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Odhaja leto, ki nam je dalo veliko … Vsako uro, vsak dan, vsak mesec … Sklenili smo ga v lepi, praznični Športni dvorani v Komendi na nedeljskem povabilu Vsi na ples. Bilo je lepo, praznično … Poslavljali smo se z lepimi vtisi, z dobrimi mislimi in z veeeeliiikimi pričakovanji …!

Hvala godbeniki, mažoretke, folkloristi in
mladi plesalci, hvala Jure Ivanušič za
spodbudno povezovanje, hvala župan za
nagovor in seveda hvala tudi vsem vam v
dvorani na tribunah, ki ste nam pričarali vsi
skupaj ta lep nedeljski trenutek prazničnega in veselega decembra v naši občini.
»Ne vem. Kar težko mi je, ker se nisem
na koncu zahvalil našemu predsedniku
Matevžu Cerarju. To je bil njegov pro-

gram, zelo se je
zavzemal,
trudil…,« mi je na
koncu prireditve v
Športni dvorani z

naslovom Vsi na ples rekel kapelnik Peter Šala.
»Peter, naj velja. Zahvaliva se mu skupaj.«
Ti si se že s tem sedaj v današnji Aplenci. Jaz pa se še enkrat zahvaljujem v imenu vseh, ki so
bili v dvorani, ki bodo videli ta lep zadnji letošnji
Ples pred novim letom na
TV Komenda doma pred
televizorji, in tudi v imenu
Aplence in članov uredništva, tebi Peter Šala in
predsedniku KD Godba
Komenda Matevžu Cerarju.
HVALA za tako lepo prikazano in doživeto željo SREČNO 2018!
Andrej Žalar

Lepo praznovanje in srečno, mirno, zdravo leto
v medsebojnem sodelovanju in razumevanju.
Župan Stanislav Poglajen
s sodelavci občinske uprave,
s svetnicami in svetniki Občinskega sveta Občine Komenda
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Vesela
sobota, 2. decembra, v Komendi
Aplenca
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Miklavž je prinesel Tržnico
V soboto, 2. decembra 2017, je bilo v Komendi na prostoru pri Hipodromu Konjeniškega kluba Veselo Miklavževanje. Program je trajal ves
dan, začelo pa se je s slovesnim odprtjem stalne tržnice, ki bo poslej
vsako soboto v mesecu na sicer za sejem urejenem prostoru Konjeniškega kluba v Komendi. Turistično društvo je tako tržnico »preselilo« s
Koželjeve domačije na Gori pri Komendi, kjer so jo odprli pred leti in
je bila do sedaj dvakrat v mesecu in sicer prvi in tretji petek. Prestavili
so jo v Komendo z občinsko podporo, priprave pa so se e začele že pred
dobre pol leta.
Odprl jo je ob predstavitvi priprav župan Občine Komenda Stanislav
Poglajen, sodelovanje pri tem projektu pa sta predstavila tudi predsednik
Konjeniškega kluba in častni občan Občine Komenda Lojze Lah in
predsednik turističnega društva Komenda Vid Koritnik.

šali Veterani Mengeške godbe pod vodstvom kapelnika
Janeza Pera. Sklenil pa je
dopoldanski dogodek ob odprtju nove Tržnice ansambel,
ki smo ga skupaj s povezovalcem Francijem Peternelom poimenovali Poznani
znanci, saj so ga sestavljali
znani glasbeniki iz treh poznanih ansamblov.
Popoldne so bile na očiščeni in zaradi odjuge precej razmočeni kasaški stezi
na hipodromu tradicionalne Miklavževe dirke. Na
šestih dirkah so se pomerili kasači, nazadnje pa je
tekmovanje sklenila dirka
ponijev. Po končanih dirkah je v šotoru z razstavljavci na stojnicah in z
okrog 500 darili razveselil
najmlajše v spremstvu
staršev še Miklavž. Dan
sobotnega Veselega Miklavževanja v organizaciji
Konjeniškega kluba Komenda in organizatorjev
omenjenih dogodkov so
nazadnje z veselim Žurom
Sreča Korbarja sklenili

Bilo je pred Miklavžem (6. 12.) pravo praznično razpoloženje. Nastopili so plesalci Folklorne skupine Društva upokojencev Komenda z
vodjema Janezom Slapnikom in Mojco Meršol ter mažoretke Tvirling
mažoretnega kluba Komenda z Urško Štebe. Namesto zadržanosti
godbenikov Kulturnega društva Godba Komenda, so svečanost polep-

Občankam in občanom Občine Komenda
Vesel božič in Srečno leto 2018.
Čestitamo ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Uredništvo Aplence

člani ansambla Odziv in Veseli svatje.
Miklavž je s svojim prihodom tokrat Komendi - domačinom in kar
precej številnim novoselcem oziroma občanom prinesel Tržnico, ki bo
odprta vsako soboto v mesecu.
A. Žalar

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM ŽELIM
LEPE IN DOŽIVETE BOŽIČNE PRAZNIKE.
V PRIHAJAJOČEM NOVEM LETU NAJ VAS
SPREMLJAJO MIR, ZDRAVJE, VESELJE,
SREČA IN OSEBNO ZADOVOLJSTVO TER
DOBRO MEDSEBOJNO SODELOVANJE
IN RAZUMEVANJE.
OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN
ENOTNOSTI ISKRENO ČESTITAM!
MIHA NOVAK
NAČELNIK UPRAVNE ENOTE
KAMNIK S SODELAVCI
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Aplenca

ŽUPANOVA BESEDA

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN
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Naj dajo izkušnje nov navdih
Smo uspešno gospodarili. - Hvala vsem, ki v prostem času pripravljajo
prireditve. - Tudi v Komendi s skupnimi močmi. - Gradnjo pričakujemo v
letu 2020. - Vse občine smo bile tako rekoč primorane. - Tunjščica,
šport in kar nekaj pripomb. - Potegoval se bom za še en mandat župana.
- Spoštovane občanke in občani. Imejte se lepo in SREČNO 2018.
ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan.
In prišli smo v zadnji mesec,
v veseli december. Če malo
pomislim, je bilo pravzaprav
celo leto nekako veselo, polno dogajanj. Zdi pa se mi,
da je tudi december bolj živahen, kot smo jih bili vajeni
zadnja leta. Občina Komenda je kar nekajkrat »prestopila« občinske meje z različnimi prepoznavnimi, lepimi dosežki.
Kako bi ocenili občinsko leto 2017?
Ocenjujem, da smo leto 2017 zelo uspešno pripeljali do zaključka. Z
danimi sredstvi smo uspešno gospodarili, izvedli kar nekaj investicij, o
katerih ste bili vseskozi obveščani tudi preko Aplence. Menim, da v dani
nam situaciji, kaj dosti več nismo mogli postoriti. Velika hvala vsem mojim
sodelavcem za vso pomoč, podporo in uspešno opravljeno delo. Hvala
podžupanu Igorju za vso njegovo pomoč in svetnicam ter svetnikom.
Kaj bi z zadovoljstvom še posebej izpostavili? Morda gasilce, komendski so bili že drugič organizatorji zanimivega območnega tekmovanja.
Mnoga društva in klubi pripravljajo raznorazne prireditve, o katerih
smo tudi na občini bolj ali manj obveščeni. Hvala vsem, ki v svojem
prostem času pripravljajo te prireditve. Eno takšno prireditev je že drugič zapored pripravilo tudi PGD Komenda, katerega član sem. Tekmovanje v spajanju sesalnega voda je hitra in atraktivna gasilska disciplina.
Po meni znanih podatkih poleg Gasilske zveze Slovenije podobna pokalna tekmovanja pripravljamo na območju Gorenjske in Dolenjske. Na
našem drugem tekmovanju, ki je potekalo za pokal Gasilske zveze Gorenjske, je letos tekmovalo več ekip kot v lanskem letu. Poleg ekip iz
območja Gorenjske so bile tudi ekipe iz širšega območja Ljubljane,
tekmovala je izredno dobra ekipa s Štajerske iz PGD Tinje, med ekipami
je bila tudi ekipa DVD Andrilovec iz sosednje Hrvaške. Uspešno tekmovanje tako ženskih kot moških ekip je potekalo v prostorih naših
garaž, ki je ravno prav velika, da še dopušča takšna tekmovanja.
Že pred leti je bilo včasih slišati, da bi tržnica v občini bolj sodila v
center. No, sedaj jo imamo v Komendi, pri hipodromu. In to vsako
soboto; zaradi uspešnega, če tako rečem, tripartitnega sodelovanja.
Zadovoljni?
Sama ideja o prestavitvi lokacije tržnice iz Koželjeve domačije bolj v
center občine se je vsaj v moji glavi porodila že pred nekaj časa. Čeprav
je tržnica pod okriljem Turističnega društva uspešno delovala, sem bil
vseskozi mnenja, da lokacija morebiti ni povsem posrečena, je nekoliko
odmaknjena. Ob začetku letošnjega leta pa je ideja o preselitvi tržnice
začela dobivati večjo pozornost in težo, tudi zaradi možnosti pridobitve
nepovratnih sredstev iz LAS-a za objekte stojnic. Razpis za pridobitev
teh sredstev je predviden v letu 2018. Razgovori s Konjeniškim klubom
in Turističnim društvom so prinesli sadove v začetku decembra, ko smo
uradno odprli novo lokacijo tržnice v centru Komende na prostorih
Konjeniškega kluba. Prvi tržni dnevi, ki so odslej vsako soboto, so že
mimo in občutek imam, da je bila odločitev pravilna. Zadovoljen sem
tako z uspešnim sodelovanjem vseh treh deležnikov tega projekta, kot s
prvimi odzivi občanov kot prodajalcev. Tudi na tem mestu se moram
zahvaliti Konjeniškemu klubu Komenda, ki je poleg samega prostora za

4

namen tržnice in uporabo sanitarij, v projekt vložil zajetna ﬁnančna
sredstva za realizacijo izdelave stojnic. Hvala tudi Turističnemu društvu
za prisluh k selitvi tržnice in organizacijo delovanja na novi, verjamem
tudi bolj prometni in dostopni lokaciji. Zadovoljen sem, da se tudi v
Komendi lahko s skupnimi močmi da popestriti dneve.
Kaj pa promet? V mislih imam državno cesto in nedavno odprtje v
Vodicah v sosednji občini. Ste na pogovorih z ministrom pred odprtjem in sprehodom skozi Vodice dogovorili tudi kaj o cesti in prometu skozi Moste?
Na delovnem sestanku z ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem s sodelavci in delegacijo DRSI ter DARS, ki smo se ga iz naše občine udeležili jaz, podžupan Igor Štebe in svetnik Roman Grošelj, je beseda tekla predvsem o izgradnji obvoznice Vodice, ki je sestavni del
povezovalne ceste Želodnik – Vodice. Beseda je tekla tudi o nadaljevanju
izgradnje te tako prepotrebne cestne povezave med Štajersko in Gorenjsko. Ministra in ostale sogovornike smo seznanili s prometno problematiko v naši občini, ponovno smo poudarili, da sta državni cesti Mengeš
– Kranj in Kamnik – Vodice obremenjeni predvsem s tranzitnim prometom, kar je bilo moč čutiti ob zaprtju državne ceste v Vodicah, ko je bilo
v Žejah kot milina, vsaj kar se tiče prometa. Minister nam je zagotovil,
da se bo takoj po končanih delih na obvoznici Vodice nadaljevala gradnja
te prepotrebne ceste proti Mostam oziroma proti Mengšu. Obvoznica
Vodice naj bi se pričela graditi v letu 2019. S to našo željo in pričakovanjem so se predstavniki države strinjali, kakor tudi s predlogom, da se v
vmesnem obdobju novelira obstoječi projekt na območju naše občine ter
da se ponovno preuči možnost podane pobude o preureditvi odcepa za
območje Poslovne cone Komenda z rondojem oziroma bolj pretočnim
odcepom. Po vsem navedenem pričakujemo gradnjo v letu 2020. Do tedaj pa bomo oziroma boste prebivalci ob navedeni trasi še naprej spremljevalci velikega prometa. Zagotovljeno nam je tudi bilo, da se bo sanacija obstoječe državne ceste med Mostami in Mengšem vsaj začasno
uredila takoj, ko bodo to omogočale vremenske razmere, saj je izvajalec
del že izbran in je pogodba za ta sanacijska dela že podpisana.
Na novinarski konferenci ob končanju projekta v okviru kohezijske
pogodbe o gradnji kanalizacije je bilo slišati, ne iz naše občine, da
so se ponekod srečevali pri uveljavljanju pogodbenih sredstev tudi
s stališčem »Vzemi ali pusti«. Ste se tudi vi spoznavali s takšno (ne)
pogodbeno retoriko?
Izjava mojega kolega Marjana Šarca, župana Občine Kamnik, na tiskovni konferenci ob zaključku del v okviru kohezijske pogodbe je resnična. Takšno stališče pred podpisom pogodb o delnem soﬁnanciranju
kohezijskih projektov se je nanašalo na vse občine, ki smo bile udeležene v projektu izgradnje kanalizacije na območju Domžale - Kamnik in
nadgradnje Centralne čistilne naprave. Takrat smo tako rekoč bile vse
občine primorane podpisati predložene pogodbe ali pa se dokončno
odpovedati nepovratnim sredstvom.
Na zadnji seji občinskega sveta v četrtek, 14. decembra, je bilo kar
precej govora o vodnem zadrževalniku Tunjščica, o lokacijskem
načrtu Sloga Moste in o športnem igrišču.
Na zadnji letošnji seji smo po predhodni uskladitvi z vodji političnih
strank in samostojnih list, ki so zastopane v našem občinskem svetu,
sprejeli Odlok o občinskem prostorskem načrtu območja suhega zadrževalnika Tunjščica. Ta odlok smo sprejeli predvsem iz praktičnega razlo-
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ga, da lahko pričnemo s pripravo ustrezne projektne dokumentacije in
zaradi namiga, da bodo morda že v letu 2018 razpisana nepovratna
sredstva tudi za pripravo projektne dokumentacije, ne le za samo gradnjo zadrževalnikov.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu
območja KO 5 Hipodrom / športno središče pa smo pripravili predvsem
zaradi sprememb v funkcionalni celoti športnega parka in prometne infrastrukture, ki smo ju bili primorani preurediti zaradi nepridobitve celotnih zemljišč, ki so bila po prvotnem načrtu predvidena za gradnjo
športnega centra. Za spremembo tega odloka smo prejeli tudi pozitivno
mnenje na Okoljsko poročilo, sam odlok pa je še do konca leta v javni
razgrnitvi in je nanj možno še podati morebitne pripombe.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja MO4 – Sloga Moste pa smo na pobudo morebitnega novega lastnika pripravili predvsem iz razloga, ker želi morebitni novi lastnik
prevzeti (kupiti) objekt z vso veljavno dokumentacijo. Ugotovljeno je
bilo, da je lastnik po velikem požaru 17. novembra 2009 objekt rekonstruiral in dogradil manjši objekt in v kolikor želi te spremembe legalizirati, je potrebno v tem delu spremeniti tudi lokacijski načrt. Spremembe in dopolnitve se nanašajo zgolj za ureditev že izvedenih del. V času
javne razprave pa je bilo podanih kar nekaj pripomb, predvsem na še
neizvedena dela in obljube nekdanjega lastnika. Predvidevamo, da se
bodo te zadeve v največji možni meri uredile med morebitnimi novimi
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lastniki in občino ter predvsem z neposrednimi prebivalci, ki jih povsem
razumemo.
Gospod župan. Leto, v katerega bomo stopili čez dober teden, tudi
kaže, da bo živahno. Če že ne zaradi izvajanih projektov pa toliko
bolj morda zaradi obljub, saj bomo imeli kar nekaj volitev. Kaj bi
napovedali?
Res je, da naj bi bile v letu 2018 kar dvoje volitve, državno zborske in
lokalne. Ne obljubljam, v kar ste se lahko prepričali, zato tudi v prihodnjem volilnem letu ne bom obljubljal stvari, za katere naj ne bi bilo
osnov. Napovedim glede državno zborskih volitev se izogibam, ker so
zelo nepredvidljive. V jesenskih dnevih prihodnjega leta pa se bom potegoval še za en mandat župana in upam na ugoden rezultat.
Želim vam lepo praznovanje v družinskem krogu, v prid občanom
pa leto čim bolj podobno letošnjemu.
Spoštovane občanke in občani. Preostali decembrski dnevi naj bodo
kar se da praznični. Izkušnje, ki ste si jih pridobili v preteklosti, naj vam
dajo nov navdih za prihodnje dni. Morebitni stresni in slabi dogodki v
preteklosti naj vam ne vzamejo preveč energije. Želim vam lepe božične
praznike, iskreno vam čestitam ob dnevu slovenske samostojnosti in
enotnosti. V letu 2018 pa vam želim mnogo sreče, zdravja, miru, veselja
in ustvarjalnega sodelovanja. Imejte se lepo in SREČNO 2018.

Darilo občanom Občine Komenda
Dr. Marko Žerovnik, pobudnik
odprtja Selanove sobe pred leti
na Glavarjevi cesti 104 v Komendi, se je odločil in vso opremo
kartografa Ivana Selana in razstavljeno vsebino v sobi podaril
občini Komenda oziroma občanom Komende.
Župan Stanislav Poglajen in dr.
Marko Žerovnik sta v županovi pisarni podpisala darilno pogodbo v sredo, 6. decembra 2017, popoldne.
Po zahvali župana Stanislava Poglajna in direktorice občinske uprave
mag. Majde Ravnikar je stekel tudi sproščen pogovor o Selanovi in
Markovi življenjski poti.
Gre za pomembno gradivo, neprecenljive vrednosti. Marko je pove-

dal, da mu Komenda veliko
pomeni. Skupaj z ženo Angelco sta še posebej veliko sodelovala pri objavljanju številnih
nadaljevanj potopisov z oziroma njunih številnih pohodov.
Dr. Marko Žerovnik tudi
rad poudari, da je soustanovitelj glasila Aplenca. Glasilo je namreč začelo izhajati pred dobre četrt
stoletja in kot rečeno, je bil med takratnimi ustanovitelji ob Baldomiru
Kremžarju tudi dr. Marko Žerovnik. Od takrat je Aplenca občinsko
glasilo, z revijalno vsebinsko zasnovo, ki ga vsak mesec (razen avgusta)
dobivajo vsi občani oziroma naslovniki v občini Komenda.
A. Žalar

Vodiška obvoznica 2019, nato Komenda
Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič si je v četrtek, 14.
decembra, z županom Vodic Acom Francem Šuštarjem ogledal obnovljeno državno cesto skozi Vodice. Obnovo sta ﬁnancirali Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) v višini 434 tisoč evrov in Občina
Vodice v višini 23 tisoč evrov.
Cilj investicije je bil izboljšati prometno varnost skozi Vodice. V
sklopu del so bila urejena križišča, priključki in uvozi, površine za pešce
ter semaforizacija prehoda za pešce. Urejena je bila prometna signalizacija, oprema in cestna razsvetljava, postavljen je bil stacionarni radar,
poenotene omejitve hitrosti na Kamniški cesti za vsa vozila na 40 km/h,
prestavljeni in zaščiteni so bili tudi komunalni vodi.
»Vemo, da gre za zelo obremenjeno cesto – tudi s tovornim prometom in zaradi zožitevje bila zelo nevarna za krajane in pešce. Kritično
stanje smo zdaj izboljšali, a zaradi velike gostote prometa to ni rešitev.
Nujna je izgradnja obvoznice mimo Vodic,« je poudaril minister.
Po tej cesti se povprečno vozi 10.000 vozil na dan, od tega 1.700
težkih vozil. »Cilj je,
da se bo gradnja obvoznice začela leta 2019,«
je napovedal minister
Gašperšič in dodal, da
bo obvoznica naselje
razbremenila tranzitnega prometa in bistveno

izboljšala bivanjske razmere v njem.
Že naslednje leto pa se bo začel graditi manjkajoči odsek mengeške
obvoznice. Zanj je že pridobljenih 99 odstotkov zemljišč, naslednje leto
bo končana novelacija projektne dokumentacije in oddana vloga za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Mengeška in vodiška obvoznica sta del cestne povezave Želodnik–
Mengeš–Vodice oziroma povezave med gorenjskim in štajerskim krakom avtoceste.
»Ta povezava je prioriteta na območju okoli Ljubljane,« je poudaril minister, ki se je srečal tudi z županom Občine Komenda Stanislavom
Poglajnom, podžupanom Igorjem Štebetom in občinskim svetnikom
Komende Romanom Grošljem. Dogovorili so se, da se bo takoj po
končani obvoznici mimo Vodic začela graditi tudi obvoznico Komenda.
A. Ž.

5

Aplenca
SEJEM V KOMENDI

DOGAJANJA

Glasilo občine Komenda 12/2017

Skupna predstavitev štirih občin

Sejemski odbor Konjeniškega kluba Komenda
je na svoji seji konec leta sprejel odločitev, da
se bodo občine s svojimi obrtniki in podjetniki
v skupnem šotoru v letu 2018 predstavljale v
času Jesenskega sejma. Dosedanja praksa je
bila, da se občine Šenčur, Preddvor in Cerklje
na Gorenjskem predstavljajo na Spomladanskem sejmu, občina Komenda pa v času Jesenskega sejma.
Že nekaj časa smo organizatorji komendske
predstavitve obrtnikov razmišljali o skupni
predstavitvi občin. Razlogi za to so bili predvsem v upadu števila razstavljavcev. V letu

2015, ko smo začeli s projektom skupne predstavitve, je sodelovalo 25 domačih razstavljavcev, leto kasneje 20 in v tem zadnjem letu 15.
Upad razstavljavcev so beležili tudi v ostalih
treh občinah, ki so se predstavljale v času
Spomladanskega sejma.
Soﬁnanciranje predstavitve v skupnem šotoru imajo občine različno urejeno, vse pa je odvisno od razpoložljivih proračunskih sredstev
posamezne občine. Konjeniški klub Komenda
je v vseh teh letih dajal podporo projektu
»Predstavitev domačih obrtnikov, podjetnikov
in kmetovalcev na Jesenskem sejmu« in se

prijavil na Razpis za soﬁnanciranje prireditev
in projektov v občini Komenda. V letu 2018 so
iz tega soﬁnanciranja prejeli 3.250,00€, kar je
dejansko znesek, ki bi bil brez soﬁnanciranja
Občine Komenda zaračunan domačim razstavljavcem v šotoru št. 8.
Takšnega sodelovanja s Konjeniškim klubom si želimo tudi v prihodnje. Skupna predstavitev s sosednjimi občinami pa bo zanimiva
in upam tudi uspešna izkušnja za naše domače
razstavljavce.
Martina Prezelj, Odbor za drobno
gospodarstvo in turizem

Gradnja kanalizacije v okviru kohezijske pogodbe
Na seji občinskega sveta v četrtek, 14. decembra, so bili svetniki seznanjeni s potekom in končanjem gradnje kanalizacije
oziroma komunalne infrastrukture v občini
Komenda v okviru kohezijske pogodbe.
(povzeto iz poročila na seji)
Izvajanje gradbenih del v okviru kohezijske
pogodbe je končano. Izvedba celotnega projekta Odvajanja in čiščenja odpadne vode na
območju Domžale -Kamnik je znašala
39.054.955 evrov delno pa je bila ﬁnancirana
iz Kohezijskega sklada Evropske unije.
Nadgradnja Centralne čistilne naprave je
potekala od leta 2014 do 2016 in bila končana

s poskusnim obratovanjem v letu 2017, investicijska vrednost pa je 15,5 milijona evrov.
Hkrati se je v občinah Kamnik, Mengeš in
Komenda gradilo tudi novo kanalizacijsko
omrežje z 21 črpališči v skupni dolžini preko
47 km.
V občini Komenda so končana vsa gradbena
dela na podlagi kohezijske pogodbe. V začetku
oktobra pa so bila pridobljena tudi vsa uporabna dovoljenja.
V naseljih Suhadole, Moste, Žeje, Komenda
Gora, Gmajnica, Podboršt in Mlaka je zgrajeno
novo kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini
14.792 metrov in 7 črpališč. Investicijska vre-

dnost del v okviru kohezijske pogodbe znaša
3.576.370 evrov.
Zaradi oteženih pogojev dela, je prihajalo
tudi do dodatnih del, ki so znašala 487.084,88
(brez DDV).
Skupna pogodbena vrednost kohezijske pogodbe je 3.959.700,77 evrov brez DDV oziroma 4.830.834,94 z DDV.
Od 863 izdanih odločb je priklopljenih 577,
plačanih pa 636.
Hkrati z izgradnjo projekta je končana tudi
obnova vodovoda na Gori, Gmajnici, Mlaki in
Podborštu in meteorna ter položen asfalt na
cestah.

Skoki na Gori 2018
December je mesec, kot fantje na Gori zaživimo na polno, saj je
veseli december in kar je še bolj pomembno: začenjajo se priprave
na naše tradicionalne skoke.
Prvi sestanki za priprave na tekmovanje so že v jesenskem času, v
decembru pa prestavimo v višjo prestavo. Potrebno je urediti skakalnico
in okolico, saj nam narava in vreme nič ne prizanašata, sestaviti moramo
program tekmovanja…
Letos lahko rečemo, da smo zaradi lanskega nakupa novega snežnega
topa malo bolj brezskrbni glede izdelave snega, ampak nikoli ne veš, kaj
gre lahko narobe; prva polovica decembra je bila vremensko izredno
neugodna in upamo, da se vreme uredi in pridejo vsaj za teden dni
zimske temperature.
Moramo pa se pohvaliti, saj imamo 22.12. 2017 deseti rojstni dan, ko
delujemo kot samostojno društvo pod imenom Društvo skakalni komite
Gora. Smo eni iz med mlajših samostojnih društev v občini Komenda,
ampak imamo pred tem že veliko podlage, saj smo bili več let pod
okriljem Smučarskega društva, Zveze mladine Komenda,…
Tradicionalni skoki na Gori 2018 so predvideni za nedeljo, 4. februarja 2018, saj smo že naročili lepo vreme in pričakujemo okrog 20.000
navijačev iz cele Slovenije. Zanimanje je namreč tako veliko! Več informaciji bo vsekakor v januarski Aplenci, oziroma na http://www.goraskoki.com/ ali pa če pocukate za rokav kakšnega
Gorjana, ki vam bo z veseljem povedal kako in
kaj.
Če bodo razmere dovoljevale, bomo tudi letos
poskušali zasnežiti in narediti manjše sankališče
na zadrževalniku na Gori,
tako da vabimo mlade
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družine, da pripeljete svoje
najmlajše, vendar vas opozarjamo, da je uporaba NA
LASTNO
ODGOVORNOST. Več informacij o
sankališču pa tudi na naši
spletni strani in Facebook
strani.
Vsi člani Društva skakalni komite Gora želimo vsem občankam in občanom Komende lepe
božične praznike ter srečno, zdravo in uspešno novo leto 2018.
Skakalni pozdrav.
Društvo skakalni komite Gora

Planinski pohod
Tradicionalni pohod na Ambroža pod Krvavcem je letos privabil kar
veliko udeležencev s Komende, pa tudi okoliških krajev. Sveto mašo je
ponovno daroval prošt g. Jožef Lap, ki se je vidno razveselil polne cerkve in lepega petja občestva. Proštu se vsi, tako pohodniki kot PD, iskreno zahvaljujemo, da rad prihaja med nas.
Pohod je vrsto let organiziran na zahvalno nedeljo z namenom, da se
zahvalimo Stvarniku za pretekle uspešne in varno prehojene poti ter v
spomin na naše prijatelje, komendske in druge planince, ki so nas prerano za vedno zapustili.
Duhovno obogateni s priprošnjo v srcu za vse dobro smo zapustili
cerkev Sv. Ambroža. To pot se nam je ponudil lep razgled v dolino, kar
že nekaj let nazaj vreme ni dopuščalo. Po druženju ob toplem čaju smo
se prijetno razpoloženi razšli v upanju na snidenje v letu 2018.
Planinsko društvo Komenda želi vsem ljubiteljem gora varen korak
in srečno!
ar
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Poznana tudi po nogometu
Zgodba o nogometu v Komendi je poznana. Še ko ni bilo folkloristov,
mažoretk, kolesarjev, ko so bili konjeniki, tenisači, košarkarji, so bili
tudi nogometaši.
Tradicija? Ja, tradicija, navdušenje mladih in skrb za mlade. Uspehi
po tej poti seveda niso izostali. Tretja Slovenska nogometna liga je
prebudila želje, voljo, sanje, cilje…
Uspehi so se začeli zbirati. Vedno več jih je, vedno več je tudi mladih
od najmlajših naprej. Vneto, zagreto trenirajo in… Celo časa jim
zmanjkuje za razmišljanja v lenarjenju. Ja, komendski nogomet in delo
mladih z vodstvom nima v programu čudnih razvad, ki jih običajno
potem pripišemo staršem in njihovi vzgoji.
Kdor ne verjame, je škoda, da ni bil v petek dopoldne v športni dvorani
v Komendi. Bila je več kot stotnija najmlajših, mladih in malo manj mladih. In z Božičkom, ki je prinesel darila, so igrali nogomet. In tudi podžupan
Igor Štebe jih je pozdravil, jim zaželel vesel božič in srečno v novem letu.

Bila je zgodba, živahna,… živa, spodbudna, vesela, brezskrbna.
In kako se je pravzaprav zgodila? V januarski Aplenci, ker je v današnji ostalo premalo prostora zanjo, jo bomo povedali; s predsednikom
Nogometnega kluba Alešem Marinkom.
Pa lepo božično praznovanje in Srečno novo leto 2018, je še rekel
predsednik NK Aleš Marinko.
A. Ž.

ČEBELA IN OSAT
December 2017

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2017 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude na GSM 031 638
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net dajejo
lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo.
ČEBELA - Se spomnite zapisane
novičke v novembrski Aplenci letos,
da je Glavarjev »špital« dobil nova
okna. Takrat Jožica Globočnik, ki
vodi Arhiv Upravne enote Kamnik v
Glavarjevem« špitalu«, ni bila, kot
jo poznamo, v narodni noši, tudi ne ČEBELA za december 2017
ob županu kot predstavnica zakona,
ko mlada in mlad rečeta DA. Je pa bila na oknu, ko ji je kvartet
Klapa Stari trg zapel Na oknu ... Takrat sta bila Marjan Potočnik od
pevcev in Dako Mavsar, ki botruje lepim slovesnostim, tista, ki sta
oznanila novico, da Jožica odhaja konec leta v Tretje življenjsko
obdobje. Joži, hvala za vsa tvoja lepa poslanstva. Ko odhajaš na novo
pot, naj ti bo spremljevalka tudi ČEBELA naše Aplence.
OSAT- Pregovor nas spominja na mladost, ki skače čez
potok, kjer je most. Drugi
takšen pa je: Pri naši hiši
imamo redi čedno. Ali pa
smo za to, da imamo tudi v OSAT za december 2017
naši občini radi čedno? Če dobro pomislim, se zdi, da ne vsi; predvsem tisti ne, ki odpadkov sicer ne vržejo k sosedu, brez pomisleka pa
na ekološki otok. In kakšna je razlika o takšni čistoči? - OSAT.
ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih
področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor. Naj bo zato
leto 2018 čim bolj bogato s ČEBELAMI.

Jelka, adventni venčki in razstava jaslic - Turistično društvo Komenda je na Koželjevi domačiji na Gori 1. decembra postavilo novoletno
jelko in prikazalo izdelovanje adventnih venčkov. Drevi (22. 12.) ob
17. uri pa bodo odprli razstavo jaslic.

Miklavž je obdaroval - Društvo skupina aktivnih Klančanov je tudi
letos poskrbela s pomočjo komendskih gasilcev za obisk Miklavža
5. decembra v Suhadolah, Mostah, na Križu in v Komendi.
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Zavod Medgeneracijsko središče
Komenda vas vabi k udeležbi v
programu,
ki se bo izvajal v mesecu januarju, februarju in marcu 2018.
TEČAJ RAČUNALNIŠTVA ZA STAREJŠE
NA NAČIN DRUŽENJA Z MLADIMI UČITELJI
Računalniška pismenost postaja pomemben del našega življenja.
Namenjena je vsem starejšim, ki se še niso srečali z računalnikom oz. je
njihovo znanje dela z računalnikom na osnovni stopnji.
Tako bomo, že sedmo leto zapored, v
mesecu januarju 2018, pričeli s poučevanjem računalništva za starejše na način
druženja z mladimi učitelji.
Informativni sestanek bo v ponedeljek, 8. januarja 2018, ob 16. uri, v
Glavarjevi bolnici, na Glavarjevi cesti
104, v Komendi. Za udeležence bo tečaj
brezplačen.
Udeleženci v programu:
● spoznajo osnovne komponente računalnika in razumejo nekatere
osnovne pojme informacijske tehnologije;
● naučijo se uporabljati osnovne
funkcije osebnega računalnika in
operacijskega sistema;
● naučijo se organizirati in upravljati

Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda
Drage občanke in občani,
iz vsega srca Vam želimo lepe in mirne božično novoletne
praznike, v letu 2018 pa veliko zdravja, osebne sreče in
notranjega miru.
predsednica
Viktorija Drolec

Krajevni odbor Rdečega križa Komenda in Križ vsem občankam in občanom
občine Komenda želi vesele in mirne
božično novoletne praznike. V letu
2018 pa veliko sreče in zdravja.
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z nosilci podatkov in datotekami;
● naučijo se pisati, oblikovati in tiskati besedilo;
● znajo uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto;
● nadgrajujejo že pridobljeno znanje.

Aplenca
IZ POSLANSKE PISARNE

POLITIKA
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Za več solidarnosti pri bolniškah

December je mesec sezonskih prehladov
in drugih bolezni. Poskušajmo se vživeti v samozaposlenega državljana, torej v
»espejevca«, ki s svojim delom služi
kruh sebi in družini. Če takšen človek
zboli, se njegova družina kar na enkrat
znajde v strahovitih težavah, saj je celotna družina odvisna od njegovega zaslužka. Žal številni samozaposleni danes
ne morejo oditi na bolniško in zato bolezni prebolevajo na nogah.
Ko zaposleni, kljub bolezni nadaljujejo
z delom, veliko škode povzročijo
Matej Tonin, poslanec
sebi in tudi okolici. Navadno tovrstno
početje pomeni razvijanje še hujše bolezni, katere zdravljenje traja dlje,

prav tako pa so stroški zdravljenja višji. Žal si številni samozaposleni
bolniške ne morejo privoščiti, saj Zavod za zdravstveno zavarovanje RS
(ZZZS) prevzame plačevanje bolniške šele na 31. delovni dan. Zaradi
omenjenega dejstva smo v NSi predlagali spremembo dveh zakonov:
Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, da bi samozaposleni lahko na bolniško odšli
že prej, saj bi jim stroške prevzel ZZZS že na 16. in ne šele na 31. dan.
Predlagana zakona bi pomenila več solidarnosti pri ureditvi bolniške kot
tudi več enakopravnosti, saj sta lahko dva državljana, ki plačujeta isti prispevek za zdravstveno varnost, deležna bistveno različnih pravic pri bolniški. Odvisno od tega, ali je posameznik zaposlen ali samozaposlen. Predloga zakona so podprli številni samozaposleni, žal pa mu je v parlamentu
nasprotovala koalicijska večina. Zdravstveni sistem je tudi zaradi tega potreben temeljitih sprememb, za kar si v NSi odločno prizadevamo.
MATEJ TONIN, poslanec

IZ POSLANSKE PISARNE

NE - prikrajšanju zaradi preteklih
zamrznitev pokojnin!
DOLŽNI SMO POSKRBETI ZA DOSTOJNO STAROST VSAKOGAR
Občani se pogosto znajdejo pred vprašanjem, kako poskrbeti zase ali
za svoje bližnje, ko sami tega ne zmorejo več. Na to vprašanje smo želeli odgovoriti na dobro obiskanem decembrskem »Poslanskem večeru
z Julijano«. Z direktorico Doma starejših občanov Kamnik Marijo
Rems, podpredsednico Društva upokojencev Kamnik Marjano Berlec
ter predstavnika Zavoda Oreli Martino Ozimek in mag. Romanom Renerjem ter s številnimi prisotnimi smo menili, da mora odgovorna
družba poskrbeti za tiste, ki tega ne zmorejo sami. V živahnem pogovoru smo si izmenjali stališča do izzivov naraščajočega števila starejših v
občinah Kamnik in Komendi. Ob koncu pogovora sem povzela naslednje pobude prisotnih:
- podvojiti je treba število posteljnih kapacitet domske nastanitve v
Kamniku;
- poskrbeti za medgeneracijske dnevne centre in za ﬁnančno dostopno
dnevno varstvo;
- ustanoviti je treba varovane oddelke za dementne osebe;
- možnost brezplačnega obroka je treba nuditi vsem socialno ogroženim osebam; - osebam s podeželja, ki ne zmorejo priti v mesto na
brezplačen obrok, je treba nuditi drugo ustrezno obliko storitve (prevoz
kosila ali bon za hrano);
- v Kamničanki, katerega ustanoviteljica je občina Kamnik, naj bo na
razpolago brezplačen prostor za nujne informacije občanom o njihovih
pravicah iz javnih sredstev in o kontaktih z organizacijami, na katere se
lahko obrnejo starejši ali njihovi svojci;
- starejše je treba zavarovati pred nasiljem in prevarami;
- poskrbeti je treba za brezplačno pravno svetovalnico starejšim osebam;
- starejši imajo pravico do dnevnih aktivnosti, ki jim bodo osmislile
in polepšale življenje;
- razmisliti je treba o uvedbi elektronskih knjig.
DeSUS ZAHTEVA PRENEHANJE VARČEVANJA NA RAČUN UPOKOJENCEV
Predsednika vlade, Vlado RS in pristojno ministrico za delo dr. Anjo
Kopač Mrak, ki je odgovorna za pokojninski sistem, sem v poslanskih
vprašanjih, tudi v imenu poslanske skupine DeSUS, večkrat pozvala k
pripravi zakona, s katerim bi se pokojnine vrnilo na raven, kot če zamrznitev pokojnin v letih 2010 do 2015 ne bi bilo.
Ker posluha za to pri navedenih ni bilo, smo poslanci DeSUS tak zakon pripravili sami in ga vložili v parlamentarni postopek. Ker sem tak

zakon predlagala, ga bom kot predlagateljica zagovarjala na matičnem
odboru in na parlamentarni seji.
Po izračunih ZPIZ so upokojenci zaradi zamrznitev pokojnin prikrajšani za 8,4% pokojnin. Del prikrajšanja se bo nadomestil v letu 2018 z
izrednim usklajevanjem pokojnin, ostalo prikrajšanje pa po predlaganem zakonu do leta 2022, ko naj bi se pokojnine poleg rednih uskladitev
usklajevale še izredno. Pokojnine so namreč ustavno zaščitena kategorija, zato ni dopustno, da bi upokojenci nosili breme pretekle ﬁnančne
krize tudi v letih visokih gospodarskih rasti.
Čeprav druge politične stranke nad našim predlogom zakona niso
navdušene, menimo v DeSUSu, da 334 milijonov evrov, kolikor bi
znašal ﬁnančni učinek zakona brez rednih uskladitev, ne bi smel biti
problem za državo, ki beleži visoko gospodarsko rast in bruto družbeni
proizvod 40,4 milijarde evrov letno.
V primeru sprejema predloga zakona ne bi bilo več prihodnjih prikrajšanj zaradi preteklih zamrznitev pokojnin, višje pokojnine pa bi
prejelo več kot 600.000 upokojenih, izmed katerih jih ima žal več kot
54% nižje pokojnine od 600 evrov.
PRAZNIČNI DNEVI NAJ BODO PRIJAZNI ZA VSE
Spoštovani Komendčani in Komendčanke, želim vam vesel Božič in
srečno ter zdravo leto 2018. Ne pozabimo pa v teh prazničnih dnevih
tudi na tiste, ki nimajo polnih miz dobrot in prijaznih objemov bližnjih.
Mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka
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Naš odnos do
starosti in staranja

Glasilo občine Komenda 12/2017

Kritične razprave
na vseh ravneh

Leto 2017 je bilo zelo plodno na področju
skrbi za tretjo generacijo, seveda v povezavi z
drugima dvema. Naša občina je skupaj z ostalimi občinami (bolje rečeno
investitor Sene Cura) vključenimi v Grozd majhnih domov vložila
kandidaturo za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve institucionalnega varsta starih ljudi v domovih za stare ljudi (68
postelj). Rezultat bomo izvedeli šele čez tri mesece, toda upamo na pozitiven odgovor, ker je naša kandidatura preprosto dobra. Zavod Medgeneracijsko središče Komenda je bil skupaj z Inštitutom Antona Trstenjaka za geronotologijo in medgeneracijsko sožitje uspešen pri
pridobitvi nepovratnih evropskih sredstev (nekaj čez 70.000,00 € ) za
izvajanje mreže programov na področju kakovostnega staranja in medgeneracijskega sožitja v naslednjih dveh letih.
Toda naj nas to ne zavede, da ne bi kljub vsemu nekaj besed rekli o
našem odnosu do starosti in staranja. V zadnjem času se vse bolj uporablja izraz »staromrzništvo«: odpor do starih ljudi, staranja in starosti in
s tem povezano socialno in psihično zapostavljanje in podcenjevanje
starih ljudi zaradi njihove starosti. Le ta obsega dva vidika: prvi je
družbeni odnos s podcenjevanjem, preziranjem, zapostavljanjem, izrivanjem starih ljudi na družbeni rob; drugi pa je naš osebni negativni
odnos do staranja in starosti ter do vsega, kar je z njim povezano. Ne
želimo sprejeti, da se staramo, kar je po eni strani sicer dobro, toda na
dolgi rok pač ne.
Obeh vrst staromrzništva je v našem lokalnem okolju veliko. Verjemite, občutim ga skoraj dnevno na lastni koži. Kaj pa lahko sami storimo, da bo tega pojava manj? Lahko odkrito čim več govorimo o tem in
iščemo dobre plati staranja in/ali se vključimo v enega ali več programov, ki jih v naši občini na področju kakovostnega preživljanja starosti
ne manjka.
V imenu Občinskega odbora DeSUS vam ob koncu leta, spoštovane
občanke in občani vseh treh generacij želim kar se da lepo praznovanje
Božiča in Novega leta, v prihajajočem letu pa vse dobro.
Za OO De SUS Komenda Viktorija Drolec

Poslanec NSi Zvonko Lah je bil kritičen do
vlade, ki zavrača vse argumente, ki so jih poslanci in Državni svet
predstavili ob napovedanem sprejetju Zakona o ﬁnanciranju občin. S
sprejetjem tega zakona bi kar 145 občin dobilo manj denarja, na boljšem
bi bilo le 67 večjih občin. S strani občin je bila predlagana povprečnina
609 evrov za leto 2018, vladni predlog pa jo znižuje na 551 evrov. Nekatere občine ugotavljajo, da jim sploh ne ostane več denarja za infrastrukturo. Če se bo takšen trend nadaljeval, je dejal Zvonko Lah, bodo
kmalu izničeni vsi pozitivni učinki, ki jih je po letu 1995 prinesla nova
lokalna samouprava.
Občina Komenda pa je k zaključku uspešno pripeljala projekt izgradnje kanalizacijskega sistema, ki je zajemal izgradnjo ločenega odvajanja
meteornih in odpadnih vod, ki se sedaj odvajajo po novo zgrajenih kanalih proti že obstoječemu kanalizacijskemu zbiralniku v občini Mengeš.
Leto se zaključuje tudi z zadnjo sejo OS Občine Komenda, kjer je bil
največ razprave deležen Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu območja MO4 – Moste Sloga
– prva obravnava. Novi zainteresirani investitor za odkup objekta Niko
transport, ki je trenutno v najemnem razmerju v delu tega objekta, želi
stanje objekta legalizirati, saj je bilo ugotovljeno, da je trenutni lastnik
pogoreli objekt v letu 2009 rekonstruiral brez ustreznih upravnih dovoljenj in hkrati brez ustreznih dovoljenj na vzhodni strani postavil manjši
objekt. Okoliški prebivalci, ki si želijo biti slišani in upoštevani, so se v
razpravo vključili že na javni razgrnitvi, dali so pisne pripombe in zahteve ter svoje razloge za nestrinjanje s Predlogom spremembe Odloka
predstavili tudi na zadnji seji OS.
V NSi ne nasprotujemo prihodu novega investitorja. Smo pa za to, da
se upoštevajo pripombe stanovalcev »špičastega« dela Most, saj je
objekt umeščen v del naselja in posledično bo od poslovne dejavnosti
novega investitorja odvisna kvaliteta bivanja v tem okolju.
V imenu OO NSi Komenda želim vsem občankam in občanom občine
Komenda lepe praznične dni in vse dobro v novem letu 2018.
OO NSi Komenda, Martina Prezelj

Obvoznica skozi
Moste postaja
realnost

ali na kak drug način (svoj zavijalni pas), ki bi omogočal lažji dostop v
Cono in iz nje.
Predstavnika DRSI sem kasneje tudi seznanil z željo krajanov vasi
Nasovče za omejitev hitrosti na državni cesti mimo vasi na odseku, kjer
se zavija v vas. Zadevo bodo proučili po prejemu uradne vloge.

Občina Vodice je bila sredi decembra 2017 gostiteljica sestanka, sklicanega na temo izgradnje obvoznice mimo Vodic z navezavo na obstoječo
cesto proti Poslovni coni. Poleg ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča so se sestanka udeležili še predstavniki Direkcije Republike
Slovenije za investicije (DRSI), DARS-a, predstavniki Občine Vodice,
iz Komende pa sva bila poleg župana Stanislava Poglajna še podžupan
Igor Štebe ter podpisani Roman Grošelj.
Gostje iz Ljubljane so bili ponovno seznanjeni s prometnimi težavami
skozi Vodice in zastoji v Mostah ter dejstvom, da je gostota prometa na
tej relaciji iz leta v leto večja, močno pa se povečuje tudi tranzitni promet (tovorna vozila, ki se izogibajo cestninski postaji). Sledil je pregled
dosedanjih aktivnosti, najpomembnejša pa je bila načelna potrditev
terminskega plana. Tako naj bi se pričela gradnja obvoznice od avtoceste
v Vodicah proti Poslovni coni v letu 2019. Pred tem pa bo zgrajen
manjkajoči odsek v Mengšu (2018).
Na vprašanje ministra, kako smo predstavniki Komende zadovoljni s
planom, mu je bilo odgovorjeno, da se strinjamo s pričetkom gradnje v
Vodicah, da pa s tem še ne rešujemo težav v občini Komenda, zato pričakujemo, da se bo gradnja po končanju vodiške obvoznice nadaljevala
skozi Moste proti Mengšu brez prekinitve. S tem so se strinjali tudi
predstavniki države, zato je bilo tudi dogovorjeno, da se v vmesnem
času novelirajo projekti za območje Komende. Ministru smo posredovali tudi pobudo, da se odcep za Poslovno cono skuša rešiti z rondojem
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Glede na sestanek in dosedanje pozitivne izkušnje z ministrom Gašperšičem, smo lahko tudi občani Komende optimistični, da bomo
končno dočakali pričetek gradnje obvoznice, s tem pa razbremenitev
vasi Moste in Žeje.
Roman Grošelj, SMC lokalni odbor Kamnik - Komenda

GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
Drage občanke in občani!
Rada bi vas seznanila, da je bila
letos 25. marca ustanovljena nova
stranka, Glas za otroke in družine.
Želim biti iskrena, zato povem, da
sem nameravala po izstopu iz SLS
ostati nepolitična. K razmisleku in
odločitvi za vstop v omenjeno stranko sem se odločila zaradi odgovornosti, da tudi jaz kaj naredim za ohranjanje in ponovno oživljanje
vrednot, ki jih sodobna družba izriva in tako zamirajo. Menim, da ne
moremo le gledati, kako se pred našimi očmi ruši, kar je bilo nekoč
garancija stabilnosti. Stranka Glas za otroke in družine se je vključila
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JAVNI RAZPIS ZA SOCIALNO POMOČ

Denarna pomoč občanom v hudi stiski
Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG)
bo tudi letos denarno pomagala občanom Občine Komenda, ki so se znašli
v trenutni hudi denarni stiski.
Ustanova bo pri dodeljevanju denarne
pomoči upoštevala le dokumentirane prošnje:
●
●
●
●

popolni osebni podatki,
navedena izrazita materialna in denarna stiska,
bančne izpiske zadnjih treh mesecev,
priporočilo za pomoč Centra za socialne zadeve Kamnik, Župnijske Karitas Komenda ali krajevne organizacije Rdečega križa.

Predlagatelj je lahko tudi posameznik, ki ve za človeka v svojem

Imamo strategijo!

okolju, ki je v izraziti materialni in denarni stiski. Zaradi verodostojnosti v predlogu predlagatelj navede tudi svoje osebne podatke.
Ker so denarna sredstva omejena, bo Ustanova dala prednost resnično najbolj potrebnim ljudem, pred tem pa bodo za to odgovorne osebe
pri njej skrbno pregledale vsako prošnjo.
Denarna pomoč bo prednostno dodeljena v obliki plačila položnic
ali računov.
Vloge oddajte z vsemi zahtevanimi pogoji v pisni obliki do 9. februarja 2018 na sedež ustanove UPPG, Zajčeva 23, 1218 Komenda.
Na kuverto napišete: Odbor za dodeljevanje socialne pomoči.
Za pomoč pri oblikovanju prošnje lahko pokličete 041 589 785.
Helene Drolc
predsednica odbora za dodeljevanje socialne pomoči
Štefan Petkovšek
predsednik uprave UPPG

Znamo

Pravilno: imamo koncept strategije prostorskega razvoja občine. Dobra novica je, da je to veliko več, kot da ne
bi imeli nič. Slaba, da je pred desetimi leti menda prišlo
do zakonodajne spremembe in so bili sprejeti prostorski načrti in občine
potem niso več razmišljale o strategiji. Razlika med strategijo in načrtom je bistvena. Prva je dolgoročna, določa cilje občine, navaja, kaj vse
bo občina imela v (tudi daljni) prihodnosti, medtem ko načrt konkretizira srednjeročne želje in jih umesti v prostor.
Do tega »odkritja« sem prišel pri nedavnem spreminjanju lokacijskega načrta za športno središče. Prvotni (2007) je bil v skladu s takratnim
konceptom prostorskega razvoja. Naključno sta bila na isti seji v obravnavi tudi načrta za območje Sloge v Mostah in vodnega zadrževalnika
na Tunščici, ki pa koncepta nista omenjala.
Med drugim je predvidena ureditev sprehajalnih poti ob Pšati proti
Gostilni na Gmajnici, kar smo v Listi VEZ že bili predlagali in kar nas
je sedaj pozitivno presenetilo. Ideja pa ni občinska, ampak projektantova - k sreči imamo takšne, ki razmišljajo celostno in daljnoročneje. Po
tej poti bi otroci s Podboršta in Šmidovega Loga varno hodili v šolo.
Na isti seji smo del šolske poti poimenovali po Janku Juhantu, pomembnem občanu na področju konjeništva, kar je predlagal Konjeniški
klub. V Listi VEZ smo podobno predlagali pred leti in sicer, da bi krake
šolske poti poimenovali po dejavnostih npr. Lončarska, Konjeniška in
Čebelarska pot. V konceptu strategije, upam, da bom naletel tudi na
odgovore glede tega - v celoviti obravnavi širjenja šolske poti. Navsezadnje bi celostna strategija olajšala delo uprave, pokazala smer razvoja
občine občanom, gospodarstvu in kmetijstvu, ki bi natančneje vedeli,
kaj lahko pričakujejo in česa ne. Tako pa vse delamo sproti.
Izak Matej Ciraj, Lista VEZ.si

Veliko nam je prineslo letošnje leto. Komunalna
infrastruktura in njeno urejanje je zagotovo
eden najdražjih in tudi najzahtevnejših razvojnih in vse bolj tudi potrebnih, okoljsko urejevalnih projektov. V začrtanem programu je bil dosledno izpeljan in še nadgrajen z nekohezijskim delom. Z letošnjim končanjem pa se je ravno pri tem
skupnem projektu potrdilo tudi medobčinsko sodelovanje, povezovanje
pri Čistilni napravi v Domžalah. Slednja je namreč povezala kar šest občin
in sicer Domžale, Kamnik, Trzin, Mengeš, Komendo in Cerklje.
Nič manj zahteven v skrbi za mlade, za osnovno izobraževanje in
hkrati še za varstvo najmlajših občanov, je bil projekt prostorske izgradnje. Zahtevna gradbena, časovna in nič manj tudi materialna investicija.
Uspelo nam je. Bili smo trdi in trdni zagovorniki, da je to skupni projekt,
ki ga je potrebno dosledno natančno in kvalitetno končati do roka.
Da znamo stopiti skupaj, da smo pripravljeni, kot pravimo, pogledati,
če je potrebno tudi »čez«, čez zapreke in principe, pa smo pokazali s
projektom Tržnica. Sporazumno z začetniki oziroma turističnim društvom, ustanoviteljem komendske tržnice na Koželjevi domačiji na
Gori je v sodelovanju s Konjeniškim klubom in ob soglasju ter podpori
Občine na začetku decembra bila odmevna prireditev. Dopoldansko
odprtje tržnice, ki bo poslej vsako soboto, se je potem nadaljevalo na
stojnicah ob glasbeni zabavi pod šotorom, popoldne pa s kasaškimi
dirkami in z obiskom Miklavža. Prinesel je darila številnih donatorjev.
Zvečer pa je bil še žur za mlade
Z lepim sodelovanjem, ko se je postavilo na prostoru pri hipodromu
štiri hišice za osem prodajalcev, je bil to tudi pomemben zgled. Ob lepi
skupni prireditvi je bila namreč najpomembnejša izkušnja, da zmoremo,
da znamo in tudi uspemo, ko stopimo skupaj.
Lista TRN

tudi v pretekle predsedniške volitve. V demokraciji ne gre drugače, kot
da se ljudje politično angažiramo in povemo na glas, ter si na demokratičen način prizadevamo dosegati naše cilje. Zavetnika stranke sta sv.
Janez Pavel II. in Sveta Družina, himna pa pesem Povejmo naglas!

- pošteno plačilo za pošteno delo, za varovanje okolja, za slovenski
jezik, ter vse vrednote, ki bodo pripomogle k temu, da se bomo v
Sloveniji počutili varni in sprejeti,
- poročanje o dobrih novicah, ki bodo spodbujale ljudi k dobremu,
- delati dobro, vedno in povsod, nesebično, brez sebičnih interesov.
Želimo sodelovanje pri oblasti, ker bomo le tako lahko javno povedali in soodločali o usodi naše domovine in nas vseh.
V naše medije bomo prenesli besedo o tem in tudi zastavili svoja
imena, čeprav se zavedamo, da nas bodo nekateri prezirali in se nam
posmehovali.
Vsem občanom Občine Komenda želim blagoslovljene božične in
novoletne praznike in srečno ter prijazno novo leto 2018.
dr. Marta Ciraj,
Članica Sveta stranke Glas za otroke in družine

In kaj so cilji naše stranke?
Prizadevanja za:
- otroke, mlade, starejše, stare, narod, kulturo in državo Slovenijo. V
okviru tega si prizadevamo za ponovno oživitev vrednote družine in
zakona med moškim in žensko. Družina naj bo priznana v družbi kot
osnovna celica, na kateri se gradi tudi celotna družba,
- življenje od spočetja do naravne smrti. Za današnji čas je izjemno
občutljivo vprašanje, a želimo doseči ozaveščanje od vrtca naprej,
- dobre ter spoštljive odnose med vsemi generacijami ljudi,
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Nova pesniška zbirka Jožefa Pavliča

Vodoravnice in navpičnice
Poezija navdušuje, nas miselno
usmerja, duhovno bogati, pa
tudi povezuje. To so lahko pesmi, ki jih prepevamo ali jih
prepevajo drugi, jih poslušamo
v recitacijah ali pa jih beremo
sami. Pesem ne razdvaja,
marveč povezuje in zbuja plemenita čustva.
Pesniška zbirka Jožefa Pavliča Vodoravnice in navpičnice je vsebinsko raznolika,
globoko doživeta stvarnost in
presežnost.
Spregovori o hišni steni in
njenih sencah; o nebu, »ko
nebo gori in se ga ne moremo
nagledati«, o zamegljenosti,
ko se le-ta uleže na Pšato; o
kamnu, okroglem, izbočenem,

Predstavitev nove pesniške zbirke
Jožefa Pavliča
Tretjo pesniško zbirko našega občana Jožefa Pavliča z naslovom
Vodoravnice in navpičnice so predstavili 30. novembra v prostorih
Galerije Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. Predstavitve sta se
med številnimi gosti udeležila tudi župan občine Komenda, ki je
denarno podprla natis zbirke, Stanislav Poglajen, in direktorica občinske uprave mag. Majda Ravnikar. Ustvarjalno delo Jožefa Pavliča,
zlasti zbirko Vodoravnice in navpičnice, je predstavil pisec spremne
besede v pesniško zbirko župnik in dekan Maks Ipavec, pesnikov
bratranec, v imenu založbe Družina, ki je izdala zbirko*, je izbrano
in domiselno spregovoril direktor pesnik Tone Rode, ki je tudi prebral pesem po svojem izboru v zbirki Zamegljenost sveta ob Pšati.
Pesmi je v dveh sklopih recitiral pesnik sam, njegove sodelavke
Manica Ferenc, ki je vodila predstavitev, ter Barbara Kastelec in Ana
Pavlek pa so avtorja presenetile s po eno prebrano pesmijo iz prejšnjih dveh Pavličevih pesniških zbirk Nikoli brez upanja in Živim.
Glasbeni program je z izvrstnim igranjem na čelo obogatil Milan
Hudnik. Pavličeva žena Marta se je po predstavitvi pesniške zbirke
izkazala s postrežbo doma skrbno pripravljenih dobrot.
Zbirko Jožefa Pavliča lahko naročite po elektronski pošti:narocila@
druzina.si

Knjiga Opojnost gora
V Aplenci smo že poročali, da je dr. Marko Žerovnik iz Komende izdal
v samozaložbi novo knjigo Opojnost gora, in objavili povabilo na
predstavitev knjige v sredo, 13. decembra, zvečer v Enoti knjižnice
Franceta Balantiča Kamnik v Komendi. Knjigo je predstavil avtor z
ženo dr. Angelco Žerovnik, predstavitve sta se poleg drugih obiskovalcev, med njimi članov Glavarjevega kluba, udeležila komendski župan
Stanislav Poglajen in direktorica Uprave občine Komenda mag. Majda
Ravnikar, fotografsko jo je zabeležil odgovorni urednik Aplence Andrej
Žalar, posnela pa domača kabelska televizija (snemalec Luka Karničnik), ki bo posnetek tudi predvajala na TV Komenda.
Pisec knjige Marko Žerovnik (knjigo je že predstavil v Kamniku in v
Mengšu, jo bo pa še v Domžalah in drugje) je svojo planinsko pripoved
gradil na doživetjih v domačih in tujih gorah: kaj se mu je najbolj vtisnilo v spomin, ga je posebej pretreslo, telesno in duševno okrepilo, najprej
pa preizkusilo njegove moči, ga kdaj tudi navdalo s strahom, a ga je
vedno uspešno premagal. Spregovoril je tudi o svojih srečanjih z živalmi
(kdaj tudi zelo nevarnih) in z zelo različnim rastlinjem; predvsem pa z
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bolj ali manj oglatem, kot je življenje; o jeseni, ko je pot skozi gozd
postala ena sama listnata preproga.
V pesmih je tankočutno opazovanje in doživljanje narave pa tudi
prepoznavanje sebe, ko se človek sprašuje: »smo sploh to, kar smo hoteli biti«.
Podoba ljubezni? Kako skrivnostna je, pa vendar, »ko vse razdaš, pa
bi še kar delil«. Kot pravi Jožef: »Pa nimam ne barv ne platna, niti stojala, da bi jo naslikal. Imam pa srce in zamisel, kako bi to naredil.«
Pesniško zbirko vzamemo v roke običajno zvečer, da nas pesmi
sprostijo, umirijo, da nam privabijo lepe sanje. To sem storila tudi sama,
po celodnevnem delu z otroki, mladino v stiski in njihovimi starši in
takrat so mi Jožefove Vodoravnice in navpičnice res pobožale dušo.
Bodimo ponosni, da imamo ljudi in njihovo ustvarjalnost ter sporočila v
knjižni obliki.
Dvainpetdeset pesmi, nastajanje in minevanje, ko »roko iztezam tja
gor, kjer se me bo Nekdo dotaknil. Nekdo, ki ve, da sem tu, in čaka, da
dozorim za ta dotik in vse drugo, kar mu bo sledilo.«
Dr. Angelca Žerovnik
Pesniško zbirko Vodoravnice in navpičnice lahko dobite na naslovu:
Založba Družina, Krekov trg 1, 1000 Ljubljana.

SILVESTROVO 2017

Molitev za Slovenijo, Evropo in svet
Luč je zasvetila v temi, a tema je ni sprejela.
Človek še vedno hodi po križpotjih sveta,
Slovenec daje Slovencu vedeti: Ti si en lump!
Evropa in svet se dušita v krizi.
Evro je postal bog.
Jezus, pridi ponovno rešit Slovenijo, Evropo in svet.
Rodi se znova,
zažari v srcih ljudi,
ki te vsak dan zanikujejo, ponižujejo in izdajajo za en novčič.
Razsvetli pamet človeškemu rodu,
da bo spregledal,
sprejel, kar mu je bilo dano od zgoraj,
in rekel ne onemu spodaj.
Jezus, daj moči Slovencem,
da ne bodo iztezali rok le za kosom kruha, pršutom in litru vina,
zagledani v svoje omizje, poklic in vsakdan.
Jezus, navdihni nas,
ti, Moč sama,
spremeni nas,
da bomo boljši Slovenci, Evropejci, Zemljani.
Zares tvoje ljudstvo.
Jože Pavlič
domačimi in tujimi ljudmi, gorniki in čisto običajnimi Zemljani do še na
pol divjih prebivalcih Papue Nove Gvineje.
Njegovo zelo povedno, zanimivo in tudi duhovito pripoved je z lastnimi in skupnimi doživetji ter srečanji v gorah dopolnila Markova žena
Angelca; prebrala je tudi nekaj moževih pesmi, objavljenih v knjigi.
Jožef Pavlič, A. Ž.
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Badminton klub Komenda – že od leta 2012
Badminton se je v Komendi in njeni okolici začel razvijati že leta 2012.
Od takrat se klub lahko pohvali, z več kot 100 rekreativci in otroki, ki
so svoje badmintonsko znanje pridobivali in pilili pod strokovnim vodstvom licenciranih trenerjev na letnih vodenih vadbah, ki potekajo od
začetka oktobra do konca maja.
Poleg tega klub dvakrat letno organizira osnovni in nadaljevalni tečaj
badmintona (naslednji bo konec januarja 2018), kjer se udeleženci spoznajo s tehniko udarcev, pravilnim badmintonskim gibanjem in taktiko.
Četrto sezono zapored klub organizira tudi turnirje za lestvico Lige
Komenda. Tekom sezone se v dvorani Harmonija v Mengšu odigrajo 4
turnirji, na katerih udeleženci zbirajo točke. Na koncu dobimo zmagovalce v treh kategorijah: moški posamično do 36 let, moški posamično
nad 36 let in ženske posamično. Turnirji so kljub tekmovalni naravi
sproščeni in potekajo v odličnem družabnem vzdušju.
Zakaj na badminton?
Badminton je zelo priljubljen šport, ki je energičen in živahen, vendar
hkrati izredno prilagodljiv za igralce vseh sposobnosti.
Razlogi, da se odrasli pridružite na vodeni rekreaciji:
- zabava, dober trening in izboljšanje kondicije,

- sprostitev in pobeg od vsakdana,
- pridobitev, treniranje in izboljševanje svojega badmintonskega znanja,
- novi prijatelji.
Razlogi, da se otroci od 7-14 leta starosti pridružite:
- gre za šolskim otrokom varen in neagresiven šport,
- z njim se lahko ukvarjajo in hkrati družijo dečki in deklice,
- badminton razvija osnovne športne veščine (koordinacija, moč, eksplozivnost in vzdržljivost),
- oprema je razmeroma poceni,
- otroci spoznajo nove
prijatelje.
Vabljeni k ogledu naše Facebook strani in
speta na www.badminton-komenda.si. Info na
bk.komenda@gmail.
com. Pozor: prijave v
termine vodenih vadb
tudi tekom leta!

Pikado
turnir
Člani sekcije PIKADO Društva upokojencev Komenda so v slovo letošnjemu Božičku pripravili 7. decembra turnir po sistemu HIGH SCORE.
V prostorih Teniškega kluba Komenda se je zbralo 11 tekmovalcev. Pikado naprave v TK Komenda so računalniško opremljene in prav zanimivo in napeto je spremljati dogajanje na tekmovanju.
Po treh urah » bojev« je sledila proglasitev zmagovalcev. Predsednica
DU Komenda Marija Pirnat je podelila pokale, sladke dobrote – parkeljne Pekarne Hrovat pa so dobili vsi tekmovalci in tudi »sedma sila«.
Tekmovali so Ivan Hafner, Darko Crnkovič, Marjan Urh, Tadej Vindiš,
Peter Jakomini, Drago Kolar, Zvone Vindiš, Aleksander Stojkovič. 3.
mesto je osvojil Alfonz Hrovat, 2. mesto Franc Omerzu, zmagovalec
letošnjega zadnjega turnirja v letu 2017 pa je Drago Žunič.
Čestitke vsem! Člani se zahvaljujejo še sponzorjem: Pekarni Hrovat,
Tesarstvu Igor Štebe s.p., Piceriji Hram Gorjan, velika zahvala gre
Teniškemu klubu, saj lahko trenirajo in igrajo v njihovih ogrevanih
prostorih
Katja Tabernik

Koncert klape Intrade

Vstopnica je lahko odlično darilo
Prazniki se nezadržno približujejo in s tem tudi čas obdarovanja. Še
nimate ideje, kaj bi podelili svojim bližnjim ali prijateljem? Vstopnica
za koncert klape Intrade je lahko odlično praznično darilo, s katerim
boste podelili doživetje, ki si ga bo obdarovanec zagotovo za kar nekaj
časa zapomnil. Nič pa ne bo narobe, če vstopnico podarite tudi sebi
samemu.
Privoščite si enkratno doživetje dalmatinskih ritmov v organizaciji
Izobraževalnega centra Čveka, ki ima z organizacijo velikih koncertov
že veliko izkušenj. In prav to je tudi zagotovilo za izvrsten koncert. V
naše kraje je pripeljal že veliko glasbenikov tako iz Slovenije kot iz sosednje Hrvaške, ki tukaj še niso nastopili.
Za Valentinovo bo organizatorka Maruša KORELC, pripeljala v
Cerklje na Gorenjsko odlično Klapo INTRADE, ki bo poslušalce v
športni dvorani v Cerkljah navdušila februarja naslednje leto 2018.
Najbolj zvesti privrženci klape INTRADE lahko vstopnice za koncert v predprodaji do 15.1. kupite po znižani ceni za samo 18 EUR.
Vodja skupine Tomislav Bralić in Klapa INTRADE delujejo že od
leta 1985. Klapa gostuje po celem svetu, njihovi koncerti so vedno razprodani, zelo radi pa se ustavijo tudi v Sloveniji. Nastopajo po festivalih,
kjer konstantno pobirajo priznanja in nagrade. Umetniški vodja je Davor
Petrović, ki vodi klapo od leta 1988. Imajo veliko hitov, nekaj od teh je:
Ne damo te pismo naša, Ne mogu te prestat ljubit, Samo za tebe, … in
še mnogi drugi. Na njihovih koncertih posebno vzdušje pripravijo tudi

obiskovalci sami, ki velikokrat tudi sami poskrbijo za kakšen pevski
vložek. Čeprav je koncert šele februarja pa se vstopnice že veselo prodajajo, zato pohitite in si rezervirate svoj sedež.
Več informacij in vstopnice za koncert lahko poslušalci dobijo tudi v
Trgovini JANA v Komendi ali pri organizatorju koncerta Maruši Korelc
– center.cveka@gmail.com.
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Aplenca

PRAZNIK

Državni praznik

Dan Rudolfa Maistra
Nekateri državni prazniki gredo kar mimo nas.
Rečemo, da so to mladi prazniki. Nismo se jih
še dobro navadili. Morda jih bomo morali sami
bolj ozavestiti, izobesiti slovenske zastave. Posebno na dan 23. novembra, na praznik Rudolfa
Maistra; na dan, ki bi moral biti poln domoljubja, zavedanja, kako pomembno je, da imamo
svojo državo Slovenijo - ta mali raj med Alpami
in Jadranskim morjem, ki je tudi pomembna
trgovska in migracijska pot med Balkanom in
Zahodno Evropo že iz vseh časov. Imamo državo s samo 2 milijona ljudi, a narod, ki tudi po
svoje kroji zgodovino in razvoj sveta.
Na teh poteh so arheologi našli najstarejše
glasbilo na svetu v Divjih babah pri Cerknem
in najstarejšo tehnično dobrino - leseno kolo
na Ljubljanskem barju. Premalo, ali skoraj nič
ne govorimo o svetovno znanih inovatorjih
vrhunskih dognanj in raziskovalcih. Imamo
olimpijskega astroﬁzika Alekseja Jurco, šele
osemnajst let starega študenta astroﬁzike in
astronomije, ki je zmagal na mednarodni
olimpijadi v znanosti z najboljšim rezultatom
vseh časov. Ob boku velikih stojimo v letalstvu, razvoju v zdravstvu, ohranjanju narave.
Da ne govorimo o svetovnem vrhu naših športnic in športnikov. In da smo najmanjši narod
na svetu, ki ima svoj uradni jezik Slovenščino.
Pa tudi, da premalo govorimo o Primožu Trubarju, ki nam je prvi zapisal naš jezik, nas poimenoval s Slovenci in nam dal prvo knjigo Katekizem v slovenskem jeziku.
So pa tudi stvari, ki nam niso v ponos. Moramo se jih zavedati, jih povedati na glas, in se
truditi, da jih popravimo in odpravimo.
Letos smo se v sredo, 22. novembra, člani
Društva Rudolfa Maistra Kamnik udeležili
osrednje državne proslave v Velenju. Župan
mestne občine Velenje je poudaril ponos mesta,
da lahko stoji ob bok društvom Zveze društev
Rudolfa Maistra v Sloveniji. Ministrica za
obrambo Andreja Katič je ob pomembnosti
domoljubja in miru v Evropi poudarila tudi

pomen Slovenske vojske pri vzdrževanju le-tega. Zvečer pa je bila proslava še v Mariboru, ko
so podelili najvišja spominska priznanja Rudolfa Maistra najboljšim aktivnim vojakom.
23. novembra, prav na dan praznika, je bila
proslava tudi v Kulturnem domu v Kamniku,
rojstnem kraju Rudolfa Maistra. Še prej so na
Trgu talcev predstavniki društva občine Kamnik in Komenda položili cvetje pred spomenik našega velikega rojaka, pesnika in domoljuba. Zveza društev Rudolfa Maistra Ljubljana
in Občina Kamnik sta pripravili veličasten poklon ohranjanju spomina ter veličini Rudolfa
Maistra in vsem Maistrovim borcem ter domoljubom. Govornika na slovesnosti sta bila župan Marjan Šarec in mag. Milan Lovrenčič ,
predsednik Zveze društev General Rudolf
Maister Ljubljana. Na proslavi pa je bil tudi
župan Občine Maribor dr. Andrej Fištravec.
Maistrova priznanja so podelili nekdanjemu
županu Občine Kamnik Tonetu Antonu Smolnikarju, predsedniku društva Rudolfa Maistra
Emilu Zasavje Emilu Šternu in Tretjemu programu Radia Ljubljana ARS. V kulturnem
programu so nastopili Mestna godba Kamnik,
pevci kvarteta Krt ter recitatorji in plesalci Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik. Lepo je bilo slišati himno Zveze društev
Rudolfa Maistra: Slovenec sem, tako je mati
d'jala, ko me je kot dete pestovala …
Katja Tabernik, Foto Klemen Brumec

Obletnica plebiscita

Vprašajmo jih
– oni vedo
Kje si Cankar, da poveš nam,
da je Bog tu na zemlji raj ustvaril.
Kje si Kuntner, da v zdravljici
bi z nogo ob tla udaril.
Kje si Trubar, da poveš nam,
da smo znali že pisati,
ko so drugi se učili
še iz kamnov čačke brati.
Kaj Kajuh bi danes rekel,
bi hotel še enkrat umreti,
če bi videl ta cirkus naš,
hotel bi naprej živeti!
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Valvazorja smo gradove,
ki so stali še – požgali.
Groharjeve smo macesne,
hvala bogu v parke dali.
Plečnika so drugi našli,
smo se mi ga sramovali.
Naj za konec vam še povem,
kar sprašuje se Kopitar.
»Bo moj vnuk še prepeval slovensko?«
Pa poglej no salamensko,
saj ne sliši ga nihče,
ker je FUL SIMPL vse,
če bo znal bo še prepeval,
če pa znal ne bo petja pač nič več ne bo.
Marija Koželj
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Medmrežje in
medčlovečnost
Večkrat se sprehajam po Komendi in zrem
čez polja proti jugu, malo vzhodno, malo zahodno, ob vračanju domov pa tudi proti vršacem Kamniških, ki na severu plenijo pogled s
svojo nazobčano lepoto. Dovolj prostranstev
in meja, ki zaposlijo poleg čutov tudi misli.
Čut je osnova človekovemu predstavljanju,
misel je izraz pojmovanja. Med obojim je
poleg podobnosti tudi različnost. Vsako mišljenje izhaja iz čutenja, so dejali stari modreci. Kakšna je razlika med obojim me je že
davno naučil profesor, ki je postavil takole:
Zelo jasen je pojem tisočerokotnika. V krogu
razporejenih tisoč kotov, ki so neskončno
majhni, pa vendarle so koti. Predstava pa je,
skladno z našimi čutnimi zmožnostmi, že neskončno bliže krogu, kot kotniku. Seveda odmeva v tej miselni podobi integral, ki je kaj
hitro našel svojo funkcionalno vlogo tudi v
računalniškem printanju (post script kot nadgradnja prvotnih zloženih kvadratkov).
Včasih pa tudi kakšna predstava pripomore
k razjasnjenju pojma. Vsaj na poljudni ravni
dojemanja in mišljenja. Predstavljajmo si torej
svojo osebo, sebe samega, kot vozliček v
mreži medčloveških odnosov. To mrežo sestavljajo v prvi ravnini najožji sorodniki in
svaštvo. Nekoliko dlje pa so vsi, ki so za moje
sorodnike in svaštvo njihova prva ravnina.
Mreža prepletenosti medčloveških odnosov
sega v nedogled. Pa vendarle kljub vsemu
ostaja mreža nevidnih niti in povezav, za katere ne bi mogli trditi, da so nestvarne, čeprav
nam niso vsak trenutek enako na očeh, ampak
šele ko in če začnemo o njih razmišljati.
Razmišljati pa je treba. Saj po mišljenju
smo ljudje.
Gens una sumus (En rod smo), je geslo
šahistov po vsem svetu, ki preigravajo moči
dvaintridesetih ﬁgur na štiriinšestdesetih
poljih iz roda v rod in se čudijo, koliko
vsega je - kljub vsemu že preigranemu - še
vedno novega na tej omejeni ravnini.
Kaj šele, ko s pogledom zajamemo medosebne odnose po zemeljski obli. In ko v to
prostorje vključimo še dimenzijo minulega,
odhajajočega in prihajajočega časa.
Toliko, da se lahko vedno znova čudimo
vsem podobnostim pa tudi različnostim med
nami. Različnosti so uveljavljene same po sebi.
Na podobnost se moramo vedno znova spomniti. V sočloveku bije srce z enakimi željami in
upi, strahovi in vprašanji, kot v meni samem.
Če bi se tega večkrat domislili, bi se morda
ne dogajalo tako pogosto, da od dveh, ki sta se
oplazila z vzvratnimi zrcali na cesti pred Ježevcem, obstane le eden, drugi pa pobegne.
Govorim o etiki odgovornosti v medčloveških odnosih; ne le na cesti.
Naj bo tale kratka meditacija voščilo sokrajanom ob minevanju sedemnajstega in
začetku osemnajstega leta tretjega tisočletja.
Matija Remše

ČESTITKE

Aplenca

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

pon.–sre.
tor.–čet.
petek
sobota
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Delovni čas:
13.00–19.00
8.00–15.00
10.00–19.00
7.00–12.00

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

Blagoslovljen božič in srečno novo leto 2018

Prostovoljno Gasilsko društvo Križ
želi vsem krajanom vesele
praznike ter srečno, zdravo in
uspešno leto 2018.
Zahvaljujemo se za vso pomoč in
podporo v letu, ki se izteka.
Kriški gasilci

Občankam in občanom Komende želimo
vesele božične praznike ter srečno in
zadovoljno novo leto 2018

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

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
KRAJEVNA ORGANIZACIJA
KOMENDA
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE TER ZDRAVO IN USPEHOV
POLNO V NOVEM LETU 2018
VAM ŽELI
KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA BORCEV
ZA VREDNOTE NOB KOMENDA.
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Centralna čistilna naprava Domžale
Nadgradnja CČN prispeva k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice, varuje podtalnice in
zagotavlja čisto pitno vodo.
Domžale, četrtek 7. december 2017 – Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o. (JP CČN) je izvajalec obvezne
gospodarske javne službe čiščenja odpadne vode za Občine Domžale,
Kamnik, Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem in Trzin. Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik (CČN) je bila ena prvih čistilnih
naprav v Sloveniji in že 37 let zagotavlja optimalno čiščenje odpadnih
vod za prebivalce in industrijo. CČN je bila v letu 2017 nadgrajena za
doseganje višjega učinka čiščenja in sprejem večje količine odpadne
vode v čiščenje, kar posledično pomeni tudi povečane stroške za čiščenje odpadne vode.
Strošek čiščenja odpadne vode je na položnici komunalnih storitev
prikazan pod dvema pozicijama, ki ju v svojem imenu in za račun
imenu JP CČN zaračunavajo komunalna podjetja in sicer Javno komunalno podjetje Prodnik za Občine Domžale, Mengeš in Trzin, Komunalno podjetje Kamnik za Občino Kamnik, Režijski obrat Komenda
za Občino Komenda in Komunala Kranj za Občino Cerklje na Gorenjskem. Strošek za čiščenje odpadne vode za gospodinjstvo je na položnici deljen na dve poziciji in sicer na omrežnino in storitev.
V letu 2017 je bila zaključena nadgradnja infrastrukture, ki je potrebna za učinkovito izvajanje čiščenja odpadne vode. V nadgradnjo je
bilo vloženih 15,5 mio € sredstev in posledično se mora skladno z zakonodajo obračunavati amortizacija za vložena sredstva. Znesek
amortizacije infrastrukture, ki je potrebna za čiščenje odpadne vode,
predstavlja strošek omrežnine, ki je na položnici za gospodinjstvo
izkazan pod posebno pozicijo. Strošek storitve prestavljajo vsi stro-

ški, ki so potrebni za izvajanje čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Ti stroški vključujejo material in storitve, ki so nujni za
doseganje ustrezne kakovosti čiščene vode, ki jo CČN odvaja v reko
Kamniško Bistrico.
Skupni strošek čiščenja odpadne vode, ki ga je gospodinjstvo plačevalo do sedaj in vključuje omrežnino in storitev, je nespremenjen že
od leta 2006. Strošek za povprečno gospodinjstvo s 4 člansko družino
in povprečno porabo pitne vode okoli 14 m3 na mesec (ca. 114 litrov
na osebo na dan), je do sedaj znašal okoli 4,3 € na mesec + DDV.
Skupni strošek čiščenja odpadne vode, ki bo bremenil gospodinjstvo
od leta 2018 in vključuje doseganje višjega učinka čiščenja in sprejem
večje količine odpadne vode, bo znašal približno 7,3 € na mesec +
DDV. Strošek na položnici za čiščenje odpadne vode za povprečno
gospodinjstvo, ki ga pokriva CČN, se bo iz sedanjih ca. 4,3 € na mesec
povečal na ca. 7,3 €/mesec.
Centralna čistilna naprava s svojimi kapacitetami lahko zagotavlja
visoko kakovost čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih voda,
kar je za 30.000 gospodinjstev in tukajšnje industrijske obrate velikega
pomena. Pokrivanje stroška čiščenja odpadne vode bo omogočilo
učinkovito izvajanje storitve, kar bo pomembno prispevalo k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice, posledično k varovanju podtalnice in zagotavljanju čiste pitne vode. Varstvo okolja stane. Ker smo
se v Sloveniji odločili, da želimo živeti v urejenem in zdravem bivanjskem okolju, smo nadgradili tako pomemben objekt, ki za svoje
vzdrževanje terja tudi nove stroške.

Novi prostori OK Komenda
Orientacijski klub Komenda je bil ustanovljen marca 2004, letos pa je dobil svoj
klubski prostor v kleti občinske stavbe.
Prostor je namenjen hrambi opreme ter
analizam po treningih in izobraževanjem
naših članov. V začetku decembra se je na

neju Zormanu, pri
katerem je bila
vsa oprema shranjena do sedaj.
OK Komenda

manjši slovesnosti sedanji
predsednik Janez Zavrl zahvalil Občini Komenda, da je
prisluhnila potrebam kluba.
Zahvala je bila namenjena tudi zadnjemu predsedniku Jer-

Parkljeva mestna orientacija
Dober mesec dni nazaj smo na sprint tekmah lahko tekli v kratkih hlačah
ter kratki majici, v soboto 9. decembra pa še zdaleč ni bilo več tako.
Pričakale so nas nizke temperature, na novo zapadlih 15 cm snega in nič
kaj prijeten pogled v nebo. Vendar se nismo ustrašili. Udeležili smo se
druge tekme ŠSOL v Slovenj Gradcu oz. že 13 Parkljeve mestne orientacije v organizaciji Orientacijskega kluba Slovenj Gradec. Sprinti so
tako ali tako tekaško zahtevni, tokrat pa je bil še za stopnjo težji. Ni tako
lahko kot se morda sliši, saj je tek po ulicah s snegom ter ''plundro'' kar
precej zahteven, sploh če na tekmo ne prideš v primerni obutvi.
Kljub težavnim razmeram se je kar nekaj naših tekmovalcev uvrstilo
med prve tri.
V najmlajši kategoriji sta bila na stopničkah Anže in Brina Kölner, v
kategoriji M12 je vso konkurenco premagal Jan Cokan, v M16 je takoj
pod najvišjo stopničko stal Tilen Zupan, v M18 prav tako Jure Kavčič,
v kategoriji M35 je prvo mesto zasedel Blaž Kolner. Med dekleti smo v
Ž16 imeli v komendskih barvah prva tri mesta, 1. mesto Katja Babič, 2.
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mesto Nika Ravnikar, ter 3. mesto Karin
Pust, v Ž18 pa je odlično prvo mesto pripadlo Zali Zavrl.
Odlično organizirana tekma nam bo
ostala v lepem spominu. Med dolgim odmorom do naslednje ŠSOL tekme bomo
pridno trenirali na tekmah zimske lige.
Veseli bomo, če se nam boste pridružili
tudi vi – v Komendi tekmo organiziramo že 13. 1. 2018. Po tekmi bomo ob
17.00 v komendskem kulturnem domu
gostili prireditev Orientacist leta 2017.
Več informacij bomo objavili na naši
spletni strani www.ok-komenda.si. Vabljeni!
Katja Babič

Aplenca
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Plezalni uspehi Lane Skušek
To, da v športno-plezalnem odseku PD Komenda trenirajo nadebudni
mladi plezalci, ni nič novega. A ena izmed njih še posebej izstopa. Lana
Skušek je v letu 2017 nanizala vrhunske rezultate na domačih in na
evropskih plezalnih tekmovanjih.
V težavnostnem plezanju je dosegla naslednje rezultate:
Na državnem prvenstvu med kadetinjami 5. mesto, med članicami pa

8., na Evropskem prvenstvu avgusta v Insbrucku 12. mesto in v Evropskem pokalu 10. mesto maja v Imstu in 8. mesto junija v Dornbinu.
V balvanskem plezanju je dosegla naslednje rezultate:
Na državnem prvenstvu med kadetinjami 5. mesto, med članicami pa
3., na Evropskem prvenstvu avgusta v Slanyju 8. mesto in v Evropskem
pokalu 6. mesto julija v L'Argentiereu in 5. mesto avgusta v Soﬁji.
Lani čestitamo in ji želimo še veliko uspehov in užitkov v plezanju!

Plezalni vikend v Kopru
Vozi me vlak v daljavo... tokrat le do Kopra. Pa še to zaradi dela na
železniški progi z vmesnim presedanjem na avtobus. Če je odraslim ta
intermezzo povzročil vsaj malo nervoze, mlajšim udeležencem izleta
vsekakor ne. Štart torej v soboto, 25. 11. 2017, zjutraj na železniški
postaji v Ljubljani, cilj še isto dopoldne v Kopru. Bolj natančno, v
Plezalnem centru Koper, ki je največja balvanska plezalna dvorana v
Sloveniji. Idealen kraj za vse, ki jih zanima plezanje ali se z njim profesionalno ukvarjajo, predvsem za tiste, ki se posvečajo balvanskemu
plezanju. In seveda za najmlajše. Preplezali s(m)o tako rekoč vse, od
najlažjih problemov za ogrevanje, pa do takih, kjer je bilo treba pokazati vso svojo moč in predvsem iznajdljivost. Večkrat tudi vztrajnost,
saj se je marsikatera rešitev našla šele po več poskusih. Za zaključek
smo se od dvorane sprehodili do hostla, kjer smo si na večerji napolni-

Mladina
PGD Moste
Uspešnost gasilskega društva temelji na delu z mladimi. Sami namreč
vzgajamo naslednjo generacijo in svoje naslednike. Naloga je resnejša
in odgovornejša, kot se morda zdi na prvi pogled.
V letu 2017 smo se udeležili vseh tekmovanj, ki so bila v GZ Kamnik
in GZ Komenda. Imeli smo kar nekaj zelo dobrih uspehov. Najboljšega
pa smo dosegli prav v domačem društvu, saj smo na tekmovanju v pikadu skupno dosegli prvo mesto. Vseh teh aktivnosti seveda ne bi bilo
brez dobre ekipe mentorjev. Mentorji vse leto z mladimi prebijemo veliko ur, ki so včasih zelo naporne, a vendar naša navdušenost in zgledi
zelo motivirajo otroke. Za leto, ki je pred nami, si znova želimo uspešnega dela z mladimi.
Zahvala najprej vsem mentorjem ter staršem, ki nam zaupate svoje otroke. Hvala vsem, ki nam pri našem delu stojite ob strani in nas spodbujate.

li zaloge energije, s čim drugim kot s testeninami. Po večerji še ogled
nekaj krajših ﬁlmov o plezanju, ki so bili strokovno pospremljeni z
zanimivimi komentarji in razlagami, nato pa umivanje in spanje. No,
čisto tako na hitro seveda ni šlo. Pred spanje smo vrinili še obvezen
klepet in druženje v sobi, a je utrujenost kmalu naredila svoje in pospremila vse v prepotreben počitek. V nedeljo nam je slabo vreme sicer
pokvarilo načrte, ni pa pokvarilo razpoloženja, ki je bilo na vrhuncu že
med zajtrkom. Ker nismo našli druge primerne lokacije, smo se odpeljali v Plezalni center Ljubljana, ki je največji in najsodobnejši športnoplezalni objekt pri nas. Če je bil v soboto poudarek na balvanskem
plezanju, je bila nedelja bolj namenjena plezanju z varovanjem. Po
ocenah trenerjev so se vsi odrezali odlično, kar pa je še pomembnejše,
tudi imeli smo se tako.

Na pomoč.
Mentorja gasilske mladine PGD Moste, Urška in Tadej Poje

Dvigovalca uteži iz Križa
V nedeljo, 3. decembra 2017, je v Mariboru klub Level up organiziral
Novoletni turnir v olimpijskem dviganju uteži. Tekmovanja se je udeležil tudi komaj 17- letni Jaka Žagar iz Križa pri Komendi, ki sicer nastopa za klub Tak Domžale. V letošnji sezoni je že večkrat popravil državne rekorde v kadetski konkurenci in tudi na zadnji tekmi sezone mu je
to uspelo. V potegu je zmogel 90 kg in v sunku 110 kg!
Jaka Žagar je po tekmi povedal, da so počepi zadaj in spredaj, vlečenja, sunki iz stojal, nalog na moč in piljenje tehnike stalni repertoar napornih treningov v klubu. Za uspeh mladega dvigovalca je zaslužna tudi

njegova družina, ki mu vselej izkazuje podporo, njegov oče pa je pred
leti tudi bil član Tak Domžale. Ne smemo pa pozabiti niti na Rajka
Bevka enega najbolj izkušenih članov Tak Domžale. Prav on je namreč
predlagal Jaku Žagarju dviganje uteži. Njegov talent je odkril po naključju pri kriških gasilcih, ko je njegovo izkušeno oko hitro prepoznalo
potencial v Jakovih mišicah. Rajko Bevk, ki je tudi doma iz Križa pri
Komendi, sicer še vedno trenira in tudi tekmuje. Tako se je jeseni, kot
član slovenske reprezentance udeležil močnega mednarodnega turnirja
v Italiji, kjer je bilo veteransko tekmovanje Alpe-Adria.
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PRAVNI NASVETI

Vračunanje darila

Sestra je v času očetovega življenja
dobila v dar parcelo za gradnjo hiše
ter ves les za ostrešje, oče pa ji je z lastnim delom veliko pomagal tudi pri
gradnji hiše. Meni oče pri nakupu
stanovanja ni mogel pomagati. Pred
kratkim je umrl, oporoke ni naredil. V
zapuščino sodi naša domača hiša, v
kateri trenutno živi moja mama. Ali
drži, da se darilo lahko vračuna v dedni delež?
Iz vašega vprašanja izhaja, da po očetu
Irena Hacin Kölner
dedujete trije dediči prvega dednega reda,
kar pomeni, da delež vsakega od vas znaša 1/3 zapuščine.
Drži, da se darilo lahko vračuna v dedni delež. Opozarjam pa, da na
vračunanje sodišče ne pazi po uradni dolžnosti, ampak ga je potrebno
zahtevati – na zapuščinski obravnavi ali v vlogi (58. člen Zakona o dedovanju). Dediču se vračuna v njegov dedni delež to, kar mu je zapustnik
podaril za časa življenja, vračunala bi se mu tudi morebitna volila določena v oporoki. Dedič, ki se mu darilo ali volilo vračunava v dedni delež,
posledično iz naslova dedovanja po zapustniku dobi manj kot ostali
dediči ali pa sploh nič. Dobi pa toliko manj, kolikor znaša vrednost darila ali volila. S tem se doseže enako obravnavanje zakonitih dedičev
glede vsega, kar so neodplačno pridobili od zapustnika, pa naj si bo to
za časa njegovega življenja z darili ali iz naslova dedovanja.
Vračunanje se izvrši tako, da se vsakemu sodediču, ki zahteva vraču-

POD DROBNOGLEDOM

Blaž Filipič

OLGIN KOTIČEK
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nanje, najprej dodeli iz zapuščine enaka vrednost, kakor je vrednost
darila, ki ga je dobil dedič, kateremu se darilo vračuna, ostanek pa se
potem razdeli med dediče v razmerju njihovih dednih deležev (v delitev
ostanka se vključi tudi obdarjenca). Če bi se zgodilo, da zapuščine ni
toliko, da bi vsi dediči dobili enako (torej skupaj z darili, ki so jih že
dobili za časa življenja), potem dediču, ki je že za časa zapustnikovega
življenja dobil darilo, ni potrebno nič vračati, ampak ostane lastnik podarjenih stvari. Vendar pa, če pride do prikrajšanja nujnega dednega
deleža in sodediči to uveljavljajo, takrat je dolžan vrniti sorazmerni del
darila, če prikrajšanje ni bilo odpravljeno že z zmanjšanjem oporočnih
razpolaganj.
Domneva se, da zapustnik z naklonitvijo darila ali volila posameznega dediča ni hotel privilegirati. Kadar pa bi darovalec to vseeno želel
doseči, potem mora že v darilni pogodbi ali najkasneje v oporoki določiti, da se dediču darilo ne vračuna v njegov dedni delež. V tem primeru,
bo dedič darilo dobil poleg tistega, kar mu pripade iz naslova dedovanja.
V določenih primerih tudi zakon določa, da se darilo ne vračuna. Vračunanje tako ne velja za običajna manjša darila - to so darila dana ob posebnih priložnostih npr. ob rojstnih dnevih.
Vsem bralcem Aplence želim, da bi bilo v prihajajočem letu v vaših
medsebojnih razmerjih
obilo
razumevanja,
Odvetnica mag. Irena Hacin Kölner
morebitna nesoglasja
PC
Komenda, Pod javorji 6, Komenda
pa bi rešili hitro in v
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
zadovoljstvo vseh udewww.moj-odvetnik.si
ležencev.

Pomirjujoča in zdravilna melisa
Zelišče, ki raste praktično na vsakem zeliščnem vrtu in ne zahteva nikakršne posebne skrbi, lahko veliko doprinese našemu zdravju in dobremu počutju. Meliso
(Melissa oﬃcinalis) oziroma njene liste
uporabljamo predvsem zaradi njenega
pomirjevalnega učinka. Njeno ime je grškega izvora (melissa) in pomeni “čebela”, saj jo imajo te marljive žuželke zelo
rade. V 11. stoletju so jo v Evropo preko
Španije prinesli Arabci. Pomaga pri razdraženosti, nespečnosti, občutku tesnobe,
depresiji ter želodčnih in različnih z živ-

čevjem povezanimi težavami.
Njen zeliščni čaj spodbuja potenje in s tem čisti kožo, odvaja nečistoče iz našega telesa, lajša simptome prehlada in po naravni poti znižuje
povišano telesno temperaturo. Zanjo je značilno protivnetno, protibakterijsko in protivirusno delovanje. Melisa spodbuja prebavo, veča apetit,
preprečuje napenjanje in odpravlja krče. Z njo lahko blažimo čustveno
preobčutljivost, glavobol in umirjamo premočno bitje srca. Farmacevti
Pomurskih lekarn pišejo, da polifenolne učinkovine v melisi zelo dobro
zavirajo virus herpes simpleks. V študiji, ki jo omenjajo, so prizadeto

Olga Hace

Glasilo občine Komenda 12/2017

Kako se hitro
obrne. Smo že v
zadnjem mesecu
leta 2017. V mesecu decembru je
preveč hrupa, dela, skrbi in premalo časa, da postorimo vse, kar
nam je ostalo v
preteklih mese-

mesto mazali z lioﬁliziranim vodnim izvlečkom melise, pri čemer se je
s herpesom prizadeta koža zacelila celo hitreje kot pa pri zdravljenju s
sintetičnima virustatikoma (idokuridin in tromantidin), okužba pa se je
tudi kasneje ponovila. Za omenjeno zdravljene herpesa pa farmacevti
opozarjajo, naj njegovo trajanje ne izvajamo neprekinjeno dlje kot dva
tedna.
Ker pripravki iz melise nimajo nobenega znanega negativnega učinka,
velja melisa za zelo varno zelišče. Njeni pripravki so zato primerni tudi za
otroke. V teh hladnih dneh se tako lahko pogrejemo tudi z melisinim čajem,
kateremu se odlično poda med. Poparek je najboljši, kadar ga pripravimo
iz svežih listov, ki pa v tem letnem času niso na voljo. Namesto tega lahko
uporabimo posušene melisine liste, ki jih v vroči vodi pustimo 5 do 10
minut in nato precedimo. Če si želimo naslednje leto tako čajno mešanico
pripraviti sami, lahko melisin grmiček, ko se bliža koncu sezone, obstrižemo in vejice skupaj z listi posušimo. Ko so listi suhi, jih osmukamo z vejic,
pospravimo v suhe kozarce za vlaganje, te pa shranimo v temen in suh
prostor, denimo v omaINŠTRUKCIJE MAT, FIZ in KEM
ro. Pozimi bodo nato v
IZOBRAŽEVNJE PREM,
naš dom v obliki čaja
Blaž Filipič, s.p.
prinesli občutek toplih
Gmajnica
21, 1218 Komenda
in prijetnih sončnih dni.
031 361 305, www.prem.si
Blaž Filipič

Ponudimo roko!

cih. Večino stvari lahko kupimo, vsega pa
vendarle ne. Tudi časa ne!
Največ, kar lahko podarimo v prazničnih
dneh, je čas. Posedimo ob sočloveku, ne glejmo
na uro in se mu popolnoma posvetimo. Srečen
bo, zadovoljen, pomirjen, ne bo se počutil odrinjenega. Ne bojte se nekoga prijeti za roko, tudi
če ni negovana, temveč uvela in zgarana. Dotik
roke vsakdo rad čuti, ne glede na starost. Ne
pozabimo, da je življenje kljub trnju žlahten
cvet, ki nekje odvzame, drugod pa doda.

Vsako leto praznike napolnimo s stvarmi. In
zakaj se moramo ob praznikih obdarovati? Ste
morda kdaj pomislili, da vsaka mama, žena in
gospodinja podarja vsak dan. Pospravlja, kuha,
lika, pere in še marsikaj drugega. Tudi to je
darilo, ste kdaj pomislili? Morda ob prazničnih
dneh vsaj malo zamenjajte vloge in to bo vaše
največje darilo!
V letu, ki prihaja, Vam želim mir v duši,
zdravja v telesu in ljubezni v srcu!
OLGA HACE

ČESTITKE
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Trenutki sreče, lepe misli in doživetja, naj vas
v novem letu pripeljejo do osebnega zadovoljstva in uspehov.
Z najlepšimi željami za prihajajoče leto 2018 vam želi
T DENT,
zobna ordinacija Komenda.

Glasilo občine Komenda 12/2017

V SRCIH SE NAŠIH NAJ
RADOST RAZLIVA,
SVETU ZAVLADA
DOBROTE NAJ MOČ.
Vsem cenjenim občankam in občanom ob
prihajajočih Božičnih praznikih in v
Novem letu 2018 želi miru, sreče, zdravja,
blagostanja in tihega zadovoljstva
Krajevni odbor
RK Moste.

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

Odlikujejo
nas kakovost
in delovne
izkušnje.

Vsem
voznikom
želimo srečno
vožnjo
v letu 2018!

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

Hvala za zaupanje!

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

Vesele božične in novoletne praznike
ter srečno 2018 Vam želi kolektiv

STREHA SODNIK, d.o.o.
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Kaj nam pomeni kakovost življenja?
So to morda materialne vrednote, kot so denar, hiša, avto in še kaj, ki nam dajejo občutek varnosti , udobja, ugodja in v veliki meri
tudi prepričanost, da je to čisto dovolj za lepo življenje?
Mogoče, vendar le do trenutka, ko nas začne
zapuščati zdravje, ko naenkrat ali sčasoma potrebujemo pomoč nekoga drugega. Naj bo to
zaradi poškodb, bolezni ali pa psihoﬁzičnega
pešanja, ki ga prinese starost. Pri tem smo si
ljudje enaki in tu leta ne igrajo nikakršne vloge.
Kakovost življenja je za človeka enako pomembna v vseh starostnih obdobjih. In želja
slehernika je, da bi živel »srečno in zdravo do
konca svojih dni«. Sliši se pravljično, kajne?
Nikakor! Kdo izmed nas si tega ne želi? Tudi
sreča ima več pomenov in vsakemu človeku
predstavlja nekaj speciﬁčnega, nekaj samo njegovega. Ravno tako
zdravje. Pa sploh vemo, kaj pomeni biti popolnoma zdrav? Zagotovo to
ni samo odsotnost bolezni. Pomen kakovosti življenja je ljudem lasten
in si ga oblikujemo na podlagi preteklih življenjskih izkušenj, doživetij,
možnosti, priložnosti pa tudi pričakovanj.
Vemo, da s starostjo neredko pride do upada življenjskih funkcij, ki
so lahko posledica kroničnih bolezni, različnih vrst invalidnosti ali samo
starostnega pešanja. Kar pogosto pripelje do odvisnosti od tuje nege in
pomoči. Na tej točki bi se morali vsi mi zavedati, kako pomembno je
izraziti prošnjo po pomoči in se tega ne sramovati. Še manj pa zavrniti

ZA SLOVO OD 2017

ponujeno pomoč, ker nas je strah priznati svojo
šibkost in nemoč.
Zaradi želje po kvalitetnem življenju v starosti, je
pred desetimi leti v Komendi prišlo do ustanovitve
zavoda, z namenom, da bi s svojim delovanjem v
našem prostoru bistveno prispeval k razvoju vrednot
in konkretne oskrbe pri skrbi za sočloveka. Zato so
bili povabljeni kot soustanovitelji poleg Občine
Komenda tisti, ki s svojim delovanjem pripomorejo,
da je življenje starejših občanov v naši občini lepše
in kvalitetnejše, seveda v povezavi z mlado in srednjo generacijo. To je bilo Društvo upokojencev
Komenda, Ustanova Petra Pavla Glavarja in Medgeneracijsko društvo za
kakovostno starost Komenda, kot pobudnik ustanovitve zavoda in glavni
aktivist na področju kvalitetne starosti in sožitja generacij v Komendi. Ob
aktivnostih, ki jih je že pred tem uspešno izvajalo Medgeneracijsko društvo
za kakovostno starost Komenda, pod budnim
očesom in z neomajno voljo, brezmejno vztrajnostjo ter srčnostjo predsednice Viktorije Drolec,
je bila logična posledica, da se poleg razvijanja
prostovoljskega dela med vsemi tremi generacijami, začne tudi strokovno delo na področju
skrbi za stare in obnemogle. Sprva kot izvajanje
socialno varstvene storitve pomoč na domu, v
nadaljevanju pa realizacija izgradnje doma za
stare v Komendi.
In kaj pravzaprav pomeni pomoč na domu?
To je storitev, ki je namenjena upravičencem,
ki se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali pa zanju nimajo
možnosti. Pomoč na domu do neke mere nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, hkrati pa se prilagodi potrebam posameznika. Obsega pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Na tem mestu lahko s ponosom povemo, da je zavod v desetih letih
svojega delovanja nudil socialno varstveno storitev pomoč na domu

Praznična večerja za dober 2018
Družina in prijatelji praznujemo tudi ob praznični mizi.

Nazdravimo prazniku z ohlajenim žganjem, v katerem smo namakali doma nabrana zelišča / luštrek,
ali meliso, timijan/ . Vse je zelo osvežilno.
Vedno se trudim ohranjati tradicionalno Slovensko
kuhinjo, a vendar, danes predlagam za predjed nekaj eksotičnega. To zagovarjam zaradi pozitivnega
učinka avokada, ki ga imam tudi sama zelo rada.
Avokado je pravo, super živilo, eden najbolj
zdravih sadežev. Vsebuje neverjeten vir koristnih
snovi za naše telo. Na naši mizi naj bi bil čim
večkrat, saj pospešuje odliv strupov iz našega telesa in krepi srčno-žilni sistem. Zdrav je tudi za oči.
Ima veliko pozitivnih maščob, a vseeno pospešuje
hujšanje. To zeleno hruško so v Južni Ameriki jedli
že pred 7.000 leti. Rekli so mu aligatorjeva hrana.
Jaz si ga naredim na hitro, kot namaz na kruh. Zrel,
omehčan avokado, izdolbem iz lupine, dobro pretlačim kar z vilico, dodam
samo sesekljan (kar veliko) česen, sol, poper in par kapljic limone. Meso
avokada zelo hitro potemni, zato ga je dobro narediti tik pred uporabo.
Za praznike pa predlagam, da ga tokrat naredimo malo bolj bogato:
Pri nakupu izberemo rahlo omehčan sadež. Če je še trd, ga pustimo da
se na sobni temperaturi rahlo omehča. Operemo ga in osušimo. Razpolovimo ga, odvzamemo sredinsko peško, položimo na pekač in na hitro
popečemo pri 230 stopinjah C. Nadev med tem naredimo iz mocarele,
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žličke parmezana in solimo po okusu. Avokado vzamemo iz pečice,
vdolbinice napolnimo z nadevom v obliki kroglice in damo ponovno v
pečico, da sir malo porjavi. Postrežemo toplo, posipamo še z rdečo papriko, nasekljanim peteršiljem in drobnjakom.
Goveja juha z domačimi rezanci.
Krompir pečen po kmečko. Izberemo zdrav krompir in ga dobro
operemo. Narežemo ga na 1/2 cm debele rezine. Enako naredimo s svežo
čebulo. Dodamo malo timijana, posolimo, malo popopramo, naoljimo in
vse skupaj dobro premešamo. Krompir s čebulo vred damo v vroč pekač,
že dobro omehčanega še potrasemo s sirom in spečemo do hrustljavosti.
Pečena svinjska reberca - Za 4- člansko družino rabimo 1 kg svinjskih rebrc, malo mlete rdeče paprike, mleti poper, vejico rožmarina, lovorjev list, par brinovih jagod in žlico svinjske masti. Vse začimbe in
maščobo dobro zmešamo. In s tem premažemo meso ne obeh straneh.
Rebrca položimo v nepregorno posodo, dovolj veliko, da rebra niso
stisnjena, obrnjena s kostmi navzdol. Obložimo jih še z dvema korenjema in z na krhlje narezano čebulo. Pečico predhodno ogrejemo na 170
stopinj C. Vsak kilogramski kos mesa se mora peči eno uro. Če po vrhu
še nimamo hrustljave skorjice, malo podaljšamo čas pečenja.
Med pečenjem pečice ne odpiramo, tudi mesa ne prebadamo, da ne
izgubimo sočnosti mesa. Dobro je dati pečenko iz pečice takoj na leseno
desko, zraven pa visoko vilico in dober nož, naj jih gospodar razreže
pred jedci.
Vino se poda k temnemu mesu tudi temno. Kdor pa prisega na bela vina,
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kar 67-im občanom naše
Občine in da je bilo od 1. 10.
2008, ko smo začeli z izvajanjem pomoči na domu v občini Komenda pa do 31. 10.
2017, opravljenih 18.327 ur
neposrednega dela na terenu.
Danes storitev izvajajo 4
strokovno
usposobljene,
predvsem pa srčne socialne
oskrbovalke, trenutno pri 14
– ih občanih.
Brez sodelovanja in podpore soustanoviteljev zavoda,
tega seveda ne bi zmogli. Tu naj posebej izpostavim Občino Komenda,
ki nam na podlagi koncesijske pogodbe omogoča uspešno in nemoteno
delo, tako ﬁnančno kot prostorsko. Hkrati je Občina Komenda ena tistih
občin, ki socialno varstveno storitev pomoč na domu subvencionira v
višini 70 % cene ure neposrednega dela pri uporabniku in ne le 50 %,
kot to narekuje zakonodaja.
Kvaliteta storitve, odzivnost socialnih oskrbovalk na terenu, vedno
večja ozaveščenost občanov o pomenu storitve in nenazadnje tudi višina
subvencije Občine so razlogi, da se je število uporabnikov v zadnjih
dveh letih povečalo za 100 %. Medtem, ko statistični podatki za leto
2016 kažejo le 3% povečanje števila uporabnikov pomoči na domu na
ravni države. To je podatek, ki nam potrjuje dobro delo in daje spodbudo
za delo v prihodnosti.
Zavod si bo tudi v nadalje prizadeval k najvišji možni kakovosti izvedbe storitev, k še večji ozaveščenosti občanov o upravičenosti in vrsti
pomoči, predvsem pa k temu, da bo storitev dostopna vsem občanom
naše občine, ki tovrstno pomoč potrebujejo.
Desetletnico delovanja Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda
smo počastili s Slavnostno akademijo, kjer smo lahko ponovno s ponosom predstavili naše preteklo in sedanje delo, želje za prihodnost, ki so
močno vezane na aktivnosti za uresničitev izgradnje doma za stare,
hkrati pa predstavili socialne oskrbovalke, tiste srčne osebe, ki vsakodnevno vstopajo v domove ljudi, ki potrebujejo njihovo pomoč. Vse v
upanju na večje razumevanje našega delovanja in poslanstva zavoda,
bo tudi prav. Za otroke skuhamo kompot iz jabolčnih ali hruškovih krhljev.
Posladek za konec - REZINE Z MAMINO DOMAČO MARMELADO
Testo za posteljico peciva:
300 gr bele gladke moke
100 gr masla
3 rumenjaki
3 žlice sladkorja
½ pecilnega praška in ščepec soli
Sestavine dobro ugnetemo v gladko testo. Razdelimo ga na dva delacca 60 % in 40%. Večji del testa odložimo na hladno vsaj za 1 uro.
Manjši del zavijemo v vrečko in odložimo v zmrzovalnik.
Iz beljakov vtepemo trd sneg, dodamo 15 dkg sladkorja in na koncu
čisto na lahko vmešamo še 15 dkg mletih orehov.
Na peki papir ali na dobro nameščen pekač položimo razvaljano testo
z zavihki ob stranicah. Na to »posteljico« namažemo marmelado - enokomerno 1 cm na debelo. Čeznjo pa premažemo še sneg (od izločenih
rumenjakov) z orehi. Manjši del testa, ki je v zmrzovalniku že trd, naribamo preko nadeva. Pečico ogrejemo na 180 stopinj C in pecivo pečemo
30 minut; potem temperaturo znižamo na 150 stopinj C in pečemo še
kakih 10 minut. Pecivo naj se v pekaču dobro ohladi, potem se bo lepše
rezalo. Pecivo po okusu posipamo s sladkorjem v prahu. V eno smer
zarežemo diagonalno, tako bodo rezine zanimivejše.
Praznikom nazdravimo na koncu še s penino.
Jaz raje nazdravljam s še enim domačim.
Pa naj vam tekne v krogu dragih.
Res Vam želim lepe, srečne in doživete praznike
Katja Tabernik
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večji ozaveščenosti občanov in nenazadnje v upanju, da bo odločitev o
prošnji za pomoč posameznika lažja, ko nas bo potreboval.
Ob tej priložnosti bi se rada v imenu Zavoda Medgeneracijsko središče zahvalila vsem govornikom, predstavnikom soustanoviteljev, županu občine Komenda Stanislavu Poglajnu, predsednici Društva upokojencev Mariji Pirnat, predsedniku uprave Ustanove Petra Pavla Glavarja
Štefanu Petkovšku in predsednici Medgeneracisjkega društva za kakovostno starost Komenda Viktoriji Drolec, ki nas spremljate, prepoznavate nujno potrebno prisotnost naših storitev v občini, nam pomagate
pri uspešnem in nemotenem delovanju.
Posebna zahvala Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda, kakor
tudi moja osebno, gre Viktoriji Drolec, predsednici Medgeneracijskega
društva za kakovostno starost Komenda, osebi, ki je orala ledino na
področju kvalitetne starosti v naši občini, ki je stroko s področja gerontologije uspela pripeljati v Komendo in v skupnosti s svojo angažiranostjo naredila velike premike v razmišljanju številnih posameznikov, ki
so se tekom let vključevali in se še vedno redno vključujejo v programe
kakovostnega staranja in sožitja med generacijami. Viki je oseba, ki
verjame in upa vedno na najboljše, ko večina nas že obupa, ki je s svojo
pokončno držo, neutrudnostjo, vztrajnostjo, izredno toleranco in sprejemanjem drugačnosti, lahko inspiracija prav vsem in brez nje, bi bil ta
list danes prazen. Viki, HVALA!
Ob prihajajočih praznikih in v vseh naslednjih dneh Vam, v imenu
Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda, želim zdravja, strpnosti in
razumevanja. Strpnosti najprej do sebe, do svojih bližnjih, do okolice,
do vsega, kar nas obdaja. Za trenutek se ustavimo, zadihajmo, razmislimo in odreagirajmo. Bo vse neprimerno lažje. Srečno!
Mojca Šraj, direktorica ZMSK

Aplenca se smeje
Po Avstraliji skače kenguru in se vsakih 100 metrov ustavi. Iz njegove vreče na trebuh pokuka pingvin in bruha.
Na Antarktiki med skupino pingvinov sedi kengurujček, občasno
kihne in zagodrnja: »Le kdo si je izmislil to izmenjavo študentov?!«
***
Ženska se je oglasila na policijski postaji in povedala, da
že teden dni pogreša moža.
»Ali ima kakšna posebna vidna znamenja,« jo je vprašal
policist »po katerih bi ga lahko prepoznali?«
»Zdaj še ne, toda ko ga boste našli, jih bo pa dobil!«
***
Poletna
»Janez, kako poleti na plaži ob morju spoznaš Gorenjca?«
»Pojma nimam.«
»Objema se z vsemi, ki so se namazali s kremo za sončenje.«
Jesenska
»Janez, kako jeseni spoznaš Dolenjca, ki se posti?«
»Pojma nimam.«
»Zapre se v zidanico in odklanja vodo.«
Novoletna
Tri blondinke se odpravijo v gozd po božično smrečico.
Iščejo ves dan, a jim nobena ni všeč. Ko že pada mrak, prva predlaga:
»Dekleti, nič pametnega ne bomo našle. Kaj, ko bi vzele kar eno
brez okraskov?«
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Šahovske novice
SVETOVNO PRVENSTVO MLADINK
DO 20 LET v Italiji od 13.11.2017 do
25.11.2017. V konkurenci 85 mladink je Teja
Vidic osvojila 5 točk in zasedla 58. mesto.
II. ČLANSKA LIGA ZAHOD 2017 v
Komendi v dvorani Prostovoljnega gasilskega
društva Komenda od 10.11.2017 do
26.11.2017. Nastopilo je 7 članskih ekip.
Igralo se je na šestih deskah. Zmagala je ekipa
ŠK KOMENDA, sledita ekipi ŠD SIJ ACRONI JESENICE in ŠK DOLENJSKE TOPLICE.
Za ekipo ŠK Komenda so igrali: Blaž Debevec, Igor Kragelj, Jan Šubelj, Tilen Lučovnik, Jan Marn, Caterina Leonardi, Boris Skok,
Igor Juhant, Jan Zajc. Ekipa ŠK Komenda se
je uvrstila v I. člansko ligo zahod. Po deskah
so bili: Blaž Debevec 2. na 1. deski, Jan Šubelj

III. članska liga zahod 2017-1 deska Blaž Debevec

1. na 4. deski, Tilen Lučovnik 1. na 5. deski,
Jan Marn 2. na 6. deski, Caterina Leonardi
najboljša rezerva.
III. ČLANSKA LIGA ZAHOD 2017 v
Komendi v dvorani Prostovoljnega gasilskega
društva Komenda od 8.12.2017 do 10.12.2017.
Nastopilo je 10 članskih ekip. Igralo se je na
štirih deskah, 5 kol. Zmagala je ekipa ŠD
MATRIKA STARI TRG OB KOLPI, sledita
ekipi ŠK VIŠNJA GORA - STIČNA in ŠK
KOMENDA POGI. Za ekipo ŠK Komenda
Pogi so igrali: Klara Vidmar, Julian Novakovič,
Nejc Kralj, Alenka Trpin, Anže Novak, Vesna
Založnik. Ekipa ŠK Komenda Pogi se je uvrstila v II. člansko ligo zahod. 4. mesto je
osvojila ekipa ŠK Komenda Popotnik, za katero so igrali: Anton Trebušak, Vesna Mihelič,
Novica Novakovič, Erlend More, Aleksander
Kozarski, Matej Mlakar. 9. mesto je osvojila
ekipa ŠK Komenda Suma, za katero so igrali:
Jernej Zidar, Metod Perme, Pavle Đokić,
Martin Perme, Gal Založnik, Teo Cimperman.
Po deskah so bili: Klara Vidmar 3. na 1. deski,
Vesna Mihelič 1. na 4. deski, Vesna Založnik
najboljša rezerva, Anže Novak 3. rezerva.
EKIPNO POSPEŠENO DP KADETOV
na Otočcu 1.12.2017. Ekipa ŠK Komenda v
postavi: Jernej Zidar, Gal Založnik, Jure Žličar,
Jaka Tavčar je osvojila 9. mesto.

Hitropotez kadetsko 2017-Ekipa kadetinj Katarina Mazzini, Klara Vidmar

EKIPNO POSPEŠENO DP KADETINJ
na Otočcu 1.12.2017. Ekipa ŠK Komenda v
postavi: Klara Vidmar in Katarina Mazzini je
osvojila 3. mesto.
POSAMIČNO POSPEŠENO DP MLADINCEV na Otočcu 2.12.2017. Osvojili smo:
19. mesto Jure Žličar, 21. mesto Gal Založnik.
POSAMIČNO POSPEŠENO DP MLADINK na Otočcu 2.12.2017. Osvojili smo: 7.
mesto Klara Vidmar.
EKIPNO HITROPOTEZNO DP KADETOV na Otočcu 3.12.2017. Ekipa ŠK Komenda v postavi: Jure Žličar, Jaka Tavčar Gal Založnik je osvojila 8. mesto.
EKIPNO HITROPOTEZNO DP KADETINJ Otočcu 3.12.2017. Ekipa ŠK Komenda
v postavi: Klara Vidmar in Katarina Mazzini je
osvojila 2. mesto.
POSAMIČNO HITROPOTEZNO DP
MLADINCEV na Otočcu 3.12.2017. Osvojili
smo: 24. mesto Jure Žličar, 26. mesto Jaka
Tavčar, 28. mesto Gal Založnik.
POSAMIČNO HITROPOTEZNO DP
MLADINK na Otočcu 32.12.2017. Osvojili
smo: 3. mesto Klara Vidmar, 7. mesto Katarina
Mazzini.
ZAGREB OPEN v Zagrebu od 30.11.2017
do 7. 12. 2017. V konkurenci 201 igralke in

IV. članska liga zahod-1 deska Anej Širaj,
Klara Vidmar

III. članska liga zahod 2017-4 deska Jan Šubelj, Janko Roman

III. članska liga zahod 2017-5 deska Tilen Lučovnik, Damjan Gorše

III. članska liga zahod-Zmagovalci ŠK Komenda
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Hitropotez kadetsko posamezno 2017-Klara
Vidmar 2. Mesto

IV. članska đ liga zahod 2017 - Ekipa ŠH Komenda Anže Novak, Vesna Založnik, Klara
Vidmar, Nejc Kralj

Kadetska liga pospešeno 2017-ekipa kadetinj
ŠK Komenda Klara Vidmar, Katarina Mazzini

IV. članska liga zahod 2017 - ekipa ŠK Komenda Popotnik

Aplenca
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OSL Super liga 2017-zmagovalci ekipa ŠK
Komenda Popotnik

OSL Zaključni turnir 2017-zmagovalci ekipa
ŠK Komenda
igralcev smo osvojili: 60. mesto Jan Marn,
71. mesto Jan Šubelj, 123. mesto Janez Paternoster.
18. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA
2017 z gostovanji do 14.9.2017 do 16.11.2017.
V Super ligi je zmagala je ekipa ŠK Komenda
Popotnik, 2. mesto je osvojila ekipa ŠK Ig, 3.

IV. članska liga zahod 2017 - ekipa ŠK Komenda Suma

IV. članska liga zahod 2017- Rezerva Vesna
Založnik, Anže Novak

IV. članska liga zahod 2017- zmagovalci ekipa
ŠD Matrika Stari trg na Kolpi

3. turnir mladih 2017 - Zmagovalci Matic Lavrenčič, Primož Marinč, Tilen Tisaj
mesto pa ekipa ŠD Vrhnika. Ekipa ŠK Komenda Pogi je osvojila 8. mesto. V I. ligi je zmagala ekipa ŠK Trzin Buscotrade, sledita ekipi:
ŠD Domžale in DU Kamnik. Ekipa ŠK Komenda Suma je osvojila 11. mesto.
ZAKLJUČNI TURNIR OSREDNJE
SLOVENSKE LIGE v Komendi 23.11.2107.
Zmagala je ekipa ŠK Komenda Popotnik v
postavi: Blaž Debevec, Jan Šubelj, Jan Marn,
Martin Perme. 2. mesto je osvojila ekipa ŠK
Ljubljana, 3. mesto ekipa ŠK Trzin Buscotrade 2.
SREDNJEŠOLSKO PRVENSTVO LJUBLJANE v Ljubljani 29.11.2017. Osvojili
smo: 2. mesto Maj Markošek, 14. mesto Klara
Vidmar.
PODROČNO DOMŽALSKO OŠ POSAMIČNO TEKMOVANJE na Rodici
17.11.2017. V skupini fantov do 15 let je
zmagal Jan Šubelj, 4. mesto je osvojil Matej
Mlakar. V skupini deklic do 12 let smo osvojili: 2. mesto Inti Maček, 4. mesto Tina Križnič.
V skupini dečkov do 12 let je zmagal Gašper
Klemenčič, osvojili smo še: 5. mesto Martin
Perme, 6. mesto Nik Šubelj, 8. mesto Stanko
Perme, 15. mesto Lovro Križnič.
OSNOVNOŠOLSKO
PRVENSTVO
LJUBLJANE v Ljubljani 24.11.2017. V skupini fantov do 15 let je zmagal Jan Marn, 6.
mesto je osvojil Jaka Tavčar. V skupini deklic
do 12 let je zmagala Elma Halilovič, osvojili
smo še: 2. mesto Tinka Ferenc, 3. mesto Ajda
Lapanje. V skupini dečkov do 12 let je smo
osvojili: 2. mesto Janez Paternoster, 3. mesto
Jernej Zidar, 4. mesto Bine Markošek, 7. mesto
Simon Premk, 10. mesto Teo Cimperman, 11.
mesto Filip Omladič Klanjšček, 13. mesto Pavle Đokić, 21. mesto Patrik Zupančič, 23. mesto Martin Ferenc.
3. TURNIR MLADIH 2017/2018 na
osnovni šoli Maksa Pečarja v Ljubljani, v petek
24. 11. 2017. Osvojili smo: 4. mesto Jure Žličar, 11. mesto Inti Maček, 13. mesto Martin
Perme, 15. mesto Stanko Perme.
9. TURNIR NAJMLAJŠIH 2017 na
osnovni šoli Prežihov Voranc v Ljubljani, v
torek 28. 11. 2017. Osvojili smo: 1. mesto Jernej Zidar, 3. mesto Teo Cimperman, 4. mesto
Jure Žličar, 6. mesto Bine Markošek, 10. mesto
Pavle Đokić, 11. mesto Filip Omladič Klanjšček, 14. mesto Martin Perme, 16. mesto
Stanko Perme, 18. mesto Tina Križnič, 24.
mesto Inti Maček, 30. mesto Ajda Lapanje, 39.
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Miklavžev turnir 2017-zmagovalci ekipa ŠK
Komenda
mesto Lovro Križnič.
LIGA MLADIH SLOVENIJE 2017/2018
v Ljubljani, v 10. 11. 2017. Osvojili smo: 1.
mesto Vesna Mihelič, 2. mesto Janez Paternoster, 4. mesto Jernej Zidar, 6. mesto Bine Markošek, 8. mesto Jure Žličar, 14. mesto Elma
Halilović, 15. mesto Teo Cimperman, 23. mesto Tinka Ferenc, 34. mesto Ajda Lapanje.
MIKLAVŽEV TURNIR v Komendi
7.12.2017. Osvojili smo: 1. mesto Teo Cimperman, 4. mesto Martin Perme, 6. mesto Inti
Maček, 9. mesto Stanko Perme, 10. mesto Mitja Bellotti, 15. mesto Lojze Perme.
CIKLUS SLOVENSKIH ŽELEZNIC v
Ljubljani 11.11.2017. Osvojili smo: 10. mesto
Boris Skok, 20. mesto Vesna Mihelič, 24. mesto Klara Vidmar, 44. mesto Janez Paternoster.
POKAL SIMPLYGOOD v Železnikih
25.11.2017. Katarina Mazzini je osvojila 14.
mesto.
Franc POGLAJEN

9. turnir najmlajših 2017- Najboljša dekleta
Tina Križnič, Taja Guid, Soﬁja Timagina

9. Turnir najmlajših 2017-Najboljši dečki Primož Marinč, Jernej Zidar,Teo Cimerman

9. turnir najmlajših 2017-najboljši po letnikih
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S ŠOLSKIH KLOPI

OBISK LONČARJEVEGA MUZEJA
V sredo, 22. 11., smo se z učiteljico in s sošolci odpravili na Podboršt. Tam smo si ogledali Lončarjev muzej. Videli smo veliko starih
predmetov. Gospod, ki nas je vodil, nam je
pokazal: traktorje, motorje, lončene posode,
stara kolesa in staro peč.
Petra Juvan, 3. b
V muzeju so mi bili najbolj všeč motorji. Zanimiv mi je bil tudi kompas, ki je izdelan na kamniti mizi. Videli smo tudi lesen plug. Zunaj
na dvorišču smo se lovili in gledali kokoši.
Ožbej Malus, 3. b
PREDSEDNIK ZA EN DAN
Če bi bila jaz predsednica za en dan, bi hodili v šolo in službo samo enkrat na teden. Ostale
dni pa bi hodili v gore, se zabavali, šli h komu
na obisk, lahko bi šli na tekmo ali kaj drugega.
Eva Jozić, 2. c
Če bi bila jaz predsednica, bi bilo dovolj hrane
in vsak bi imel svoj dom. Vsi bi lepo skrbeli za
živali in za tiste pse, ki ne bi bili zdresirani, bi
morali njihovi lastniki plačati kazen. Vsi otroci
bi lahko hodili v šolo. V šoli bi imeli veliko
igrišče, velikokrat bi šli na športni dan.
Taja Trobec Breznik, 2. c
Če bi bila jaz predsednica, bi spremenila vse
igrače in druge stvari v zelo poceni. V vsakem
kraju bi bil vrt in bi lahko vsi ljudje jemali zelenjavo in sadje. In povsod bi imeli hrano za
živali.
Meta Kokol, 2. c

Polepšajmo praznične dni
Jošt Šimenc, Iza Resnik: Všeč nama je bilo,
ko smo s prstki tiskali novoletne voščilnice.
Gaja Oplotnik: Všeč mi je bilo, ko sem učiteljici Neži pomagala delati snežaka.
PRIŽIG LUČK NA SMREČICI
Ko smo prišli,
nestrpni smo bili.
Vsi smo zapeli,
se dobro imeli.
Prvi, drugi, tretji razredi
so peli in se vrteli.
Petra nam je zaigrala,
ker se prižig lučk dogaja.
En, dva, tri,
smrečica že prižgana stoji.
Ajda Hribar, Katja Kavčič, Anja Štricelj, 3. c
ŠOLSKI ŠPORTNI DUH
V letošnji jeseni smo se učenci naše šole
udeležili številnih športnih tekmovanj, kjer
smo se odlično odrezali.
Najprej smo tako dekleta kot fantje sodelovali na občinskem tekmovanju v košarki. Dekleta smo dvakrat zmagala, dosegla prvo mesto

MANCA BANANCA
Manca Bananca na klopci sedi,
sreča tri frendice in že jih več ni.
Mama jo išče, joka na glas,
kmalu jo išče cela že vas.
Mama, ne jokaj,
Manca že spi,
zjutraj v šolo se ji mudi.
Manca Kastelic, 2. c
EVA REVA
Eva reva na pručki sedi,
zlaga perilo, ki krasno diši.
Glej, iz perila zmaj prileti.
Evo prestraši, nato pa zbeži.
Eva Bevec, 2. c
POLEPŠAJMO PRAZNIČNE DNI
Prvošolci smo imeli konec meseca novembra tehniški dan z naslovom Polepšajmo praznične dni. Učenci 1. c so povedali, kaj jim je
bilo na tehniškem dnevu najbolj všeč.
Anton Štupar, Neža Vogrinc, Klara Lesjak:
Všeč nam je bilo, ko smo delali snežinke iz
papirja.
Nina Dodig: Všeč mi je bilo, ko smo s ﬂomastri barvali novoletne bunkice.
Izidor Maleš: Najbolj všeč mi je bilo, ko
smo strigli krogce za snežaka.
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Prižig lučk na smrečici
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in se uvrstila na področno tekmovanje. Fantje
pa so tekmovali proti petim ekipam in osvojili
prav tako odlično tretje mesto.
Sledilo je še področno tekmovanje v nogometu, ki ga je gostila naša šola. Naše nasprotnice so igrale dobro, a me še bolje, zato smo
na koncu zmagale in se uvrstile na državno
prvenstvo.
Zadnje tekmovanje pa je bilo občinsko tekmovanje v odbojki, kjer so tako učenke kot
učenci dosegli drugo mesto, in se tako oboji
uvrstili na področno tekmovanje.
Na naši šoli je veliko dobrih športnikov in
lahko smo ponosni nanje.
Neža Štricelj, 9. b
VIKEND, PREŽIVET V ŠOLI
Začel se je že veliko pred petkovo tretjo popoldansko uro, saj smo se ga že dolgo veselili
in ga vznemirjeno pričakovali. Najprej nas je
obiskala Alia Flanigan, ki nam je pripovedovala o ameriški kulturi, njihovih navadah. Predstavila nam je svojo zanimivo življenjsko pot
in kako jo je pot zanesla v Slovenijo.
Naš naslednji gost je bil ameriški umetnostni
zgodovinar in avtor znanega dela Tat umetnin
Noah Charney. V pogovoru nam je predstavil
svojo novo knjigo Slovenologija, v kateri razkrije, zakaj ljubi Slovenijo in meni, da je najlepša država na svetu.
Medtem ko so nam učenci predmeta sodobna
priprava hrane pripravljali okusno večerjo,
smo v učilnicah izdelovali božične okraske, ki
nam že lepšajo učilnice in hodnike. S svojim
delom pa smo nadaljevali tudi v soboto dopoldne.
Popoldne nam je družina Rumble pripravila
pravo angleško čajanko, na kateri smo lahko
poskusili pravi čaj in tradicionalno angleško
pecivo.
Vikend je bil drugačen od ostalih, v spominu
nam bo ostalo kar nekaj informacij, predvsem
pa prijetno in veselo vzdušje.
Žana Zgonec, Josipina Julija Petrovič, 9. a
OPERA GORENJSKI SLAVČEK
Naročili so nam, naj pridemo v sredo, 22.
11., v šolo malo lepše oblečeni. Odpravljali
smo se namreč v opero. Kljub temu naročilu je
večina moške populacije imela na sebi trenirke
in jopice.
Preden so se v dvorani ljubljanske opere
razgrnile zavese, smo poslušali orkester, ki je
igral čudovite melodije. Opera Gorenjski
slavček, ki je sestavljena iz dveh delov, se
srečno konča s poroko Minke
in Franja. Nad predstavo
igralcev in glasbenikov smo
bili tako navdušeni, da smo
ploskali skoraj pet minut. Pri
spremljanju dogajanja mi je
zelo pomagalo, da smo se o
vsebini pogovarjali že v šoli.
Meni bo obisk opere ostal
v spominu po lepoti dvorane,
dobri igri in glasni glasbi.
Aleksander Rode, 8. a

Aplenca

SKAVTI

Kdo in kaj smo skavti?
Eno izmed orodij, ki je del skavtske metode, je delo v majhnih skupinah. Majhno skupino sestavlja od 3 do 8 članov. Razdelitev v skupine
uporabljamo zato, ker se tako skavti lažje odprejo, pridejo bolj do izraza
in lažje razvijajo svoje talente. Prednosti majhnih skupin so v tem, da:
● spodbujajo skavte, da se učijo eden od drugega,
● omogočajo, da se naučijo voditi druge,
● zagotavljajo okolje, v katerem ima vsak svojo vlogo in odgovornost,
● lažje razvijajo prijateljske vezi in občutek pripadnosti,
● voditelj lažje spremlja njihovo napredovanje s pristnim osebnim
odnosom.
Imamo majhne skupine, ki so začasne ali stalne. V stalnih so člani
skoraj celo leto isti, začasne so pa prilagojene določeni dejavnosti ali
dogodku.
Ker veje večinoma sestavlja več kot 8 skavtov, se znotraj njih formirajo stalne majhne skupine. Pri volčičih in volkuljicah (VV) se skupina
razdeli na gruče, pri izvidnikih in vodnicah (IV) se skupina razdeli v
vode.
Magdalena Rode, Zagnana žabca

Kako na skavtih preživljamo čas?
Delo v majhnih skupinah poteka v vseh vejah (starostnih skupinah),
najbolj pa je izrazito v četi, kjer so otroci razdeljeni v manjše skupine,
ki jih imenujemo vodi. Vod posamezniku predstavlja jedro, v katerem
pri skavtih preživi največ časa. V njem pridobiva ali predaja skavtsko
znanje, išče podporo vrstnikov, izraža svojo osebnost in se uči sobivanja
z ostalimi člani.
V četi Korajžnih pet v Komendi imamo pet vodov – 2 moška in tri
ženske vode. Vsak od njih šteje od 4 do 6 oseb in se imenuje po eni živali (žabce, čebele, gazele, volkovi, sokoli). Člani voda imajo enkrat na
teden vodove sestanke, ki jih vodi vodnik. Vodnik, kot pove že beseda,
je vodja, ki se jo navadno določi na začetku leta in ima mandat za vsaj
eno leto. Poleg vodovih sestankov se vodnik udeležuje tudi tako imenovanih. vodniških sestankov, kjer od voditeljev prejme materiale in znanja
za izvedbo lastnih sestankov.
Tudi na dogodkih,
kjer je prisotna cela četa
(zimovanja, tabori, srečanja čete), vod navadno
deluje skupaj. Skupaj se
podajo na pripravljeno
orientacijo, skupaj kuhajo, imajo zadolžitve,
ki se jih ne naloži posameznikom, ampak celemu vodu itd.
Seveda je zaželeno,
da se otroci družijo in dobro razumejo tudi z ostalimi vodi, a je vseeno
lasten vod tisti, kjer je delovanje najlažje, zaupanje največje in prijateljstvo najtrdnejše.
David Osolnik, Neustrašni sokol
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naše džungle, ki nam je po poti pustila svoja sporočila – netopirčka
Manga, ki nas je pričakala z malico. Ko smo se okrepčali in razpakirali,
smo se pripravili na skalo posveta, kjer smo zvečer v krdelo tudi čisto
uradno in zelo slovesno sprejeli volčiče mladiče. Posladkali smo se z
bikom, nato pa z detektivom in detektivko iskali skrivnega zločinca, ki
je umoril grofa Marjana F. Hribovška III., bivšega lastnika graščine, v
kateri smo imeli jesenovanje. Detektivoma smo pomagali in s skupnimi
močmi smo zločinca spravili za zapahe. Naslednje jutro smo se po
okrepčilnem spancu odpravili k sveti maši, ki smo jo popestrili s petjem
ob kitari. Nedeljsko dopoldne je minilo med odkrivanjem talentov
džungelskih zveri (pri Akeli smo se učili orientacije po azimutu, pri
Bagiri smo športali, s Kačo Kajo smo ustvarjali, z Balujem pa smo
imeli katehezo). Izbrali smo si tudi prve plene, nato pa lačni pojedli
kosilo. Popoldne smo si med rahlim rosenjem kradli zastavice, nato pa
pospravili naš začasni brlog ter med petjem počakali starše, ki so nas
zvečer utrujene odpeljali nazaj domov.
Ana Kepic, Sončna koala
JESENOVANJE IV
Četa Korajžnih pet
se je 18. na 19.11. 2017
odpravila na 24-urno
jesenovanje, ki je potekalo na Viru pri Domžalah. Začeli smo v
Komendi in s kolesi
odšli na pot proti Domžalam. Tam nas je čakalo kosilo in krajša
orientacija, na katero

smo se odpravili po vodih.
Dan smo končali z odličnim zabavnim večerom,
polnim novih iger. Zjutraj,
ko smo vstali, smo pojedli
zajtrk in odšli k sveti maši.
Na koncu nas je čakalo še
pospravljanje tudi odlične-

ga prostora in pot
s kolesi nazaj domov. Tema jesenovanja so bile
Muhce (enodnevnice – 24 ur jesenovanja).
Maja Lah,
Živahna žabca

Dogajalo se je …
JESENOVANJE VV
V soboto, 18. novembra, smo se volčiči Krdela glasnih šap odpravili
na jesenovanje. Dobili smo se na Komendski Dobravi, nato pa se peš
odpravili do Šenturške Gore. Tam smo spoznali skrivnostno prebivalko

25

Aplenca

DOGAJANJA

Glasilo občine Komenda 12/2017

Mravljišče v novembru
Pri nas ne poznamo dolgčasa, saj se pri nas vedno kaj dogaja.
Z najmlajšimi smo tokrat napisali pisma Božičku, Dedku mrazu ali pa
samo svojim najdražjim in jih odnesli na pošto, kjer smo lahko pokukali na drugo stran okenca. Ker se počasi bližajo prazniki, smo si izdelali
lepe aranžmaje za na mizo, sedaj pa nas čaka še peka piškotov. Tudi
starejši otroci so kot vedno uživali na petkovih kuharijah, kjer preizkušajo različne recepte. Na delavnici je veliko smeha in dobre volje, kar se
najbolje pokaže na pripravljeni jedi, ki vedno dobro tekne.
Za odrasle smo organizirali tudi ustvarjalno delavnico na temo NOVO-

LETNIH VOŠČILNIC
in v letošnjem letu se
nas je zbrala prav prijetna skupinica odraslih in otrok. Izdelovali
smo unikatne voščilnice, ki bodo nosile lepe
želje naokrog; morda
prejmete katero izmed njih tudi vi.
Skupaj s Konjeniškim klubom in Turističnim društvom smo sodelovali
pri odprtju tržnice v Komendi. Mentorji Mravljišča Komenda so poskrbeli za ustvarjalno delavnico, na kateri so se izdelovale posebne zvezde,
voščilnice in okraske za na novoletno
jelko. Kljub mrazu so otroci veselo
sodelovali, narejene izdelke pa so
lahko odnesli domov.
Starejšo mladino še čaka zabava za
mlade na temo VESELI DECEMBER,
zagotovo bo veselo, saj se v Mravljišču
že pripravljamo na poseben žur. Na
njem ne bo manjkalo vonja po cimetu,
jabolkih in vroči čokoladi. Za dobro
glasbo bo poskrbel Božiček, ki se bo
prav zato oglasil tudi v Komendi.

November v Vrtcu Mehurčki
Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in pod okriljem več ministrstev
smo v petek, 17. 11. 2017, na Dan slovenske hrane tudi v Vrtcu Mehurčki pripravili Tradicionalni slovenski zajtrk. Jedli smo domač črn kruh z
maslom in medom, jabolka ter pili mleko lokalne kmetije. Na zajtrk so
se nam pridružili župan Stanislav Poglajen, direktorica občinske uprave
mag. Majda Ravnikar in ravnatelj vrtca Blaž Kölner. Sprejeli smo jih v
skupini Želvice, kjer so otroci z vzgojiteljicama pripravili kratko dejavnost na temo zdravega zajtrka. Tudi v vseh ostalih skupinah so bile dejavnosti povezane s temo današnjega dne.
Strokovne delavke, ki sodelujejo v gledališki skupini KUSMEH, so otroke
razveselile s predstavo Maša in medved v Kulturnem domu Komenda.
Zakorakali pa smo tudi že v praznični december. Decembra se v vrtcu
vsak dan veliko dogaja. Otroci so izdelali novoletne voščilnice, kuharji
spekli medenjake za novoletni bazar, ki ga vsako leto pripravimo za
starše. Izkupiček prostovoljnih prispevkov je namenjen vrtčevskemu
skladu. Vrtec smo skupaj praznično okrasili, za otroke pa pripravili pester program. Nismo
pozabili tudi na Božička,
ki bo obiskal vse otroke
in na popoldansko druženje s starši ali starimi
starši naših otrok.
Predvsem pa velja, da
v prazničnih dneh pričaramo otrokom pomen
praznikov, ki ni le mate-
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rialen. Prazniki in z njimi praznovanja so že od začetka človeštva. To so
dnevi, ko se posvečamo drug drugemu, delamo dobra dela, ki nas osrečujejo, se prijateljsko družimo, ne
pozabljamo na osamljene,…
Prazniki nas bogatijo, združujejo in
osrečujejo, če jih le pravilno živimo.
Maja Spruk
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Veliki mednarodni judo turnir Nagaoka 2017
Minuli vikend se je Judo klub
Komenda pod vodstvom trenerja Boštjana Veinhandla udeležil
močnega in dobro obiskanega
tekmovanja Nagaoka, ki ga v
Hali Tivoli že 54. organizira Judo klub Olimpija. Samo v soboto, 18.11. 2017, je na tatamiju
nastopilo kar 470 tekmovalcev
iz 11 različnih držav. Ta dan so se borili mlajši dečki in deklice U12 in
starejši dečki in deklice U14. Rumene barve Komendskega kluba so v
kategoriji U12 zastopali judoisti Luka Žagar, Nika Mencigar, Angelina
Pajić, Mark Jelnikar, Mark Lukšič in Luka Lukšič, v kategoriji U14 pa
Alex Kešpert.
Luka Žagar je imel v svoji kategoriji največjo konkurenco precej
težjih nasprotnikov in je prvo borbo izgubil. Nadaljeval je v repasažu,
kjer je do zadnjih 30 sekund vodil z dvema wazarijema, potem pa se mu
je tretji met ponesrečil in se ni uspel rešiti iz nasprotnikovega prijema.
Nika Mencigar je to leto med mlajšimi v svoji kategoriji in bo v
prednosti šele naslednje leto. Poleg tega je bila za par dekagramov pretežka in je pristala v težji kategoriji kot po navadi. Angelina je imela po
borbi s tekmovalko iz Slovenj gradca Zuossi poškodbo ustnice in nosu,
a je kljub temu hrabro nadaljevala z borbami. V borbi za 3. mesto je
bila do konca izenačena z nasprotnico, a zaradi bolečin in utrujenosti ni

več zdržala in borbo izgubila s hansoku make - izključitvijo.
Zlata kolajna se je ponovno zalesketala okrog vratu Luke Lukšiča,
drugi pa je bil Mark Jelnikar, ki je ponovno dobil novo motivacijo.
Stopničke so tokrat za las ušle Marku Lukšiču, ki je zmagal 2 borbi potem
pa v ključni borbi za 3. mesto padel. Vseeno se je uvrstil na odlično 5.
mesto. Alex Kešpert je žal izgubil dve borbi, kljub dobrim nastopom.
V nedeljo, 19.11. 2017, je nastopil čas za borbe starejših judoistov. Za
nas je nastopila tekmovalka Tina Vavpetič. Borila se je kar v dveh kategorijah in sicer med Mlajšimi članicami, kjer je osvojila odlično 3. mesto
ter med članicami, kjer se je povzpela na 2.mesto. Tina, ki trenira komaj
dobro leto, se je hitro povzpela v sam vrh slovenskega juda. V Judo
klubu Komenda imamo sekcijo juda namenjeno tudi odraslim, kjer trenira tudi Tina. Judo vadimo rekreativno, naučimo se raznih uporabnih tehnik
samoobrambe, hkrati pa omogočamo
tistim, ki želijo tudi tekmovati, da se
pod profesionalnim vodstvom trenerjev, v kratkem času lahko borijo in
konkurirajo na državni ravni. Hitro
lahko napredujejo tudi po pasovih in
dosežejo svoj cilj.
Za informacije o treningih juda za
odrasle se obrnite na Judo klub Komenda.

Judo prijateljsko tekmovanje za najmlajše
Pretekli teden v četrtek,
30.11.2017, je v ŠD GIB Šiška potekalo 1. Judo prijateljsko tekmovanje za najmlajše judoiste in judoistke.
Organizator, eden izmed največjih slovenskih klubov –
Judo klub Šiška je je k sodelovanju povabil tudi naš Judo
klub Komenda.
Tekmovanja se je udeležilo
preko 100 otrok iz treh prijateljskih klubov JK SOKOL LJUBLJANA,
JK KOMENDA, JK OLIMPIJA ter domačega ŠD GIB ŠIŠKA.

Otroke so tokrat v velikem
številu ob borilnih prostorih
spremljali tudi starši, ki so
spodbujali mlade športnike.
Vsi otroci so pokazali veliko
poguma in želje po dokazovanju. Za nekatere pa je bila to
tudi prva tekmovalna izkušnja,
zato jim še posebej čestitamo.
Judo klub Komenda je pripeljal kar 29 mladih tekmovalcev, ki so osvojili odlične rezultate. Skupno
so dosegli 11 odličij, 7 drugih in 8 tretjih mest.
Katarina Kumer

Judo tekmovanje KAGAMI BIRAKI
V soboto, 9. 12. 2017 se je kar 38 mladih iz Komende udeležilo prijateljskega tekmovanja Kagami Biraki, ki ga že vrsto let organizira Judo
klub Golovec. Letos se je turnirja udeležilo 200 tekmovalcev iz več
slovenskih klubov.
Ob 9. uri so se zbrali naši najmlajši judoisti iz vrtca ter prvih razredov,
ki so se pomerili v sumo borbah. Prvič so se tekmovanja udeležili tudi
otroci iz naše skupine judo vrtec v Mengšu in Trzinu.
Ob 11. uri so z borbami nadaljevali tekmovalci starostne kategorije
U8.Uspešen dan pa so sklenili še tekmovalci U10. Za nekatere od njih

je bila to zadnje tekmovanje v tej kategoriji, saj bodo z januarjem prestopili v višjo - U12.
Vsi tekmovalci so prikazali hrabre borbe, kar dokazujejo tudi odlične
uvrstitve. Skupno je Judo klub Komenda osvojil kar 10 prvih mest, 14
drugih mest in 12 tretjih. Ponosni smo tudi na vse naše začetnike iz
skupin na OŠ Trzin, OŠ Komenda Moste, OŠ Mekinje, OŠ Nevlje in OŠ
Šmartno v Tuhinju, saj so se prvič pridružili otroci iz vseh skupin.
Vsem tekmovalcem čestitamo za dobre borbe!
Katarina Kumer
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Dom Komenda (6)
Prihodnje leto bo osemdeseta obletnica Doma v Komendi. Pričevanja zbira Stane Zarnik.
Nadaljevanje iz prejšnje številke
Zagotovo najdonosnejše prireditve pa so bili koncerti »Iz
naših krajev«. Praviloma naj bi se te radijske oddaje dogajale vsake štirinajst dni v drugem kraju, vendar so v
Komendi gostili radijce vsaj štirikrat v enem letu. Dvakrat so se jim, radijskim poslušalcem namreč, oglasili iz
Komende, enkrat so se jim oglasili iz komendskega odra
»iz Cerkelj« in enkrat z neke občine s Štajerske. Mirko
Bogataj je skupaj z Lojzetom Kožarjem (radijski glasbeni urednik iz Kamnika), voditeljsko javno prireditev izpeljal na odru tako, da so ljudje doma
pred radijskimi sprejemniki mislili, da se to
res dogaja tam nekje v zgornji savinjski
dolini. Iz tistega okolja sta pripeljala dva
predstavnika, da se je z njima Bogataj,
med igranjem raznih ansamblov, pogovarjal o domačem kraju. Kako je kaj v Cerkljah, oziroma v štajerskem koncu. Vsa Tomaž Drolec
vstopnina s teh javnih radijskih oddaj je vedno pripadala kulturnemu
društvu.
Daleč najbolj odmevna prireditev v dvorani pa je bil izbor »Športnik
leta«. Katero leto je to bilo ne ve, spomni pa se, da je bil za športnika
leta izbran Bojan Križaj, sledil pa mu je šahist Parma. Povezav z RTVjem je pa vse skozi imel Janez Ferjuc. Janezu so se imeli zahvaliti, da
jim je prvič pripeljal koncert »Iz naših krajev« in »Radijski radar«. Na
vprašanje, od kod Ferjucu poznanstva na RTV, mi Tomaž ni znak odgovoriti.
Odgovor sem poiskal pri Janezu Ferjucu na Gmajnici, kjer ima dejavnost predelave in prodaje izdelkov iz naravne gline (Glina Bolus 100% naravna glina iz Komende - Janez Ferjuc). Ferjuc mi je povedal,
da je bil najtežji kontakt prvi kontakt, v Turistu (hotel poleg Radia
Slovenija – »čez cesto«), kjer so RTV-jevci pili kavo. Takrat še ni bilo
nove televizije zgradbe (na Kolodvorski) nasproti radia (vhod iz Tavčarjeve). Vsi, tako televizijci kot radijci, so iz radijske hiše na Tavčarjevi prihajali v Turist. Ko je spoznal prvega radijca, je kmalu zatem
spoznal še njegove sodelavce in naprej ni bilo več težko. Radijski voditelji, povezovalci in napovedovalci takrat še niso bili kakšne posebne
medijske zvezde, bili so nadvse komunikativni in so se radi družili s
svojimi poslušalci. Poleg obiskov v Turistu, kasneje tudi v bifeju Bangladeš (na Kolodvorski), je kontakte in stike vzdrževal preko stacionarnega telefona. Prijateljske vezi so šle tako daleč, da je enkrat, ko za
radijsko oddajo niso imeli voditelja, po telefonu klical urednika na
Radiu in oddajo je prišel vodit, na njegovo veliko presenečenje, nihče
drug kot sam Mito Trefalt. V Komendi je kot povezovalec radijske
oddaje med preostalimi gostoval priljubljeni voditelj oddaje »V nedeljo
zvečer«, Marjan Kralj.
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Znanstva so se z leti širila in spoznal je urednik tednika TT,
Marjana Sedmaka. Predsednik ŠD Komenda, Janez Kimovec, je
Ferjuca zaprosil, da v Komendo »pripelje« dogodek Športnik
leta. Prav preko Sedmaka so Komendčani doživeli in uživali v
veličastni radijski oddaji Športnik leta. Med drugim je poznal
trenerja KK Olimpija. Olimpija, člansko moštvo, je bila takrat
eno najboljših košarkaških ekip v Jugoslaviji. In prav ta Olimpija je gostovala v Komendi in igrala prijateljsko tekmo s
Komendčani. Sedemdeseta leta so bila za Komendo nekaj posebnega. Janezu še danes zažarijo oči, ko se
spregovori o številnih dogodkih, ki jih je pomagal organizirati. Čisto drugi časi, skorajda brez telekomunikacij, pa vseeno dogodki, ki bi si jih še dandanes
težko predstavljali v občini Komenda.
V nadaljevanju pogovora z Drolcem namenimo nekaj pozornosti porabi od prireditev pridobljenih sredstev. Dom, notranjost doma je bilo
potrebno adaptirati. S strani Občine Kamnik v vseh letih njegovega
delovanja in predsednikovanja niso dobili omembe vrednega prispevka. Tudi če bi ga, bi bila sredstva namenjena za programe, za gledališke
predstave, ki jih je na komendski oder postavljal Valter Horvat iz
Podboršta. V njegovih režiserskih postavitvah je sodeloval večkrat. V
družbi soigralk in soigralcev, komendskih mladenk in nekaterih že
skorajda profesionalnih starejših igralcev. Ob vajah za igro se je razvila marsikatera mladostna romantična zgodba.
Prav ves denar za vlaganja v dvorano je prišel od vstopnin prireditev,
ki jih pa v tistih letih res ni manjkalo. Prenavljala se je dvorana, oder in
pa zadnji prostori za odrom, vključno s stranišči. Parketa do takrat še ni
nihče obnavljal. Obrusil ga je njegov bratranec Košir Jože. Sinteko lak je
Igličev Janez »prišvercal« (tihotapil) iz Avstrije, saj si o takšnem laku v
naši domovini lahko samo sanjal. V kolikor pa si ga že dobil, si ga preplačal kot vsako drugo podobno tehnično stvar v tistih časih. Prebelili so
vso dvorano, oder, avlo in tudi vso stavbno pohištvo, ki je bilo povezano
z dvorano. Obnovljena je bila tudi skoraj vsa elektrika, skratka, obnova
dvorane je bila takrat temeljita in za tiste razmere, kar bogata.
Kar je zelo pomembno omeniti, je to, da so pri čiščenju vse navlake,
ki se je nabrala skozi desetletja, naleteli tudi na podolgovato platneno,
sivo vrečo, iz katere so potegnili prapor. Prapor Katoliškega prosvetnega društva Komenda so kasneje predali župniku Viktorijanu Demšarju in danes krasi predprostor knjižnice Petra Pavla Glavarja. »Če
samo pomislim, da smo ga imeli že naloženega na Sergijevem (Sergij
Vode op.p.) traktorju in sem slučajno prišel mimo, ter iz zvedavosti
potegnil tisti platneni tulec iz naloženega kupa. Tega ne bom pozabil.
Kakšno srečo smo imeli, saj bi lahko nevede uničili res lepo kulturno
dediščino.«
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PES MOJ PRIJATELJ

Zadnji dnevi starega leta
Mnogo ljudi se veseli zadnjih dni starega leta, saj je zanje to čas
veselja. Za mnoge, prestarejše ljudi in živali, pa so to lahko dnevi
hudega stresa.
Živali niso sposobne dojeti, da petarde in rakete pomenijo veselje.
Lastniki psov moramo zato pomisliti na živali in jim pomagati, da s kar
najmanj stresa preživijo to obdobje.
Psi imajo veliko bolj razvita čutila kot ljudje. Njihov sluh je mnogo
bolj občutljiv kot človeški, tudi za tresljaje v ozračju, ki jih povzročajo
rakete in peterade, zato včasih reagirajo tudi na zvoke, ki jih mi sploh ne
slišimo.

počutijo bolj varno.
Mnogi se zatečejo v
kopalnico ali pod mizo.
Dovolimo jim, da se
zatečejo kamor želijo,
tudi če v normalnih
okoliščinah velja v tem
prostoru »prepoved gibanja za pse«. Če imamo
doma kletko, jo pokrijemo in večina psov se bo vanjo zatekla sama.

STRELOPLAHOST - STRELOMIRNOST
Večina psov ni streloplahih, kar pomeni, da se ob poku puške ali pištole pretirano ne prestrašijo. Najbolj ob poku uživajo lovski psi, saj pok
napove padec divjadi.
Povsem nekaj drugega pa so ponavljajoči se poki petard in prasketanje raket. Redko kateri pes ostane ravnodušen, večina je prestrašenih,
nekateri pa lahko dobijo napad panike.

PSOV NE PUŠČAJMO SAMIH DOMA
Če pa že moramo od doma, je dobro pustiti prižgano luč in televizijo
ali radio, da vsaj malo prikrijemo zunanje zvoke. Psov ne tolažimo, niti
nanje ne vpijemo, saj vsaka taka reakcija lahko poslabša situacijo. Poskušajmo se obnašati čim bolj normalno. Lahko se s psom poigramo ali
ga zamotimo s priboljški, če sodeluje.
Zadnji dan starega leta je dobro oditi s psom na zadnji daljši sprehod
pozno popoldan. Bodite previdni, če jih spuščate s povodca, da se pes ne
prestraši in pobegne. Po 21. uri s psom ne hodimo več ven, saj se pokanje navadno prične že pred polnočjo.

KAJ LAHKO STORIMO
Predvsem ne smemo psov tolažiti, ko se bojijo, saj s tem njihov strah
le poglobimo. Najbolje je, da pse odpeljemo nekam, kjer ni pokov: na
deželo, v mirne kraje. Seveda pa vsi te možnosti nimamo.
Zato: PSOV NE PUŠČAMO SAMIH ZUNAJ!
Mnogo psov ob močnih pokih pobegne, privezani pa se lahko v paniki poškodujejo. Psom moramo zagotoviti varen prostor, zato jih v tem
obdobju vzemimo k sebi v stanovanje. Okna zatemnimo z zavesami ali
drugače improvizirajmo. Po navadi si psi sami poiščejo prostor, kjer se

ČE JE HUDO, SE POSVETUJTE Z VETERINARJEM
Mnogo psov se pokov tako močno boji, da dobijo napade panike.
Taki psi so pod močnim stresom, da absolutno ne morejo sodelovati z
nami. Begajo sem ter tja, ne morejo se umiriti, tresejo se, slinijo… Na
trgu obstajajo razni pripravki, ki naj bi delovali pomirjajoče za pse.
Predno kaj damo psu, pa se posvetujmo z veterinarjem.
Pasja šola Burja - Koper, avtor: Roman Starman, december 2017
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SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU (SPV)

Veseli december v prometu
Dočakali smo »veseli december«, ki nam prinaša obilo veselja in zabave, v istem paketu pa tudi zimo, mraz, drseče pločnike (tam kjer jih
imajo) in gnečo na cestah.
Prav tam pa je, kljub prazničnemu vzdušju (ali pa prav zaradi tega)
potrebna dodatna pozornost in previdnost. Še posebno, ker so dnevi
kratki in je vidljivost slabša, pa tudi razmere na cesti bolj nepredvidljive.
Že stokrat slišane stvari, a tudi preslišane, kot je videti iz vsakdanjega
dogajanja na cestah…
Skoraj vsako jutro na cesti opazim študentko, ki hiti mimo kitajske
restavracije proti avtobusnemu postajališču ob desnem robu zelo prometne regionalne ceste. Razumem jo, da se ji mudi in nima časa prečkati prometnice (kar je prav tako nevarno), da bi hodila po pravi strani
ceste. Strah me je, ko jo prehitevajo vozila v megli. Ponavadi je oblečena v temna oblačila…
Vsako jutro opazujem voznike, ki v eni roki držijo svoj mobitel, z
drugo pa obračajo (lovijo) volan. Klasika, nič posebnega bi lahko zamahnili z roko, saj to počnemo vsi. Bolj žalostno je to, da je med njimi
veliko »profesionalnih«, poklicnih voznikov, ki sedijo v težko naloženih
tovornih vozilih.
Vsak dan srečujem sovaščane, pešce, ki meni nič, tebi nič korakajo po
desnem robu cestišča. »V naši vasi je to stara navada«, folklorni običaj
bi lahko dejali. Mogoče res, še iz časov, ko so na cestah prevladovale
kočije in vozovi z vprego.
Pa si vzemimo trenutek časa za osvežitev znanja in si poglejmo elektronski-interaktivni Učbenik za naravoslovje in tehniko (4. razred
osnovne šole!) na strani 142;
Pešci spadajo med najbolj ogrožene udeležence v prometu. Zaradi
neustreznega ravnanja voznikov so pogosto žrtve nesreč.
Naj pogostejša neustrezna ravnanja voznikov so:
● vožnja z neprilagojeno hitrostjo,
● vožnja pod vplivom alkohola,
● vožnja preblizu desnemu robu vozišča,

● neočiščena in zarošena stekla.
Upoštevajte, da so na cestah tudi pešci. Odstopite jim prednost. Hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve.
Na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci (pred vrtcem in šolo),
vozite še posebej previdno.
Izven naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost
trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.
Tudi pešci so udeleženci prometa, zato morajo tudi sami poskrbeti za
svojo varnost in varnost vseh udeležencev v prometu.
Pešci morajo uporabljati prometne površine, namenjene hoji
pešcev.
Pešci smejo hoditi po vozišču le tam, kjer ni pločnika, pešpoti ali
kolesarske steze. Po vozišču hodijo po levi strani v smeri hoje.
Izjemoma lahko pešci hodijo po desni strani vozišča v smeri vožnje,
če je to zanje varneje. To je na nepreglednem ovinku ali v primeru ovire
na cesti.
Pešec mora prečkati vozišče na prehodu za pešce. Preden stopi na
vozišče, se mora prepričati ali lahko le-tega varno prečka.
Policisti so že leta 2008 začeli z akcijo Bodi preVIDEN. Osnovni
namen akcije je opozarjati in ozaveščati o uporabi odsevnikov. Hkrati
pa z akcijo opozarjajo voznike na večjo skrb za pešce. »
Naj odsevniki-kresničke, trakovi, jopiči, ne obležijo na policah ali v
omarah, gotovo jih imamo kje doma, varno pospravljene. Če jih imamo,
jih tudi uporabljajmo! Če pa jih še nimamo, napišimo pismo božičku,
gotovo bo uslišal našo skromno željo.
Vem, da večina izmed vas, ki morda bere te vrstice, misli, da se tovrstna opozorila po nepotrebnem vsako leto ponavljajo. Žal se ponavljajo
tudi nezgode.
Sam menim, da osnovna opozorila niso nikoli odveč. Predvsem zaradi tega, da bi prazniki lahko bili bolj mirni in lepši. Srečno na cesti vam
želim v starem in novem letu!
M. Kokol iz Suhadol

Naj drugo leto bo - lepo…
Kroniko imajo radi kronisti. Tisti, ki beležijo dogajanja - kraj, čas,
uro… Radi jo imajo (včasih) tudi zgodovinarji, za razliko od učencev v šolah, ki so jim letnice največkrat toliko mar kot lanski sneg.
Je pa kronika tudi tisto, kar v medijih rečemo Črna kronika, po
domače pa: Nesreča nerada počiva.
VLOMI
Če vlomi spadajo med nepočivanje nesreče, potem so bile novembra
v občini tri. Prva v Komendi 2. novembra, druga v Mostah 24. novembra
in tretja v Žejah 25. novembra. Prvič je bil vlom v prodajalno, naslednja
dva pa v hiši.
DOGODKI
Pod dogodke so iz policijske postaje Kamnik zapisali: 4. novembra
požar v kurilnici na Klancu. Ja z ognjem se ne gre hecat.
KRŠITVE
javnega reda in miru drugih zakonov
Končno. Že zdavnaj bi morali imeti policisti pravico izklopiti elektriko. Če bi prišel (pre)pozno brljav domov, bi ženska že spala in bi bil mir,
ne pa tako, ker je bilo svetlo, kot 20. novembra v družini v Suhadolah in
26. novembra v družini na Križu. Ali pa kako naj bi 26. novembra na
Križu v temi navijali glasbo in hrupno ropotali. - Ne bi. Pa še globa jim
ne bi grozila.
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PROMETNE
Če nekateri vozniki mislijo, da avtomobili ne bodo več imel stranskih
ogledal, ne bo šlo. Ne! Ne bo šlo. Tudi pobeg pri oplaženju dveh, kot je
bilo 9. novembra na cesti Moste-Vodice, ni prava rešitev. Še najbolj je:
dovolj se je potrebno odmakniti.
Pa še vprašanje. Ali je bilo treba, da sta bili 16. 11. ob 16.30 na Glavarjevi v Komendi in 22. 11. na cesti Moste - Duplica na Križu ob 19.00
nesreči z materialno škodo. Ali je bilo treba?! Pa tolikokrat sem že rekel:
Vse je v glavi.
TRIKRAT DIVJAD
Še dobro, da vsaka divjad nima avtomobila. Ne vem, kako bi bilo v
tem primeru 1. novembra ob 11.10 v Žejah, pa 14. novembra ob 6.45 in
23. novembra ob 6.30 na Križu. Sicer pa, zakaj ne razumemo, da je
divjad (na štiri kolesa oziroma na motor ali pa na štiri noge) tudi na
cesti.
Zato, kot v naslovu: Naj drugo leto bo lepo… Pa po pameti. In zapomnite: Za drugo polovico od smeha - so tablete.
- aže

Odšli so…
Marjan Tivadar, Gora pri Komendi 19, star 59 let
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Vse na svetu mine,
vse se spremeni,
le spomin na tebe
v naših srcih
ostaja in živi…

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
(S. Gregorčič)

Si duh, ki nad nami bedi,
a spomin na Te boli, boli…

V SPOMIN

Mineva žalostno leto,
odkar je odšel v večnost

MARJANI KRANJEC
ANTON OGOREVC

rojeni KRIŽMAN
(11. 1. 1970) - (15. 12. 1994)

s Križa.
Hvala vsem, ki se ga spominjate.
Križ, december 2017
Vsi njegovi

Vsaka pot se nekje konča.
Moj korak se ne bo več družil
s tvojim…
Moja beseda ne bo več našla
odmeva v tvoji…
Ostal bo le dragocen, boleč spomin,
spomin na najino skupno prehojeno
pot…

Z žalostjo v srcih se spominjamo, da te že triindvajset let ni več med
nami.
Hvala vsem, ki ohranjate lep spomin nanjo.
Hvala vsem, ki se je spominjate, prižigate svečke in z lepimi mislimi postojite ob njenem preranem grobu…
VSI NJENI
Mlaka pri Komendi, december 2017

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)

ZAHVALA

V SPOMIN

V 89. letu starosti se je iztekla življenjska pot naše drage

ANGELCE PETERLIN
sinu ROKU KERNU
(15.11.1998 – 19.11. 2016)
Hvala vsem, ki ga obiskujete na njegovem grobu in ga ohranjate v
lepem spominu.
Ati Tomaž in vsi njegovi.
Moste, november 2017

iz Komende
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, dobrim sosedom, prijateljem in
znancem za izrečene besede sožalja, stiske rok, podarjene sveče,
cvetje in darovane maše. Iskrena hvala vsem, ki ste imeli našo mamo
radi, ji pomagali, obiskovali in spremljali v življenju ter jo pospremili k večnemu počitku. Ohranili jo bomo v lepem spominu.
Vsi njeni

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 na spletu:
www.komenda.si

Aplenca - Glasilo občine Komenda, leto 27, številka 1 bo izšla 26. januarja 2018. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 11. januarja 2018. 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
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Reševanje ponesrečencev iz avtomobilov

V četrtek, 7. decembra, smo bili povabljeni na skupno operativno vajo,
ki jo je organiziralo PGD Kamnik. Na vaji so sodelovali še kolegi iz
PGD Mengeš. Skupaj pa je na vaji bilo 36 gasilcev iz vseh treh društev.
Iz našega društva se je vaje udeležilo 10 članov.

Prvi del vaje je vodil Esad Kočan (PGD Kamnik), na temo prve pomoči pri reševanju ponesrečencev iz avtomobilov. Drugi del pa je zajemal teme tehničnega reševanja in reševanja ponesrečencev. Vajo je vodil
Matej Golob iz PGD Kamnik. To je bila prva takšna vaja, odkar skupaj
s kolegi iz Kamnika in Mengša (po planu alarmiranja Reco) posredujemo na prometnih nesrečah. Dejansko se na teh posredovanjih odloča o
življenju in samo hitro, usklajeno ter strokovno posredovanje največkrat
lahko reši ponesrečenca.
Si zdaj metulj, ki včasih sede name?
Ali belo peresce, ki mi nežno pade na
dlan?
Si zvezdica, ki na nebu sveti zame?
Ali sapica, ki po licu mojem se igra?
Si zvok, ki ga slišim ta trenutek?
Ali tišina, ko govori, ko ves svet molči?
KARKOLI SI… VEM, DA TO SI TI!
ZAHVALA

ZAH VALA
V 87. letu se je od nas poslovila 3.
decembra 2017

Mnogo prezgodaj nas
je v 54. letu starosti zapustila draga žena, mati, sestra, snaha, teta in najboljša prijateljica

TINCA HAFNER
iz Podboršta pri Komendi

MARIJA VOZEL,
roj. Povše
učiteljica v pokoju
Od nje smo se poslovili 8. decembra 2017 na kamniških Žalah.
Imeli jo bomo v lepem spominu.
Žalujoči sestra Ani in sin Andrej z družino.

Iskreno se zahvaljujemo celotnemu osebju Bolnišnice Golnik, patronažni sestri Marti Malus in Alenki Kern.
Iskrena hvala vsem sosedom, prijateljem in sorodnikom. Hvala za
vsa izrečena sožalja, podarjene sveče in cvetje.
Zahvala tudi župniku Zdravku Žagarju, pevcem in Pogrebni službi
Jerič.
Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja in ste jo pospremili na
njeni zadnji poti…
Hvala.
December 2017
Vsi njeni.

Pride čas prelep, ki daje…
Pa se ne zaveš takrat…
Pride čas preklet, ki vzame,
Kar imaš brezmejno rad!
(Janez Medvešček)

V SPOMIN

HELENI LENČKI
BERGANT
Hvala vsem, ki ohranjate večen spomin na našo Ljubljeno Heleno!
Pogrešamo Te.
Bojan, Anže, Urška, Patrik, Luka, Žan
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ZAH VALA
Ob boleči izgubi mojega dragega moža

MARJANA TIVADARJA
z Gore pri Komendi
se iskreno zahvaljujem vsem sosedom, sovaščanom in prijateljem za
darovane sveče, cvetje in prispevek.
Bojana Tivadar
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S profesionalno
kozmetiko JOICO,
ILIRIJA,
LONDA
bodo vaši lasje
zdravi in lepi

Želimo vam zdravo, uspešno in zadovoljno novo leto, blagoslovljene božičnepraznike in ponosno praznovanje Dneva samostojnosti in enotnosti.

Srečno 2018
Občinski odbor SLS

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

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

Želimo vam prijetne in doživete božične praznike,
v novem letu 2018 pa obilo zdravja in veliko prijetnih
srečanj v našem salonu.

SOCIALNI DEMOKRATI
Območna organizacija Kamnik
Želimo Vam vesel Božič
in srečno Novo leto 2018.

Lista za TURIZEM
RAZVOJ
NAPREDEK
želi vsem občankam in občanom Komende vesele božične praznike, zdravje, uspešno in srečno leto 2018

Društvo psorijatikov Slovenije
Podružnica Ljubljana
Vsem občanom želimo blagoslovljene božične
praznike, obilo zdravja in sreče v Novem letu
Društvo upokojencev Komenda želi vsem
svojim članicam in članom ter vsem občanom blagoslovljene božične praznike in
veliko zdravja, sreče, zadovoljstva in
ustvarjalnosti novem letu 2018. Iskrene čestitke ob Dnevu samostojnosti in enotnosti.
Upravni odbor in poverjeniki

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO 2018
Vam želi kolektiv TGM KOSIRNIK,
Roman Kosirnik s.p
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V Mostah raste nov gasilski dom
Z »zidaki« nam lahko pomagate pri gradnji novega gasilskega doma.
Spoštovani!
Prostovoljno gasilsko društvo Moste je z letošnjim septembrom začelo z izgradnjo novega gasilskega doma, ki bo stal na boljši lokaciji na
obrobju vasi.
Že več let se spopadamo s prostorsko stisko znotraj, kot tudi zunaj
doma. Zato že od leta 2011 potekajo aktivnosti za izgradnjo novega
gasilskega doma.
Nov gasilski dom bo obsegal upravno stavbo v treh nadstropjih, 6
garažnih mest, v kateri bo eno za skladiščni prostor in nad garažami
dodatni prostori.

Izgradnja novega gasilskega doma bo glede na prejete ponudbe in že
podpisane večine pogodb z izvajalci znašala 650.000 EUR z DDV.
160.000 EUR bomo v proračunskih letih 2017 in 2018 dobili od Občine Komenda, 450.000 EUR bomo najeli hipotekarnega kredita in
40.000 EUR pokrili iz varčevalnega računa društva.
Mesečni obrok za kredit nas bo stal slabih 2.700 EUR na mesec.
Kredit bomo delno poplačali po odprodaji starega gasilskega doma za
katerega že iščemo novega kupca. Stari gasilski dom je ocenjen na
250.000 EUR, za preostali del posojila pa se bomo v naslednjih letih
morali odreči večini večjih investicij za operativno dejavnost.
Da bi lažje pokrili najeti kredit, smo pripravili predlog pobiranja nepovratnih sredstev, katere bomo označevali s tako imenovanimi »zidaki«.
Za pridobitev zidaka je pogoj v donaciji nepovratnih sredstev v naslednji višini:
Naziv zidaka
BRONASTI ZIDAK
SREBRNI ZIDAK
ZLATI ZIDAK
DIAMANTNI ZIDAK

Fizične osebe
od 30,00 € do 49,00 €
od 50,00 € do 99,00 €
od 100,00 € do 499,99 €
od 500,00 dalje

Pravne osebe
od 100,00 € do 499,99 €
od 500,00 € do 999,99 €
od 1000,00 € do 4.999,99 €
od 5.000,00 € dalje

Sredstva bomo sprejemali na poslovnem računu društva SI56
6100 0001 8268 260, odprtem pri Delavski hranilnici.
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
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Moste pri Komendi
Lepe, doživete božične praznike in

Srečno 2018!
Po adventni imamo tudi razstavo božično-novoletnih aranžmajev,
pestro izbiro božičnih zvezd in lastne proizvodnje.
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dogajanj decembra 2017 in januarja 2018
JASLICE V ŽEJAH - Vaški odbor v Žejah drevi (22. decembra)
ob 19. uri organizira Jaslice na vsakoletnem prostoru. Lepo povabljeni nocoj v Žeje.
SILVESTROVANJE V BENEDIKTU 31. decembra 2017 - Odhod
avtobusa iz Komende ob 16.30. Vodja Marija Špehonja - tel.: 031
405 303
KULTURNA PRIREDITEV
PROSLAVA IN SKUPAJ SE IMAMO FLETNO - 26. decembra
2017 ob 16. uri Proslava ob Dnevu samostojnosti in enotnosti in
tradicionalna prireditev Skupaj se imamo ﬂetno v kulturnem
domu v Komendi z društvi upokojencev Bukovica-Šinkov tun,
Cerklje in Komenda.
DOBRODELNI NOVOLETNI KONCERT
PRIFARSKI MUZIKANTI v kulturnem domu v Komendi 20. januarja 2018 ob 19.uri. Sodelovali bodo tudi Mladinski pevski zbor
Osnovne šole Komenda Moste in Mešani pevski zbor Društva upokojencev Komenda.
ŠPORTNE SEKCIJE bodo v letu 2018 nadaljevale z aktivnostmi po
rednem programu.
MRAVLJIŠČE 2018
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.
6.1.2018 ZIMSKE RADOSTI pogovarjali se bomo o različnih športnih
aktivnostih, katere lahko izvajamo v zimskem času in nato izdelali pravega športnika.
13.1.2018 DOLGI ZIMSKI DNEVI, spoznavanje različnih vrst namiznih iger in izdelovanje igre za doma.
20.1.2018 PRVA POMOČ ZA PTIČKE, izdelovanje ptičjih pogač in
hišk iz odpadne embalaže.

Tesarstvo - krovstvo
Igor Štebe s.p.
Žeje pri Komendi 12 c
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27.1.2018 KAMEN NA KAMEN PALAČA pogovarjali se bomo o
vrsti denarja, načinu plačila in si izdelali varčevalnik.
PETKOVE KUHARIJE
V mesecu januarju bo potekal vpis za »Petkove Kuharije«
Delavnica bo od 2. februarja do 20. aprila 2018 (3 mesece = 10 obiskov)
vsak petek od 18.00 do 20.00.
Prijava možna do zapolnitve mest na mail: mravljisce@gmail.com ali
na tel. 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.
Naj bo mladost zdrava norost.
KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK
Sreda, 24. 1. 2018 ob 19. uri, v Krajevni knjižnici Komenda (OŠ
Komenda)
Potopisno predavanje: Belorusija
Predavata Katarina in Rok Hočevar - Lahkih nog naokrog
Popotnika Katarina in Rok sta se odpravila raziskovat najbolj nepoznan
košček Evrope - Belorusije. Lahko bi ji rekli tudi evropska Severna
Koreja ali pa zadnja evropska diktatura. To je edina država v Evropi, za
katero Slovenci potrebujemo vizo, prav tako je to država, kjer imajo
totalitarni režim, kjer KGB še vedno deluje, kjer so ljudje stalno pod
nadzorom, kjer na cesti ni nikjer videti nobenega berača, nobene smeti,
vse hiške - še tako borne - pa so lično pobarvane. Zmotijo te le obcestni
znaki za nevarnost radioaktivnega sevanja. Na zunaj zgleda vse odlično
in lepo, ko pa pogledaš globlje, pa spoznaš, kakšna država je to! In postane te strah, kam si prišel.
Na potopisnem predavanju si bomo najprej ogledali Černobil oz. kar je od
njega ostalo, potem pa se bomo podali v Belorusijo, ki je posledice te jedrske
katastrofe najbolj občutila. Sprehodili se bomo po gozdovih z radioaktivnim
mahom, do uporniških domačinov, ki živijo samooskrbno sredi te divjine, nato
pa v glavno mesto, kjer vsi hvalijo njihovega voditelja, in kjer je vse bogastvo
države. Dalje bomo šli na beloruske Maldive - najlepši kraj v državi, sproti pa
si pogledali neštete sovjetske spomenike, rdeče zvezde in slavo borcem.
Organizator: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Študentski
klub Kamnik
--Torek, 9. 1. 2018, ob 19. uri, v dvorani knjižnice
Predstavitev knjige Alenke Ivančič, Lovilka sanj
Mlada Šmarčanka, po poklicu diplomirana novinarka, je v svoj knjižni
prvenec prelila slikovite opise potovanj po deželah, ki jih je spoznala na
kotalkarskih in plesnih tekmovanjih.
Torek, 23. 1. 2018, ob 19. uri, v dvorani knjižnice
SLOVENOLOGIJA – pogovorni večeri z Noahom Charneyjem
Tokratna gosta bosta dve slovenski pisateljici, Mojca Kumerdej in
mlada Kamničanka, Ana Schnabl. Tema pogovora bo literarna ﬁkcija.
Organizator: KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK

Les je kot kruh za najlepši dom.
Lep, vesel božič in Srečno leto 2018

Blagoslovitev konj na Križu
26. decembra 2017, od 10. do 11. ure.
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Nagrade
1. nagrada - kovinski palični mešalnik Gorenje
2: nagrada - kuhinjska tehtnica vox
3: nagrada, 4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. - brisača Gorenje
Nagrada: nakupovalna vrečka electrolux

MediaDom, Tehnična trgovina
Ljubljanska cesta 3/c, 1241 Kamnik
Tel.: (01) 839 47 97; 059 055 597; e-pošta: info@mediadom.si.
www.mediadom.si/

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite na
naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda (tudi po mejlu:
urednistvo.gok@komenda.si) DO VKLJUČNO 11. januarja 2018.
Na kuverto ali po mejlu napišite ime, priimek, naslov in Nagradna
križanka.
Ostala pravila Nagradne križanke v glasilu Aplenca so objavljena na
spletni strani Občine Komenda.

Saj jo poznamo. Mar ne? Seveda, poznani Miro Gojdina je komendskega bivanja list. Pa ne nazadnje, če kupujemo takšno ali drugačno tehnično »robo«, potem je prva, ki se spomnimo nanjo, MediaDom. In ne samo
to. Če vas zanima, če prodajajo tudi na obroke, je njihov odgovor:
Vprašajte nas!
In kako imajo odprto? Vsak dan od 9. do 18. ure, ob sobotah pa od 8.
do 12. ure.
Za začetek pa rešite križanko. Nagrade namreč niso kar nekaj Kar
tako.
In lepe božične praznike vam želijo. Srečno in zdravo leto 2018;
pravijo, da je v njihovi trgovini. Čestitke pa za Dan samostojnosti in
enotnosti.

Seznam nagrajencev Nagradne križanke Okrepčevalnica Klanc, Klanec
pri Komendi 38, 1218 Komenda, tel.: 041 570 937, v Aplenci, Glasilu
občine Komenda, številka 11/2017:
1. nagrada – ocvrti piščanec - IVICA PETERLIN, Potok 7 C, 1218
Komenda
2. nagrada - dve (2) kremni rezini - HENRIK RAZPOTNIK, Kresnice 1 A, 1281 Kresnice
3. nagrada – dopoldanska malica - KRSITINA KERN KRISTINA,
Podboršt 16 B, 1218 Komenda
Čestitamo. Nagrajenci lahko nagrade na podlagi tega potrdila in
osebnega dokumenta prevzamejo v Okrepčevalnici Klanc, Klanec 38,
Komenda. Več informacij po telefonu 041 570 937.
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SREČNO

2018!
IZ KRUŠNE PEČI, MALICE, KOSILA,
DOSTAVA HRANE PIZZE
JEDI Z ŽARA, JEDI PO NAROČILU

040 602 902
08 205 12 71

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

www.planinskidomkomenda.si

Podboršt pri Komendi 7g, 1218 Komenda Telefon: 08 205 12 71 GSM: 040 602 902 39

SREČNO 2018!

o za zaključene družbe
V decembru in januarju nudim
25 EUR/osebo
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