane, odej in igrač za zapuščene

… da je danes v skavtsko gibanje vključeno že
preko 40 milijonov mladih?
… da je v Sloveniji več kot 4500 skavtskih
voditeljev, ki delujejo v 71 stegih?
… da skavtski voditelj v povprečju opravi vsaj
390 ur prostovoljnega dela na leto?
… da je letos v stegu Komenda 1 dejavnih
točno 80 skavtov?

živali za Zavetišče Ljubljana traja dva tedna.
Že do sedaj je bil odziv otrok in njihovih staršev res izjemen. Hvala vsem, ki ste darovali.
Tradicionalni likovni in literarni natečaj z naslovom Povabimo sonce v šolo pa poteka do
decembra, ko na proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti nagrajenim učencem podelimo knjižne nagrade.
S plesno šolo Miki so se učenci prve triade
naučili ples, ki so ga v petek ob zaključku tedna
otroka skupaj zaplesali na dvorišču.
Zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali in
pomagali pri izpeljavi aktivnosti.
Mateja Kruhar, Bea De Cecco
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Šahovske novice
SVETOVNO PRVENSTVO MLADIH V
STANDARDNEM ŠAHU je bilo v Montevideu v Urugvaju od 17. do 26. septembra
2017. Jan Šubelj je v skupini dečkov do 14 let
osvojil 29. mesto s 6 točkami. Na tem tekmovanju je bivša naša šahistka Laura Unuk osvojila 1. mesto v skupini deklet do 18 let.

Udeleženci svetovnega prvenstva v Urugvaju
EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH
V STANDARDNEM ŠAHU je bilo v Mamaia v Romuniji od 5. do 14. septembra 2017.
Jan Marn je v skupini dečkov do 14 let osvojil
68. mesto s 4,5 točkami. Vesna Mihelič je v
skupini deklic do 12 let osvojila 37. mesto s 5
točkami.
FE 19 Citta' di Trieste - Italy je bilo v Trstu
od 2. do 9. septembra 2017. Teja Vidic je
osvojila 34. mesto.
PULA OPEN 2017 v Puli, od 9. do 16.
septembra 2017. Boris Skok je osvojil 50.
mesto s 5 točkami.
6. EKIPNO PRVENSTVO ZA FANTE
IN DEKLETA DO 12 LET ZA LETO 2017
je bilo v Kranju v nedeljo, 8. 10. 2017. V skupini dečkov smo nastopili s tremi ekipami.
Ekipa ŠK Komenda Popotnik (v postavi:
Jernej Zidar, Jure Žličar) je osvojila 3. mesto.
Ekipa ŠK Komenda Suma (v postavi: Gašper

Klemenčič, Filip Omladič Klanjšček, Bine
Markošek) je osvojila 15. mesto. Ekipa ŠK
Komenda Pogi (v postavi: Martin Perme, Pavle
Đokić, Teo Cimperman) je osvojila 22. mesto.
V skupini deklic je ekipa ŠK Komenda (v
postavi: Vesna Mihelič, Elma Halilovič) osvojila 1. mesto.

POKAL ŠZS 2017 2. turnir je bil v Ljubljani 18. 9. 2017. Blaž Debevec je osvojil 8.
mesto.
1. TURNIR MLADIH 2017/2018 v osnovni šoli Mengeš, v petek, 22. 9. 2017. Osvojili
smo 3. mesto Vesna Mihelič, 6. mesto Janez
Paternoster, 13. mesto Jure Žličar, 17. mesto
Martin Perme, 19. mesto Tinka Ferenc, 22.
mesto Jernej Zidar, 24. mesto Inti Maček.

Kadetska liga 12 let - 2017 Ekipa ŠK Komenda Popotnik, Jure Žličar, Jernej Zidar

1. turnir mladih 2017-2018 zmagovalci Leon
Škrbec, AnejŠiraj, Vesna Mihelič
8. TURNIR NAJMLAJŠIH 2017 v osnovni šoli Kolezija v Ljubljani v torek, 26. 9. 2017.
Osvojili smo 7. mesto Jure Žličar, 8. mesto
Bine Markošek, 11. mesto Jernej Zidar, 12.
mesto Inti Maček, 13. mesto Pavle Đokić, 14.
mesto Teo Cimperman, 17. mesto Filip Omladič Klanjšček, 18. mesto Martin Perme, 27.
mesto Lovro Križnič, 29. mesto Tina Križnič,
32. mesto Stanko Perme.

Kadetska liga 12 let -2017 Ekipa ŠK Komenda
Suma Klemenčič, Omladič Klanjšček Markošek

Kadetska liga 12 let - 2017 Zmagovalne ekipe
pri dečkih

Kadetska liga 12 let- 2017 Zmagovalne ekipe
pri dekletih
Kadetska liga 12 let - 2017 Ekipa deklet ŠK
Komenda Vesna Mihelič, Elma Halilovič

Kadetska liga 12 let - 2017 Ekipa ŠK Komenda Pogi Perme, Džokič Cimperman
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Kadetska liga 12 let - 2017 Vesna Mihelič,
Elma Halilovič, Jure Žličar, Jernej Zidar

8. turnir najmlajših 2017 zmagovalci Matic
Lavrenčič, Primož Marinč, Val Vodnik

8. turnir najmlajših 2017 zmagovalke Inti Maček, Taja Guid, Jerneja Grošelj
CIKLUS
TURNIRJEV
MLADIH
2017/2018 v Kranju v petek, 29. 9. 2017.
Osvojili smo 3. mesto Martin Perme, 11. mesto
Inti Maček.
POKAL ŠZS 2017 3. turnir je bil v Ljubljani 2. 10. 2017. Blaž Debevec je osvojil 9.
mesto.
Oktobra je v dvorani Prostovoljnega gasilskega društva Komenda II. članska liga-zahod,
v novembru bo III. članska liga-zahod in v decembru še IV. članska liga-zahod. Člani uspešno igrajo v Osrednji slovenski šahovski ligi.
Franc POGLAJEN

ZANIMIVOSTI

Aplenca
BALINANJE
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Memorial turnir za prijatelje

Balinarska sekcija Društva upokojencev Komenda organizira vsako leto
Memorialni turnir v spomin na društvene športne prijatelje. V petek, 8. oktobra, pa je bilo končano ligaško tekmovanje.
Tako so se v četrtek, 5. oktobra, zbrali mnogi, tudi udeleženci sosednjih
prijateljskih društev Kamnika, Mengša in Cerkelj. Tekmovalni prostor je bil
vzorno urejen, na mizi pa fotograﬁje pokojnih balinarjev, šopek in pokali.
Kar 14 ekip po dva tekmovalca se je zbralo in ob osmi uri zjutraj, po enominutnem molku, se je začelo tekmovanje, ki je brez prekinitev trajalo do petih
popoldne. Pokale so prejele prve štiri ekipe - Ivanka Žulič in Andreja
Rojko, Danica in Mirko Misja, Ciril Rogelj in Alfonz Hrovat ter Drago
Oblak in Tone Zarnik.
Čestitke zmagovalni ženski ekipi, družinski navezi in seveda tudi vsem
drugim tekmovalcem.
Že naslednji dan pa je bila na Količevem razglasitev rezultatov po koncu

PLESNI KLUB MIKI

tekmovanj v vseh treh ligah. Tekmovanja so se vrstila od pomladi do sedaj.
Med štirinajstimi ekipami v ligi nastopa Komenda kar s tremi ekipami, dve
moški ekipi in ena ženska. V prvi ligi smo z dvema ekipama osvojili tretje
in sedmo mesto. Ženska ekipa pa je bila v drugi ligi peta. Čestitke !
Za balinarje se igralna in tekmovalna sezona še ni končala. Čaka jih še
Martinov turnir. Če bo vreme in če balinišče še ne bo dobilo snežne odeje pa
bo Božični turnir.
Katja Tabernik

V svetovnem vrhu

Ples je glasba telesa. V plesnem
klubu MIKI pleše tudi kar nekaj
naših sokrajanov, uspehe nizajo
kar po tekočem traku.
Svetovno prvenstvo v Street
Dance Show (ulični ples) je bilo
na Češkem v mestu Usti nad Labem od 20. do 24. septembra letos. Naši sokrajani so nastopili Otroška formacija ovčke Na paši
zelo uspešno.
Plesni klub Miki pod vodstvom trenerjev Andraža
Mraka in Anje Jurič so v
Street dance formaciji – otroci
( stari 8 do 10 let) nastopili s
točko Na paši, osvojili prvo
mesto in tako postali svetovni
prvaki. V tej točki so plesali
Neo Erce, Neja Papež, Lara
Ferjuc in Maša Grkman.
V kategoriji Street dance
Mladinska formacija Prava zgodba Romea
show formacija – mladinci
in Julije

Angleščina v vrtcu
Naj za otroka ne bo obremenitev, naj bo prijeten začetek poti v večjezičnost!
Že iz davnega reka: več jezikov znaš, več veljaš, lahko razberemo, da je
znanje jezikov dandanes izjemnega pomena – še posebej kadar gre za
angleščino. Začetek jeseni, ko so vrtce in šole že polnile skupine otrok,
smo prejeli klic motivirane vzgojiteljice, članice ANGLIA SI in prof.
zgodnjega poučevanja angleščine, Saše Krawczyk. Njen nagovor je bil
naslednji:”Mislim, da bi morala v našem vrtcu izvajati še popoldanski
krožek angleščine, takega taprav’ga, za otroke. Kaj lahko naredimo skupaj?” Odgovorili smo in tako snujemo prvi KIDS CLUB v Sloveniji!
Poučevanje tujega jezika v zgodnjem otroštvu je dandanes zelo pogosto
priljubljena interesna dejavnost, a nemalokrat se dogaja, da se jezik poučuje neprimerno stopnji otrokovega razvoja in proti načelom zgodnjega poučevanja tujega jezika, ob uporabi učbenikov, delovnih zvezkov, pomanjkanju igre in naravnega usvajanja jezika. Izjemnega pomena je učiteljeva
kvaliﬁkacija, in sicer da zna učitelj uporabiti primerne metode; metodo
jezikovnih kopeli (CLIL), gibalnih aktivnosti (TPR) in interaktivnega pripovedovanja zgodb (storytelling) ter v pouk vnaša dejavnosti, ki otrokom
približajo tuj jezik z njim primernim načinom – kar je izključno igra.
Vse predšolske otroke iz Komende vabimo na urice angleškega jezika –
KIDS CLUB s Sašo Krawczyk, ki bodo potekale vsak torek ob 16.00 v
vrtcu Mehurčki.
Vabimo vas, da se nam 24. 10. 2017, ob 16. uri, pridružite na prvem,
brezplačnem srečanju! Prijave sprejemamo na Facebook dogodku KIDS
CLUB v VRTCU KOMENDA ali info@institut-iviz.org.
Ivana Mjacen, Inštitut IVIZ za ANGLIA SI

(stari 11 do 15 let) pa so s točko Prava zgodba Romea in Julije osvojili drugo
mesto in postali vice svetovni prvaki. Med njimi plešejo naši sokrajani Anai
Erce, Izabela Seršen in Nika Slajko.
Osvojeni naslovi in nagrade so rezultati trdih treningov zelo mladih naših
športnikov, polnih prilagajanj, discipline vsakega posebej in vseh skupaj v
skupini. Za dosežene uspehe jim s ponosom vsi skupaj čestitamo in iz srca
želimo še veliko takih uspehov in srečnih trenutkov v lepoti plesa.
Katja Tabernik

ČEBELA IN OSAT
Oktober 2017

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2017 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude na GSM 031 638
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net dajejo
lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo.
ČEBELA - Predsednik vseh
gasilcev v občini Komenda
je pred dnevi rekel, da gasilci znajo skupaj stopiti. Se
strinjam. V preteklosti so to
večkrat potrdili. Ko je bilo
na Gorenjskem še pet občin
in sedem s Kamnikom in
Domžalami, je bilo 130 ČEBELA za oktober 2017
krajevnih skupnosti in 150, morda še kakšno več, gasilskih društev. In
ne boste verjeli, vsi so imeli gasilske domove. Zato ni bojazni, da ga
tudi gasilci v Mostah ne bi zgradili. Že to, da so se odločili za gradnjo,
pomeni, ker smo na Gorenjskem, da ga tudi bodo zgradili. Za odločitev
in dodatno spodbudo pa jim namenjamo ČEBELO.
OSAT- Včasih je veljal pameten pregovor, da se dobrega
gospodarja po dvorišču pozna,
čeprav je veljal tudi tisti, da na
domačem dvorišču nobeden
ni kaj dosti vreden. Ne vem
sicer, kaj to pomeni za Trgovino Diskont Križ. Očitno pa ni
daleč od teh dveh pregovorov.
Če boste šli proti Kriškemu OSAT za oktober 2017
bajerju, boste ob poti naleteli
na napis o diskontni trgovini Križ. Če pa
boste stopili vanjo, boste morda pomislili,
da ste prišli na otok, kjer govorijo angleško.
A ni ne eno, ne drugo. Oboje je OSAT.
ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih
področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor. Naj bo zato
leto 2017 čim bolj bogato s ČEBELAMI.
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dogajanj oktobra in novembra 2017
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
15 LET FOLKOLORNE SKUPINE - Prireditev bo v soboto, 21. oktobra, ob
18.00 v Kulturnem domu v Komendi. Nastopila bo komendska Folklorna
skupina z gosti.
IZLETNIŠKA SEKCIJA
AVTOBUSNI IZLET- 9. in 10. november na dvodnevno MARTINOVANJE
v Slovenske Gorice in Prekmurje. Odhod avtobusa ob 7.15 uri iz Komende, 7.20
iz Most in 7.25 s Križa. Informacije in prijava pri poverjenikih ali vodji izletov
Mariji Špehonja, tel.: 031 405 303.
BALINARSKA SEKCIJA
MARTINOV TURNIR bo novembra na balinišču Podboršt.
ZIMSKA LIGA balinarjev Veteranov Komende se bo začela novembra in bo
trajala do marca 2018.
MIKVLAŽEV TURNIR bo decembra, če bo vreme.
POHODNIŠKA SEKCIJA
MLINČKI - 21. oktobra 2017 k Mlinčkom v Suhadolah in Kostanjev piknik.
Odhod izpred suhadolske cerkve ob 8.30.
BREZNICA - 28. oktobra 2017 pohod Breznica – Lubnik. Odhod s parkirišča
TUŠ ob 8.00.
PODGORJE NA KRASU IN SLAVNIK - 11. novembra se pohodniki zberemo ob 7.30. uri na parkirišču pri trgovini TUŠ.
RIBNICA- SVETA ANA - 25. novembra. Zberemo se na parkirišču trgovine
Tuš ob 7.30.
PIKADO SEKCIJA
ZIMSKA LIGA za Veterane se začenja. Treningi so v brunarici TK Komenda na
Podborštu.
ŠAHOVSKA SEKCIJA
VSAK PONEDELJEK popoldne trenirajo in igrajo na Glavarjevi 104. Novembra bo Osrednja slovenska I. liga. Turnir v pospešenem šahu bo vsak prvi ponedeljek v mesecu.
Vse športne sekcije in šahisti redno trenirajo po ustaljenem razporedu.
DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
ČIRE ČARE za najmlajše – Vsako soboto, od 10.00 do 12.00, so v Mravljišču
različne ustvarjalne delavnice za otroke od 4 do 10 let.
4.11.2017 - Jesenske počitnice, ni delavnice
11.11.2017 - MARTINOVANJE pekli bomo sladki kostanj in izdelali jesensko sliko.
18.11.2017 POŠTA in POŠTARIJ izdelali bomo znamke, napisali pismo in si
uredili pravi poštni urad.
25.11.2017 NAMIZNI ARANŽMA iz naravnih materialov
PETKOVE KUHARIJE za osnovnošolce
Vsak petek od 18.00 do 20.00, otroci od 8 do 12 let ustvarjajo v kuharski delavnici v Mravljišču. Obvezne so predhodne prijave do zapolnitve mest na mravljisce@gmail.com , dodatne informacije na 031/379 891.
3. november 2017 Jesenske počitnice, ni delavnice
10. november 2017 POROVA JUHA IN JABOLČNI ZAVITEK
17. november 2017 IZDELOVANJE PEČENIC IN REPA
Zabava za mlade 12+

Torek, 31.10.2017, bo od 19. do 22. ure
zabava • čarobni napitki • pajčevina in druge srhljive reči • izbor najboljših mask

24. november 2017 BUČNI NJOKI IN SVINJSKI MEDALJONI V OMAKI
LOKOSTRELSTVO – za otroke, mladino in odrasle, vsak četrtek v športni
dvorani v Komendi.
Otroci od 17.00 do 18.30 • Odrasli od 18.30 do 20.00
Več informacij o dogajanju v Mravljišču najdete na naši spletni strani www.
mravljisce.com, lahko pa nam pišete na mravljisce@gmail.com.
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ZVEZA ZDRUŽENJ BORCEV KOMENDA
DAN SPOMINA- Spominska slovesnost ob dnevu spomina na
mrtve bo pri spominskem obeležju na Podborštu v petek, 27. oktobra,
ob 11. uri.
KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK
POTOPISNO PREDAVANJE: Izidor Furjan - Kako potovati za 1 €?
Sreda, 8. november, ob 19. uri, v dvorani Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik
Imate v sebi kaj pustolovskega duha? Radi potujete a se vam cene zdijo previsoke?
Nič več. Pridružite se nam na popotniškem predavanju o ugodnih potovanjih po
svetu, ki so najbolj primerna prav za mlade. Na predavanju vam bo predavatelj Izidor Furjan predstavil možnosti poceni potovanj: od prevoza do namestitve. Preizkušene ugodnosti so plod večletnega popotovanja po Evropi in svetu ter iskanja najugodnejših opcij. Tokrat vse na enem mestu – v enem popotniškem predavanju.
Predstavitev knjige dr. Marka Žerovnika: OPOJNOST GORA
Torek, 14. november, ob 19. uri v dvorani Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik
Potovali bomo skozi resnični pravljični svet preko najznamenitejših vzponov Slovenije, Avstrije, Švice, Francije, Italije, skrivnostnih divjin Afrike, zelenih nacionalnih parkov Argentine, zapeljivih, a krutih ubijalskih ostenj indijskega in pakistanskega dela Himalaje ter ob koncu doživimo srečanje še z neverjetno barvno, a
pogosto narobe razumljivo kulturo ljudožercev, ki domujejo v prostranstvih Papue.
Pogovor bo vodil Jože Pavlič.
Potopisno predavanje
Sreda, 22. november ob 19. uri v Krajevni knjižnici Komenda
SLOVENOLOGIJA – Pogovorni večer dr. Noaha Charneyja z gosti
Torek, 28. november, ob 19. uri, v dvorani Knjižnice Franceta Balantiča
Kamnik
Naslov drugega pogovornega večera bo FILM & MEDIJI, gosta pa bosta Vesna
Milek in Boris Cavazza.
Vesna Milek je o Borisu Cavazzi napisala biograﬁjo, ki je takoj postala bestseller.
Koliko pa je v njej resnice, bomo ugotovili v tokratnem pogovoru o ﬁlmu in medijih.
Dr. Noah Charney bo do maja 2018 na pogovorne večere v kamniško knjižnico
vabil zanimive goste vsak četrti torek v mesecu. Več na www.kam.sik.si. Vabljeni!

Aplenca

NAGRADNA KRIŽANKA

Gasilska zveza Komenda
Glavarjeva 65, 1218 Komenda
Gasilska zveza Komenda je bila ustanovljena po ustanovitvi Občine Komenda. Pred tem so gasilska društva
Komenda, Križ in Moste v teh krajevnih skupnostih
K
bbila organizirana v Gasilski zvezi Kamnik. Danes so gasilci v omenjenih treh društvih tehnično in strokovno
usposobljeni za najbolj zahtevne reševalne akcije ob požarih, poplavah
in drugih nesrečah. V okviru Gasilske zveze Komenda pa so gasilci med
komendskimi društvi in klubi tudi najštevilčnejši. V oktobru, mesecu
požarne varnosti, so vsa tri društva pripravila krajanom oziroma občanom na svojem območju odprte oglede opreme s predstavitvami usposobljenosti. Še posebno slovesno so v okviru meseca požarne varnosti
letos obeležili pomen gasilstva v državi Sloveniji in v občini člani Gasilskega društva Moste s položitvijo temeljnega kamna za začetek gradnje novega gasilskega v doma pri Vrtnem centru Gašperlin Mostah.

Glasilo občine Komenda 10/2017

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda (tudi po
mejlu: urednistvo.gok@komenda.si) DO VKLJUČNO 9. novembra
2017.
Na kuverto ali po mejlu napišite ime, priimek, naslov in Nagradna
križanka.
Ostala pravila Nagradne križanke v glasilu Aplenca so objavljena na
spletni strani Občine Komenda.
Seznam nagrajencev Nagradne križanke Vulco, Vulkanizerstvo Grgič
S.P., Zajčeva cesta 5, 1218 Komenda v Aplenci Glasilu občine Komenda, številka 8-9/2017:

Iskrene čestitke in hvala za stalno pripravljenost ter pomoč. - Aplenca

1. nagrada – servis osebnega avtomobila- MARIJA ROGELJ, Suhadole 62A 1218 Komenda
2. nagrada - zunanje in notranje čiščenje osebnega vozila - ŠTEFANIJA KLEMENČIČ, Gmajnica 82, 1218 Komenda
3. nagrada – premontaža in centriranje gum - MARIJA ŠTRICELJ,
Moste 87, 1218 Komenda

Nagrade
1. nagrada - gasilni aparat 6 kilogramov
2: nagrada - gasilni aparat 2 kilograma
3: nagrada - gasilni aparat 1 kilogram

Čestitamo!Nagrajenci lahko nagrade na podlagi tega potrdila in
osebnega dokumenta uveljavljajo na sedežu podjetnika Vulkanizerstvo
Grgič, S.P., Zajčeva cesta 5, Komenda. Več informacij na telefon 031
785 706.

23

