
Leto 26 24. novembra 2017 Številka 11

IZ VSEBINE:IZ VSEBINE:
2. stran:2. stran:
Petnajst let že plešejoPetnajst let že plešejo

3. stran:3. stran:
Ne samo gasilci; »deklice« za vse težaveNe samo gasilci; »deklice« za vse težave

8. stran:8. stran:
Matic (spet) na svetovno prvenstvo Matic (spet) na svetovno prvenstvo 

Naslovnica: Po petnajstih letih so tudi slovesno zaplesaliNaslovnica: Po petnajstih letih so tudi slovesno zaplesali

17. stran:17. stran:
Šolski sklad pomaga že 20 letŠolski sklad pomaga že 20 let

22. stran:22. stran:
Pred Osmo desetico Doma KomendaPred Osmo desetico Doma Komenda

DECEMBRADECEMBRA V APLENCI V APLENCI
 - Bila je vendarle dobra letina - Bila je vendarle dobra letina
 - Štajerski Gorenjc - Štajerski Gorenjc
 - Komenda je poznana tudi po nogometu - Komenda je poznana tudi po nogometu



Aplenca Glasilo občine Komenda 11/2017

22

ANDREJ ŽALAR Poldrugo desetletje starejši ustanovni člani 
Folklorne skupine Društva upokojencev 

Komenda so tretjo letošnjo soboto oktobra (21. 10.) spet zaple-
sali. Tudi tokrat v domači dvorani Kulturnega doma, kot že veliko-
krat prej. Vendar pa je bilo to zares slovesno predstavljanje ple-
sov. In še posebno izviren, simboličen na nek način je bil ples na 
koncu prireditve - Birgltanz. Bil je lep, slovesen popoldan, ki se je 
prevesil v prešerno prazničen večer.

Tudi po petnajstih letih so zaplesali

Vodja območne izpostave Kamnik JSKD Tone Ftičar in predse-
dnica sveta OI Andreja Humar Gruden sta na prireditvi podelila 
priznanja in značke; zlate: Rozaliji Beloševič, Francu Grilcu, Angel-
ci Hribar, Francu Podjedu, Janezu Slapniku in Filipu Železniku; 
srebrne: Vidu Grilcu, Petru Jakominiju, Henriku Lamovšku, Mariji 
Slapnik in Jožici Sodnik; bronaste: Mojci Meršol, Pavli Resnik, 
Danilu Resniku in Francu Svetelju.

Zaradi zadržanosti župana jim je čestital in se jim zahvalil za njihovo 
bogato predstavljanje kulturne dediščine in širokega poslanstva Komen-
de podžupan Igor Štebe. Zahvalil se jim je častni občan in v imenu 
Konjeniškega kluba, glavnega pokrovitelja prireditve, predsednik Alojz 
Lah, saj so v petnajstih letih plesalci FS Komenda dvakrat na leto odpi-
rali vse sejme Konjeniškega kluba v Komendi. Zahvalila se jim je 
predsednica društva upokojencev Komenda Marija Pirnat in čestital 
ter podelil značke in priznanja Javnega sklada za kulturno dediščino je 
vodja Območne izpostave Kamnik Tone Ftičar.

Plese doma in po Sloveniji, pa tudi prek meja poznanih plesalcev FS 
Komenda so z imeni Šuštarska, Mam raje Gorenjca, Kuj na ples, Od 
Ribnice do Kamnika, Še kiklco prodala bom povezovalki Barbari Božič 
ob predstavitvi oblikovanja današnje ikonske podobe folklornih plesal-
cev med plesnimi spleti bogatili še nastopi obeh latino plesalcev Zare 
Avsec in Žana Ravnikarja, pevci Fantje treh vasi, recitatorka Ivica 
Ogorevc in harmonikar Jaka Blaž. 

Vodja folklorne skupin Janez Slapnik je v spominskem zapisu spo-
mnil, da se je v 15 letih v folklorni skupini nabralo 426 nastopov (med 
njimi 21 v tujini), bilo je 753 vaj, dobili so 38 priznanj in pohval, kar 14 
so jih dobili v tujini in nastopili so na 10 prireditvah in festivalih v Av-
striji, Hrvaški, Srbiji in Makedoniji. Srčika plesalcev pa so instrumenta-
listi Janez Slapnik (harmonika), France Grilc (bas) in Vido Grilc 
(klarinet).

Za poldrugo desetletje delovanja, in kot kulturna ikona ohranjanja 
slovenskega etnološkega bogastva v Komendi, pa so vredni spomina 
tokrat tudi nekdanji predsednik Društva upokojencev Komenda in častni 

občan Janez Kimovec, z njim takratni župan Tomaž Drolec, ustanovitelj 
skupine Valter Horvat in harmonikar ter dosedanji vodja skupine po 
Horvatovem odhodu Janez Slapnik s sedanjo pedagoško in umetniško 
voditeljico Mojco Meršol.



Aplenca Glasilo občine Komenda 11/2017

33

Čestitke in objave decembrski Aplenci
Decembra, v zadnjem mesecu leta 2017, 

bo Aplenca izšla, 22. 12.
NAROČILA čestitk in oglasov ter drugo gradivo 

za objavo v decembrski Aplenci sprejemamo 
do vključno ČETRTKA, 7. DECEMBRA, na:

urednistvo.gok@komenda.si, urednik.gok@komenda.si 
in andrej.zalar@siol.net

Informacije po telefonu 031 638 699. 
Za DRUŠTVA so čestitke velikosti vizitke 

(9 cm širina × 4 cm višina) BREZPLAČNE.

Vaja v Lončarski zadrugi na Mlaki … 

Pripravljenost in usposobljenost gasilcev

V nekdanji Lončarski zadrugi na Mlaki je bila v petek, 27. oktobra 
2017, zvečer gasilska vaja vseh treh društev Gasilske zveze Komenda. 
S predpostavko, da je zagorelo na podstrehi objektov nekdanje zadruge, 
kjer pa je danes še vedno Mizarska delavnica, se je na poziv odzvalo 52 
gasilcev z osmimi gasilskimi vozili; med njimi s kar petimi avtocister-
nami. Gasilci so v vaji pregledali zadimljene prostore na podstrešju, 
odstranili nevarne snovi in pogasili žarišča. 

Poveljnik PGD Komenda, ki 
je bilo tokrat organizator vaje v 
mesecu požarne varnosti, 
Slavko Poglajen je po vaji v 
prvi splošni oceni povedal, da 
je le-ta uspela in bila del izo-
braževalnega programa in 
strokovnega dela pri »oprede-
ljenem« požaru. 

»Tako kot na vsaki vaji pa 
so bile seveda tudi tu manjše 
napake, ki jih bomo analizi-
rali, pomembno pri vsem pa 
je usposabljanje v akciji. Za-
hvaljujem, se vsem sodelujočim gasilcem v vaji.«

Sicer pa je bila to vaja iz rednega programa Gasilske zveze Komenda 
v okviru Oktobra - meseca požarne varnosti, ki so jih gasilci v vseh treh 
društvih GZ Komenda (Komenda, Križ in Moste) organizirali v tem 
mesecu. Vajo je spremljal tudi predsednik Gasilske zveze Komenda 
Jože Sušnik in po njej pohvalil izvedbo in akcije. 

… in v Lidlu v Poslovni coni
V četrtek, 9. novembra, pa je 
bila pod vodstvom poveljnika 
Romana Koncilije večja 
medobčinska vaja, na kateri 
je sodelovalo okoli 100 ope-
rativcev iz Gasilske zveze 
Kamnik (PGD Kamnik in 
Duplica), Gasilske zveze 
Mengeš (PGD Mengeš in To-
pole) in iz Gasilske zveze 
Komenda (PGD Komenda, 
Križ in Moste). 

Vaja je bila tokrat organizirana na skladiščni del poslovnega objekta 
LIDL (pred dvema letoma je bila na upravni del), kjer so se pokazale 
dejanske razsežnosti in velikost samega skladišča. Nekaterim enotam je 
namreč dobesedno zmanjkalo cevi za izvajanje svojih nalog. Sodelova-
lo je 19 gasilskih vozil, ki so se potrdila kot prepotrebna oprema za ta-
kšne in tako zahtevne intervencije.

Po končani vaji, postrojavanju 
je bila kratka ocena na pred 
objektom Lidl nato pa še v gasil-
skem domu v Mostah. Glavna 
ugotovitev je bila, da je samo 
več povezanih gasilskih društev 
oziroma gasilskih zvez lahko 
kos požarom in reševalnim akci-
jam v tako velikih objektih kot je 
Lidl d.o.o.

Poveljnik te velike in zahtevne 
vaje Roman Koncilija iz PGD 
Moste se je po vaji posebej za-
hvalil predstavniku podjetja Lidl 
Andreju Maroltu. 

ANDREJ ŽALAR
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ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

ŽUPANOVA BESEDA

Spoštovani gospod župan. 
Ob skoraj iztekajočih se 
enajstih mesecih letošnjega 
delovno živahnega in zani-
mivega leta v občini Komen-
da se bomo podali v veseli 
december; v mesec posebnih 
dogajanj, priložnosti in 
druženj. Kaj bi med leto-
šnjimi dogajanji izpostavili 

kot prijazen, pomemben dosežek, uspeh?
Kar nekaj dosežkov smo uspeli izvesti v letošnjem letu; od dokončanja 

gradnje kanalizacijskega omrežja, ki je predmet kohezijskega projekta, 
nadgradnje Osnovne šole v Komendi, obnova precejšnjih metrov vodovo-
dnega omrežja, izgradnja nekaj metrov pločnikov, obnova dela ceste proti 
Komendski Dobravi,  zamenjava oken na objektu Glavarjeva bolnica, ... 

Nad čem pa niste ravno zadovoljni, morda celo razočarani? 
Nisem in ne morem pa biti zadovoljen z odnosom ministrstev in dr-

žavnih organov pri povračilu pogodbenih obveznosti pri gradnji kanali-
zacijskega omrežja. Vse predolgo moramo čakati, da državni uradniki 
uspejo potrditi naše posredovane zahtevke. Tudi mnogo »porodnih« 
napak se je pojavilo pri prehodu na novo programsko opremo. O tem 
sem vas preteklosti že seznanjal.   

Na zadnji, oktobrski seji občinskega sveta sta bili za nepoznavalce 
dogajanj morda presenetljivi dve točki dnevnega reda. Najprej re-
balans proračuna za letošnje leto in rebalans proračuna tudi za leto 
2018. Kateri so razlogi?

Osnovni in glavni razlog za sprejetje navedenih dveh odlokov je 
ravno pri predolgem čakanju na prejem sredstev s strani državnih orga-
nov za pokrivanje največje investicije – za pokrivanje gradbenih del na 
kohezijskem delu gradnje kanalizacije. V letošnjem letu nam kljub veli-
kemu trudu prav gotovo ne bo uspelo pridobili vseh sredstev, ki smo jih 
planirali, in smo se temu morali prilagoditi ter prejem dela sredstev 
planiramo tudi v začetku prihodnjega leta.   Občina se zaradi nekaterih 
napak v preteklosti ne more zadolževati, da bi lahko pokrila vse stroške 
investicije gradnje kanalizacije, ki pa so pogoj za posredovanje zahtevka 
na pristojna ministrstva. Vsa razpoložljiva sredstva smo že porabili za ta 
plačila in tako čakamo na vsak priliv iz pogodbenih obveznosti – zah-
tevkov, da lahko poravnamo naslednjo gradbeno situacijo in posreduje-
mo nov zahtevek. Ta začarani krog pa se odvija mnogo prepočasi, čeprav 
je bilo zagotovljeno, da občinam teh sredstev ne bo potrebno zalagati, 
saj naj bi bila povrnjena najkasneje v 30 dneh po predložitvi zahtevka in 
še pred zapadlostjo samega zahtevka. Dejansko pa je situacija povsem 
drugačna; brez potrdila o že plačani mesečni situaciji zahtevka niti ne 
moremo posredovati. Pa tudi 30- dnevni rok za povračilo vsaj do sedaj 
še ni bil izveden. Sočasno pa smo v odloku o proračunu naredili nekaj 
manjših popravkov na postavkah, za katere smo dejansko ugotovili, da 
v proračunskem letu bodisi ne bodo doseženi oziroma bodo preseženi.
  
V Sloveniji, vemo, je 212 občin. V njih je za prihodnje leto poznan 
predlog 640 evrov, ki naj bi jih dobile občine za vsakega občana iz 
državnega proračuna. S tem denarjem bi nekako lahko izpolnjeva-
le obveze in zakonske pristojnosti do svojih občanov. Kaže pa, če 
državni svet ne bo uspel s »protestom«, bodo občine, tako je bilo 

Lepi dosežki pa tudi 
mnogo »porodnih« napak 
(Pre)dolgo čakanje na povračila. - V začaranem krogu. - Velika večina 
občin že sedaj tako rekoč »diha na škrge«. - Dom, če bo investitor uspe-
šen na razpisu… - Dve uspešni vaji za usposabljanje gasilcev.

ANDREJ ŽALAR

razumeti ministrico za fi nance, dobile 551 evrov na občana. Kaj bi 
to pomenilo za občino Komenda?

S strani države (Ministrstva za fi nance in Vlade) je predlog o višini 
povprečnine za leto 2018 pristal v višini 551 EUR, ki je tudi že opredeljen 
v Zakonu o izvrševanju proračunov RS 2018/2019. Predlog občin, ki naj 
bi zagotavljal izpolnjevanje zakonskih obveznosti, je bil 640 EUR. Vsa 
združenja občin (SOS, ZOS in MOS) so se trudila za povišanje tega 
zneska, a država ostaja skoraj neomajna, čeprav počasi le popušča in 
dviguje svoje predloge do naših zahtevanih višin, a dvigovanje je vse 
prepočasno. Medtem se obveznosti lokalnim skupnostim le povišujejo, 
npr. ukinitev anomalij pri plačah javnih uslužbencev, kamor spadajo tudi 
šole in vrtci ter ostali javni zavodi, do določenega plačilnega razreda, kar 
pa posledično pomeni višje stroške občin za zagotavljanje sredstev za 
plače in prispevke. Velika večina občin že sedaj tako rekoč »diha na 
škrge«, nove obveznosti pa pomenijo le zmanjševanje možnih sredstev 
za ostale investicije. Morebitna izpolnjena želja in zahtevek županom do 
celotne povprečnine, bi v naš proračun prinesel dodatnih nekaj sto tisoč 
EUR, ki bi jih v večini prav gotovo namenili v izgradnjo še manjkajoče 
komunalne infrastrukture in izboljšanje življenjskih pogojev.
   
Občani pričakujejo, da se bodo komunalna dela prihodnje leto na-
daljevala v drugih delih občine. Se bodo, morda že veste kje?

Glede na predhodno zapisano, je za prihajajoče leto 2018 namenjenih 
zelo malo sredstev za gradnjo na komunalnem področju, tako da kakšnih 
večjih gradbenih posegov ta trenutek ne pričakujemo oziroma predvide-
vamo za leto 2018. 
 
V današnji Aplenci je tudi razlaga o pričakovani izgradnji doma v 
občini za starejše občane. Zadeva ni nova, gre pa tokrat za pobudo 
v tako imenovanem »Grozdu sedmih slovenskih občin«, da bi imele 
na svojem območju domove za manjše število svojih starejših obča-
nov, ki bi jim s tem omogočili bivanje bliže svojcem, domu in kraju. 
To bi bila prijaznejša sprememba sedanjim velikim, pogosto tudi 
zaradi oddaljenosti in socialnega okolja neprijaznim domovom. 
Odločitev v občini za ta dom ni bila ravno enostavna, celo z vrsto 
pomislekov. Kako sedaj kaže? Bo Komenda v prihodnjih dveh letih 
imela dom za dobrih 60 starejših občanov?

Odločitev, tako moja kot večina svetnic in svetnikov, o pristopu k po-
novni obuditvi pobude za gradnjo doma za starejše občane v naši občini, 
ni bila lahka. Razlogi za tehtnejši razmislek pred odločitvijo so bili različ-
ni, čeprav je bila osnovna ideja tudi za našo občino sprejemljiva in pri-
merna. V nadaljevanju pa so se pričele pojavljati manjše dileme in neja-
snosti oziroma je bil javni razpis za pridobitev koncesije morda za našo 
občino nekoliko preuranjen. Tako je bilo veliko stvari potrebno urejati ali 
se odločati malo na hitro, tako rekoč čez noč. Tudi podatki in informacije 
s strani investitorja in partnerja, so bili včasih malo pozni. Ali bo v bližnji 
bodočnosti dom dejansko zgrajen, je predvsem odvisno od uspešnosti na 
javnem razpisu za dodelitev koncesije, na katerega se je javil investitor, ne 
občina. Rezultati javnega razpisa naj bi bili znani do konca leta in ne želim 
predčasno kakor koli dajati nekorektnih ali celo zavajajočih izjav. Če bo 
investitor uspešen na razpisu, vas bomo z veseljem obvestili.  

Sta pa oktober in tudi november ob sejmu, prazniku Folklorne 
skupine Društva upokojencev, predsedniških volitvah, prenovi oken 
v Glavarjevi bolnici, poleg tako imenovanih dnevov odprtih vrat, 
predstavitve opreme in usposobljenosti gasilcev imela tudi dve ga-
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ŽUPANOVA BESEDA, AKTUALNO

Slovenski zajtrk in Angleški vikend

Tretji petek v novembru (17. 11.) je bil tudi 
letos namenjen tradicionalnemu slovenskemu 
zajtrku. V Vrtcu Mehurčki in v Osnovni šoli 
Komenda Moste so  ga za najmlajše in učence 
pripravili prvo jutranjo-šolsko uro. Zajtrk 
(kruh, maslo, med, mleko, jabolko) je name-
njen odvajanju več kot polovici slovenskih 
mladostnikov, ki ne zajtrkujejo in tudi nepra-
vilnim prehranskim nava-
dam, ki vodijo v zdra-
vstvene težave, debelost, 
sladkorno bolezen… Je pa 
Slovenski zajtrk tudi pod-
pora slovenskim pridelo-
valcem in predelovalcem 
hrane ter spodbujanje za-
vedanja in pomena domače 
samooskrbe, ohranjanje 
čistega, zdravega okolja, 
ohranjanje podeželja, se-
znanjanje mladih s po-

silski vaji o delovanju požarne varnosti. 
Kako jih ocenjujete kot strokovno gasilko 
podkovan župan?

V preteklih dveh mesecih s(m)o gasilci naše 
zveze imeli dve večji gasilski vaji, ki sta po 
moji oceni bili zelo uspešni in za usposabljanje 
gasilcev zelo primerni. Na obeh vajah, k sreči 
le vajah, so se prikazala delovanja gasilcev po 
društvih in sodelovanje med posameznimi 
društvi. Še posebej pa je bila zahtevna vaja na 
objekt LIDL, kjer so sodelovala društva iz treh 
sosednjih gasilskih zvez. Takšnih vaj si želimo 
predvsem zato, da nas morebitni večji požar na 
kakšen tak poslovni objekt, ki jih je vedno več, 
ne bi preveč presenetil. Kljub velikemu številu 
sodelujočih gasilcev, ocenjujem, da bi nas 
morebitna takšna nesreča, kot je bila predvide-
na na objektu LIDL, kar presenetila, predvsem 
bi lahko nastal problem s številom gasilcev v 
sami akciji, kajti tudi še tako izkušen in izurjen 
gasilec ima v sami akciji določen limit in čas, 
ko je lahko v sami akciji, potem pa je potrebna 
in nujna zamenjava. Sama vaja na objekt LIDL 
je bila tudi za pripravljavca izvedbe vaje zelo 
zahteven projekt. Hvala Romanu in njegovi 
ekipi za pripravo izvedbe vaje.  

In za konec čestitka in kako se počutite že 
tretjič - kot dedi?

Hvala za čestitko. Kakšnih posebnih spre-
memb ob rojstvu druge vnukinje ob enem 
vnuku še nisem občutil.  

stopki pridelave in predelave hrane in 
spodbujanje zanimanja za dejavnosti na 
kmetijskem področju. 

Zajtrka v Vrtcu in šoli v Komendi sta se 
udeležila tudi župan Stanislav Poglajen in 
direktorica občinske uprave mag. Majda 
Ravnikar.

V petek, 17. novembra, popoldne pa se je v 
šoli v Komendi nadaljeval še drugi tradicio-
nalni dogodek. Vsako leto imajo namreč v 

šoli  Angleški vikend z likovnimi delavnicami. 
Tokrat sta bila v petek na obisku diplomatka Alia 
Flanigan in pisatelj Noah Charney. Po delavni-
cah učencev pa je bila v soboto popoldne še Ča-
janka, ki sta se je udeležila in predstavila ta an-
gleški običaj gospa in gospod Rumble s sinom, 
ki živita v Šmarci pri Kamniku.             A. Žalar
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Pred dobre pol leta je predstavnik družbe Firis (vodilne v Sloveni-
ji na področju izobraževanja iz socialnega varstva in uvajanja 
novih konceptov institucionalnega varstva starih ljudi), gospod 
Franci Imperl naši občinski upravi predstavil projekt GROZD 
MAJHNIH DOMOV. 

V GROZD naj bi se vključilo več majhnih občin, z namenom izgra-
dnje majhnega doma s kapacitetami, ki bi zadoščale samo za potrebe 
lokalne skupnosti. Tako bi lahko tudi v manjših občinah starejši občani 
in občanke imeli možnost za čas, ko ne bi mogli več bivati v domačem 
okolju. Bili pa bi v neposredni bližini doma, kar zagotovo blagodejno 
vpliva na samo kvaliteto življenja.

Investitor in izvajalec programa institucionalnega varstva v domu za 
stare ljudi Sene Cura je konec oktobra vložil vlogo za podelitev konce-
sije. Na podlagi koncesije namreč Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije krije stroške zdravstvenega kadra v domovih, zdravstvenih 
pripomočkov in zdravil. Zato je cena oskrbnega dne za skoraj 30 % 
nižja, kot bi bila, če dom ne bi imel koncesije. Tudi 
cena oskrbnega dne bo nižja kot v drugih domovih s 
koncesijo, medtem ko so državni domovi v povprečju 
cenejši; vendar ne vsi. Do konca tega leta bomo vede-
li, ali je bila kandidatura za podelitev koncesije uspe-
šna. Če bo, bomo imeli čez dve leti, takšni so namreč 
zahtevani pogoji v razpisu za podelitev koncesije, v 
Komendi sodoben, lep, manjši dom.

Prav je, da se širši skupnosti predstavi koncept 
Doma Komenda, kakšna bo arhitektura, koliko 
ljudi bo lahko notri živelo in delalo.

Dom Komenda bo imel tri objekte. V objektu A 
bodo tri etaže in v vsaki etaži bo po ena hišna skupnost 
za dvanajst dementnih stanovalcev v dvanajstih eno-
posteljnih sobah. V vsaki hišni skupnosti bo skupni 
prostor s kuhinjo namenjen tako prehranjevanju, pro-
stočasnemu druženju in srečevanju s svojci in prijate-
lji.

Objekt B bo imel v pritličju skupnost za dvanajst 
mladih invalidov, v drugih dveh etažah pa bo bivalna 
enota z apartmaji za dvajset stanovalcev z različno 
stopnjo nege in oskrbe. Bivalna enota bo imela deset 
enoposteljnih apartmajev in pet dvoposteljnih. Bivanje 
v teh enotah bo omogočalo stanovalcem visoko stopnjo 
samostojnosti. Lahko si bodo kuhali sami, ali pa se 
bodo prehranjevali v dnevnem centru.

V objektu C bo »javni in poljavni« program Doma 
Komenda – središča za kakovostno sožitje, ki omogo-
ča oskrbo, terapijo in aktivnosti stanovalcem bivalne 
enote z apartmaji in uporabnikom v lokalni skupno-
sti. 

Dom Komenda
Če bo podeljena koncesija, ki bi »pocenila« stroške (izvedeli bomo do konca leta), bomo čez dve 
leti imeli v Komendi sodoben, lep, manjši dom.

Objekt je oblikovan tako, da se v največji možni meri izkoristi dobre 
prostorske danosti: odprto območje v smeri dostopa do objekta je sim-
bioza arhitekture in zelenega okolja, oblikovanje vsebini in kraju prija-
zne arhitekture, s poudarkom na kvaliteti bivanja. 

Pritlična etaža je v glavnem odprta za velikimi steklenimi površina-
mi, da se doseže čim bolj odprt in prijeten prostor. 

V zgornjih etažah so ostali programi, ki jih je možno tržiti tudi za 
kraj Komenda. Tudi vhod v objekt A je neodvisen od vhodov v bivalne 
enote.

Vsega skupaj bo v Domu Komenda 68 stanovalcev, zaposlenih pa 
okrog 35, kar pa je za našo občino tudi nezanemarljiva številka.

Viktorija Drolec,
koordinatorka Občine Komenda v Grozdu majhnih domov

Skici zunanjega izgleda Doma Komenda

Prikaz umeščenosti Doma na parcelo
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Bilo je prisrčno in lepo v 
sredo, 15. novembra, po-
poldne po 17. uri. Povabi-
lo je vabilo na krajšo slo-
vesnost. Da je bila res 
krajša, a prijazno po-
membna slovesnost ob 
končanju menjave oken 
na Glavarjevi bolnici ob 
Glavarjevi cesti 104 v 
Komendi, pa sta v progra-

mu največ pripomogla povezovalec srečanja na slovesnem odprtju, po-
znani in na slovesnostih praviloma nepogrešljivi, Darko Mavsar in Klapa 
Stari trg, za kar pa je bil nedvomno zaslužen tudi Marjan Potočnik. 

Glavarjev »špital« dobil nova okna
Poleg nekaj občanov, nekaj kapljic z neba, so bili seveda tudi gostje 

in med njimi tudi poslanka državnega zbora gospa Julijana Bizjak 
Mlakar, pa z Ministrstva za javno upravo in tokrat, kot pomembna, in 
tudi nepogrešljiva, gospa Jožica Globočnik. Čeprav je zanjo znano, da 
je običajno v narodni noši, nič manjkrat pa zraven, ko se dva odločita, 
da glasno rečeta DA, je bila gospa Jožica to pot kot kar nekakšen »go-
spodar« v Glavarjevem »špitalu«. Je namreč vodja Arhiva Upravne 
enote Kamnik. Ob pesmi Klape Stari trg pa se je ubrano »zašušljalo«, da 
se Joži pripravlja na odhod v Tretje življenjsko obdobje.

In seveda smo slišali tudi uvodna nagovora; župana občine Komenda Sta-
nislava Poglajna in načelnika Upravne enote Kamnik Mihaela Novaka. Ob-
nova oken je bila namreč skupna občinsko-upravna vzdrževalna investicija, 
znesek pa tudi ni bil, kot se za takšna dela spodobi, ravno nepomemben.  

A. Ž.

Letošnja spominska svečanost ob dnevu spomi-
na na mrtve je bila pri spominskem obeležju na 
Podborštu s ploščo padlim 18. aprila 1944 Jane-
zu Čebulju s Potoka, Ivanu Orešniku z Duplice 
in Maksu Simončiču iz Ljubljane. Leta 1959 je 
KO ZB Komenda, Moste in Križ v spomin na 
žrtve na Podborštu postavila spomenik. Vsa leta 
do sedaj je krajevna organizacija zveze združenj 
borcev za vrednote NOB Komenda pripravljala 
spominske svečanosti pri centralnem spomeni-
ku NOB v Komendi ali pri vodnjaku v Mostah. 
Tokrat pa so komemoracijo 27. oktobra pripra-
vili na Podborštu, ker je graditelj nove hiše 
Srečko Brodar spomenik brezplačno obnovil, 

Pri spomeniku Podboršt
položil tlake, prostor pa brez-
plačno dal občini. 

»Gospod Srečko, za to 
spoštljivo dejanje do padlih 
partizanov se vam KO ZB za 
vrednote NOB Komenda is-
kreno zahvaljuje,« je sklenil 
spominski govor na komemo-
raciji predsednik borcev v Ko-
mendi Filip Železnik. V kulturnem programu 
so nastopili učenci Osnovne šole Komenda 
Moste z mentoricama Marjeto Čimžar in Klaro 
Zidanšek Otrin, recitatorki Marija Kern in Anja 
Kralj Železnik ter Mešani pevski zbor DU Ko-

menda pod vodstvom Naceta Gorjanca.
Venec k spomeniku so položili župan Stanislav 

Poglajen, Nande Vode in predsednik ZB Filip 
Železnik, člani pa so odnesli vence in sveče še do 
drugih spominskih obeležij v občini.           A. Ž. 
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Matic Romšak je v letu 2017 postavil nov mejnik, saj je prvi slo-
venski triatlet, ki je nastopil in končal 60 polovičnih ironmanov, 
med katerimi so tudi štirje nastopi na IRONMAN svetovnih prven-
stvih. 

V lanskem letu pa se je Romšaku prvič uspelo uvrstiti tudi na CHAL-
LENGE svetovno prvenstvo, ki poteka pod okriljem ETU, vendar je 
moral tekmovanje zaradi vnete ahilove tetive, žal izpustiti.

V letošnjem letu je bil tako glavni cilj ponovna kvalifi kacija za prven-
stvo, ki ga organizira evropska zveza, 31 tekem pa poteka po vsem 
svetu in sicer je način tekmovanja podoben, kot v svetovni IRONMAN 
seriji.

In ker je Romšaku, s četrtim mestom na septembrski tekmi IRO-
NMAN serije v hrvaškem Pulju uspel preboj na IRONMAN SP, je ok-
tobrska tekma na Mallorci v seriji CHALLENGE pomenila »60. ka-
menček v mozaik,« rezultat pa je postal drugotnega pomena. Kljub 
temu je športniku uspel še en dober nastop, peto mesto med 110 tekmo-
valci pa mu je prineslo še vozovnico za drugo svetovno prvenstvo, ki bo 
9.6.2018 ob Donavi, v slovaškem Samorinu.

In kaj o sezoni pravi Matic Romšak? 
»V tej sezoni sem tekmoval na kar sedmih polovičkah, na dveh zma-

gal v kategoriji in bil kar štirikrat četrti. Vseeno sem na tekmah užival, 
razen na majski tekmi v St. Poeltnu, kjer nas je dež pral vseh 90 kilome-
trov na kolesu, bril je močan veter, temperatura pa se je spustila pod 10 
stopinj. In takrat se človek vpraša – kaj mi je tega treba? Ampak če imaš 
šport rad, negativne misli hitro preidejo. Vesel sem, da sem leto končal 
brez padca in brez resne poškodbe, tako da se želim za obe svetovni 
prvenstvi (kot mi je znano, sem do sedaj edini Slovenec z obema »vo-

Na svetovno prvenstvo
Matic Romšak končal sezono z novo uvrstitvijo na svetovno prvenstvo. 

zovnicama«) končati v 
ospredju in morda izbolj-
šati 11. mesto iz leta 
2009, kar je za zdaj moja 
najboljša uvrstitev.«

Kakšne čase še uspeva-
te dosegati na tekmova-
njih?

»Z leti športnik nekako 
še ostaja konkurenčen na 
daljših razdaljah, na 
šprint in olimpik triatlonih pa v generalni uvrstitvi ne moremo več na 
stopničke. Tako na polovičnem ironmanu 2 km plavam dobrih 30 minut, 
90 km lahko še vedno kolesarim s povprečno hitrostjo blizu 40km/h, 
mali maraton pa po obeh končanih disciplinah še lahko odtečem v času 
okrog 1.25'. Seveda so ti časi odvisni tudi od počutja, vremenskih pogo-
jev in konfi guracije proge.«

In kdaj se boste ustavili?
»Povsem ustavil najbrž nikoli, trenutno pa razmišljam, da so šestde-

seta leta najbrž res skrajni mejnik, kar zadeva tekmovalni šport. In do tja 
imam še kar nekaj. Glede na številne kolesarske padce in poškodbe, kar 
bi se lahko končalo tudi drugače, pa je vsaka nova tekma le »bonus« v 
karieri rekreativnega športnika. Kratkoročni cilj je zagotovo vezan na 
prihodnjo sezono. Čez dobro leto pa prestopim v starejšo kategorijo, ko 
se bom še enkrat poskusil uvrstiti na Havaje in morda tudi število kon-
čanih ironamnov premakniti na dvajset. 
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IZ POSLANSKE PISARNE

IZ POSLANSKE PISARNE

Matej Tonin, poslanec

Julijana Bizjak Mlakar, poslanka

Državljani so z neudeležbo 
na predsedniških volitvah 
sporočili: »ne verjamemo v 
spremembe, dovolj imamo 
neučinkovitosti.« Za vrnitev 
zaupanja v demokracijo in s 
tem tudi v državo mora poli-
tika najprej začeti pri sebi. 
Sedanji politični sistem je 
neučinkovit. Spodbuja kon-
fl ikte, nagrajuje radikalne 
politike in pretirano moč daje 

majhnim strankam. Spremembe so nujne!
Državni zbor mora postati središče demokratičnih procesov. Poslanci 

se moramo začeti poslušati. Glasovanja na plenarnem zasedanju Držav-
nega zbora ob koncih dneva pomenijo prazno dvorano in govorjenje sa-
memu sebi. Uvesti je potrebno sprotno glasovanje. Zmanjšati moramo 
število odborov in komisij Državnega zbora na deset. Ljudje moramo 
imeti odločilen vpliv na izvolitev poslancev. Danes so volitve poslancev 
izjemno komplicirane. Volitve morajo postati jasnejše. Volja ljudi na 
volitvah se mora preslikati v politične odločitve. Nesprejemljivo za 

Spremembe se začnejo pri nas
demokracijo je, da ima stranka s štirimi poslanci več moči kot stranka s 
tridesetimi poslanci. Možnost političnega izsiljevanja s strani majhnih 
političnih strank je mogoče nevtralizirati z višjim volilnim pragom, 
dvigniti bi ga morali vsaj na 5%. Vlada mora postati učinkovit izvajalec 
volje ljudi. Predlagam, da kandidat za predsednika vlade pred glasova-
njem o njegovem mandatu Državnemu zboru predloži tudi listo ministrov. 
Državni zbor tako hkrati glasuje o predsedniku vlade in ministrski 
ekipi. Tako do operativne  vlade pridemo mnogo hitrejše. Predsednik 
vlade je odgovoren za svojo ministrsko ekipo. Imeti mora možnost, da 
ministre imenuje in razrešuje sam. Zadnje predsedniške volitve pa so 
pokazale nesmisel neposrednih volitev predsednika republike s prete-
žno protokolarnimi pristojnostmi. Volilna kampanja za volitve predsedni-
ka republike ustvarja lažen vtis. Kandidati so prisiljeni obljubljati, nekaj 
kar sploh ne morejo uresničiti. Ker je razlika med obljubami in kasnejšo 
realizacijo vse večja, tovrstna kampanja le še poglablja apatijo ljudi. 

Slovenski politični sistem je neučinkovit in zbirokratiziran, zato 
ne more dajati dobrih rezultatov. Predvsem pa ne more iz Slovenije 
potegniti najboljše. Državljankam in državljanom ne omogoča, da 
svobodno, varno in pravično razvijajo svoje talente. Dovolj je iskanja 
razlogov za slabo volilno udeležbo, za apatijo in neuspehe izven politi-
ke. Začeti moramo pri sebi. Danes!          MATEJ TONIN, poslanec

VABILO NA »POSLANSKI VEČER Z 
JULIJANO«

Spoštovane občanke, spoštovani 
občani!

Vabim vas na okroglo mizo, ki bo v 
petek, 1. decembra, ob 18. uri v 
knjižnici Franceta Balantiča v Ka-
mniku. Tema pogovora bo o možno-
stih in izzivih za bolj kakovostno ži-
vljenje starejših. Urejenost področja 
lahko izboljša življenja vseh občanov.

Tokrat bom gostila uveljavljene 
strokovnjake, prostovoljce in iskrive 
sogovornike, med njimi Marijo Rems, 
direktorico Doma starejših občanov 

Kamnik, ki bo lahko pojasnila, kar vas zanima o domski oskrbi. 
O programu Starejši za starejše, ki poteka v okviru Zveze društev 

upokojencev Slovenije, bosta govorili Marjana Berlec in Branka Lah, 
nekdanja in aktualna koordinatorica tega programa v občini Kamnik. 
Program je edini iz Slovenije, ki je oktobra letos v Bruslju prejel nagra-
do Evropskega parlamenta Državljan Evrope.

Gosta večera bosta še Martina Ozimek in mag. Roman Rener iz 
Zavoda Oreli. Zavod povezuje prostovoljce na kamniškem z namenom 
kvalitetnejšega življenja občanov.

Pogovoru bo sledilo druženje ob skromni pogostitvi. Vljudno vabljeni.

PARLAMENTARNE VOLITVE 2018
Že desetletje državljani nekritično volimo »nove obraze«, nato pa smo 

vsakič razočarani, ker stranke »novega obraza« podpirajo interese politič-
no-kapitalskih omrežij. Ponudba izbrancu omrežij prihaja do nas preko 
obilne medijske promocije. Letošnji »novi obraz« je že znan. Na parla-
mentarnih volitvah v letu 2018 naj bi zasedel mesto »novega obraza« is-
tega omrežja s predhodnih parlamentarnih volitev, ki nas je že razočaral. 

PESTRO OB SPREJEMANJU PRORAČUNSKE ZAKONODAJE
Ljudje na parlamentarnih volitvah odločajo o moči posamezne politič-

ne stranke. Ta je odvisna od števila poslancev posamezne stranke. Ker so 
volitve blizu, so bila na novembrski parlamentarni seji usta nekaterih 
poslancev polna skrbi za upokojence. Žal v času, ko so bili nekateri med 
njimi na oblasti in so imeli v rokah škarje in platno, te zagnanosti ni bilo 

Kaj prinaša proračunska zakonodaja?
opaziti. Jemali so revnim in dajali premožnim, tudi s pretiranim 
polnjenjem bančne luknje. Po vsakokratnih volitvah ostaja v vsakokra-
tnih koalicijah stranka DeSUS običajno osamljena v svojih zahtevah za 
koristi upokojenih, delavcev in drugih manj premožnih. 

Tudi tokratni proračun odraža moč političnih strank v koaliciji. V 
zadnjih letih je DeSUSu zaradi več poslancev uspelo v koaliciji izpo-
gajati več kot predhodna leta. Poleg najnižje pokojnine 500 evrov za 
polno delovno dobo je DeSUS izpogajal še povišanje denarne socialne 
pomoči, priznavanje pokojninske dobe za vplačila prostovoljnega po-
kojninskega zavarovanja, ponovno izredno in redno usklajevanje pokoj-
nin ter ponovna izplačila letnih dodatkov, izboljšanje položaja delavcev, 
dužin ipd. Januarja 2018 bo tako redna uskladitev pokojnin za naj-
manj 2,2%, aprila 2018 pa izredna uskladitev pokojnin v višini 
1,1%. Tistim, ki prejemajo pokojnino v znesku do 450,00 eurov, se bo 
po sprejeti proračunski zakonodaji letni dodatek za leto 2018 izplačal 
v višini 410 eurov. Prejemnikom višjih pokojnin bo izplačan letni doda-
tek glede na višino pokojnine, in sicer od 270 evrov do 100 evrov. 

Med drugim smo na novembrski seji zavrnili nespodoben predlog 
poslanke Alenke Bratušek. Poslanka je namreč predlagala znižanje 
letnega dodatka upokojencem s pokojninami okoli 440 evrov. Letni 
dodatek naj bi se jim znižal s 410 evrov na le 270 evrov. Tako bi se 
lahko dalo višji letni dodatek tudi upokojenim z zelo visokimi pokojni-
nami npr. s 1000, 1500 ali več evrov pokojnine. 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Letos sem prejela povabilo na tradicionalni slovenski zajtrk z OŠ 

Marije Vere. Slovenski zajtrk so organizirali vsi vrtci in osnovne šole v 
Sloveniji. Z učenci sem si ogledala oddajo učencev novinarskega krožka 
in njihovih mentorjev, v kateri so predstavili igralko Marijo Vero in ge-
nerala Rudolfa Maistra, predstavili pa tudi pomen zdravega slovenskega 
zajtrka.

Učenci so peli in plesali, skupaj smo zajtrkovali jabolko, mleko, črn 
kruh z maslom in medom ter se pogovarjali. 

Občina Kamnik bi morala v proračun za drugo leto uvrstiti najnujnej-
ša investicijska vlaganja v to šolo, saj šola nima lastne kuhinje, nima 
primernega prostora za prireditve, nekateri hodniki pa so preozki. 

Razveselilo me je, da je med odličnimi učitelji in osebjem te šole 
kar nekaj mojih nekdanjih učencev. Vesela sem bila tudi ponovnega 
srečanja s skrbno ravnateljico te šole.

Mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka
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Nadaljujemo 
z aktivnostmi
Kar 52 krajanov vasi Mlaka od skupno 243 se je podpisalo pod pobudo 
za postavitev grbin oz. »ležečih policajev« na cesti skozi Mlako. Njiho-
vo vlogo in podpise je 8. 8. 2017 Lokalni odbor SMC Kamnik-Komen-
da posredoval županu v obliki svetniške pobude. Želja je bila sicer po 
dveh ali več grbinah, upam pa, da bo tudi zgrajena grbina vsaj delno 
omilila prehitro vožnjo in pa varnejše vključevanje voznikov s severne-
ga dela ceste 446/5.

Za nami je tudi referendum o 2. tiru. Spoštujem mnenje drugih, tudi 
stojala nasprotnikov me ne motijo, ne prenesem pa »junakov«, ki pono-
či trgajo plakate, preko njih lepijo svoja obvestila ali prevračajo stojala. 
O rezultatu ne bi veliko govoril. V občini Komenda smo bili kar izrazito 
proti 2. tiru, po drugi strani pa si želimo obnove cest, izgradnje obvozne 
ceste skozi Moste proti Vodicam, postavitve semaforja itd. In za vse to 
potrebujemo sogovornika. Ministrstvo, tisto, ki je stalo za 2. tirom. 
Malo nerodna zadeva. Ne glede na rezultat, se nam je v LO SMC uspe-
lo dogovoriti za sestanek z državnim sekretarjem Juretom Lebnom z 
Ministrstva za infrastrukturo, ki bo na uradno povabilo župana prišel 
konec oktobra 2017 v Komendo. 

Gostili smo tudi prvega moža Državnega zbora RS in podpredsednika 
stranke SMC dr. Milana Brgleza. V sodelovanju SMC in Konjeniškega 
kluba Komenda je bil kot častni gost povabljen na otvoritev 22. jesen-
skega sejma v Komendi. Po otvoritvi si je ogledal razstavni prostor v 
družbi gostiteljev, kasneje pa se je sestal tudi z županom in predstavni-
kom SMC v občinskih prostorih, kjer je bil seznanjen z dejavnostjo 
občine in trenutno problematiko.

 Že dva dni po obisku dr. Brgleza je Komendo obiskala dr. Maja 
Brenčič Makovec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, hkrati 
pa kandidatka za predsednico države. Tudi njo so sprejeli Alojz Lah, 
predsednik KK Komenda, Stanislav Poglajen – župan ter Roman Gro-
šelj – predstavnik SMC in si skupaj ogledali sejem pod vodstvom članov 
KK Komenda, za kar se jim zahvaljujemo.

Roman Grošelj, podpredsednik LO SMC Kamnik - Komenda

Nekaj za mlade 
kolesarje

Vedno, kadar se peljem po Celovški cesti, mi pogled uide na kolopark, 
ki je dokaj nova pridobitev MOL-a in je namenjena kolesarskim navdu-
šencem vseh starosti; predvsem pa otrokom, da bi se navadili veščin 
vožnje s kolesi skozi igro in zabavo. In teh se nikoli ne manjka, park je 
ob kateri koli uri dneva (no, razen ponoči) dobro zaseden, otroci ga 
navdušeno uporabljajo. Kolopark ima poligon, vmes je travnata površi-
na. Po poligonu se lahko vozijo otroci s kolesi, skiroji, rolerji, rolkami, 
kotalkami in  poganjavčki. Poskrbljeno je tudi za starše, njim so name-
njene klopi in lesena terasa, od koder spremljajo svoje otroke. Zakaj vse 
to opisujem? Že pred časom je na naslov naše ListeVEZ prišla pobuda 
za ureditev BMX parka v Komendi z namenom, da se koristno uporabi-
jo degradirane povšine (kjer se odlaga gradbeni material) in da se našim 
otrokom zagotovi prostor za aktivno preživljanje prostega časa. Kolo-
park bi lahko pomenil neko nadgradnjo BMX parka, saj bi lahko ta po-
ligon uporabljalo več otrok, ker je zaradi načina ureditve primeren ve-
čjemu krogu kolesarskih navdušencev. Karkoli - BMX park ali pa 
kolopark, verjamemo, da bi se mladi (pa prav tako starši) razveselili ali 
ene ali druge pridobitve. Upamo le, da se bo v ugledni prihodnosti našel 
posluh za kakšen tak projekt.

Lucija Miklič Cvek, ListaVEZ

Rezultati volitev kažejo, da več glasov od vsebine dobiva populi-
zem. 

So potrebne spremembe?
Predsednica NSi Ljudmila Novak je ob izvolitvi čestitala predsedniku 

Borutu Pahorju, njegovemu izzivalcu Marjanu Šarcu pa za dober rezul-
tat ter povedala, kaj od aktualnega predsednika pričakuje. 

»Od Boruta Pahorja pričakujem in želim, da bo še naprej deloval po-
vezovalno, da bo jasno izražal svoja stališča, kot je obljubil ter da bi na 
ta način uspešno predstavljal Slovenijo doma in v tujini«.Tesen rezultat 
je posledica nezadovoljstva, je prepričana. 

Podpredsednik NSi Jožef Horvat je dejal: »Želel bi si, da bi se na 
predvolilnih soočenjih dejansko soočali različni volilni programi. Na 
žalost pa več točk in več glasov dobiva populizem namesto vsebine. 
Pričakujemo pa, da bo predsednik tiste dobre projekte, ki jih je začel, kot 
recimo proces sprave, nadaljeval in jih do konca mandata tudi zaključil. 
Prav tako pa se nadejamo, da bo na področju mednarodne skupnosti, tudi 
znotraj Evropske unije, predvsem povrnil verodostojnost in mednarodno 
prepoznavnost Slovenije. Spremembe so smiselne v kolikor se o njih 
poenotimo. Mislim, da bi predsedniški funkciji morali kaj dodati ter tako 
ohraniti tudi neposredne volitve. Če damo vse na skupni imenovalec, 
vidimo, da je šlo pravzaprav za kritiko izvršilne veje oblasti. Za to, da 
vlada enostavno ni sposobna zamenjati vodstva v UKC, da nam ljudje 
umirajo zaradi nenormalno dolgih čakalnih vrst, da na primer Goričko 
nima pitne vode in mobilnega signala, da ni ustreznih cestnih povezav v 
naši državi. To so naloge, ki se dotikajo izvršilne veje oblasti in ta bi jih 
morala rešiti. Tukaj pa je naš glavni problem, saj imamo vladavino neu-
činkovitih vlad in temu primerna je volilna udeležba, žal.«

 Vse že hiti državno zborskim volitvam naproti. Izkoristimo svoje od 
Stvarnika dane talente in po vesti z vnemo pripravimo za Slovenijo 
najboljše. 

OO NSi - Krščanski demokrati
Danica Zmrzlikar

Po drugem 
krogu

Danes in naprej
Letošnje leto, ki se izteka, je bilo polno doga-
janj in z njimi potrebnih odločitev. Kohezijski 
program komunalne infrastrukture je bil zelo 
zahteven projekt. Potrebni so bili volja, razu-

mevanje, usklajeno delovanje in dosledno skrbno časovno delovanje. 
Kanalizacija in njena povezava do čistilne naprave je terjala tudi reševa-
nje in izgradnjo še drugih komunalnih urejanj; vodovod, pločniki, asfal-
tiranja … Cilj je bil nazadnje dosežen.

Reševanje potrebnega prostora v šoli in za vrtec je bila nič manj, ali 
pa še bolj, zahtevna naloga. Ne toliko strokovno, še veliko bolj časovno. 
Bil je tudi ne nepomemben denarni zalogaj. Danes ima šola nove razre-
de, potrebne prostore ima vrtec, najmlajši občani pa normalne pogoje.

V Mostah se je začela in lepo napreduje gradnja novega gasilskega 
doma. Čeprav je še kako nujen in potreben, odločitev in začetek zanj 
nista bila ravno lahka. Danes volje in tudi podpore, kot se kaže, ne 
manjka. To pa je tudi zagotovilo, da bodo mošanski gasilci nazadnje 
imeli nov gasilski dom in potrebne prostore.

Ni najbrž pretirana ugotovitev, da je bilo zadnje leto v občimi toliko 
dogajanj, del in novih uspešnih sprememb, kot bi jih včasih in marsikje 
lahko našteli v nekaj letih. Seveda pa nas ob tem, ko se izteka leto, vse 
bolj zanima tudi kako bo naprej, recimo v prihodnjem letu. Želje, potre-
be so in bodo. 

In možnosti? Če bodo zakonske obveznosti lokalne skupnosti do del 
in nalog primerno in potrebno državno materialno podprte, potem nas 
ob oblikovanju in sprejemanju proračuna za prihodnje leto in naprej ne 
bo bolela glava. Bolj zagotovo pa nas najbrž čaka potrebna mera razu-
mnih pričakovanj, rešitev in možnosti. 

Lista TRN
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POGOVOR

Na povabilo štipendista Ustanove Petra Pavla 
Glavarja Blaža Zupančiča smo se v soboto, 
7.10.2017, predstavili na Jesenskem kmetijskem 
sejmu na razstavnem prostoru občine Komenda v 
šotoru številka 8. Blaž je predsednici društva 
Jelki Smrekar pripravil kar nekaj vprašanj, ki so 

prelila v prav prijeten pogovor, med tem časom pa so mentorice Mra-
vljišča mlajšim obiskovalcem na sejmu poslikavale obraze. 

Nam predstavite, kaj je mladinski center Mravljišče? 
Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče se že 10 let ukvarja z 

različnimi dejavnostmi, ki so namenjene predvsem mlajšim otrokom, 
osnovnošolski mladini, študentom in tudi odraslim. Prostori se nahajajo 
v kletnih prostorih občine Komenda oziroma pod kulturnim domom. V 
društvu trenutno aktivno sodeluje 13 mentorjev, imamo pa tudi nekaj 
zunanjih članov, ki pomagajo pri izvedbi različnih projektov ter 5 mla-
dincev, ki se trenutno uvajajo za delo mentorja. 

Za koga so pripravljene dejavnosti v Mravljišču? So za vse genera-
cije in kdaj so te dejavnosti?

Dejavnosti so različne in so namenjene posameznim starostnim sku-
pinam. Za mlajše otroke izvajamo ustvarjalno delavnico ČIRE ČARE, 
osnovnošolska mladina se lahko udeleži PETKOVIH KUHARIJ in 
TEMATSKIH ZABAV ob sobotah ter študentom oziroma odraslim, za 
katere trenutno pripravljamo SOBOTNE KUHARSKE DELAVNICE, 
organiziramo pa tudi različna tematska predavanja.

Kje bi se lahko recimo naši bralci prijavili na delavnice? 
Najlažje nas kontaktirajo preko elektronske pošte mravljisce@gmail.

com ali na telefon 031 379 891.

Kaj so Petkove kuharije? Za koga in kdaj? 
Petkove kuharije so namenjene osnovnošolski mladini od 2. razreda 

dalje. Na njih otroci pridobivajo osnove za delo v kuhinji, kot so npr. kako 
olupiti krompir, sesekljati čebulo,… obenem pa spoznavajo različne okuse, 
zvrsti in pa predvsem odnos do hrane. Naj omenim le to, da se je na to 
delavnico potrebno predhodno prijaviti, saj smo omejeni s prostorom.

Kaj slastnega znate pripraviti? 
Recepti, ki jih pripravljamo, so zanimivi in tematsko sestavljeni glede 

na letni čas; recimo včeraj smo kuhali marmelado in se pogovarjali o 
pripravi ozimnice.

Kako otroci sodelujejo pri kuharijah? 
Otroci na kuharijah delajo sami, kar pomeni, da večino stvari pripra-

vijo sami. Delo poteka pod vodstvom mentorja, ki otroke usmerja, le-ti 
pa veselo režejo, mešajo, pečejo, pomivajo,… in na koncu delavnice 
tudi z veseljem pojedo kar so skuhali.

Kaj pa so sobotne Čire čare? Za koga in kdaj? 
Sobotne Čire čare so namenjene mlajšim otrokom od 4 let do 10. leta, 

pridejo tudi starejši, a nikogar ne pošljemo domov :). Delavnica je 
ustvarjalna in poteka vsako soboto med 10. in 12. uro.

Kako izgledajo te delavnice? Kakšne so teme, kaj se naredi? 
Delavnice potekajo tematsko, glede na letni čas ter glede na dogajanje 

v okolici. Otroci skozi zgodbe oziroma pravljice in igro spoznavajo 
različne tehnike na likovnem področju, lotimo se tudi kuharskih izzivov 
ter športnih aktivnosti, kot je na primer joga smeha. Sodelujemo tudi z 
ostalimi društvi in kakšno delavnico preživimo tudi kje izven mravlji-
šča. Vsakokrat pa otrok izdela izdelek, ki ga odnese domov. 
 
Kaj pa dejavnosti za odrasle? Kaj, kdaj in za koga? 

Sedaj smo se na željo starejših študentov lotili trenutno tako popular-
nih kuharskih tem. Tako bo 2 krat mesečno ob sobotah zvečer srečanje 
na SOBOTNIH KUHARSKIH DELAVNICAH, na katerih se bo kuhalo, 
klepetalo, predvsem pa bo čas namenjen druženju. Tudi na te delavnice 

MRAVLJIŠČE V OBČINSKEM 
ŠOTORU NA SEJMU Ko UPPG predstavi MRAVLJIŠČE

se je potrebno predhodno prijaviti. Naš mentor Matevž Korošec je v 
Mravljišču v poletnem času tudi posnel nekaj kuharskih oddaj, ki jih 
najdete na YOU TUBE pod nazivom ČRNA KUHNA. 
 
Kaj pa zabavni večer za mlade? 

Osnovnošolci ter srednješolci se trenutno ne najdejo v Mravljišču, saj 
so pretekle generacije bolj uživale ob sobotnih večerih in izkoristile 
prostor namenjen njim za druženje, igro in tudi kuhanje, saj so si vedno 
pripravili kaj za pod zob. Pa vendar vztrajamo in prirejamo tematske 
zabave, katere objavljamo na FB, spletni strani in pa s plakati na šoli. 
Veseli smo vsakogar, ki pride.

Se v prihodnosti obeta kakšen zabaven večer za mlade?
31.10. 2017 bomo organizirali noč čarovnic za mlade 12+ od 19. do 

22. ure.

Je kaj vstopnine? 
V mravljišču nimamo vstopnine.

Se je potrebno našemiti? 
To pa prepustimo mladim, dobrodošel je vsak.

Kakšne pa so poleti dejavnosti v Mravljišču? Kaj, za koga, kdaj 
približno? 

V juliju in avgustu si mentorji vzamemo malce časa za oddih in se 
aktivnosti, ki so potekale čez šolsko leto sklenejo. Ta čas oživi le ena in 
sicer vedno bolj zanimiva tema počitniško varstvo.

Kako poteka varstvo med počitnicami v Mravljišču? 
Varstvo poteka med 8. in 15. uro. Jutro se prične z jutranjim krogom, 

v katerem se pogovorimo o dogajanju v preteklem dnevu in naredimo 
načrt za tekoči dan. Nato sledi zajtrk in po njem se pričnejo različne 
aktivnosti, kot so ustvarjanje, športne igre oziroma poleti tudi igra z 
vodnimi balončki. Otroci ustvarjajo, se igrajo, družijo pod budnimi 
očesi naših mentorjev. Vsak dan se pripravi tudi kosilo. V letošnjem 
letu so se tudi podali na okoliška igrišča in z zvočnikom v roki, nasme-
jani in z glasbo raziskovali okolico Komende.
 
Ponujate še kakšno storitev v okviru Mravljišča? Rojstnodnevne 
zabave? 

Tudi tukaj se lahko pohvalimo, saj že vsa leta ponujamo tudi možnost 
praznovanja rojstnega dne v Mravljišču. Starši lahko za svoje otroke 
najamejo prostor ali izberejo vodeno animacijo, ki traja 2 ali 3 ure in je 
namenjena za otroke od 4. leta starosti.

Kako poteka zabava? 
Rojstnodnevna zabava je običajno tematska, otrok si izbere temo na 

katero se pripravi zabava. Z različnim pripomočki se pripravi se prostor, 
starši poskrbijo za hrano in pijačo in zabava se lahko prične. Igre so 
različne in se prilagajajo glede na starost in število otrok, se pa tudi 

nadaljevanje na naslednji strani
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zgodi, da otrok izbrane teme ne želi in takrat se izkažejo naši že izkuše-
ni mentorji, ki se hitro znajdejo in rezultat tega so vedno nasmejani in 
zadovoljni otroci.

Kaj vse je na voljo v Mravljišču? 
Za zabavo so na voljo družabne igre, sedaj imamo tudi dve mizi za 

namizni nogomet, za večje otroke je na voljo tudi pikado ter miza za 
namizni tenis, disko krogla, glasba in še bi lahko naštevali.

Kako si nekdo od bralcev lahko rezervira praznovanje rojstnega 
dne v Mravljišču? 

Rezervacije zbiramo na elektronski naslov mravljisce@gmail.com ali 
telefon 031 379 891, moram pa omeniti da je povpraševanje veliko, 
zato je potrebna rezervacija kakšen mesec dni pred želenim datumom.

Se izvajajo še kakšne dejavnosti v okviru Mravljišča? 
Občasno se po potrebi izvaja učna pomoč, razna predavanja za odrasle 

in pa še lokostrelstvo v športni dvorani vsak četrtek od 17. ure dalje.

nadaljevanje s prejšnje strani

POGOVOR, OBJAVA
Kdo vse pomaga v Mravljišču? 

V Mravljišču smo aktivni prostovoljci, trenutno nas sodeluje 13 
mentorjev in 5 mlajših, ki se uvajajo. Občasno nam na pomoč priskoči-
jo tudi prijatelji in znanci, ki Mravljišče že dobro poznajo, a zaradi ča-
sovnih omejitev ne morejo sodelovati aktivno.

Ali sprejemate tudi kakšne prostovoljne mentorje, ki so pripravlje-
ni pomagati? 

Veseli smo vsake nove pomoči in z veseljem bomo v našo sredino 
sprejeli vsakogar, ki ima željo oz. nekaj prostega časa. Tudi nimamo 
starostne omejitev, tako da tudi to ni ovira in se nam lahko vsakdo 
oglasi prek maila ali preko telefona in se dogovorimo.

Pred kratkim je Mravljišče dobilo novo notranjo podobo? 
Ja, res je, v Mravljišču smo si zaželeli malce nove svežine,…ampak 

ne bi želela izdati preveč in je najbolje, da si bralci vzamejo čas in nas 
obiščejo na kateri od naših dejavnosti. 

Več informacij o Mravljišču najdete na spletni strani www.mravljisce.
com ali na Facebook strani Mravljišča. 

Na podlagi 60. člena, v povezavi s 50. členom Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-
A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 24. člena Statuta 
Občine Komende (Uradne objave GOK, št. 08/15) župan Občine Ko-
menda s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA (OPPN) OBMOČJA KO 5 HIPODROM / ŠPORTNO 

SREDIŠČE 

I.
Občina Komenda naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Od-
loka o spremembah in dopolnitvah OPPN območja KO 5 hipodrom / 
športno središče, ki ga je v septembru 2017 pod številko 3/2016 izdelalo 
podjetje RRD, d. o. o., Domžale. 

II.
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPPN bo v času uradnih ur 
javno razgrnjen na Občini Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Ko-
menda. Razgrnitev traja 30 dni od vključno 01. 12. 2017 do vključno 
30. 12. 2017, gradivo bo dostopno tudi na spletni strani občine http://
www.komenda.si.

III.
Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
OPPN bo 06. 12. 2017 ob 17.30 uri v sejni sobi na Glavarjevi 104, 1218 
Komenda.

IV.
Med javno razgrnitvijo lahko javnost podaja pisne pripombe in pre-
dloge k dopolnjenemu osnutku dokumenta. Pripombe in predlogi se 
podajo pisno ali ustno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo 
pripomb in predlogov, lahko pa se pošljejo na naslov Občina Komen-
da, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda s pripisom »Pripombe na javno 
razgrnitev OPPN KO 05« oz. na elektronski naslov marjan.potocnik@
komenda.si. 

Župan Občine Komenda bo po končani javni razgrnitvi zavzel stališča 
do pripomb in predlogov. Stališča bodo objavljena na oglasni deski v 
prostorih Občine Komenda, Zajčeva 23, in na spletni strani občine 
http://www.komenda.si.

Številka: 3500-0001/2013
Komenda, 15. 11. 2017

STANISLAV POGLAJEN
ŽUPAN OBČINE KOMENDA

Na podlagi 60. člena, v povezavi s 50. členom Zakona o prostorskem na-
črtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
(109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 24. člena Statuta Občine 
Komende (Uradne objave GOK, št. 08/15) župan Občine Komenda s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA (LOKACIJSKEGA) 
NAČRTA OBMOČJA MO4 – SLOGA MOSTE – sprememba št. 2

I.
Občina Komenda naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka 
Sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta območja 
MO4 – SLOGA MOSTE - sprememba št. 2 (v nadaljevanju SD ZN 
MO4 – št. 2), ki ga je v oktobru 2017 pod številko 1/2017 izdelalo 
podjetje Atelje Arkus, d. o. o., Kamnik. 

II.
Dopolnjen osnutek SD ZN MO4 – št. 2 bo v času uradnih ur javno razgr-
njen na Občini Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. Razgrni-
tev traja 15 dni od vključno 01. 12. 2017 do vključno 15. 12. 2007, 
gradivo bo dostopno tudi na spletni strani občine http://www.komenda.si.

III.
Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD ZN MO4 – št. 2 bo 06. 12. 
2017 ob 17.00 uri v sejni sobi na Glavarjevi 104, 1218 Komenda.

IV.
Območje sprememb in dopolnitev SD ZN MO4 – št. 2 se nanaša na zemlji-
šči parc. št. 580/1 in 580/3, k. o. Moste, v funkcionalni celoti FC IP1.

V.
Med javno razgrnitvijo lahko javnost podaja pisne pripombe in predloge k 
dopolnjenemu osnutku SD ZN MO 4 – št. 2. Pripombe in predlogi se po-
dajo pisno ali ustno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb 
in predlogov, lahko pa se pošljejo na naslov Občina Komenda, Zajčeva 
cesta 23, 1218 Komenda s pripisom »Pripombe na javno razgrnitev SD ZN 
MO 4 – št. 2« oz. na elektronski naslov marjan.potocnik@komenda.si. 

Župan Občine Komenda bo po končani javni razgrnitvi zavzel stališča 
do pripomb in predlogov. Stališča bodo objavljena na oglasni deski v 
prostorih Občine Komenda, Zajčeva 23, in na spletni strani občine 
http://www.komenda.si.

Številka: 3500-0001/2017
Komenda, 20. 10. 2017

STANISLAV POGLAJEN
ŽUPAN OBČINE KOMENDA



Aplenca Glasilo občine Komenda 11/2017

13

NASVETI

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

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

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

počutijo ljubljeno, prestrašeno, zanemarjeno, zadovoljno ipd., kar se 
nato odraža tudi v kvaliteti mleka, ki ga dajejo.

Kravje in kozje mleko se med seboj močno razlikujeta po količini in 
vrsti beljakovin. Mlečne maščobe v kozjem mleku so pretežno iz srednje 
dolgih verig, zaradi česar v naše ožilje pride manj nasičenih maščobnih 
kislin in holesterola. Kozje mleko je bogato s kapilno in kaprinsko kislino, 
ki mu dajeta značilen okus in vonj, nekoliko močnejši od kravjega. Ti dve 
kislini sta koristni, saj zavirata rast škodljive Candide albicans v našem 
črevesju. Kozje mleko je zaradi dobrega razmerja med lizinom in argini-
nom ter celega kupa vitaminov skupine B, A, E, D in K priporočljivo pri 
dermatitisu, herpesu in astmi. S pridom se ga uporablja tudi v kozmetiki, 
saj velja za naravno vlažilno sredstvo, ki kožo poleg vlage oskrbi tudi s 
številnimi hranili in zmanjša občutek srbečice ter hrapavosti.

Iz kozjega mleka pridobivamo številne okusne mlečne izdelke, kot je sir, 
skuta in smetana, ki lahko dodatno obogatijo našo prehrano. Sveža surova 
kozja skuta, ki ji dodamo rozine, nariban kokos, jo začinimo s ščepcem 
kurkume in kardamoma 
ter jo posladkamo s tr-
snim sladkorjem, je 
okusen, hranljiv in zdrav 
nadev za palačinke. Ne 
verjamete? Poskusite.

Kadar v vsakdanjem življenju omenimo 
mleko, imamo navadno v mislih kravjega, 
saj slednjega v naši prehrani pretežno upo-
rabljamo. Nekateri pa bodisi zaradi radove-
dnosti, gurmanskih vzgibov ali zdravstve-
nih razlogov posegajo tudi po drugih vrstah 
mleka. V zadnjih letih so v porastu alergije 
na živila, med katerimi je tudi laktozna in-
toleranca ali alergija na kravje mleko, 
sladkor v mleku je namreč laktoza.

Na trgovskih policah zato že nekaj časa 
opažamo tudi izdelke iz kravjega mleka s 
posebno oznako »brez laktoze«. Ti so 

predelani iz kravjega mleka, v katerem je bila laktoza kasneje razgrajena 
na dva enostavnejša sladkorja - glukozo in galaktozo, zaradi česar je 
tako mleko tudi malo bolj sladko. Alternativ za kravje mleko je veliko 
in se v osnovi razdelijo na tista, ki imajo rastlinski in tista z živalskim 
izvorom. Med rastlinskimi sta najbolj razširjena sojino in riževo mleko, 
med živalskimi pa prednjačita kozje in ovčje mleko.

Sestavo mleka poleg vrste živali določata še način in vrsta paše oziro-
ma prehrane ter okolje, v katerem žival biva. Svojo piko na i pa tako 
doda tudi odnos skrbnikov za žival, saj se živali, tako kot ljudje, lahko 

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

INŠTRUKCIJE MAT, FIZ in KEM
IZOBRAŽEVNJE PREM, 

Blaž Filipič, s.p.
Gmajnica 21, 1218 Komenda

031 361 305, www.prem.si

Prednosti kozjega mleka

Kar devetdeset odstotkov bolnikov ima 
sladkorno bolezen – diabetes. Najpogosteje 
je to sladkorna bolezen tipa 2. Po navadi 
obolevajo starejši. Vendar se ponavlja v 
vseh življenjskih obdobjih. Visok sladkor 
se pojavi zaradi bolezenskih procesov na 
dveh ravneh. Zmanjša se delovanje trebu-
šne slinavke, ki izdela premajhno količino 
inzulina, po drugi strani pa se telesna tkiva, 
še posebno jetra, mišičevje in maščevje 
slabo odzovejo na delovanje inzulina. 
Osnovni razlog za to bolezen je prirojena 
hitrost propadanja tistih celic trebušne sli-

navke, ki izdelujejo inzulin. Nižja ko je telesna teža, dalj časa bo že 
okrnjeno delovanje trebušne slinavke še zadoščalo za vzdrževanje pri-
merne ravni krvnega sladkorja. Pri povišanem krvnem sladkorju mora-
mo kontrolirati tudi krvni tlak in holesterol. Normalna jutranja vrednost 

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK Tihi ubijalec - krvni sladkor
krvnega sladkorja na tešče ne sme presegati 6 mmol/L. 

Kadar je visok krvni sladkor prisoten dalje časa, povzroči okvare notra-
nje stene drobnih in velikih žil. Okvare so večje in hujše, če sladkorno 
bolezen spremljata še visok krvni tlak in povišane maščobe. Okvare se 
kažejo kot pospešena arteroskleroza, zožene žile zmanjšajo pretok krvi 
v možgane, srčno mišico, ledvico in noge. Bolezni, ki so s tem povezane, 
so možganska kap, srčni infarkt in srčno popuščanje, oslabelo delovanje 
ledvic in na napor vezane bolečine. Dobra novica pa je, da lahko zelo 
zmanjšamo tveganje, da bi se nam kaj takega zgodilo. Bolezen se da 
nadzirati, zato si občasno damo izmeriti krvni sladkor. 

Življenje je lahko sladko tudi brez sladkorja v hrani, bele moke in 
drobnih sladkarij, sladkih pijač. Sicer pa velja, da je treba visok krvni 
sladkor izničiti z zdravim življenjskim slogom. Primerna količina hrane 
in dovolj gibanja!

Olga Hace

Bratu sem lansko leto posodil 10.000 € 
za nakup avtomobila. Dogovorila sva 
se, da mi denar vrne do začetka leto-
šnjega poletja, vendar mi ga še vedno 
ni vrnil. Ker je moj brat in sem mu za-
upal, nisva podpisala nobene pogodbe. 
Sedaj mu ne zaupam več, saj se ni držal 
najinega dogovora. Kaj naj naredim, 
da bom prišel do svojega denarja.

Iz vašega vprašanja izhaja, da ste skleni-
li posojilno pogodbo, vaš dolžnik (brat) pa 
svojega dolga ni poravnal v roku. Čeprav 
posojilne pogodbe nista sklenila v pisni 

obliki, to na njeno veljavnost ne vpliva in posojilna pogodba je veljavno 
sklenjena, saj posebna obličnost za njeno veljavnost ni predpisana. Vendar 
pa bi morali obstoj pogodbe pred sodiščem dokazati na drug način. Če je 
bil še kdo prisoten, ko sta se z bratom dogovorila za sklenitev pogodbe, ga 
lahko predlagate kot pričo in on bo potrdil vaše trditve. V veliko pomoč bi 
vam bilo tudi potrdilo banke, da ste dvignili del zneska, ki ste ga nato po-
sodili bratu. V našem pravnem redu ne poznamo dokaznih pravil in to, 

Vračilo dolga po posojilni pogodbi
katera dejstva se štejejo za dokazana odloči sodišče po svojem prepričanju 
na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh doka-
zov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka (8. člen ZPP-1).

Predno se odločite za zgoraj opisano sodno pot zaščite vaših pravic z 
vložitvijo tožbe, bi veljalo poizkusiti z bratom skleniti pisni dogovor. V 
njem se lahko dogovorite za novi rok vračila posojila, pri čemer se hkrati 
dogovorita, da se v zavarovanje vaše terjatve na bratovem premoženju 
(npr. nepremičnini) ustanovi zastavna pravica. Z vpisom hipoteke v ze-
mljiško knjigo bo varovan vaš vrstni red poplačila, za primer, da vam brat 
niti po izteku dodatnega roka, dolga ne bo vrnil in boste morali vložiti 
predlog za izvršbo. Če se bosta hkrati dogovorila za neposredno izvršlji-
vost, kar poenostavljeno povedano pomeni, da ima vajin dogovor enake 
učinke, kot bi jih imela pravnomočna sodba, si boste prihranili kar nekaj 
časa, ki bi ga potrebovali, če bi se takoj odločili za vložitev tožbe. 

Odločitev je seveda 
vaša, v obeh primerih 
se lahko za pomoč obr-
nete na izbranega odve-
tnika, v drugem primeru 
pa tudi na notarja.
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Tekmovanje je bilo od 
23. do 29. oktobra. Vre-
me nam to leto ni najbo-
lje služilo, saj nas je prvi 
dan tekmovanja pričakal 
dež. Cel teden je močno 
pihalo, temperature pa 
se niso dvignile nad 11 
stopinj C. Ekipa se je 
odločila, da izpustimo 
ponedeljkove kvalifi ka-
cije, saj nismo hoteli 
tvegati poškodb. Tako 
smo začeli s kvalifi kaci-
jami v torek v vseh kate-
gorijah. Najprej posa-
mezno, kjer smo se 
zopet spoznali z Ameri-
ško progo, nadaljevali z 
dvojicami ter dan skle-

nili s štafetnim nastopom. Pred spanjem je bila ledena kopel, da so se 
noge regenerirale za naslednji dan. V sredo smo spet začeli s posame-
znim nastopom ter štafeto. Četrtek je bil zadnji dan kvalifi kacij za petkov 
in sobotni fi nale, ko smo tekmovali samo štafeto. 

Nestrpni smo se zbudili v petkovo hladno 
in mokro jutro, saj smo nestrpno pričako-
vali fi nalne tekme sezone. Na mokri in 
drseči progi sem progo končal v času 
1:32, kar ni bilo tako, kar sem hotel. 
Vendar sem zadovoljen glede na okoli-
ščine tekmovanja.

Končni rezultat je bil 3. mesto v 
kategoriji team (seštevki posame-
znikov v ekipi).

Zadovoljni s petko-
vimi posameznimi 
nastopi smo s še 
večjo vnemo 
pričakovali 
sobotni 
fi nale 
tandemov 
in štafet. 

Pričelo 
se je s 

FIREFIGHTER COMBAT 
CHALLENGE

Svetovno prvenstvo 2017
Letošnje svetovno prvenstvo je bilo v kraju Louisvile, Kentucky.

tandemi, ko sva z Domnom Pavličem za las zgrešila stopničke.
Sledil pa je fi nale štafet, ko smo se prebili do fi nala. Potem pa smo se 

v fi nalu spopadli s svetovnimi prvaki iz Motgomerija in končali kot 
podprvaki, saj so bili naši konkurenti pol sekunde pred nami. 

Lepo se je bilo spet boriti v fi nalu, ko veš, da te v živo gleda in spre-
mlja več tisoč ljudi s celega sveta. Še lepše pa je bilo videti, koliko 
podpore imamo od kanadskih in ameriških kolegov, ki težko verjamejo, 
kako se lahko ekipa petih fantov iz žepne države bori za najvišja mesta 
med najboljšimi gasilci na svetu! 

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki nas podpirate in navijate za nas. 
Trnova pot treningov je veliko lažja s podporo ljudi ob sebi.

Matic Zupan, S-GARD team Slovenia
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6. teden gradnje
Smo na koncu šestega tedna gradnje novega gasilskega doma in vse 

poteka po planu.
V tem tednu smo začeli z betoniranjem sten v garažnem delu objekta, 

katere bodo v sedmem tednu gradnje tudi dokončane.
Vremenska napoved je tudi na naši strani, saj bo kljub nedeljskem 

poslabšanju vremena naslednje dni lepo in pretežno suho vreme.

7. teden gradnje
V sedmem tednu smo nadaljevali po začrtanem planu gradnje in sicer 

so se betonirale stene garažnih prostorov.

Gradnja novega gasilskega doma PGD Moste
8. teden gradnje

Osmi teden gradnje je bil zaradi dveh praznikov kratek, a vseeno 
lahko poročamo, da so končane stene garaž in začele so se betonirati 
stene pritličja upravnega dela.

9. teden gradnje
V devetem tednu gradnje so bile dokončane zunanje stene pritličnih 

prostor v upravnem delu. Zdaj objekt že počasi dobiva podobo na zuna-
nji strani.

10. teden gradnje
V desetem tednu gradnje je bila zabetonirana plošča 1. nadstropja na 

upravnem delu.

Spremljajte potek gradnje
Potek gradnje redno tedensko objavljamo na naši spletni strani: 

https://www.pgd-moste.si/novice/nov-gasilski-dom/

GRADNJO NOVEGA GASILSKEGA DOMA PGD MOSTE LAHKO 
PODPRETE TUDI PREKO SMS DONACIJ

Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo MOSTE5 na številko 1919 
in prispevali boste 5 EUR za izgradnjo novega gasilskega doma.
Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Izi-
mobila, Telemacha, A1, T2.

Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so obja-
vljeni na spletni strani www.pgd-moste.si/sms-donacija
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Aplenca se smeje
Pesimist…
Janez v bifeju, z rdečimi očmi, s kozarcem piva. Mimo pride Lojze, sede 
zraven, na hitro popije kar hladno Janezovo pivo. Janez začne ihteti.

»Janez, kaj ti je? Kaj je s teboj?«
»Pa kaj, uuu, danes mi gre vse narobe…«
 Kaj se ti je zgodilo?«
»Vrgli so me iz službe, pa sem malo prej prišel domov. 

Pri ženi najdem soseda,uuu. Vzamem puško, se odpeljem v gozd, da 
bi se ustrelil, pa se je zaskočila. Kupim vrv, da bi se obesil, pa se 
strga. Ležem na tire, vlaka ni bilo. Z zadnjimi prihranki kupim strup, 
ga vsujem v pivo, pa si mi ga popil. Uuuu….«

Po volitvah…
Angelina gre po pločniku, z druge strani ceste zasliši klice:

»Angelina, hej, Angelina!«
»Oprostite, se midva poznava?«
»Ja, Angelina - na zadnjih volitvah sem volil tebe!«
»Aja, torej vi ste bili tisti…«

Zadetek 
Tone je na loteriji zadel milijon evrov. Obiskali so ga novinarji.

»Čestitamo! Povejte, prosimo, kaj boste naredili s toliko denarja?«
»Pa… vrnil bom neke dolgove.«
»Kaj pa bo z ostalim?«
»Ostali bodo pa še čakali…«

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
November 2017 NA PREŽI

ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih 
področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor. Naj bo zato 

leto 2017 čim bolj bogato s ČEBELAMI.

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

Leto koraka proti koncu in tudi gasilska mladina se trudi na zadnjih 
tekmovanjih. Nabiramo točke pri posameznih tekmovanjih in seštevamo 
po tri najboljše uvrstitve za skupno uvrstitev. V jesenskem delu smo se 
udeležili regijskega gasilskega tekmovanja s tremi ekipami. Kar 18 
mladih gasilcev se je pomerilo v namiznem tenisu in Nika Mencigar si 
je priborila zlato medaljo. Trenutno nam kaže dobro, odločal pa bo pi-
kado, ki bo v petek, 24. novembra. Takrat bo tudi razglasitev končnih 
uvrstitev in zaključek letošnjih tekmovanj. V decembru se bomo učili 
gasilsko teorijo, ki je prav tako zelo pomembna.

Glavna naloga gasilcev v decembru pa je raznos koledarjev. S prosto-
voljnimi prispevki, ki nam jih darujete krajani, nam omogočate naše 
delovanje, odplačevanje kredita in vzdrževanja gasilskega doma. Prav 
tako nam veliko pomeni, da lahko vsako leto peljemo na letovanje našo 
mladino. V letošnjem letu smo obnovili staro sejno sobo, zamenjali 
notranja vrata in dokupili opremo in zamenjali intervencijske obleke, ki 
jih je načel zob časa. Tudi izobraževanju operativnih gasilcev namenja-
mo sredstva, saj znanja ni nikoli preveč. Ob koncu leta pripravimo sre-
čanje starejših gasilk in gasilcev, najstarejše pa obiščemo na domu. Tudi 
članice cele gasilske zveze se srečamo ob koncu leta. Torej bo zadnji 
mesec v letu delaven in vesel.

Na pomoč.
Mihaela Poglajen

Novice iz PGD Komenda PGD KOMENDA
2. december 2017 od 16. ure dalje Tekmovanje v spajanju 

sesalnega voda za pokal Gasilske zveze Gorenjske 
2017/2018 za članice in člane. Tekmovanje bo v gasilskem 

domu Komenda. Prijave do 29. novembra 2017 
na:  info@pgd-komenda.si 

Blagoslovitev konj na Križu

Že 26 leto zapored 
Na god sv. Štefana, 26. decembra 2017, bo na Križu šestindvajseti 
obred blagoslovitve konj. Ob 10. uri bo v podružnični cerkvi Spreo-
brnjenja sv. Pavla slovesna maša, po njej pa bo pred cerkvijo blago-
slovitev konj. 

Vabimo vse lastnike konj iz bližnje in daljne okolice ter konje-
nike iz Konjeniškega kluba Komenda, da se ob 11. uri zberejo 
pri bifeju Megi na Križu, od koder bo krenil sprevod po vasi do 
cerkve. Konjenike bomo pogostili, prejeli bodo spominska darila 
lončarskega mojstra Franca Kremžarja. 

Tudi za obiskovalce se bo kaj našlo za prigrizek. Gospodinje bodo 
napekle in pripravile slaščice, gospodarji pa bodo poskrbeli za teko-
čino proti mrazu. Ob prazničnem klepetu nam bo lepo minil drugi 
dan božičnega praznika. 

Pripravljalni odbor

ČEBELA - Petnajst let je za obdobje 
neke družbe, društva… kratko ob-
dobje. Če pa je to Folklorna skupina 
Društva upokojencev Komenda z 
začetnikom Valterjem Horvatom, 
Janezom Slapnikom, Frenkom, 
Mojco in z vsemi drugimi plesalci 
danes ob 426 nastopih, 753 vajah, …  

je to, se strinjate, plesna etno ikona, ki se ji prikloni tudi ČEBELA.

OSAT- Vaško igrišče v Nasovčah. 
Kdo nam je poslal to sliko, ima se-
veda ime, zaradi naslova in razloga 
rubrike pa ga poznamo  - v uredni-
štvu. Kdo oziroma komu pa je 
uspelo, da se je takole znesel nad 
njemu očitno »zelo veliko« napoto 
nič krive ograje, pa sam ve. A če je 
že hotel pojasniti nezadovoljstvo, 
bi lahko ubral tudi drugačno, razu-
mno pot. Ne pa takle neznačajen 
OSAT.

ČEBELA za november 2017

OSAT za november 2017
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ŠOLSKI SKLAD

Svet je tak, kot je bil,
in vendar je čisto drugačen.
Na tej strani hriba sem jaz -
na oni je človek, ki mi je drag.
Hrbtne strani življenja ni.
Kamor se ozrem, gledam svetu
v obraz.

 (Neža Maurer)

Na Osnovni šoli Komenda Moste že okroglih 20 let deluje šolski sklad, 
da pomaga lajšati stiske tistim družinam, ki same ne zmorejo fi nančnega 
bremena, povezanega z izobraževalnim programom. Na njegovem čelu 
se je zamenjalo že kar nekaj predsednikov in predsednic, prav vsi pa so 
z zanosom in verjetjem v smiselnost in poslanstvo sklada zagnano iska-
li poti do fi nančnih sredstev. Vsem dosedanjim članom in predsednikom 
sklada se zahvaljujemo za njihov prispevek k uspešni zgodbi. 

Po dvajsetih letih delovanja

Učenci radi berejo sodobne knjige, kvalitetne lahko poiščejo tudi v 
šolskih knjižnicah.

Učenci se lahko izobražujejo tudi s pomočjo tabličnih računalnikov.

Mnogo denarja se investira tudi v računalniško opremljenost šole.

Peč za žganje gline, ob njej pa najnovejši izdelki učencev.

lahko uporabljajo pri pouku. Pomagali smo tudi pri nabavi garderobnih 
omaric. Nakupili smo športne rekvizite in opremo (sani, mize za nami-
zni tenis, zimska športna oprema, kolebnice, žoge), učencem v podalj-
šanem bivanju igrače, obe šolski knjižnici vsako leto iz teh sredstev 
pridobita kvalitetne knjige. Zanimanje za lego krožek je med učenci 
izjemno, zelo uspešni so tudi na različnih tekmovanjih iz lego robotike 
– vsega tega seveda brez lego kock ne bi mogli početi. Tudi tu smo 
prisluhnili potrebam in interesom učencev. 

Ne bi pa jim mogli pomagati, če ne bi bilo Vas, spoštovani starši, ki v 
delovanju takega sklada vidite vrednost in se odzovete naši prošnji po 
fi nančnem prispevku. Vas, ki nam pomagate pripraviti šolsko veselico 
in se je z veseljem udeležite. Vas, spoštovani donatorji, ki nas razveseli-
te z donacijami ter s tem pokažete, da nam zaupate in ste nam pripra-
vljeni prisluhniti. Iskrena hvala za vse Vaše prispevke, mi pa obljublja-
mo, da bo šolski sklad še naprej deloval v dobrobit vseh naših učencev. 

Barbara Janežič Bizant,
pomočnica ravnateljice OŠ Komenda MostePosebej ponosni smo, da v vsem tem času nihče izmed učencev ni 

ostal brez šole v naravi, tabora ali dneva dejavnosti zaradi fi nančne sti-
ske družine. Pretekla leta so bila celo v svetovnem merilu zelo turbulen-
tna in tudi naš okraj ni ostal imun na spremenjene razmere. Kar nekaj 
staršev naših učencev je praktično čez noč izgubilo delo, nekaterim so 
jo zagodle bolezni ali kakšne druge osebne tragedije in stroški so zanje 
nenadoma postali neobvladljivi. Kako veseli smo, da smo jim v težkih 
trenutkih lahko priskočili na pomoč, da imamo sklad, v katerem so 
sredstva zbrana ravno v tovrstne namene. 

Denar iz sklada pa ni namenjen le tistim, ki jih trenutno ali že dlje 
pestijo denarne težave. Z njim smo v preteklih letih izboljševali materi-
alne pogoje na šoli, skrbeli pa smo tudi za kulturo, saj smo učencem 
vsako leto plačali vstopnice za ogled fi lmske ali gledališke predstave. 
Vsako leto nekaj denarja primaknemo h končnemu izletu devetošolcev. 
Lani smo zamenjali dotrajano peč za žganje gline, v prejšnjih letih pa 
omogočili nakup šolskega ozvočenja, mikrofonov, instrumentov za 
Orff ov instrumentarij, pa tudi tabličnih računalnikov za učence, da jih 

Šolski sklad podpira športno aktivnost.
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Balinarji že kar tradicionalno organizirajo 
Martinov turnir. Martin je letos prav na svoj 
dan naročil vremensko okno z lepim vreme-
nom. V dežju in močnem vetru se ne da na-
tančno metati krogel. 

Zaradi vse bolj kratkih dnevov je na Podbor-
štu pri brunarici se je že ob osmi uri zjutraj 
zbralo in pripravljalo na tekmovanje šestnajst 
balinark in balinarjev. Vodja tekmovanja Tomaž 
Hacin je oblikoval dvojice, dve skupini tekmo-
valcev po štiri člane. Sledi žrebanje in napetost 

BALINANJE Martinov turnir
kdo bo v skupini in kdo bo s kom igral.

Članice sekcije, tekmovalke so kot vedno 
prinesle doma pečene dobrote in poskrbele, da 
so se vsi skupaj »podprli« pred tekmovanjem. 
Vsi tekmujejo v mešanih skupinah, razlike v 
spolu in v letih pa niso ovira. To še posebno 
dokazujejo uvrstitve, saj je Tone pri svojih 
osemdesetih zasedel odlično peto mesto. 

Poglejmo uvrstitve: Tone Zarnik in Rajtelič 
Silvo, Avgust Sodnik in Peter Jakomini; Fani 
Sodnik in Andreja Rojko, Mirko Misja in Ivanka 

Žulič, Tone Špehonja in Darko Domadenik, 
Ciril Rogelj in Sašo Jere, Drago Oblak in Ivan 
Hafner, Dani Misja in Angelca Hočevar.

Podelitev »Martinovih priznanj« in prijatelj-
sko vzdušje vedno spremlja naše balinarje. 
Letošnji Martin je »požegnal« manj vina kot 
vsako leto, zato pa je bil razkošen pri kakovo-
sti. Vemo, da je kozarec rdečega po kosilu zelo 
zdravilen. Športniki se tega zavedamo in te le-
pe navade ne bomo opustili.

Katja Tabernik

Že kmalu po začetku šol-
skega leta so se naši ka-
rateisti vrnili v pravo 
športno formo. Še pose-
bej vztrajno so trenirali v 

pripravljenosti na Sanku-
kai regijsko tekmovanje 

gorenjske regije, ki je bilo 7. 

SANKUKAI KARATE KLUB KOMENDA Regijsko tekmovanje
oktobra 2017. Tekmovalke in tek-
movalci iz Cerkelj, Kamnika in 
Komende so se zbrali na OŠ Toma 
Brejca v Kamniku ter se pomerili v 
borbah, katah in borbeni vaji – 
ippon kumiteju. V kategorijah, 
oblikovanih tudi glede na starost in 
težo udeležencev, so se člani in 

članici domačega 
kluba odlično izkaza-
li. Med mlajšimi 
dečki je ippon kumite 
odlično izvedel Samo 
Komatar. Pri starej-
ših dečkih sta se vsak v svoji ka-
tegoriji pogumno pomerila z na-
sprotniki Jaka Kovač in Bine 
Tavčar. Kato je v kategoriji sta-
rejših deklic uspešno prikazala 
Lara Zupančič, v kategoriji ka-
detinj pa Kaja Zupančič, ki je ob 
tem tekmovala še v borbah. Vsak 
izmed njih je dal vse od sebe in se 
uvrstil med prva štiri mesta v 

svoji kategoriji! Osvojena najvišja mesta pa so 
vredna pohvale tudi zato, ker predstavljajo 
uvrstitev na Sankukai državno prvenstvo za 
dečke in deklice, ki se bo odvijalo v soboto, 
18. novembra v Kočevju. Prijazno vas vabi-
mo, da se nam pridružite na tribunah in tako 
spodbudite mlade karateistke in karateiste. Ve-
selimo se vašega obiska, fantom in dekletoma 
pa še naprej želimo obilo športnega uspeha!

Saša Voler

V soboto, 18.11.2017, so se v Športni dvorani v 
Kočevju zbrali najboljši karateisti iz Slovenije. 
Otroci, ki so se vse od izbornih tekem najprej 
vneto pripravljali na državno prvenstvo, so v 
soboto komaj čakali, da pridejo na vrsto.
Med zagnanimi mladimi karateisti je bilo tudi 

SANKUKAI KARATE KLUB KOMENDA Odlični na državnem prvenstvu
pet otrok iz Karate klu-
ba Komenda, ki so na 
regijskem prvenstvu 
pokazali dovolj znanja, 
da so se uvrstili na dr-
žavno. Kar trije med 

njimi so se tudi v soboto 
odlično izkazali in do-
mov odšli z medaljami. 

Najmlajši, Samo Ko-
matar je v kategoriji 
mlajših dečkov v ippon 
kumiteju dosegel 3. me-
sto. Za njegovim uspe-

hom ni izostala Kaja Zupančič, ki se je med 
kadetinjami v borbah prav tako povzpela na tretjo 
stopničko. Še korak višje je stopil Jaka Kovač, 
ki je v kategoriji starejših dečkov 40-45 kg v 
borbah dosegel naslov državnega podprvaka.

Iskrene čestitke vsem trem in veliko uspeha 
še naprej!

Tjaša Š. Savšek
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ŠPORT

V soboto, 28.10. 2017, se je Judo klub Komenda 
s tremi tekmovalci udeležil judo tekmovanja 
Pokal Novega mesta. Organiziralo ga je domače 
športno društvo Bushido bilo pa je v športni 
dvorani Marof. Brata Lukšič, Luka in Mark 
judoista, ki že v svojih zgodnjih letih ustvarjata 
uspešno športno pot in jima stopničke nikoli ne 
uidejo, sta se tudi tokrat pomerila v isti težinski 
kategoriji +55kg. Luka, ki je letos še zadnje leto 
v konkurenci mlajših dečkov U12, je premagal 

JUDO POKAL NOVO MESTO Lukšiča najboljša
možnim številom točk ter se zasluženo povzpel 
na prvo mesto. Takoj za njim je drugo mesto 
osvojil njegov eno leto mlajši brat Mark, ki je 
prav tako premagal prav vse tekmovalce, razen 
brata Luke, kateremu za enkrat še ni kos. Med 
mlajšimi deklicami je tekmovala še Nika Men-
cigar, ki je imela žal slab žreb in je s prvo izgu-
bljeno borbo, ko jo je nasprotnica ujela na napa-
ki in vrgla na wazari ter jo zadržala v končnem 
prijemu, izgubila možnost za repasaž.

Katarina Kumer

V soboto, 14.10.2017, je Judo klub Komenda v 
domači Športni dvorani že drugo leto zapored 
priredil judo tekmovanje za 2. Pokal Komende. 
To je bilo letos kar 3x večje kot lani. Odvijalo 
se je na visokem rangu močnih slovenskih 
klubov, tekme pa sta se udeležila tudi dva tuja 
judo kluba iz Bosne: Judo Klub Soko M in Ju-
do Klub Hercegovac Mostar. Slednji je po 
skupnem seštevku rezultatov iz vseh starostnih 
kategorij osvojil 1. mesto. Takoj za njimi se je 
uvrstil domači klub Judo klub Komenda, 3. 
mesto je pripadal Judo klubu Triglav Kranj in 
4. mesto JK Shido. Skupaj se je tekmovanja 
udeležilo kar 17 klubov iz cele Slovenije in 
tujine, na 4 tatamijih pa smo spremljali borbe 
400-ih tekmovalcev starih med 5 in 14 let. V 
Občini Komenda je to ena izmed večjih tekem 
na sploh in prva mednarodna tekma v judu.

JUDO KLUB KOMENDA 2. mednarodni Pokal Komende
Po otvoritvi in zabavi s klubsko maskoto 

Judo Pando so se najprej zvrstili mlajši tekmo-
valci v kategorijah judo vrtec in 1. razred, ki so 
tekmovali v sumo borbah - izrivanju naspro-
tnika iz označenega prostora. 2. razred se je že 
boril v pravih judo borbah z meti in končnimi 
prijemi. Za nekatere je bila to prva tekma v 
življenju, a so kljub temu hrabro nastopili in se 
nekateri celo uvrstili med najboljše tri. Popol-
dne so tatamije osvajali judoisti iz starostnih 
skupin U10, U12 in U14, ki so pokazali vrhun-
ske borbe. Obisk gledalcev in navijačev na 
tribunah je bil več kot odličen. Z navijanjem so 
poskrbeli za nepozabno vzdušje v dvorani.

Tekme se je udeležilo kar 86 članov Judo 
kluba Komenda, ki deluje tudi izven komen-
dske občine in sicer v Kamniku, Šmartnem v 
Tuhinju, Mengšu in Trzinu. Za tako številčno 

udeležbo je zaslužno dobro delo naših trenerjev, 
vključno s predsednikom kluba Boštjanom Ve-
inhandlom, saj je JK Komenda v tako kratkem 
času postal zelo množičen in uspešen klub.

Prihodnje leto bo mednarodna udeležba še 
bolj okrepljena, saj se bodo judoistom iz Bosne 
pridružili še Italijani, Avstrijci in Hrvati.

Katarina Kumer

Predsednik in trener Boksarskega kluba Hayat, 
največjega in najdlje obstoječega kamniškega 
boksarskega kluba, Boštjan Veinhandl, se je 
med 16. in 22. oktobrom mudil na mednarodno 
zastopanem boksarskem usposabljanju v Ter-
mah Olimia. Seminar je bil prvič v Sloveniji, 
udeležili pa so se ga le izbrani slovenski, hrvaški 
in bolgarski trenerji boksa. Boštjan Veinhandl, 

Boštjan Veinhandl na Aiba 1 star coach

Tekmovalci Judo kluba Komenda ne počivajo 
niti med počitnicami. Že v petek, 27.10. 2017, 
so se odpravili na hladno Roglo, kjer so štiri 
dni trenirali pod budnim očesom Roka Drakši-

JUDO KLUB KOMENDA Trenirali z Rokom Drakšičem
ča, enega izmed najboljših slovenskih judoistov 
vseh časov. Roka so kot gostujočega glavnega 
trenerja povabili iz domačega Judo kluba 
Oplotnica. Priprav se je udeležilo veliko klu-
bov iz vse Slovenije, Bolgarije, Avstrije in Hr-
vaške. Treningi so potekali dvakrat dnevno in 
so bili razdeljeni na mlajšo (U10,U12,U14) in 
starejšo skupino (U16,U18,U21). Judoisti so 
se imeli možnost iz prve roke naučiti posebnih 
judo tehnik, s katerimi je naš evropski prvak in 
udeleženec olimpijskih iger leta 2008, Rok 
Drakšič dosegal vrhunske zmage. Poleg tega 
so se veliko borili tudi z nasprotniki iz tujine. 

Za popestritev napornih treningov, smo otroke 
peljali tudi na sproščanje v bazenu, poletno 
sankanje – Zlodejevo in v Mini ZOO v Sloven-
skih Konjicah s kenguruji, krokodili in še 
mnogimi drugimi živalmi, kjer so se otroci 
zabavali in dobili energijo ter voljo za vse na-
daljnje treninge. Vsekakor so se tekmovalci 
veliko naučili in pridobili ogromno novih iz-
kušenj, ki jih bodo lahko prenesli v prihajajo-
čo novo tekmovalno sezono, ko bodo nekate-
ri januarja tudi prestopili v višje starostne 
kategorije.

Katarina Kumer

dolgoletni trener boksa, juda in ju-jitsa je bil 
eden izmed 18 Slovencev in edini na območju 
širše kamniške regije, ki se je udeležil usposa-
bljanja Aiba 1 star coach. Seminarji so bili pod 
okriljem AIBE – mednarodne boksarske zveze, 
vodil pa jih je izkušeni inštruktor s Poljske 
Adam Kusior, predsednik komisije T & R AI-
BA. 7-dnevni program usposabljanja je vključe-
val vse od razčlenitve posameznega treninga, 
tedenskega, mesečnega in letnega plana, prak-
tičnih usposabljanj v in izven ringa ter teoretič-
nih predavanj in preverjanj znanj. Seminarja se 
je udeležilo kar nekaj velikih boksarskih zvezd 
kot so Dejan Zavec, medcelinski prvak po 
verziji WBO in nekdanji svetovni boksarski 
prvak po verziji IBF v velterski kategoriji ter 
najboljši slovenski boksar vseh časov, Dragan 

Vidaić, selektor Hrvaške mladinske boksarske 
reprezentance in Goran Borović, hrvaški 
dvakratni svetovni prvak v savate-boksu, K-1 
in kick-boksu. Udeleženci bodo prejeli tudi 
mednarodne licence boksarskih trenerjev.

Vsekakor je to velika pridobitev in dosežek 
za Boksarski klub Hayat z Boštjanom na čelu, 
saj se s tem za kamniški boks odpira nova pot. 
Boks v Kamniku se bo dvignil na višjo raven, 
ker bomo v našem klubu vzgajali tudi prave 
tekmovalce že od mladih kategorij (pionirji 13 
let) naprej, vse do članov. Obenem vabimo vse 
zainteresirane, da se nam pridružite na trenin-
gih boksa, vsak dan med tednom od 20.30 do 
22.00 v Centru Svetilnik na Ljubljanski cesti 
3d v Kamniku.

Katarina Kumer

BOKSARKO IZOBRAŽEVANJE

vse nasprotnike in to z ipponom – največjim 



Aplenca Glasilo občine Komenda 11/2017

20

ORIENTACIJA

Čez nekaj več kot 240 dni se bo na Madžar-
skem v okolici Kecskemeta začelo Mladinsko 
svetovno orientacijsko prvenstvo. V eni moški 
in eni ženski kategoriji se bomo pomerili ori-
entacisti do dvajsetega leta. V začetku julija 
prihodnje leto se bomo borili za štiri odličja - v 
sprintu, na dolgih in srednjih progah ter v šta-
fetni preizkušnji. 

Prvič v moji karieri se bom moral za fi nale 
na srednjih progah boriti v kvalifi kacijah, kar 
bo nekaj novega in zanimivega. Konkurenca 
na prvenstvu bo huda in dobrega rezultata brez 
izvrstnega kondicijskega in tehničnega trenin-

ga ne bo. Ker so madžarski tereni neko-
liko drugačni od naših, smo se kandida-
ti za nastop na prvenstvu, med 
krompirjevimi počitnicami odpravili na 
priprave, da kar se da dobro spoznamo 
terene, na katerih bomo tekmovali. Vse 
informacije, ki smo jih v osmih trenin-
gih pridobili, nam bodo na tekmah prišle 
še kako prav, ko se bomo morali hitro 
odločati katera pot je najhitrejša.

Trening kamp mi je bil všeč prav za-
radi novih terenov, ki jih nisem vajen in sem 
imel na začetku nekaj težav. Nekaj treningov 
kasneje pa sem se že počutil, kot da bi tu treni-
ral že vsaj mesec dni. Priprave si bom zapomnil 
tudi po tem, da nas je po treningih pri vhodu v 
našo hišico vedno čakal naš novi štirinožni 
prijatelj Kiko.

Žan Ravnikar

Vsakič, ko se spominjam najlepših trenutkov 
pri orientaciji, se spomnim trening kampov ali 
večdnevnih tekem. Lahko bi celo rekla, da so 
mi trening kampi celo ljubši, saj je tam veliko 

več orientacije kot na tekmah.
Tako je bilo tudi na letošnjem 

JWOC trening kampu na Ma-
džarskem. V petih dneh smo 
opravili 8 zame zelo zanimivih 
treningov. Teren je bil neverje-
ten, gozd pa božanski. Ob gle-
danju karte ne bi nikoli predvi-
dela takega terena. Priljubili so 
se mi grmički s karte za srednjo 
razdaljo, med katerimi si moraš 

poiskati čim hitrejši prehod. Ob tem se ne smeš 
izgubiti, kar se pravzaprav lahko kar hitro zgodi. 
Trenutek nepozornosti in že se lahko iščeš še 
naslednjih 10 minut. To je izziv, ki ga ne izku-
siš na vsaki karti. Mogoče pa tudi to s časom 
postane mala malica. Bomo videli...

Prav tako se mi zdi, da bo ta teren, sploh na 
dolgih razdaljah, ponujal mnogo izbir poti. 
Klanci res niso hudi, tako da je bolj pomemb-
no, da si najdeš čim boljši prehod. Tako se na 
taki, od daleč gledano zelo barviti karti, ponuja 
ogromno možnosti. Pozoren moraš biti res na 
veliko stvari. Vsak trening je bil svojevrstna 
izkušnja in izziv. Na JWOC pričakujem kakšen 
zanimiv teren in progo, ki mi bo v izziv in 
užitek.

Domov sem se vrnila navdušena, zadovoljna 
in kar utrujena. No, saj res nismo počeli nič 
drugega, kot se pripravljali na trening, trenirali, 
analizirali, jedli, spali in se vozili okrog. Vsee-
no smo si vzeli nekaj časa tudi za kratek obisk 
Budimpešte in tako vsaj malo potešili še našo 
popotniško žilico.

Polona Jezeršek

Orientacisti pridno trenirajo
Komendski mladinci pridno trenirajo za Svetovno mladinsko prvenstvo v orientaciji (JWOC).
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DOGAJANJA

Založba Družina je ob 100. obletnici smrti duhovnika in narodnega vo-
ditelja dr. Janeza Evangelista Kreka (umrl je 8. oktobra 1917 v Št. Janžu 
na Dolenjskem, rodil se je 27. novembra 1865 pri Sv. Gregorju nad 
Sodražico) izdala izbor njegovih misli o človeku, narodu, politiki, 
vzgoji, državi in življenju nasploh. Pripravila sta ga dobra poznavalca 
njegovega dela in prizadevanj, fi lozofa dr. Janez Juhant in Aleš Primc; 
prvi je napisal tudi spremno besedo z naslovom Krek – nesebični vo-
dnik Slovencev ter predstavil njegovo življenje in delo. Knjiga je nasta-
la na pobudo (vprašanje) udeleženke prvega Krekovega večera 10. de-
cembra 2016 v Selcih, ki si je zaželela eno izmed Krekovih številnih 
del. Prisluhnila ji je založba Družina, ki je izdala več kot tristo strani 
obsegajočo knjigo, lahko bi rekli srž Krekovih misli, ki ne zadevajo le 
njegove poglede na ljudi, dogajanja in razmere v času, v katerem je živel 
in deloval, marveč nagovarjajo tudi sodobnega Slovenca. Zares v duhu 

Vedno sodobni Krek
Izšla je knjiga Janez Evangelist Krek za Slovence

naslova knjige: Janez Evangelist Krek za Slovence.
Že naslovi izbranih Krekovih misli so dovolj zgovorni: Ženska, Kmet, 

Nujno reševanje kmeta, Konzumna društva, Privatno in državno, Ne 
zaupaj v človeka, Zahvala volivcem, Skromnost v hrani, Duhovnik – 
javni delavec, O hvaležnosti do javnih delavcev, Duhovnik – preizku-
šnje, Duhovnik in laiki, Gonja proti duhovnikom, Vzgoja samega sebe, 
Odpuščanje in sprava, Položaj na Jugu, Izseljenci, Politično delo, Poli-
tika in vera, Politične delitve, Javna brezznačajnost … Kot da bi jih 
Krek pisal danes, bi mu to narekovale razmere, v katerih živimo. Kjer-
koli zalistaš v knjigo, te jasno in odločno povedana misel tako pritegne, 
da ne nehaš brati. Krek govori odkrito, pošteno, naravnost, v krščanskem 
duhu, spoštovanju dostojanstva vsakega človeka, z namenom, da ga 
duhovno in gmotno dvigne, mu pomaga, ga rešuje v socialni stiski, ga v 
vseh ozirih postavi na noge. 

Nikogar ni izključeval, marveč vsakemu dajal priložnost in možnost, 
da se izkaže, je združeval ljudi. Prizadeval si je za takšne Slovence, 
kakršne potrebujemo tudi danes: odgovorne, delavne, pogumne in 
družbeno dejavne.

Kako velik Slovenec, narodnjak, narodni voditelj in briljanten duh je 
bil, potrjuje že to, kar je napisal, predvsem pa, kar je naredil.

V knjigi hitro vsakdo najde samega sebe, mu govori kot glas vesti, kaj 
mora storiti. Je pravo čtivo za sedanji družbeno zaostren, politično neja-
sen in osebnostno majav čas. Krek nam s svojo modro besedo, veliko 
razgledanostjo in ljubeznijo do vsakogar (posebej si je prizadeval, da bi 
za svoje socialno napredne misli in načrte pridobil nasprotnike) kaže 
pravo pot naprej. 

Komendski občani in župljani bomo knjigo – stane le 16.90 evra – radi 
vzeli v roke tudi zato, ker je Janez Evangelist Krek prebil kot otrok in 
učenec šest let pri nas (od leta 1869 do 1875), je bil vpisan v zlato knjigo 
najboljših učencev, se je v svojem spisu Mlada prijatelja kot 16-letni 
dijak spominjal prijatelja iz otroških let Janeza Čebulja (Perčevega Janeza 
s Potoka), je bil njegov oče Valentin tukaj učitelj in organist, po smrti 4. 
marca 1875 počiva na komendskem pokopališču. Tudi pozneje je imel 
Krek v Komendi številne privržence in prijatelje, ki jih je rad obiskoval. 
Enega izmed svojih zapisov z naslovom Združeval, ne razdiral je name-
nil tedanjemu komendskemu župniku prijatelju Janezu Berniku. 

Ta kratek zapis naj bo tudi mala oddolžitev enemu največjih Sloven-
cev, ko v Komendi nismo ob 100. obletnici njegove smrti uspeli pripra-
viti niti enega slovesnega dogodka Janezu Evangelistu Kreku v spomin. 
Mogoče ga bomo kdaj v prihodnosti, po njem poimenovali kakšne pri-
reditve. Predlagam Krekove večere. Pohvaliti pa velja našo občino, da 
je denarno podprla prireditve drugje v jubilejnem Krekovem letu. 

Jožef Pavlič 

V oktobru je bilo v 
Cerkvi na Sloven-
skem posvečenih v 
diakone deset bo-
goslovcev, v vsem 
letu 2017 pa 15, 
eden bo prejel dia-
konsko posvečenje 
prihodnje leto. Med 
tremi bogoslovci 
ljubljanske nadško-
fi je, pridružila sta 
se jim tudi dva re-
dovna bogoslovca, 
ki jih ljubljanski 
nadškof mons. Sta-
nislav Zore posvetil 
v diakone 29. okto-
bra v župnijski cer-
kvi sv. Jožefa v 
Ivančni Gorici, je 
bil tudi naš župljan 
Peter Stele. Komendski župljani mu iskreno čestitamo, obenem pa 
mu zagotavljamo, da bomo posebej molili zanj, da se bomo lahko, če 
Bog da, prihodnje leto veselili njegovega mašniškega posvečenja v 
ljubljanski stolnici in nove maše v naši župnijski cerkvi. 

J. P. - Foto: Jože Potrpin

Peter Stele posvečen 
v diakona

Knjigo Janez Evangelist Krek za Slovence so 25. oktobra v prostorih 
Družine predstavili (z leve) direktor družine Tone Rode, in urednika dr. 
Janez Juhant in Aleš Primc.

To je veselje
Pod tem naslovom so oktobra v Mengšu proslavili 65-letnico 

Kulturnega društva Svoboda Mengeš in 45-letnico zborovske in 
folklorne sekcije. V programu so se predstavili najmlajši mengeški 
folkloristi, folklorna skupina mladincev in članska skupina KD 
Mengeš, ki sodi v sam vrh folklore in folklornih skupin v Sloveniji. 
Nastopili so tudi pevci Mešanega pevskega zbora Svoboda Mengeš, 
v katerem je tudi sedem komendskih pevcev. 

Jaslice v Žejah
Vaški odbor v Žejah v občini Komenda tudi letos pripravlja jaslice 

s programom. Lepo povabljeni v petek, 22. decembra, ob 19. uri v 
Žeje. 

Slavnostna akademija ob 10-letnici
Zavod za Medgeneracijsko središče Komenda bo na SLAVNO-

STNI AKADEMIJI s kulturnim programom proslavil 10-letnico 
ustanovitve. Akademija bo v Kulturnem domu Komenda v pe-
tek, 8. decembra, ob 17. uri. Lepo povabljeni.  
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PRIČEVANJA
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Dom Komenda (5)
Prihodnje leto bo osemdeseta obletnica Doma v Komendi. Pričevanja zbira Stane Zarnik. 

Tomaž Drolec, 1953, iz Komende (Glavarjeva), sedaj živi 
na Mlaki; predsednik Zveze mladine Slovenija (ZMS) za 
Komendo, Kulturnega društva Komenda, Krajevne 
skupnosti Komenda, župan Občine Komenda.

Uvodoma pove, da je bilo vodenja tako mladine, kakor 
tudi prosvete, precej po domače, neformalno. Sam se 
natančnih datumov, kdaj je prevzel mladino, ne spomni. 
Niti se ne spomni, če so to imeli kakšne volitve. Ko je 
njegov dve leti starejši brat France, ki je bil predse-
dnik mladine, odšel v vojsko, v JLA (1970), je 
prevzel njegovo funkcijo, mesto predsednika 
mladine. Po vrnitvi brata iz vojašnice 
(1972), je šel v JLA še sam. Ali o izvolitvi 
obstajajo kaki zapiski ne ve, ve pa to, da je 
bila nekaj časa blagajničarka soseda iz 
Glavarjeve, Hacetova Tatjana. Čeprav 
prizna, da je takrat z denarjem, bolj ko ne, 
sam razpolagal, saj so v tistem času ogromno delali na obnovi Doma. 
Ločnice med mladinsko organizacijo in prosveto pa, saj z njegovega 
gledišča, ni bilo. To so bili to po večini eni in isti ljudje, večinoma 
mladi. Po vrnitvi iz JLA se je aktivnost in delovanje v prosveti nadalje-
vala še z večjo intenzivnostjo. V prostem času je bila zanj le ena stvar, 
prosveta.

V spominu mu je, da je Janez Kimovec (predsednik Krajevne skupno-
sti Komenda) nekoč dejal, »Tomaž, ti, ki tako in tako vodiš vse v domu, 
pa bodi naš skrbnik in odgovorni za Dom«. Od takrat naprej je vodil 
prosvetno društvo, mladino in so ga, ker je poosebljal kulturno sceno 
Komende, kar nekaj časa zbadali z imenom »ta mav Tito«. To aktivistič-
no ime mu je dal Igličev Janez. V tistem času je Tomaž organiziral veli-
ko prireditev. Odlične organizacijske sposobnosti so mu ostale do dana-
šnjih dni, prav tako izkušnje iz gledališčih predstav. Vse to in še kaj več 

Nadaljevanje iz prejšnje številke
V Domu je bil od leta 1938 dalje en razred osnovne šole. Razredi so 

bili še v Špitalu, Vodetovemu salonu in v hiši pod pokopališčem. Hiša je 
bila na mestu sedanjih žarnih grobišč nasproti mrliških vež. V njej so 
bili v času 2. svetovne vojne nameščeni nemški vojaki. Partizani so hišo 
požgali, da so preprečili ponovno vselitev nemških vojakov. Po vojni so 
hišo obnovili, vanjo umestili dva razreda osnovne šole. Po izgradnji 
šole v Mostah pa je bila nezasedena in jo je odkupil organist Franc 
Grkman. V tej hiši je bila dvorana, kjer so predstave, igre organizirali 
Orli. V predstavi je sodeloval oče. Ker so za igro Podrti križ potrebova-
li otroka, je dobil v igri manjšo vlogo. 

Jože Lah je pri enajstih letih izgubil očeta, zato je moral kmalu 
prevzeti domačo kmetijo. Bil je aktiven telovadec, občinski odbor in 
pooblaščenec za sklepanje porok. Za telovadbo ga je navdušil učitelj 
Ivan Jezeršek, ki je bil že leta 1941 izseljen iz Komende. Bil naj bi 
simpatizer komunistov. Po vojni pa je bil Jezeršek v Komendi telova-

dec, trener orodne telovadbe, rež-
iser iger, zborovodja in pevec. 
Pel je tudi v cerkvenem zboru, bil 
zborovodja in zato je bil ponovno 
preseljen, v Sežano. Prvič je bil 
izgnan zato, ker mu je bilo blizu 
komunistično gibanje, drugič je 
bil premeščen, ker je kot učitelj 
pel v cerkvenem zboru.

Ivan Jezeršek je med letoma 
1936 in 1958 bil v Komendi uči-
telj, med drugim je opravljal delo 
šolskega upravitelja. Z družino je 
bil leta 1941 s strani Nemcev izse-
ljen v Markovac v Srbiji. V Ko-
mendo so se Jezerškovi vrnili po 
drugi svetovni vojni. V Komendi 
je režiral vrsto iger na prostem: pod lipami pri cerkvi in pri Zadružnem 
domu. V igri na prostem, s konji so uprizorili: Matiček se ženi, Župano-
vo Micko, Miklovo Zalo. Leta 1951 je bil Jezeršek v Sežani imenovan 
za okrajnega šolskega nadzornika. V Komendi je režiral zahtevnejše 
igre, vodil pionirski pevski zbor in šolsko folklorno skupino, pisal šol-
sko kroniko, pripravljal šolske proslave – posebej praznovanje 100. 
obletnice ustanovitve redne ljudske šole. Bil je mentor mladim v prostih 
gimnastičnih vajah in orodni telovadbi, mladino je učil tudi igranja šaha. 
Ivan Jezeršek je bil glavni pobudnik in organizator športa v Komendi in 
eden od podpisnikov ustanovitvene listine z dne 31.10.1956 ustanovlje-
nega nogometnega kluba ŠD Planjava Komenda. Društvo je bilo regi-
strirano v naslednjem letu. Predsednik društva je bil Lajovic Metod, 
direktor Tesarskega – mizarskega podjetja OZZ Moste pri Komendi, 
tajnik je bil Mihael Jezeršek, študent iz Komende.

potrebuješ v politiki in mladostne izkušnje so mu prišle kasneje v 
življenju, pri dolgoletnem županovanju, še kako prav.

Najbolj plodna leta, tako na kulturnem, kakor tudi na kulturno 
zabavnem področju, so bila leta med leti 1974 in 1978. Spominja 
se, da so včasih tudi svoje plakate prelepili, čeprav dogodka še ni 
bilo. Praktično jim je zmanjkovalo oglasnega prostora, zato so se 
že takrat začeli posluževat večjih oglasnih panojev. Najbolj redni 

so bili nedeljski plesi.  Sprva je igral ansambel Miha Ferjuca, 
kasneje pa so nastopali Trgovci. Zelo prezasedena so bila 
silvestrska srečanja, vsako leto so bila pustna rajanja. 
Samo izbranci so smeli v dvorano, več ko polovica 

obiskovalcev je vedno ostala pred dvorano. 
Zelo podobna situacija je bila ob praznovanju 

dneva žena. V spominu mu je ostala anekdota iz ti-
stega časa, za praznik Dan žena. S Slavcem (Po-
glajnom, aktualni župan) sta se z Drolčevim fi čk-
om (karoserijo so krasili metulji) zapeljala čez 

mejo v Italijo, v Trst in kupila 200 nageljnov in nekaj steklenic whiske-
ya Ballantines, ki je bila takrat nadvse prestižna in zaželjena pijača. Na 
povratku, na meji ju je carinik povprašal po nageljnih. Povedal nama je, 
da se cvetja, niti ne semen, ne sme uvažati in da jih morava vrniti oz. 
nama jih bodo zasegli. O tem, da delava mejni prekršek, nisva vedela in 
vnaprej o tem nisva bila seznanjena. Ker je tudi carinik uvidel, da o 
najinem enkratnem in prvem tovrstnem prekršku nisva vedela prav nič, 
naju je spustil čez mejo. Brez kazni. Na najino veliko veselje in zado-
voljstvo, da sva jo s svojo nevednostjo tako poceni odnesla. Šest stekle-
nic whiskeya niso vzbujale nikakršne pozornosti. Poglajen ni bil njegov 
naključni spremljevalec na poti nakupa nageljnov. Skupaj sta delala tako 
v mladini kot v prosveti, pa kasneje v krajevni skupnosti in v novousta-
novljeni občini. Vseskozi je z vso natančnostjo opravljal tajniška posla 
in bil tako rekoč njegova desna roka.

nadaljevanje v naslednji številki

Jože Lah

Gradnja doma

Tomaž Drolec



Aplenca Glasilo občine Komenda 11/2017

23

ZAHVALE

»Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.«

A. M. Slomšek: Večernica

Z A H V A L A
15. oktobra 2017, na Gospodov dan, je 
v 85. letu starosti mirno odšel v večnost 
naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, 
brat, stric in svak

 

FRANCE FUJAN
iz Most pri Komendi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sodelavcem in sovaščanom za tople besede sožalja, podarjeno cvetje 
in sveče; gospodu župniku Zdravku Žagarju za lepo opravljeno po-
grebno slovesnost.

Posebno zahvalo namenjamo Ženskemu komornemu zboru Vox 
Annae in kvartetu Grm za občuteno petje, ki nam je blažilo bolečino 
ob slovesu.

Hvala vsem, ki ste pokojnega Franceta pospremili na njegovi za-
dnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
zaman oko Te naše išče.
Solze, žalost, bolečina
ostale nam so - in praznina.

Z A H V A L A 
Ob smrti mame, babice in sestre 

MILKE LUKANEC 
iz Križa

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem in sorodnikom 
za izrečeno sožalje, podarjene sveče in naročene maše.

Hvala gospodu župniku Zdravku Žagarju za opravljeno mašno 
daritev in pogrebni obred, pogrebni službi Jerič in pevcem, vodstvu 
in sodelavcem v podjetju Natura –Nektar in Eta Kamnik ter članom 
TD Komenda. 

Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da smo čim lepše pospre-
mili najino mamo na njeni zadnji poti.

Še enkrat hvala in Bog-lonaj.
Njena sin in hčerka z vnukinjo.

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

Aplenca - Glasilo občine Komenda, leto 26, številka 12 bo izšla 22. decembra 2017. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 7. de-
cembra 2017. Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.
si ali na andrej.zalar@siol.net. Informacije tudi na GSM 031 638 699

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Ko večerna zarja zgine
s svetlim soncem za goro,
vse na zemlji zame mine,
ko se vrnem tja v Nebo.

 J. Tovšak

Z A H V A L A

V 93. letu starosti se je od nas 
poslovil dragi ata in stari ata 

IVAN JAGODIC 
Miklavžev ata z Brega 19 pri Komendi

Iskrena zahvala dr. Dolenčevi in dr. Kolarju za dolgoletno strokovno 
pomoč in zdravljenje ter dr. Jermanovi, osebju bolnišnice na Golniku 
in sodelavcem Doma sv. Katarine v Mengšu za spremljanje očeta v 
zadnjih dneh.

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste 
ga spremljali v življenju in na njegovi zadnji poti ter za vsa izrečena 
ustna in pisna sožalja, za darovane sveče in cvetje. Posebna zahvala 
župniku Zdravku Žagarju za opravljene molitve, ljubljanskemu po-
možnemu škofu dr. Francu Šuštarju in zbranim duhovnikom za lep 
pogrebni obred. Hvala sodelavcem in sodelavkam Karitasa, nosačem 
in vsem, ki ste darovali za svete maše in cerkev.

Vsi njegovi

Vidim tvoj obraz, 
slišim tvoj glas, 
še korak mi je znan,
 ko se sprašujem zaman
zakaj te več ni?
Le spomin nate še živi... 
Tega razdalja ne more raniti...

V  S P O M I N 

ROKU KERNU
iz Most pri Komendi

Mineva leto dni odkar nas je nepričakovano zapustil naš dragi Roki. 
Hvala Vsem, ki se ga radi spominjate!

Vsi njegovi. Dvorje, Trboje, Moste, November 2017

Odšli so…
France Fujan, Moste 114, star 84 let 
Ljudmila Lukanec, Križ 74, stara 88 let
Janez Jagodic, Breg pri Komendi 19, star 92 let
Tinca Hafner, Podboršt pri Komendi 21, stara 53 let
Angela Peterlin, Komenda, Zadružna ulica 4, stara 89 let
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Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Komenda je v 
mesecu avgustu zaprosil za pomoč pri vključevanju učencev v promet 
nekatere ustanove in društva. 
Zahvaljujemo se vsem, ki so se povabilu prijazno odzvali:
- štipendistom in predsedniku UPPG - Ustanove Petra Pavla Glavarja in 
članu AMD Kamnik, ki so spremljali učence na najnevarnejših prehodih 
čez ceste v prvih tednih pouka,
- policistom Policijske postaje Kamnik, ki nadzirajo promet na območju 
občine Komenda, še zlasti v bližini obeh šol, 
- redarjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Trzin, Ko-
menda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice, ki izvajajo meritve hi-
trosti v občini Komenda z namenom, da vozniki ne bi ogrožali sebe in 
najranljivejših udeležencev v prometu.

Zahvaljujemo se tudi vsem občanom, ki prispevate k večji varnosti v 
prometu s svojim zgledom kot pešci ali vozniki in vsem, ki prispevate 
pobude in pripombe k izboljšanju prometne varnosti v občini. 

Bernarda Hozjan, SPV Komenda

Šolar kolesar
V cestnem prometu sme samostojno voziti kolo 
otrok, star najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno 
kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let 
(drugače le v spremstvu polnoletne osebe). Otrok se 
usposobi za vožnjo kolesa, ko opravi kolesarski izpit 
in dobi v osnovni šoli kolesarsko izkaznico. 

Šolar - kolesar mora uporabljati prometne površi-
ne, namenjene kolesarjem (kolesarske steze, poti). V 
kolikor na ali ob vozišču ni kolesarske steze ali pasu, mora kolesar vo-
ziti ob desnem robu vozišča (cca. 1 m od roba vozišča).

Kolesa morajo biti tehnično brezhibno opremljena (ustrezna višina 
sedeža, zavore, zvonec, odsevniki, žarometi). Kolesar poskrbi, da je 
viden tako podnevi kot ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti (uporaba si-
gnalnih barv na oblačilih, odsevnih trakov, svetilk). 

Šolar – kolesar mora imeti med vožnjo kolesa ustrezno pripeto zašči-
tno kolesarsko čelado. Enako velja tudi takrat, kadar se vozi na kolesu 
kot potnik. 

Šolar - kolesar mora biti pozoren na dogajanje v prometu in upošteva-
ti predpise. 

Pri hoji ob kolesu na vozišču je varneje, če kolesar hodi ob desni 
strani kolesa. 

Telefoniranje med vožnjo na kolesu je prepovedano in nevarno. Od-
svetuje se tudi uporaba slušalk med vožnjo na kolesu. 

Prevažanje sošolcev na prtljažniku je prepovedano in nevarno. 

Kolesarske steze morajo kolesarji uporabljati in voziti v skladu s 
prometnimi predpisi (upoštevati prometne znake in puščice na kolesar-
ski stezi, ki določajo smer prometa na njej – napačna smer vožnje je 
najpogostejša napaka vseh kolesarjev). 

Kolesarji smejo prečkati prehod za pešce le kot pešci in pred tem se-
stopiti s kolesa in ga potiskati ob sebi. Drugače je na prehodu za kole-
sarje, kjer pa vseeno velja prevoziti prehod z veliko mero previdnosti. 

Šolar potnik oziroma vozač
Številne šolarje starši pripeljejo v šolo z avtomobili. 
Pri tem je ključnega pomena, da so otroci vedno pra-
vilno pripeti z varnostnim pasom ter, glede na njihovo 
starost, nameščeni v ustreznem varnostnem sedežu. 

Po Zakonu o pravilih cestnega prometa mora biti 
otrok, manjši od 150 cm, med vožnjo v motornem 
vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom, zavaro-
van z zadrževalnim sistemom, ki je primeren otroko-
vi telesni masi. Za osnovnošolske otroke je torej primerna skupina II + 
III, kamor spadajo sedeži za otroke, težke med 15 in 36 kg oziroma 
stare od 3 do 12 let. 

Šolarji naj vstopajo ali izstopajo iz avta na tisti strani, ki je obrnjena 
stran od prometa (npr. na pločnik). 

Učenci, ki se vozijo s šolskim avtobusom oz. kombijem, morajo 
upoštevati pravila obnašanja na avtobusu/kombiju in tudi pravila čaka-
nja na postajališčih šolskega avtobusa/kombija. 
Napotki učencem, ki se vozijo s šolskim avtobusom ali kombijem:

Skupaj s starši učenci izberete in preizkusite najvarnejšo pot do posta-
jališča ter razmislite o pravilnem in odgovornem ravnanju pešca v ce-
stnem prometu. Pri tem ne pozabite na svojo vidnost v prometu (svetla 
oblačila, ustrezno nameščena odsevna telesa). 

Šolarji pričakate kombi na postajališču. Vedno počakajte, da se vozilo 
ustavi, nato varno in organizirano vstopite vanj. Enako velja tudi ob iz-
stopu, odmaknjeno od vozila, na varni površini počakajte, da vozilo 
odpelje. Nato nadaljujte svojo pot proti domu. 

Vstopajte in izstopajte DRUG ZA DRUGIM in SE NE PRERIVAJTE. 
Pozdravite voznika, med vožnjo MORATE SEDETI in BITI PRIPETI 

z varnostnim pasom. OBRENJENI morate biti V SMERI VOŽNJE. 
Šolarji morate na avtobusu ali kombiju upoštevati voznikova navodila. 
Še posebej PAZITE NA MLAJŠE in ŠIBKEJŠE (bolne ali poškodo-

vane). 
Ne motite voznika pri vožnji, ne kričite, ne smetite in ne uničujte in-

ventarja v vozilu.             Bernarda Hozjan, predsednica SPV Komenda

SPV, KRONIKA

Zahvala SPV za pomoč

Če imate doma odvečne, predvsem lesene 
stole, z veseljem pridem ponje. 

Če jih podarite ali prodate do 7€ za kos, 
vas prosim da mi to sporočite na telefon 

040 863 380 
ali na mail 

primus.oblikovanje@gmail.com 

Kaže, da je bil oktober mesec, ko se je nekaterim na komendskem 
(in tudi drugod) kar preveč mudilo; na cestah namreč. Je že res, 
da je točnost lepa čednost, vendar pa si moramo pravi čas vzeti 
čas, da bomo pravočasno prišli tja, kamor smo namenjeni.

 - Prva prometna nesreča je bila 6.10. zjutraj ob 6.12 na cesti Moste-
Duplica na Križu; na srečo z lahkimi telesnimi poškodbami. Že naslednji 
dan ob 16.35 pa je neznani, kasneje pa izsledeni (dobil je tudi globo), na 
Glavarjevi 98 povzročil nesrečo. In spet naslednji dan (8.10 ob 19.16) je 
voznik, ko je oplazil ogledalo, tudi pobegnil. Pravzaprav kaže, da so 
pobegi po nesrečah postali kar neke vrste tradicija. Tudi 9. 10. ob 15. 20 
je v križišču pri Kralju voznik pobegnil. In tudi takrat ne za dolgo, saj so 
ga izsledili. Globa pa mu potem ni »pobegnila«.

- Sledil je (ne)varnostim na cestah nato enotedenski predah brez ne-
sreč. Naslednja se je z lahkimi telesnimi poškodbami namreč zgodila 
16.10. ob 22.07 na cesti Moste-Brnik pri Nasovčah. Nesreči z material-
no škodo pa sta bili 20.10 ob 14.15 in 24.10 ob 15.18 v Mostah, tretja pa 
26.10 ob 6.00 na cesti Moste-Mengeš.

- Trikrat oktobra pa jo je skupila tudi divjad; na Križu, v Nasovčah in 
Žejah.

- Kako že smo včasih ponavljali? Tujega nočemo, svojega ne damo. 

Prometni nasvet: avto pač (še) nima pameti
Dvakrat se je zgodilo v vasi Križ. Dva vloma v hišo 14.10 med 18.30 in 
20.30 in med 10.45 in 22.30.

- Kar nekaj pa je bilo tatvin. Med 2. in 3. 10. se je očitno nekdo podal 
daleč v neznano, saj se je v Coni Žeje oskrbel s prenosnim WC. Med 6. 
in 7. 10. je, vendar najbrž ne isti, potreboval v Mostah še registrsko tabli-
co, 8. 10. ob 20.30 pa si je v lokalu v Mostah »sposodil« telefon. In ker 
je očitno v Mostah pogosto gosta megla, se je med 17. in 18. 10. zaradi 
boljše vidljivosti iznajdljivež lotil še meglenk na osebnem avtomobilu.

- Poznate gorska kolesa znamke Merida? Očitno je to dobra znamka, 
saj je moško kolo izginilo neznano kam v pičlih petih minutah 23.10. 
med 16.30 in 16.35 pred trgovino Špar v Komendi.                        - aže



Aplenca Glasilo občine Komenda 11/2017

25

S ŠOLSKIH KLOPI

25

ČUDOVITI SVET GLASBIL
Koncert z zgornjim naslovom smo šestošolci 

poslušali v Gallusovi dvorani Cankarjevega 
doma. Igral nam je orkester Slovenske fi lhar-
monije pod vodstvom dirigenta Miha Rogine. 
Na harmoniko je zaigral Domen Zadravec, 
program pa je povezoval Boštjan Gorenc – Pi-
žama. Poslušali smo dela skladateljev Benja-
mina Brittna in Georgesa Bizeta. Spoznali smo 
tudi nekaj glasbenih pojmov, kot so: tema, va-
riacija, fuga, suita.

Po koncertu nas je čakal še ogled kraljice 
glasbil, kot imenujemo orgle. Organist nam je 
predstavil veličastne orgle v dvorani in nanje tudi 
zaigral. Nato pa nam je še naša učiteljica glasbe 
Marjeta Čimžar zaigrala poročno koračnico. 

Gaja Štern, 6. a

PO POTEH VALVASORJA, JURČIČA IN 
TRUBARJA

Naša prva postaja je bil grad Bogenšperk, 
kjer je Janez Vajkard Valvasor napisal Slavo 
Vojvodine Kranjske. V dveh skupinah smo si z 
vodičem ogledali nekdanjo knjižnico, ki je 
zdaj poročna dvorana, Valvasorjeve delovne 
prostore, bakroreznico in številne zbirke starih 
predmetov.

Nato smo se ustavili na Muljavi, v rojstnem 
kraju Josipa Jurčiča, kjer smo si ogledali fi lm o 
domačiji, nato smo si muzej na prostem še 
ogledali (rojstno hišo, Krjavljevo kočo, letno 
gledališče, gospodarsko poslopje, shrambo). 

Na Trubarjevi domačiji pa smo vstopili v 
spominsko sobo, ki je bila brez pohištva, kar je 
dokaj nenavadno. Stene so bile popisane, ob 
njih pa klopi in nekaj vitrin na sredini. Vodič 
nam je podrobno predstavil Trubarjevo življe-
nje. Ogledali smo si še mlin in žago in se od-
pravili proti domu.

Maruša Korbar, 7. c

PO AVSTRIJSKI KOROŠKI
Devetošolci smo se v oktobru odpravili na 

ekskurzijo v Celovec in se najprej ustavili ob 
knežjem kamnu. V mestni hiši smo si ogledali 
veliko dvorano grbov in kip zmaja, ki stoji na 
glavnem trgu.

Čez Gosposvetsko polje smo se peljali do 
Ojstrovice, gradu s štirinajstimi vrati, ki so 
nekoč predstavljala neosvojljivo oviro za na-
sprotnike. Do gradu smo se odpravili peš, 
zgoraj pa je bil krasen razgled na okolico. Po 
muzeju pa nas je vodil koroški Slovenec. 
Ustavili smo se tudi pri cerkvi Gospe Svete. 
Posebej sta bili zanimivi dve sliki, v katerih si 
lahko z različnih zornih kotov videl več podob. 
Najbolj všeč pa mi je bil razgledni stolp, ki je 
ponujal pogled na Vrbsko jezero. Najlepši del 
izleta pa je bil za mnoge spust z najvišjega 
evropskega lesenega stolpa s toboganom.

Miha Ambrož, 9. a

PLANINSKI POHOD
Na prvo počitniško soboto smo se člani pla-

ninskega krožka skupaj s starši, mentorico 
učiteljico Romano in planinskim vodnikom 
Petrom odpravili na drugi planinski pohod. 

Prvega, ki je bil v septembru, ko smo se pre-
ko Dolge njive povzpeli na nekaj več kot 2000 
metrov visoko Tolsto Košuto, smo posvetili 
naši dolgoletni planinski mentorici in učiteljici 
Jožici Uršič. Pridružili so se nam tudi nekdanji 
učenci in učenke naše šole ter njihovi starši. 
Skupaj smo podoživljali dogodke in obujali 
spomine, ko nas je na pohodih še vodila učite-
ljica Jožica. Tudi sedaj ne mine pohod, da se je 
ne bi spomnili, in vemo, da nas »od zgoraj« še 
vedno spremlja in bdi nad našimi koraki.

Cilj drugega letošnjega pohoda je bil nekoli-
ko lažji, primeren tudi za najmlajše planince in 
začetnike, ki so se planinskemu krožku priklju-
čili letos. Podali smo se v Triglavski narodni 
park, na Pokljuko, od koder smo se povzpeli do 
Blejske koče na Lipanci. Pozdravilo nas je sicer 
sončno, a hladno jesensko jutro. Pot do koče 
nam je med pogovorom in petjem hitro minila. 
Pozabili smo tudi na mraz, saj nas je ves čas 
spremljal sonček. Pri koči so nas je pozdravile 
celo zaplate snega in nekaj kep je zaradi naše 
razposajenosti pristalo tudi med starši. 

Jesenske počitnice so se tako začele na naj-
boljši možen način, zdravo in razposajeno v 
objemu čudovitih gora.

Nika Ravnikar, 9. b

KOSTANJEV PIKNIK 
Kaj je bilo najbolj všeč učencem 

OPB4?
Marisa, Nika in Iman: Najbolj všeč 

nam je bilo, ko smo jedle kostanj.
Klemen: Najbolj všeč mi je bilo, 

ko smo v podaljšanem bivanju izde-
lovali vrečke za kostanj.

Maja, Nia in Kaja: Najbolj všeč 
nam je bilo, ko smo se družili na 
igrišču.

Urban: Najbolj všeč mi je bila igra 
na igrišču in ko smo jedli kostanj.

Anja in Neja: Najbolj všeč nama je 

bilo, ko smo izdelovali vrečke za ko-
stanj, jih krasili in jih ob koncu piknika 
odnesli domov za spomin. Všeč nama 
je bilo tudi, ko smo jedli kostanj.

Ela: Najbolj všeč mi je bilo, ko smo 
jedli kostanj in izdelovali vrečke zanj.

POČITNICE 2. A RAZREDA
Bila sem v Italiji. Tam sem šla na 

vlakec smrti. Potem pa še na predsta-
vo s kužki. Nato pa še na pokopališče 
prižgat svečke dediju. - Lana 

Jaz sem bila na morju. Naslednji 
dan sem šla v Atlantis. V soboto sem 
šla v kitajsko restavracijo na kosilo. V 

nedeljo sem šla k maši s teto in stricem. Potem 
smo šli še k babici. - Dora 

Bil sem v Atlantisu. Prišli so obiski iz Nem-
čije, ki so prespali pri nas. Odšli smo na poko-
pališče. Domov nas je odpeljal stric Mišo. - 
Tian 

Med počitnicami sem šel na morje. Potem 
smo šli s skiroji na plažo. Nato sem šel zvečer 
rolat. Igral sem tudi igrice. - Bor 

Bil sem na morju in sem se imel dobro. Lovil 
sem ježe in delal naloge. Igral sem igrice. - Jaka 

KROMPIRJEVE POČITNICE
Med jesenskimi počitnicami smo izrezovali 

buče, hodili po grobovih in se odpravili na izlet 
na Trubarjevo domačijo. Še najbolj všeč mi je 
bilo, da sem lahko izrezala svojo bučo. Bila je 
zelo prijazna. Vanjo sem postavila svečko in 
zato se je ponoči buča svetila. Odšli smo tudi 
na Rašico, kjer se je rodil Primož Trubar. Vide-
li smo njegovo kaščo, žago, mlin. Izvedela 
sem, da se Primožev oče ni pisal Trubar, ampak 
Malnar. Primož je prevzel priimek po mami. 
Počitnice so bile dolge 9 dni, vendar zame 
prekratke.

Ajda Hribar, 3. c

GOZD JESENI IN OBISK LOVSKE KOČE 
NA KRIŽU

Kaj so si najbolj zapomnili učenci 1. b 
razreda?

Tian: Ko sem videl jelena z velikimi rogovi.
Aleksej: Ko sem videl divjo svinjo.
Nal: Najbolj všeč mi je bila opazovalnica.
Eva: Lovec nam je pokazal rogove živali.
Kristina: Všeč mi je bil zajček.
Lara: Všeč mi je bil obarvan gozd.
Filip: Všeč mi je bila lovska trobenta.

Planinski pohod

Kostanjev piknik

Obisk pri lovcu
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SKAVTI
Kdo in kaj smo skavti?
Kot smo napovedali v prejšnji številki 
Aplence, vam bomo letos poskusili pred-
staviti vsakega izmed osmih stebrov 
skavtske metode. Najprej si bomo pobližje 
pogledali »učenje z delom«.

Pri skavtih se voditelji trudimo, da bi se 
naši člani učili preko lastne izkušnje. Uče-
nje z delom se navadno začne po razlagi 
ali zgledu ter se konča z razmislekom. 
Spodbuja aktiven odnos do življenja in 
soočanje z izzivi. Želimo si, da bi se skavti 
razvijali s pomočjo konkretnih izkušenj, 
ne le s pasivnim poslušanjem in opazova-
njem. Učenje z delom ni omejeno le na 
»delo« v smislu praktičnega, ročnega dela. Če skavta npr. želimo nauči-
ti sprejemanja odgovornosti, mu damo priložnost, da odgovornost tudi 
sprejme. Volčič se sprejemanja odgovornosti npr. uči, ko lovi plen, izvi-
dnik, ki ima funkcijo zastavonoše, mora na srečanje prinesti zastavo 
svojega voda, popotnik prevzame odgovornost za določeno nalogo, ki 
mora biti opravljena, da je projekt klana dobro izveden … To je zgolj 
nekaj ilustrativnih primerov, ki se vsak zase morda zdijo malenkostni, 
vendar se prav preko njih učimo in osebnostno rastemo.

Ana Kepic, Sončna koala

Kako na skavtih preživljamo čas?
Skoraj vsaka dejavnost, ki jo izvajamo na skavtskih srečanjih, vklju-

čuje učenje z delom. Najdemo ga v postavljanju ognja, ne le govorjenju 
o tem, kako se ogenj postavi in kakšen les najbolje gori, v učenju vozlov 
in vezav zato, da potem s pomočjo osvojenega znanja na obljubah po-
stavimo oltar itd.

Naši volčiči so se na primer učili z delom, ko so lansko leto spozna-
vali, kako je sestavljena »rdeča roža« (džungelsko ime za ogenj), jo 
poskusili postaviti in prižgati. Po skupinah so se odpravili do starih 
volkov, ki so jim dali različne naloge. Če so preizkušnjo uspešno opra-
vili, jim je stari volk povedal, kaj potrebujejo, da rdeča roža zagori. Tako 
so pri Bagiri poskusili kuriti s kresilom, s Čilom so nabrali dračje, z 
Atom Volkom tanjše in s Kačo Kajo debelejše veje. Ko smo nabrali ves 
material, smo se zbrali skupaj, postavili rdečo rožo in se pogreli ob 
njenih plamenih.

Ana Kepic, Sončna koala

zjutraj zbudili, nam je naša najboljša voditeljica Lucija pripravila kavo 
in čaj. Zatem je sledila jutranja telovadba in maša. Po koncu maše je 
sledil prosti čas. Malo kasneje smo začeli pripravljati kosilo ter specia-
litete. Preden smo se odpravili nazaj domov, smo za seboj vse pospravi-
li in se igrali še rovarčka.

Erika Golob, Zanesljiva žabca

Dogajalo se je …
JESENOVANJE NOPP

V soboto, 4. 11., smo se NOPP s kolesi odpravili na jesenovanje na 
Viru pri Domžalah. Takoj, ko smo prispeli, smo se ukrojili in uradno 
pričeli jesenovanje. Nato smo se razpakirali in začeli pripravljati večer-
jo. Po večerji je sledilo nekaj prostega časa in zabavni večer, ki je bil 
zelo edinstven in zabaven (zraven smo jedli pokovko/kokice).  Po 
dolgem razmisleku in naporu smo si izbrali ime noviciata. Ko smo se 

JESENOVANJE PP
Dobro smo bili v jeseni in že precej je kazalo na zimo, ko smo se s 

klanom odpravili na jesenovanje na sv. Katarino. Tja smo se odpravili 
kar z avti in na sobotno popoldne prispeli pred župnjišče, kjer smo tisti 
večer prespali. Po prihodu smo se na hitro namesetili v prostore in 
imeli prvi resni del programa – prvo pomoč. »Tečaj« je vodil bivši vo-
ditelj Jure Jerovšek. Po teoretičnem uvodu smo imeli še praktično vajo, 
kjer so nekateri igrali realno situacijo ob nesreči (imeli smo tako poško-
dovance kot panične mimoidoče itd.), drugi so pa poizkušali čim bolj 
učinkovito in kvalitetno oskrbeti vse. Poleg tega smo na jesenovanju 
tudi začeli z letošnjim programom osebnega napredovanja, šli smo na 
večerni sprehod do sv. Jakoba in tam imeli nočno igro, šli smo k maši, 
odigrali nekaj iger rovarčka, veliko smo peli in še več pojedli. Zame je 
bilo to zanimivo, zabavno in preprosto fajn jesenovanje, ki je dober 
znak za nadaljevanje prvega leta v klanu.

Martin Rode, Perfekcionistični sokol



Aplenca Glasilo občine Komenda 11/2017

27

MRAVLJIŠČE, MEHURČKI

Tokrat se iz Mravljišča 
lahko pohvalimo z zaklju-
čeno prenovo. V prostorih 
je zavladala prava svežina, 
ki smo jo začinili s pisanimi 

napisi po stenah, ki opisujejo 
značilnosti mladih ter končno 
smo našli tudi prostor za »Lo-
go« našega mladinskega cen-
tra.

V glasbenem kotičku, se je 
pojavila Mravlja, ki še nestr-
pno čaka na svoje ime in se v 
ta namen zbirajo predlogi na 
FB strani. Se pa zahvaljujemo 
slikarskemu mojstru Janku 
Žmitku, Veroniki Kos in osta-
lim pomagačem, ki so omogo-
čili prenovo prostora.

Mesec oktober je bil zelo 
zanimiv, pričeli smo z ustvar-
jalnimi delavnicami ČIRE 

ČARE za najmlajše, ki nas re-
dno obiskujejo vsako soboto, 
ob petkih mladi kuharji in ku-
harice vihtijo kuhalnico in pri-
pravljajo slastne jedi, zaživel 
pa je tudi nov projekt za odra-
sle »Sobotne kuharske delav-
nice«. Tokrat so sami izdelova-
li pečenice, spoznavali vrste 

Pester oktober v Mravljišču
mesa in okuse in se skupaj družili ob dobri hrani.

Končno pa se lahko pohvalimo, da nam je skupaj 
z devetošolci uspelo pripraviti prvi šolski ples v 
prostorih Mravljišča. Zabava je bila enkratna, šo-
larji so uživali v glasbi, plesu, frizerski delavnici in 
v široki ponudbi brezalkoholnih pijač in jedače. 
Pripravili so širok meni s picami, muffi  ni, palačin-
kami in vafl ji, ki so jih sproti pripravljali in oboga-
tili z različnimi namazi. Zadovoljni smo zaključili 
plesni večer in se že veselimo naslednjega, ki bo v 
naslednjem letu.

Mesec oktober smo zaključili z zabavo NOČ ČAROVNIC, ki je bila 
prav tako dobro obiskana in je prostor ponovno zaživel z mladimi. Ker 
se počasi bliža veseli december, se že pripravlja nora zabava, ki bo 
16.12. 2017 od 19. do 22. ure. Več o zabavi pa na naši spletni strani 
www.mravljisce.com ali FB strani.

Sodelovanje vrtca s starši je za vse vpletene v vzgojno-izobraževalnem 
sistemu izjemno pomemben dejavnik. Neformalna srečanja, ki se odvi-
jajo v sproščenem in prijetnem okolju zagotovo pozitivno vplivajo na 
vse udeležence in poglabljajo medsebojne odnose, gradijo zaupanje, 
nudijo medsebojno spoznavanje, odprt dialog, povezovanje staršev med 
seboj, posledično pripadnost, vpogled v samo življenje v vrtcu in še 
veliko drugih pozitivnih učinkov. 

Ker se zaposleni zavedamo, kako pomembno je sodelovanje s starši 
in njihovo zaupanje v naše delo, vsako leto organiziramo kar nekaj 
skupnih srečanj. Zagotovo je eden izmed teh tudi že tradicionalni Ko-
stanjev piknik, ki je izvrstna priložnost za graditev kakovostnejšega in 
zaupljivejšega odnosa med starši in vzgojitelji. 

V torek, 17. 10. 2017, 
smo se na topel in sončen 
jesenski popoldan v veli-
kem številu zbrali na vr-
tčevskem igrišču, kjer je 
lepo dišalo po pečenem 
kostanju in jabolkih. Otro-
ci so se brezskrbno predali 
igri s prijatelji, odrasli pa 
smo sproščeno poklepeta-
li. Našo sproščenost so 
preusmerili gasilci, ki so 
presenetili otroke in jim uprizorili pravo gasilsko vajo. Gasili so navide-
zni požar, ustvarili mavrico in otroke popeljali z gasilskim vozilom. Za 
sodelovanje in atraktivno predstavitev se najlepše zahvaljujemo Prosto-
voljnemu gasilskemu društvu Komenda.

Maja Spruk

Kostanjev piknik v Vrtcu Mehurčki
Projekt Gozdni vrtec

Ljudje se čedalje bolj zavedamo, da je gozd pomemben za naš bivalni 
prostor. Naš vrtec že kar nekaj let sodeluje v projektu Gozdni vrtec, letos 
pa smo v sam projekt še bolj zagrizli. Na prvi aktiv se je na naše pova-
bilo prijazno odzvala gospa Urška Galien, zaposlena na Zavodu RS za 
varstvo narave.

Z izvajanjem projekta stremimo k temu, da gozd postane del vsako-
dnevne rutine in ne le ena od možnosti, ki so otrokom le občasno na 
voljo. Zavedamo se, da je stik z naravo še kako pomemben in je tako 
učenje v gozdu in o gozdu najboljša naložba v prihodnost otrok. 

Skupaj z gospo Galien smo se v mesecu oktobru sprehodili po vrtče-
vskem igrišču. Na zanimiv in poučen način nam je predstavila drevesne 
vrste, ki rastejo na njem, njihove posebnosti, bolezni, izvedeli, kako se 
ugotovi starost drevesa, kako poskrbeti za boljše življenjske pogoje 
dreves in podobno. Za piko na »i« pa smo drevesa označili s tablicami z 
imeni drevesnih vrst. 

Ste vedeli, da na našem igrišču raste živi fosil – ginko? 
Vabljeni, da raziščete katere drevesne vrste nam še krasijo igrišče in 

delajo senco. 
Maša Sitar
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z gostovanji od 14.9. 2017 do 26.10. 2017. 
Zmagala je ekipa ŠK Komenda Popotnik 
(Jan Gantar, Blaž Debevec, Igro Kragelj, Jan 
Šubelj, Jan Marn, Tilen Lučovnik, Igor Juhant, 
Anton Trebušak, Jan Zajc, Anže Novak). 2. 
mesto je osvojila ekipa ŠK Ig, 3. mesto pa 
ekipa ŠD Vrhnika. Ekipa ŠK Komenda Pogi je 
osvojila 8. mesto. 

2. TURNIR MLADIH 2017/2018 na 
osnovni šoli Nove Jarše v Ljubljani v petek, 
20. 10. 2017. Osvojili smo 1. mesto Jan 
Marn, 2. mesto Vesna Mihelič, 3. mesto Jernej 
Zidar, 11. mesto Jure Žličar, 16. mesto Elma 
Halilović, 19. mesto 
Gal Založnik, 20. me-
sto Tero Cimperman, 
21. mesto Martin Per-
me, 22. mesto Filip 
Omladič Klanjšček, 
23. mesto Bine Marko-
šek, 27. mesto Jaka 
Tavčar, 29. mesto Pa-
vle Đokić, 33. mesto 
Inti Maček, 46. mesto 
Stanko Perme. 

8. TURNIR NAJ-
MLAJŠIH 2017 na 
osnovni šoli Vič v Lju-

ŠAH

EVROPSKO EKIPNO ŠAHOVSKO PR-
VENSTVO ZA ŽENSKE je bilo na Kreti v 
Grčiji od 28.10. 2017 do 6.11. 2017. Ženska 
reprezentanca Slovenije je osvojila 24. mesto. 
Za reprezentanco je uspešno igrala naša članica 
Teja Vidic, ki je iz 7 partij osvojila 6 točk.

I. ČLANSKA LIGA ZAHOD 2017 v Ko-
mendi v dvorani Prostovoljnega gasilskega dru-
štva Komenda od 29. 9. 2017 do 29.10. 2017. 
Nastopilo je 10 članskih ekip. Igralo se je na še-
stih deskah. Zmagala je ekipa ŠK Nova Gorica, 
sledita ekipi ŠK Trebnje BMP in ŠK Ig.

TERME KRKA OPEN na Otočcu od 2. 
do 5. novembra 2017. Osvojili smo 13. mesto 
Jan Marn, 20. mesto Vesna Mihelič, 29. mesto 
Jernej Zidar. 

18. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA – 
SUPER LIGA 2017. Končala se je Super liga 

Šahovske novice

2. Turnir mladih 2017- zmagovalci Vesna Mi-
helič, Jan Marn in Jernej Zidar

8. Turnir najmlajših 2017 - najboljše deklice 
Tina Križnič, Taja Guid, Inti Maček

8. Turnir najmlajših 2017 - najboljši dečki Tilen 
Tisaj, Matic Lavrenčič, Val Vodnik

8. Turnir najmlajših 2017 - najboljši po letnikih

II. liga zahod 2017 - Šk Ig

II. liga zahod 2017 - Šk Trebnje BMP

II. liga zahod 2017 - zmagovalci Šk Nova Gorica

Krka open 2017 - najboljše ženske Vesna Mi-
helič, Hana Bajt Pie, Marija Ružič

Osrednja slovenska liga 2017- ekipa Šk Ko-
menda Popotnik - Debevec, Šubelj, Marn, 
Lučovnik

bljani v torek, 24. 10. 2017. Osvojili smo 5. 
mesto Bine Markošek, 6. mesto Pavle Đokić, 
7. mesto Jure Žličar, 9. mesto Jernej Zidar, 11. 
mesto Filip Omladič Klanjšček, 12. mesto 
Martin Perme, 15. mesto Tina Križnič, 16. 
mesto Stanko Perme, 19. mesto Inti Maček, 
26. mesto Lovro Križnič. 

CIKLUS MLADIH KRANJ 2. TURNIR 
v Kranju 13.10. 2017. Osvojili smo 6. mesto 
Martin Perme, 13. mesto Inti Maček, 22. mesto 
Stanko Perme.

CIKLUS SLOVENSKIH ŽELEZNIC v 
Ljubljani 14.10. 2017. Osvojili smo 5. mesto 
Jan Šubelj, 11. mesto Jan Marn, 19. mesto 
Boris Skok, 27. mesto Vesna Mihelič, 40. me-
sto Janez Paternoster, 47. mesto Gosto Nova-
kovič, 50. mesto Novica Novakovič.

POKAL SIMPLYGOOD v Železnikih 28. 
10. 2017. Katarina Mazzini je osvojila 13. 
mesto.

ŠAHOVSKI TURNIR CIKLUS KRANJ 
v Kranju 7.11.2 017. Boris Skok je osvojil 5. 
mesto.

V novembru v dvorani Prostovoljnega gasil-
skega društva Komenda poteka III. članska liga 
zahod in v decembru še IV. članska liga za-
hod. 

Franc POGLAJEN
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NAPOVEDNIK
dogajanj novembra in decembra 2017

DOKUMENTARNI FILM
FENOMEN

BRUNO GRÖNING
Po sledeh »čudodelnega izcelitelja« 
Senzacija iz leta 1949 – danes ponovno zelo aktualna.
»Neozdravljivo ne obstaja, Bog je največji 
zdravnik!«

SC Cirius Kamnik – Mala športna dvorana 
Novi trg 43a, Kamnik
nedelja, 3.12.2017
14.00 – 20.00 (vklj. 2 odmora)

Vstop prost, prosimo za prostovoljne prispevke
Prireditelj: Krog prijateljev Bruna Gröninga
Inf. in rezervacije: www.bruno-groening-fi lm.org
ali na tel.: 040 894 491 in 040 630 758

Kdor išče pomoč, tega fi lma ne bi smel zamuditi. Bruno Gröning je 
dejal: Ne bodite lahkoverni, sami se prepričajte. Film objektivno po-
roča o dramatičnih dogodkih takratnega časa. Ta fi lm je veliko več kot 
samo dokumentarni pogled nazaj. Mnogi gledalci poročajo, kako so 
med gledanjem fi lma zaznali moč, mravljince, tok po celem telesu…

Vabljeni, da se prepričate.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
IZLETNIŠKA SEKCIJA - AVTOBUSNI IZLET 
14. december 2017 ADVENTNI DECEMBER v Zagrebu. Odhod avtobusa 
iz Komende ob 7.30. Prijave zbirajo poverjeniki in Marija Špehonja. 
31. december 2017 skupno SILVESTROVANJE v Benediktu. Odhod av-
tobusa ob 16.30 iz Komende. Prijave zbirajo poverjeniki in Marija Špehonja 
031 405 303
DRAMSKA SEKCIJA
25. novembra 2017 ob 19. uri komedija Toneta Partljiča ČAJ ZA DVE v 
Kulturnem domu v Komendi. Lepo povabljeni na smeh. Vstopnine ni. 
(Vodja sekcije je Alojz Zver 041 257 377)
BALINARSKA SEKCIJA
Zimska liga že poteka in se nadaljuje vse do marca 2018
Miklavžev turnir je napovedan decembra glede na vreme.
Treningi bodo potekali vse do snežne odeje na balinišču.
POHODNIŠKA SEKCIJA
9. december 2017 - Dolenje Ločice - Osolnik. Odhod izpred trgovine TUŠ 
v Mostah ob 8. uri 
16. december 2017- Radomlje - kmetija Soud. Odhod izpred trgovine Tuš v 
Mostah ob 8.30 (Vodja pohodov Marjan Marn prosi za prijave na 041 694 209
SEKCIJA PIKADO
Poteka tekmovanje v zimski ligi za veterane z člani DU Komenda. Trenin-
gi so v zimskem času v prostorih Teniškega kluba na Podborštu ob ponedelj-
kih in četrtkih ob 17. uri. (Vodja sekcije je Alfonz Hrovat 031 327 170)
ŠAHOVSKA SEKCIJA
18. december 2017 ZAKLJUČNI HITROPOTEZNI TURNIR. -Turnirji 
so vsak prvi ponedeljek v mesecu. Vodja sekcije Anton Trbušak 01 8342 154

MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE KOMENDA
8. december 2018 ob 17. uri SLAVNOSTNA AKADEMIJA v Kultur-
nem domu v Komendi ob 10. obletnici ustanovitve in delovanja 
Medgeneracijskega središča Komenda

  
DRUŠTVI UPOKOJENCEV CERKLJE IN KOMENDA
SKUPAJ SE IMAMO FLETNO
20. december 2017 ob 16. uri v dvorani Osnovne šole Cerklje v Cerkljah 
26. december 2017 ob 16. uri v dvorani Kulturnega doma v Komendi  

TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
1. december ob 17. uri postavitev NOVOLETNE JELKE in izdelovanje 
ADVENTNIH VENČKOV na Koželjevi domačiji.
2. december 2017 ob 8. uri TRŽNICA na hipodromu v Komendi in ob 10. 
uri uradni začetek prireditve na prostoru nove tržnice
22. december 2017 ob 17. uri RAZSTAVA JASLIC na Koželjevi domačiji

PGD KOMENDA
2. december 2017 od 16. ure dalje Tekmovanje v spajanju sesalnega 
voda za pokal Gasilske zveze Gorenjske 2017/2018 za članice in člane. 
Tekmovanje bo v gasilskem domu Komenda. Prijave do 29. novembra 
2017 na: info@pgd-komenda.si 

USTANOVA PETRA PAVLA GLAVARJA

Znanje za zdravje 
Drugi sklop predavanj in pred-
stavitev programa 

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 sadi-
ko? Za udeležence izobraževanja bo g. Janez Ocepek, ki prideluje sadne 
sadike na EkoDrevesnica Ocepek,predstavil sajenje 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 skla-
diščenja? 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
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DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda / 031 379 891 / mravljisce@gmail.com / 
www.mravljisce.com
ČIRE ČARE za najmlajše – Vsako soboto, od 10.00 do 12.00, v Mravljišču 
potekajo raznovrstne ustvarjalne delavnice za otroke od 4 do 10 let. 
25.11.2017 NAMIZNI ARANŽMA iz naravnih materialov 
2. december 2017 USTVARJANA DELAVNICA bo prestavljena na Tr-
žnico, ki se bo nahajala na ploščadi Konjeniškega kluba Komenda od 10. 
ure dalje
9. december 2017 PRAZNIČNO PECIVO, peka piškotov in ostalega peciva.
16. december 2017 ZA LEP DOM izdelava okraskov za stanovanje ali za 
na novoletno jelko 
23. december 2017 PREDBOŽIČNA ČAJANKA ogled risanke in pra-
znično rajanje
PETKOVE KUHARIJE za osnovnošolce 
Vsak petek, od 18.00 do 20.00, otroci od 8 do 12 let ustvarjajo v kuharski de-
lavnici, ki poteka v Mravljišču. Obvezne so predhodne prijave do zapolnitve 
mest na mravljisce@gmail.com, dodatne informacije na 031/379 891.
LOKOSTRELSTVO – za otroke, mladino in odrasle, vsak četrtek v športni 
dvorani. Vabljeni otroci in odrasli.

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.
TEMATSK A ZABAVA ZA MLADE 12+

VESELI DECEMBER V MRAVLJIŠČU zabava za mlade
16. december 2017 od 19. do 22. ure
Za zabavo bo poskrbel Matevž z ekipo, tako da vam zagotavlja zabavo z 
veliko sladkega peciva, čaja in predprazničnega vzdušja.

DOGODKI V KNJIŽNICI FRANCETA BALANTIČA KAMNIK
POTOPISNO PREDAVANJE: ŠRILANKA
Sreda, 6. 12. 2017, ob 19. uri v dvorani knjižnice
Šrilanka ponuja praktično vse - gore, čudovite plaže, prijazne ljudi in dobro 
hrano. Če želite izvedeti kaj več, vabljeni na popotniško predavanje o Šrilanki.
Predavateljica: Tjaša Belavič
BRATI GORE 2017: PREDSTAVITEV KNJIGE Alpe brez meja
Torek, 12. 12. 2017, ob 19. uri v dvorani knjižnice 
Avtorja Vladimir Habjan in njegova življenjska ter gorniška sopotnica Irena 
Mušič Habjan sta izdala nov vodnik po najlepših vrhovih Vzhodnih Alp. 
Knjiga je plod 15 letnega raziskovanja alpskih vrhov, od Karnijskih Alp 
preko Dolomitov ter avstrijskih in nemških Alp do Bernine na italijansko – 
švicarski meji. Ob mednarodnem dnevu gora bo knjigo v sproščenem pogo-
voru z avtorjema predstavila Mojca Volkar Trobevšek.
PREDSTAVITEV KNJIGE dr. Marka Žerovnika Opojnost gora
Sreda, 13. 12. 2017, v Knjižnici Komenda
S pogovorom o knjigi nas bo avtor popeljal skozi pravljični svet preko naj-
znamenitejših  vzponov Slovenije, Avstrije, Švice, Francije, Italije, skrivno-
stnih divjin Afrike, zelenih nacionalnih parkov Argentine, zapeljivih, a krutih 
ubijalskih ostenj indijskega in pakistanskega dela Himalaje ter barvno kul-
turo ljudožercev, ki domujejo v prostranstvih Papue. Pogovor z avtorjem bo 
vodil Jože Pavlič.
SLOVENOLOGIJA: Pogovorni večer z dr. Noahom Charneyjem in 
njegovimi gosti
Torek, 19. 12. 2017, ob 19. uri v dvorani knjižnice
Tokratna gosta bosta dva Američana, ki že več let živita v Sloveniji, in sicer 
Erica Johnson Debeljak, ki je v Sloveniji izdala že več knjig, ter rockovska 
zvezda Chris Eckman, ki nastopa po svetu in vodi glasbeno založbo. 
Pogovor bo potekal v angleščini. 
POTOPISNO PREDAVANJE: Oman - Arabski biser
Sreda, 20. 12. 2017, ob 19. uri v Knjižnici Komenda
Sultanat Oman je obmorska država na jugovzhodni obali Arabskega poloto-
ka. Ta arabski biser preseneča s pokrajino, ob kateri ostanemo brez besed. 
Neskončno dolga obala s čudovitimi peščenimi plažami, gorovje, ki sega 
tudi preko 3000 metrov visoko, mogočne soteske s palmami in tolmuni, 
kanjoni, oaze, puščava s skoraj dvesto metrskimi sipinami.
Tu pa so tudi prijazni in gostoljubni domačini, ki te s svojo toplino in prisrč-
nostjo očarajo. Pa ne pozabimo na vse čare arabske kuhinje in skrivnosti 
Tisoč in ene noči.
Predavatelj: Brane Ternovšek
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Okrepčevalnica Klanc
Klanec pri Komendi 38, 1218 Komenda
Informacije 041 570 937 

Okrepčevalnica Klanc je pravi naslov, kadar vas za-
mika dobra hrana. Poznana je še posebej po ocvrtih pi-
ščancih, pizzah, ocvrtih ali polnjenih lignjih, različnih zrezkih, 
po postrvi po tržaško, solatah in drugih jedeh po naročilu. 

Poznane so njihove sladice: kremne rezine, bananin 
desert, jogurtov desert, domači piškoti, sadne kupe, pala-
činke. Naročite lahko tudi torte.

Njihovo geslo ob dopoldanskih malicah je: VZAMEŠ, 
KOLIKOR POJEŠ.

Sprejemajo tudi rezervacije za zaključene družbe in 
prednovoletne zabave.

Nagrade
1. nagrada - ocvrti piščanec
2: nagrada - dve (2) kremni rezini
3: nagrada - dopoldanska malica
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 VKLJUČ-
NO 7. decembra 2017.

Na kuverto ali po mejlu napišite ime, prii-
mek, naslov in Nagradna križanka.
Ostala pravila Nagradne križanke v glasilu 

Aplenca so objavljena na spletni strani Občine Komenda.
 

Seznam nagrajencev Nagradne križanke Gasilske zveze 
Komenda, Glavarjeva 65, 1218 Komenda v Aplenci, 
Glasilu občine Komenda, številka 10/2017:

1. nagrada – Gasilni aparat 6 kg - NINA OSRED-
KAR, Nasovče 6 A, 1218 Komenda

2. nagrada - gasilni aparat 2 kg - NINA FARTEK, 
Suhadole 41 D, 1218 Komenda
3. nagrada - gasilni aparat 1 kg - VALTER NEMEC, 

Suhadole 62 C, 1218 Komenda

Čestitamo! Nagrajenci lahko nagrade na podlagi potrdila 
in osebnega dokumenta prevzamejo na sedežu Občine 
Komenda – Režijski obrat, Zajčeva cesta 23, Komenda. 
Več informacij na telefon 01/72 47 404, 01/72 47 410

NAGRADNA KRIŽANKA
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