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Aplenca
Skupaj
v samostojnosti in enotnosti
Osrednja proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti je bila v torek, 26. decembra, popoldne v dvorani Kulturnega doma v Komendi. V organizaciji Društva upokojencev, z njihovo sicer tradicionalno
prireditvijo, je bil slavnostni govornik župan Občine Komenda
Stanislav Poglajen.
»Pred 27 leti je v nas dozorela želja
in hrepenenje, da gremo po svoji poti
v lastno, boljšo državo. Slovenke in
Slovenci smo stopili skupaj, bili smo
enotni, da je to pot do boljših časov.
Na današnji dan obeležujemo slovesno razglasitev rezultatov plebiscita
23. decembra 1990, na katerem je
skoraj 95 odstotkov udeleženih volivcev na vprašanje Ali naj Slovenija
postane samostojna in neodvisna
država?odgovorilo pritrdilno.«
V nadaljevanju se je vprašal:
»Kakšno pa je današnje stanje? Smo
še tako enotni? Še znamo ceniti samostojno domovino, ki smo si jo tako
želeli? Mnogi, predvsem tujci, nas pohvalijo, da smo delovni in pošteni,
da lepo poskrbimo za urejenost svoje hiše in okolice, da cenimo svoj
jezik in kulturo… Zamisliti pa bi se morali, ko v medijih zasledimo, da
smo zavistni in sebični, da nismo nikoli z ničemer zadovoljni. Težko
srečamo Slovenko ali Slovenca, ki bi na glas rekel, da je zadovoljen s
svojo plačo, ki bi povedal kaj lepega o slovenski državi, vladi, politiki.
Vse preveč enačimo svojo državo z našo politiko…«
Spomnil je, da je bilo v času odločanja o novi poti v samostojno

državo izrečenih veliko lepih besed. »…da bomo »druga Švica«. Danes vemo, da nam vsega tega ni uspelo pridobiti, zaostanka za najbolj
razvitimi državami Evropske unije nam še ni uspelo zmanjšati, dohitevajo pa nas tudi države, ki so takrat komaj odgrnile »železno zaveso«. V
tem času je bilo tudi pod pokroviteljstvom in s pomočjo politike, tako
leve kot desne, odtujenega veliko nekoč skupnega premoženja. Vendar
razen nekaterih redkih izjem za to ni odgovarjal nihče. Tudi zato se v
ljudeh, ki desetletje ali več na sodišču čakajo na pravico, upravičeno
vzbuja občutek, da pravna država ne deluje.«
Ob vsej kritičnosti pa je potem na svečani proslavi bila tudi misel, da
imamo domovino. Domovino, kjer niso samo lepe gore, gozdovi, reke,
morje…, ampak domovino, ki smo - ljudje. S slovesnim nastopom,
obogatila ga je tudi domačinka in operna pevka Vlatka Oršanić, je temu
pritrdil nazadnje še Mešani pevski zbor DU Komenda z zborovodjo
Ignacem Gorjancem.
A. Žalar
(+ slike)

Prireditev Orientacist leta 2017
Priznanja najboljšim slovenskim orientacistom na prireditvi v Kulturnem domu v Komendi. - Vlado
Sedej, častni član Orientacijske zveze Slovenije.
Orientacijski klub Komenda je v soboto, 13. januarja
2018, po tekmi zimske lige
gostil še slavnostno podelitev priznanj in pohval Orientacijske zveze Slovenije
(OZS) za leti 2016 in 2017
na prireditvi Orientacist leta 2017 v Kulturnem domu
v Komendi. Dogajanje so
popestrili članice Orﬀovega instrumentarija OŠ Komenda Moste,
Manca in Nika Juvan na citrah in blok ﬂavti. Po prireditvi so si
udeleženci ogledali sobo znamenitega komendskega kartografa
Ivana Selana, ki je risarski talent nadgradil in izpopolnil do potankosti. Postal je vrhunski kartograf, po katerem so poimenovali tudi
stil pisanja na zemljevidih.
Komendski orientacisti, ki so že nekaj časa med najbolj uspešnimi in
poznanimi doma in na tekmovanjih v tujini, pa še naprej snujejo načrte.
»Že sedaj lahko povemo, da bomo tudi letos spomladi (predvidoma v
začetku maja) organizirali Šolo orientacije za vse generacije. Pridružite se
nam, saj bodo naši programi prilagojeni predznanju tečajnikov. Več informacij na https://www.ok-komenda.si/.« Napovedujejo, da bodo odlične
orientaciste tudi letos »poslali« v svet. Izdelati pa nameravajo tudi karto
za orientacijski tek, obnoviti obstoječo in še posebej v okolici Planinskega
doma, kjer člani Orientacijskega kluba Komenda tudi radi trenirajo.
Pohvalo OZS za tekmovalni dosežek v mednarodnem okolju so
prejeli:
Ana Pia Pogačar, OK Komenda
Polona Jezeršek, OK Komenda
Mark Bogataj, OK Azimut
Žan Ravnikar, OK Komenda
Matic Blaž, OK Komenda
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Mojca Flerin Drevenšek, Kamniški OK
Nejc Zorman, OK Komenda
Priznanje OZS za izstopajoč tekmovalni dosežek so prejeli:
Mateja Keresteš, OK Trzin
Krešo Keresteš, OK Trzin
Emil Kacin, OK Azimut
Pohvalo mladim orientacistom za prizadevnost in napredek sta
prejeli:
Katja Babič, OK Komenda in
Teja Tušar, OK Azimut
Dobitnika priznanj za dolgoletno delo sta:
Klemen Kenda, OK Azimut
Andraž Hribar, OK Brežice
Najvišje priznanje, naziv častni član je Orientacijska zveza Slovenije podelila Vladu Sedeju iz OK Azimut. Sedej je od konca devetdesetih let med
slovenskimi orientacisti in je zaslužen za razvoj orientacije v Sloveniji.
A. Ž.
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Praznik
slovenske pesmi v Komendi
Za 400 obiskovalcev so peli in igrali Prifarski muzikanti.

Kot da je dvorana želela
poudariti, da se je v soboto, 20. januarja 2018, začelo njeno leto; njeno 80.
leto v Kulturnem domu v
Komendi. Bili so nedvomno časi, ko je bilo v njej
komaj dovolj prostora za
eno, ali celo dve prireditvi
na dan kmalu po izgradnji
in tudi kasneje še v minulem stoletju.
Letos praznuje Dom z
dvorano 80 let. Za lep uvod
nedvomno še precejšnjih dogajanj tega jubileja pa je tokrat na samem
začetku poskrbela Ustanova Petra Pavla Glavarja s predsednikom
Uprave Štefanom Petkovškom, ki srčno, s spoštljivim zanosom in poslanstvom nadaljuje častitljive vsebine donedavne predsednice Ustanove
dr. Marte Ciraj.
V zadnjih desetih letih kronoloških spremljanj vseh dogajanj v občini
Komenda ne morem, da ne bi poudaril, da takšnega in tolikšnega zanosa,
kot v soboto, še nisem doživel. Po tradiciji za ta čas je Ustanova Petra
Pavla Glavarja (UPPG) pripravila novoletni koncert. Ampak, nikdar do
sedaj s ponovitvijo. Prvi koncert ob 19. uri je bil hitro razprodan. Potem
pa misel in odločitev - organiziramo še popoldanski koncert s Prifarskimi muzikanti? Skoraj neverjetna misel. Ampak odločitev: Poskusimo.
In odločitev in poskus sta uspela. Kaj uspela, presenetila; popoldne
in zvečer je bila v soboto, 20. januarja, POLNA DVORANA. Ja,
številni sodelujoči v vlogi prireditelja so stopili skupaj. Očitno pa so se
pri tem potem povezale in združile vse energije; od častitljivega jubileja

ANDREJ ŽALAR

dvorane, spoštovanja in hvaležnosti Ustanovi, imena Prifarski muzikanti, ki potrjujejo v okviru evropskega leta kulturne dediščine svetinjo
besede in pesmi Slovenca, Slovenije.
Zato res hvala za obakrat nepozaben praznik slovenske pesmi v Komendi. In hvala tudi UPPG, ki je v letu 2017 s pomočjo prizadevnih
prostovoljcev razdelila 600 paketov živil v skupni vrednosti 5.700 €;
1.600 € so namenili za kritje najosnovnejših stroškov ﬁnančno preobremenjenih občanov.
Predsednik Uprave UPPG Štefan Petkovšek pa doda:
»Zavedamo se, da je finančna in pomoč v
živilih lahko le začasna rešitev. Za trajno
rešitev je dobrodošel zaupljiv pogovor in
spodbuda. Pomembna dejavnost Ustanove je
štipendiranje. Smoter našega štipendiranja
je vračanje v skupnost. 11 lanskih štipendistov je z obvezno celoletno delavno prakso
nudilo učno pomoč šolarjem, vodilo skavte,
oratorij in bili so animatorji v programih
Občine Komende za mlade. Tako krepijo odgovornost – ne samo za lastno izobrazbo,
ampak tudi za kakovostno življenje skupnosti. Ustanova je v letu 2017
organizirala kar 15 različnih dogodkov.«
Številni, ki sedaj to prebirate, in ste bili na popoldanskem ali večernem koncertu, verjamem, da mi pritrjujete, da je bila res lepa predzadnja
januarska sobota; sobota Slovenske pesmi in besede v Komendi.
Hvala Prifarci, hvala Mladinski pevski zbor OŠ Komenda Moste
z Marjeto Čimžar Kočar in hvala Mešani pevski zbor DU Komenda
z Ignacem Gorjancem. In velika hvala Ustanovi Petra Pavla Glavarja Komenda. Bodite še naprej tako uspešni in prijazni zastopniki Dobrote.

Prifarci so se na večerni prireditvi srečali tudi z nekdanjo mentorico Zvonko
Erce iz Most pri Komendi iz njihovih začetkov pred dvajsetimi leti.

Prejemniki priznanj 2017
Dobroto so v letu 2017 množili - Meceni Ustanove: Biotera d. o.
o., Kmetija Burger Burgox d. o. o., LIDL Slovenija d. o. o. k.
d.,Nektar Natura, proizvodnja pijač d. o. o. in OBČINA KOMENDA;
Veliki dobrotniki Ustanove: Konjeniški klub Komenda, Pekarna
Hrovat d. o. o. in Skavti stega Komenda 1; Dobrotniki Ustanove:
Vrtnarstvo Gašperlin. Gostilna Čubr Miha Potočnik s. p., Jajčkomat
– Matjaž Jenko, Sadni vrt - Ravnikar Franci s. p. , prostovoljca Olga
in Miro Hace, Andrej Žalar, Janez Dolinar, Janez Ravnikar, Prifarski
muzikanti.
Pri organizaciji in izvedbi 18. dobrodelnega koncerta so sodelovali: Andrej Žalar, BIOTERA d. o. o., Cvetličarna Mateja Korošec
s. p., Darko Mausar, Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče,
Gostilna Čubr, Helena Drolec, Konjeniški klub Komenda, Luka
Karničnik, Mešani PZ DU Komenda, Mizarske storitve – Boštjan
Rebol s. p., Mladinski PZ OŠ Komenda Moste, Nektar Natura, Občina Komenda, Olga Hace, Proevent d. o. o., Trgovina Palček, Vrtni
center Gašperlin, Zvokovna slika - Simon Debelec s. p. in štipendisti, njihovi starši ter prostovoljci Ustanove.
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Želim si tudi letos
takšno sodelovanje
Hvala vsem - Čeprav je volilno leto, ne toliko investicij kot lani. - Bo bolj
sušno investicijsko leto. - Čeprav je Evropsko leto kulturne dediščine in
ima Kulturni DOM častitljivih 80 let, bo »morala« streha na njem zdržati
še kakšno leto. - Občni zbor je Dokazilo.
ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan.
Minili so praznični dnevi in
dogodki, med katerimi je
bila ob koncu leta tudi prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Slavnostno in kritično ste v
nagovoru poudarili; da Slovenci znamo stopiti skupaj,
kar smo dokazali ob osamosvojitvi, in da enotni, s skupnimi močmi,
zmoremo veliko, vse …, kar smo tudi dokazali. Rekli ste, da smo
domovina ljudje … v državi, v občini; torej ljudje, ki znamo stopiti
skupaj in tako tudi veliko zmoremo … Kako bi sliko tega mozaika
opisali ob izteku minulega in na začetku novega leta v občini.
Poudarki iz nagovora od Dnevu samostojnosti in enotnosti kot ste jih
predhodno navedli, se prav gotovo lahko odražajo tudi na lokalnem nivoju. In pri nas lahko rečem, da so se izkazali, kajti le s skupnimi močmi
tako občinske uprave in svetnic in svetnikov Občinskega sveta smo
lahko uspešno izpeljali preteklo leto. Hvala vsem. Le v skupnem sodelovanju vseh vidim možnost za uspešno delovanje. Res je, da se tu pa
tam pokažejo kakšne iskrice, ki pa smo jih do sedaj uspešno reševali v
dobro vas, občanke in občani. Takšno sodelovanje pričakujem tudi do
konca tega našega skupnega mandata, in si ga želim tudi v bodoče. Le s
poznavanjem dejanskih razmerij in z možnostmi se lahko kaj doseže. In
to zmoremo.
Kaj nas torej čaka, kje bomo zmogli, če stopimo skupaj v občini v
letošnjem letu. So morda izgledi, da bomo tako in toliko nadaljevali,
kot smo lani doživljali.
Tolikšnega obsega investicij, kot jih je bilo v preteklem letu, v letošnjem, pa čeprav volilnem letu, žal ne bo. Dane možnosti nam tolikšnega obsega ne dovoljujejo. Zato bo letošnje leto vsaj na investicijskem
delu, bolj kot ne siromašno. Vsekakor pa bomo, če se bodo le pokazale
kakšne možnosti (predvsem ﬁnančne), nadaljevali s posameznimi
manjšimi investicijami na kanalizacijskem omrežju. Najprej se bomo
močno potrudili, da bomo pridobili povrnjena še manjkajoča kohezijska
sredstva za že izvedena dela na kanalizacijskem omrežju in s tem poplačali kratkoročni namenski kredit. Kar precej vode bo še preteklo, preden
bomo lahko zaprli to veliko investicijo, vsaj po dosedanjih izkušnjah
lahko to trdim.
Kaj pa bo vseeno v programu tega leta?
Kot sem že omenil, bo letošnje leto bolj sušno investicijsko leto. To
pa ne pomeni, da s sodelavci ne bomo imeli dela. Vsa ostala dela in
naloge, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti, bomo uspešno opravljali.
Ob evropskem letu kulturne dediščine nehote pomislim, da letos
beležimo častitljivih 80 let, ko smo gradili in zgradili Kulturni
dom, ki je bil potem do danes, in je še, zibelka številnih dogajanj.
Ob tem se spomnim nekega razmišljanja, da če bo padlo veliko
snega, bo streha na domu popustila. Mar ni to trenutek, ko naj bi
(tudi) razglasitelj zavedanja kulturne vrednote vendarle podprl to
ohranitev.
Res je letošnje leto razglašeno za evropsko leto kulturne dediščine,
vendar to dejstvo še ne pomeni, da je za kulturno dediščino oziroma za
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zadeve, ki so zavarovane s kulturno dediščino (objekti, spomeniki,
oblačila, stroji, knjige, …) namenjenih tudi kaj ﬁnančnih vzpodbud za
njihovo ohranjanje in obnovo. Res je tudi, da se je naš Kulturni dom
pričel graditi leta 1938 in letos praznujemo 80-letnico nastanka objekta,
v katerem je tudi sedež naše občine. Objekt je že načel zob časa in je
potreben celovite prenove in adaptacije, za kar je pridobljeno tudi
Gradbeno dovoljenje. A se vsa prenova konča pri zagotovitvi ﬁnančne
konstrukcije. Kakšnih nepovratnih sredstev za takšne namene pa kot je
navedeno že v predhodnem odstavku, žal ni. Lastnih, proračunskih
sredstev tudi ta trenutek ni, tako da močno upamo, da bo streha na Domu
vzdržala še kakšno leto.
Začel se je čas občnih zborov, pregledov, ocen in sprejemanja načrtov, programov društev in klubov. Občina Komenda je bogata tako
po številu, kot po delu in dosežkih društev doma in izven občine. Na
rednem srečanju društev ob koncu leta ste med drugim rekli, naj
bodo društva prepoznavna tudi po obveščanju, dogajanjih, tudi o
občnih zborih. Se dogaja?
Predstavnikom društev in klubov ob novoletnem srečanju sem se zahvalil za njihovo delo, ki temelji na prostovoljstvu, se zahvalil za njihov
doprinos pri prepoznavanju naše občine izven naših meja in jih istočasno »pokaral«, naj ne bodo tako sramežljivi, da svoje delo in delo ter
dogajanja svojega društva ne predstavijo širši javnosti preko raznoraznih
medijev. Tudi obveščanje o svojem, našem delovanju je ena od nalog, ki
naj bi vsako društvo naredilo še močnejše, še bolj prepoznavno, ki bi
pripomoglo tudi k večjemu številu občank in občanov, ki bi morda želeli prostovoljno delati pod okriljem katerega od številnih društev. Prav
tako sem predstavnike društev in klubov opomnil, da je v skladu z veljavno zakonodajo o društvih, najvišji organ društva njihov Občni zbor,
ki mora vsako leto potrjevati ﬁnančno poslovanje. Zato bo tudi občinska
uprava v letošnjem letu zahtevala dokazila o sprejetih ﬁnančnih poročilih pred koriščenjem proračunskih sredstev, kajti društvo, ki nima potrjenega ﬁnančnega poslovanja za preteklo leto, uradno ne posluje v
skladu z zakoni (26. člen Zakona o društvih) in naj ne bi prejemalo
javnih sredstev. Občni zbori: ja, so se že začeli, tako sem do oddaje tega
prispevka bil že vabljen (in sem se ga tudi udeležil) na občni zbor KD
Godba Komenda. Nekateri to svojo dolžnost opravljajo redno vsako
leto, kaj kmalu po novem letu. Pričakujem, da bo večina občnih zborov
februarja in marca, ko poteče tudi rok za oddajo ﬁnančnih poročil na
AJPES.
Lep pozdrav.
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Kronika leta 2017
Živimo čas in ogromno se dogaja. Včasih
kar težko sledimo. Ko pa mine, je to vedno
prehitro in potem se zavemo: »Se je sploh
kaj zgodilo?« Zato je prav, da malo obnovimo dogodke v Občini Komenda v letu 2017
objavljene v Aplenci.
Ker je župan »glava« občine, nas je občane
Komende v vsaki številki nagovoril z ŽUPANOVO BESEDO in odgovarjal na aktualna
dogajanja v občini. Ni bilo malo dogodkov;
pomembnih, še bolj pomembnih, športnih,
kulturnih... V januarski številki je obljubil
TRUDILI SE BOMO, DA USTREŽEMO
VSEM ŽELJAM. Saj vemo, da to ni mogoče,
a poudarek aktivnosti je bil na dokončni izgradnji kohezijskega in komunalnega sistema.
Takoj po Novem letu je bila podpisana pogodba o izgradnji, pravzaprav o dogradnji Osnovne
šole in vrtca Komenda Moste.
Februarja je bilo objavljenih kar devet razpisov. Zima je kazala zobe, dela na infrastrukturi
pa so poskušali kar najhitreje izvajati.
Varčevanje je bilo pomembno, nekateri
stroški so se z odločitvijo Občinskega sveta
znižali kar za 30 %.
Uspešno je delovala Poslovna cona, kar bi
se moralo poznati tudi v zadolženosti občine.
Že v februarski številki so se priznali lepi
dosežki, bile pa so tudi »porodne« napake.
Zopet smo začeli govoriti o Domu za stare.
Medgeneracijsko društvo je bilo polno dejavno. Betonski objekt - ali komendska sramota v
središču vasi -stoji in čaka; kar pa še ne pomeni, da ni deležen velike pozornosti in prizadevanj v občinski upravi.

Gradnja za odvajanja in čiščenje odpadnih
vod v občini

V marcu je župan samozavestno
pričakoval oceno:
načrtovano - narejeno - končano!
Kazalci so bili
usmerjeni pozitivno, večina del
naj bi bilo končana do konca leta,
leto pa bo zahtevno, saj se težav
nikoli ne manjka.
Aprila je župan
razmišljal o težavah, a je bilo veliko dela opravljenega. V Poslovni Podpis pogodbe v začetku januarja za nadzidavo šole
coni so skoraj vse
površine dobile nove lastnike; veliko jih gradi mo, da bo tako tudi v 2018, minister za infraobjekte in obetajo se nova delovna mesta. Ne strukturo je zopet obljubil, da se bo povezava
samo novogradnje, skrb se namenja tudi ekolo- AC Želodnik-Vodice pričela graditi, a šele v
giji, pravilnemu odlaganju odpadkov in še ve- letu 2019. Upamo!
dno je preveč smeti v naravi. Težko se razume.
Folkloristi DU Komenda so zaplesali ob
Prvomajski praznik je Godba Komenda svoji 15. obletnici uspešnega delovanja in pripozdravila z glasbo. Cel mesec maj in Občinski pravili lepo plesno-kulturno prireditev. Nastopraznik 15. maja je prepoln dogodkov ob ob- pili so na vseh kmetijskih sejmih in imeli še
činskem prazniku. Šport in kultura si iz dneva mnogo drugih nastopov doma in na tujem.
v dan podajata roke, župan pa je zaželen na
Konjeniški klub Komenda vse leto aktivno
vseh prireditvah. Na slavnostni seji 15. maja je dela. Po vseh desetletjih delovanja so lahko
poudaril, da so gospodarili s skromnimi sred- zelo ponosni na svoje delo. Že dvaindvajseto
stvi. Podeljena so bila občinska priznanja leto po dva kmetijska sejma, spomladanski in
uspešnim športnikom in kulturnim delavcem jesenski, vedno polna presežkov in tri konjeniObčine Komenda. Z mislijo Imejmo se lepo, ške prireditve. Po vsem tem je Komenda prespoštujmo se, imejmo se radi je bil župan Sta- poznavna, da se vsakokrat za tri dneve spremenislav Poglajen povezovalni člen v našem in ni v središče dogajanja, trgovanja in zabave v
poslovnem življenju Komende. Organiziran je Sloveniji.
bil KLUB DIREKTORJEV POSLOVNE COGasilci so v občini Komenda najštevilnejše
NE KOMENDA . Če bodo vsi čutili pripadnost društvo in združujejo vse generacije. Njihovo
in povezanost s krajem, bo tudi skupen uspeh delo ima močan poudarek na izobraževanju in
boljši. Na skupnem šopku naj bo lep cvet, a kaj učenju kolektivnega dela z mladimi. Gonilna
ko je toliko administrativnih državnih pre- sila v gasilstvu v Gasilski zvezi Komenda so
prek.
predsednik GZ Jože Sušnik, poveljnik Slavko
Vse mesece smo morali biti občani strpni pri Poglajen in predsedniki oziroma poveljniki
zaporah cest. Dnevno se je stanje spreminjalo. gasilskih društev. Že takoj po novem letu, 14.
Zjutraj, ko si šel od doma po eni cesti, nisi januarja, je GZ Komenda izvedla pod vodmogel nazaj po isti. A izvajalci so zelo spretno stvom Romana Koncilije skupno vajo z namekombinirali dovoze in odvoze po ozkih ulicah, nom pripravljenosti in usposabljanja vseh vrst
da smo večinoma imeli ugoden dostop do do- gasilskih enot na objektu v Nasovčah. »Vaja je
ma. Malo pa smo morali biti tudi strpni, saj so pomembna tudi zato, da se pokažejo napake, iz
dela hitro napredovala. Za občino je pomem- njih se naučimo biti še boljši. Če si strokovno
ben vsak dogodek, dozidava šole in vrtca, nova usposobljen, si tudi pripravljen na resnične
fasada okna in vrata na Glavarjevi 104, vsak razmere,« pravi Roman Koncilija.
kilometer, in skupaj ogromno novo asfaltiranih
Udeležujejo se gasilskih tekmovanj doma in
cest, sprejem uspešnega športnika, gasilca na čez lužo. Zmagovalnega duha jim ne manjka.
svetovnem prvenstvu, polaganje temeljnega Pravijo, da je tudi nogomet dober za gasilsko
kamna novi stavbi, igral za otroke, prepoznav- kondicijo.
nost uspešnih podjetij v občini. Lahko smo
Resnično akcijo pa so imeli 21. junija v obzadovoljni stopili v jesenske dni, šolarji in vr- sežnem požaru v jami v Suhadolah. Gasilci so
tec so dobili nove prostore. Kmetijski sejem je hitro posredovali, pomagali so tudi Mengšani
že dvaindvajsetič odprl vrata in sejem je bil in Kamničani. Smrad zaradi odpadkov se je
presežek v vseh pogledih. December je mesec, širil, iskre so letele, bežali so štirinožni prebiko potegnemo črto pod dosežki in porazih v valci smetišča.
minulem letu. Župan je bil optimističen - NAJ
Katja Tabernik
DELAJO IZKUŠNJE NOV NAVDIH. Verjamenadaljevanje v naslednji številki
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DUTB pohvalila poslovanje PC Komenda

Predhodni postopek za pridobitev okoljskega soglasja – Označevanje ulic v PCK – Dokončana
prodaja zemljišč banke Intesa San Paolo – Novi kupci želijo v cono.
ANDREJ ŽALAR
Spoštovani gospod direktor. Leto, ki se je
pravkar poslovilo, je bilo živahno, tudi za
Poslovno cono Komenda. Kar nekajkrat
smo jo omenjali tudi z zapisi dogajanj
med letom v njej. Kako bi ga vi komentirali na začetku novega?
Pooblaščena okoljska družba IPSUM je v
začetku decembra vložila popolno dokumentacijo na Agencijo RS za okolje, za pričetek postopka za pridobitev okoljskega soglasja, za dobra 2.5 hektara zazidljivih
parcel na jugozahodnem delu cone. Ker je
Direktor Matic Romšak
bila vloga oddana s soglasjem Zavoda za
varstvo narave in ker so bili v coni v veliki
meri izvedeni vsi zahtevani okoljski ukrepi, v upravi cone upamo, da se

bo lahko v naslednjih mesecih pričela prodaja novih zemljišč. Za slednja
pričakujemo več kot 2.5 milijona kupnin, s katerimi bi lahko dolg do
komercialnih bank zmanjšali na milijon evrov.
Morate s tem v zvezi še kaj postoriti?
V prvih pomladnih mesecih nas čaka le še dokončna ureditev že obstoječih in novih nadomestnih habitatov. Pričetek prodaje zemljišč pa
pričakujemo optimistično. Končno ceno zemljišč bo sicer določil nadzorni svet družbe, vendar pa ta za komunalno opremljena zemljišča nikakor ne bo nižja od 100 evrov za kvadratni meter.
Večino vsake prejete kupnine pa bo PCK takoj nakazala upniku
DUTB, ki je pred novim letom pohvalil poslovanje cone za uspešno,
transparentno in zanesljivo.

Res je. Uprava se bo v drugi polovici leta lotila projekta označevanja
ulic v PCK. Idejni projekt je že narejen. Označevanje bo predvidoma
potekalo v rondojih in sicer z označevalnimi imeni, na katerih se bodo
poleg imen ulic, lahko, ob nadomestilu, pojavljali tudi logotipi posameznih družb, ki so v coni. Ob novi označitvi pa bomo v Upravi uveljavili
tudi odstranitev vseh nestandardnih označevalnih tabel, ki sedaj kažejo
pot do posameznih podjetij.
Načrtujete tudi prostor za bančne in poštne storitve?
Prve dni leta je bil dokončan tudi posel z italijanskimi lastniki Banke
Koper, ko je bilo prodano še zadnje zemljišče tujih lastnikov podjetju
MAPI PIPE. Iz slednjega posla je PCK že vknjižila še nekaj več kot
12.000 evrov izrednih prihodkov. Podpisali pa smo še dve posredniški
pogodbi za prodajo gospodarskega poslovnega objekta in za najem večjega poslovnega prostora v pritličju; primernega tudi za bančne in poštne storitve. Prav na postavitev teh dejavnosti tudi opozarja vse več
podjetij, ki že poslujejo v coni.
Omenili ste pričakovana dva hektara in pol dodatnih zemljišč. Kako
pa je trenutno, imate še kakšno prosto zemljišče?
Trenutno so na voljo le še štiri prosta zemljišča, za katera pa smo že
prejeli rezervacije oziroma so si kupci v preteklih letih ob nakupu izborili še odkupno pravico za zemljišča. Realizacija teh poslov je predvidena za leto 2018, smo se pa v zadnjih mesecih sestali z desetimi potencialnimi kupci, med katerimi je tudi uveljavljeno mednarodno podjetje.
Vse nove kupce smo uvrstili na seznam in bodo o pričetku prodaje obveščeni. Zadnje dni decembra pa je bila prodana še zadnja prosta parcela ob glavni cesti. Kupilo jo je podjetje KLP d.o.o.

Poslovna cona je postala res velika, poznana in »bogata« po številnih ﬁrmah. Pravzaprav je postala že kar domala nepregledna.

Novoletno srečanje - Direktor Poslovne cone Komenda Matic Romšak je povabil podjetnike v coni tudi na novoletno srečanje. S štajerskim
vinarjem Emilom Tropom so se ga udeležili iz ﬁrm Jeles, Šterk, Plastika
Virant, Dilex, Geopol in drugi. Pridružila pa sta se jim tudi župana Komende in Vodic. - A. Ž.
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Vsako soboto pri hipodromu
Tržnica v Komendi je ena pomembnejših občinskih pridobitev.

Vsako soboto se osem stalnih ponudnikov domačih pridelkov in izdelkov predstavi na Tržnici v Komendi. »Vsak začetek je težak. Ponudbe
ob sobotah med 8. in 12. uro bi bilo treba malo nadgraditi. Nekaj bi se
moralo dogajati,« razmišljajo Miha Repnik iz Suhadol, Štefan Borin iz
Mengša, Marjan Urbanija, vodja Orgličarske sekcije Mihaelovega sejma
v Mengšu, ko pri ponudniku kuhančka pri prvi tržnici ob poti hkrati

pritrjujejo, da je prestavitev tržnice z Gore v center, v Komendo dobra
odločitev.
Tudi stalni ponudniki: Kmetija Logar iz Vodic, Zavod Grunt iz Komende, Vinko Kimovec iz Vodic, Čebelarstvo Starovasnik s Komendske
Dobrave, Boštjan Jenko iz Cerkelj, Nada Cerar z Brega in Janez Petrič
s Podbočja se strinjajo, da je center z bolj dostopnim in velikim parkirnim prostorom sedaj veliko primernejši kot prej. Pa tudi tržnica vsako
soboto, da je ta prava odločitev.
Ponudba je že sedaj pestra: domača, tudi sveža zelenjava, domače
mesnine, zaseka, domače kislo zelje in repa, z Zavoda Grunt domači
mlečni izdelki, testenine, marmelade, piškoti, sokovi, suha zelenjava, pa
različne vrste pravega slovenskega medu, pri sosedu pa domači kruh,
različne moke, kaša, različna olja, pa tudi vina s Primorske na vogalu.
Skratka, prava, lepo založena tržnica.
Seveda se novost »ne prime« čez noč. Bo pa čas zagotovo prinesel in
potrdil prepoznavnost in obisk. Morda bi lokalček z okrepčilom, s kavico tudi popestril sobotno dopoldne na tržnici. Pa seveda: Komenda ima
godbo, mažoretke, hipodrom za konjeniška dogajanja, številna društva
od nogometa naprej… Lahko bi se veliko dogajalo za popestritev sobotnih dopoldnevov ob in pri tržnici.
Andrej Žalar

Koline - dediščina domačega praznika
Med kar lepim številom ohranjanja nekdanjih dogajanj in običajev, ki
jih dosledno predstavlja Turistično društvo Komenda, so tudi Koline.

Bil je to nekdaj delovni
domači praznik na vasi.
Pred devetimi leti ga je
na Podborštu v današnjem
Lončarjevem
muzeju oživil Janez
Lončar. Potem se je
prireditev preselila na
Koželjevo domačijo na
Gori, kjer društvo s
člani in predsednikom
Vidom Koritnikom nadaljuje tradicijo. Tudi letos januarja so pripravili člani društva Koline za
mlade in stare.

V Mravljišču se dogaja
Bilo je tudi županovo srečanje z društvi ob koncu leta.
majev, peki piškotov in ob božični čajanki, ko smo gledali risanke, se
posladkali s piškoti, čajem in zaplesali ob glasbi. Naši kuharji so sklenili prvo sezono Petkovih kuharij. Pripravlja se že druga, ki bo 2. februarja in bo spet zadišalo v Mravljišču.
Na zabavnem večeru smo pogrešali predvsem osnovnošolce. Pridružili pa so se nam tisti najbolj zvesti in uživali smo ob dobri glasbi, hrani in
soku. Januarja pa so se že začele ustvarjalne delavnice Čire Čare, lokostrelstvo, praznovanja rojstnih dnevov, s Turističnim društvom pripravljamo Pustovanje na prostoru pri Tržnici, načrtujemo pa tudi počitniško
varstvo med zimskimi počitnicami. Več na naši spletni in FB strani.

V Mravljišče je 20. decembra župan povabil predstavnike društev in
klubov. Ob zahvali in dobrih željah za leto 2018 je omenil tudi pomembnost delovanja in obveščanje v društvih.
December je bil res bogat mesec. Obiskali so nas trije dobri možje in
nas bogato obdarili. Tudi pri nas se je dogajalo, saj smo v Mravljišču
imeli kar nekaj zanimivih delavnic, ena je bila tudi na novi tržnici v
Komendi. Bilo pa je v naših prostorih tudi srečanje društev, ko jih župan
vsako leto decembra povabi na pogovor ob koncu leta.
Kaj vse pa smo počeli? Otroci so uživali v izdelavi namiznih aranž-
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Poznano ime - ALEŠ MARINKO

ANDREJ ŽALAR

Ko imajo mladi čas le za nogomet
Šestdeset let je Nogometni klub že poznano ime v Komendi. Danes je v njem prek 200 mladih, ki
nimajo časa misliti »na ulico«.

Aleš Marinko

Spominjam se, da je kmalu, ko ste prišli
v NK Komenda, ta stopil v 3. SNL.
»Takrat sem bil predsednik prvo oziroma drugo leto. Zadali smo si tri cilje: uvrstitev v tretjo slovensko nogometno ligo, da postane NK
najštevilčnejši športni kolektiv, ureditev infrastrukture. Prvi in drugi cilj
smo uresničili, infrastruktura pa se
tudi postopoma ureja.«

»Včasih so bili katastrofalni. NK je imel zelo mačehovski odnos. V zadnjem času se zadeva popravlja. Dobili smo pomožno igrišče, razsvetljavo na obeh igriščih. V letošnji sezoni bomo imeli tudi umetno travo,
razgrnitev prostorskega plana za izgradnjo stadiona. Kaže, da se bo NK
uvrstil na raven, na kakršni se danes nastopa.«

In kje ste danes?
»Tekmovalno smo v 3. SNL. V občini
pa klub pomeni sredino za vse fante
in dekleta, ki se želijo ukvarjati z nogometom.«

Imate kar precej sponzorjev, podpornikov.
»Moje načelo je, da se dobro vedno vrača z dobrim. Če deluješ s srcem,
tudi ljudje, kjer deluješ, to prepoznajo.«

Kako delujete?
»Največja spodbuda je vpis naših najmlajših v vrtčevske programe.«
Dosegate lepe rezultate pri vzgoji, pri zanimanju za nogomet.
»Če prištejemo vse otroke v krožkih in vrtcih, nas je prek dve sto. Ja,
naše poslanstvo s trenerji, je vzgoja nogometašev. Največje veselje namreč je, če pride v NK sedemletnik, potem pa vztraja do konca srednje
šole. To je največja nagrada.«
Vzgojili ste nogometaša Žiniča. Imate pa tudi nogometaše, ki niso iz
naše občine.
»Ko govorimo o članski ekipi, vsaka višja stopnja terja določeno kvaliteto in klubi sami z domačimi nogometaši težko igrajo na višjih ravneh.
V mlajših selekcijah U7 do U19, vsaka šteje od 10–20 članov, in v
krožkih Komenda, Vodice, je prek 90 % domačih nogometašev. V vrtčevskih programih so trenerji z licenco, skratka športni strokovnjaki.«
Kakšni pa so v Komendi pogoji za nogomet?

S kolesi čez Hochtor

Že leta 2010 sva kolesarska navdušenca Franci Groznik in Peter Pibernik šla pogledat ledenik pod Veliki Klek, letos pa sva želela videti še
prelaz Hochtor (2054 m) v avstrijskih Alpah in občudovati okoliške
tritisočake.
Na zahtevno krožno turo čez šest visokih prelazov (Ljubelj, Turracher
hohe, Obertauern, Hochtor, Iselbergpass, Gailberg) sva se že od pomladi
dobro pripravljala. Za okrog 620 km dolgo pot z več kot 8000 višinskih
metrov sva imela na voljo samo štiri dni časa, zato sva pričakovala naporno kolesarjenje. Prvo etapo sva začela v zmernem tempu, ker se je
bilo potrebno navaditi na precejšnjo dodatno težo v torbah, kjer je bilo
poleg hrane za prvi dan, kuhalnika, posode, toplih oblačil, spalk in šotora
še nekaj nujnih stvari. Po prvem delu čez Ljubelj je sledil spust do Celovca in panoramska vožnja ob Vrbskem jezeru. Ustavila sva se šele pod
prelazom Turracher hohe, ker sta vročina in utrujenost že naredila svoje.
Našla sva prijeten prostorček v senci ob potočku, kjer sva se nekoliko
osvežila in se spočila. Pričakovala sva hud klanec. Ko pa sva se peljala
mimo table, ki je označevala 23-odstotni naklon, kar nisva verjela, da ga
bova uspela prepeljati. S skrajnimi močmi je uspelo in po postanku ob
jezeru sva uživala v spustu v dolino. Črni oblaki niso obetali nič dobrega.
V zadnjem trenutku sva našla zatočišče in si skuhala večerjo. Naslednje
mrzlo jutro z meglicami sva se morala topleje obleči. Strm in dolg klanec
na prelaz Obertauern naju je dobro razgrel, na vrhu pa je sonce obsijalo
okoliška smučišča, ki so bila lepo zelena. V mondenem Flachau sva si
privoščila daljši počitek, potem pa sva po desetih kilometrih vožnje v
breg ugotovila, da sva zavila v napačno dolino. Ni bilo druge kot nazaj in
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Ja, 60 let je, od kar deluje NK. V preteklih letih ni bil ravno na
primerni ravni. Kako boste obeležili šest desetletij?
»Najprej zgrajeno igrišče z umetno travo, ki jo že imamo. Potem bomo
praznovali.«

Želja je nogometno igrišče?
»Da, želja je stadion. In ko bo, bo tudi moje poslanstvo v klubu končano.«
Poznano je tudi sodelovanje kluba s Sv. Martinom na Hrvaškem.
Kaj vas veže na to sodelovanje?
»Naš občan Drago Žinič je iz Sv. Martina pri slovenski meji. Pred desetimi leti je bila prijateljska tekma, kar je do danes preraslo v medobčinsko sodelovanje na športnem, gospodarskem področju. Ob tem pa je
zanimivo, da imajo v Sv. Martinu veliko boljše pogoje za nogomet kot
v Komendi, čeprav je veliko manjši od Komende. Bolj je podoben
Domžalam; ima pa le 3000 prebivalcev.«
Kaj pa vaš prosti čas?
Poleg nogometa so to morje, ribolov, potapljanje.
Ste tudi občinski svetnik, politik?
»Včasih pravijo, da politika in šport ne gresta skupaj. Mislim, da gresta,
saj imamo politiki določena poznanstva, znanja. Ne nazadnje pa vsi
občinski svetniki delujejo v določenih društvih in klubih.«
Nogometni klub Komenda še naprej poslanstvo mladim.

nato po pravi dolini reke Salzah. Proti večeru sva že zavila na Hochalpenstarsse, ki vodi proti Velikemu Kleku. Spalke sva razgrnila v starem
seniku. Jutranje rosenje sva prevedrila ob kavi v kavarni, potem pa mimo
cestninske postaje, kjer za kolesarje ni cestnine, močno pritisnila na pedala. Po dobri uri vzpona oblak nad nama ni več držal vode, zato sva
zapeljala pod streho pred prodajalno spominkov. Veter je kmalu pregnal
oblake in do vrha se je cesta posušila. Sonce je pokukalo izza oblakov,
zato sva zavila še na razgledno točko Edelweissspitze. Ni nama bilo žal.
Spust v dolino je bil adrenalinski in nepozaben. Do Ziljske doline sva
premagala še dva prelaza in
postavila šotor ob potoku. Do
doma je bilo še 180 km brez
večjih vzponov. Kilometri na
lepi kolesarski stezi ob Zilji so
hitro minevali. Daljši postanek
v Ratečah pri Žerjavu, sirovi
štruklji in vrček hladne pijače
je pomagalo, da sva ob petih
popoldne že parkirala kolesa v
domači garaži.
Stiski rok, objemi in čestitke
najbližjih so bili pravi balzam
za dušo in priznanje, da se veselijo z nama.
Peter Pibernik

Aplenca
IZ POSLANSKE PISARNE

POLITIKA

Imamo gospodarski program za
razvojni preboj Slovenije

Matej Tonin, poslanec
V začetku januarja je Klub slovenskih podjetnikov pripravil posebno
srečanje, na katerem je predstavil zahteve za izboljšanje poslovnega
okolja. Organizirano je bilo tudi srečanje vodstva kluba in predstavnikov
političnih strank. Marjan Batagelj in Igor Akrapovič sta predstavila
program kluba, z željo da bi ga prihodnja ali sedanja vlada v čim večji
meri uresničila. Ponovno se je pokazalo, da je NSi edina politična
stranka, ki ima jasno vizijo in konkretne rešitve za nov gospodarski
preboj.
V NSi želimo vzpostaviti socialno tržno gospodarstvo, ki državljanom
zagotavlja delovna mesta z dovolj visokimi plačami, da človeku omo-

IZ POSLANSKE PISARNE

Julijana Bizjak Mlakar, poslanka
VIŠINA POKOJNINE
do 450,00 EUR
od 450,01 EUR do 550,00 EUR
od 550,01 EUR do 650,00 EUR
od 650,01 EUR do 780,00 EUR
nad 780,01 EUR
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gočajo dostojno in kvalitetno življenje. Leta 2014 je časnik Finance
zapisal, da ima NSi najboljši gospodarski program. Stroka je takrat
ocenila, da imamo razdelan in realen gospodarski program, ki bi ga veljalo čim prej udejanjiti, saj bi pomembno prispeval k razvoju Slovenije.
Nadaljevanje zgodbe poznate. Cerar nas je povabil v vlado, Erjavec pa
je pogojeval svoj vstop vanjo z našo odsotnostjo. Cerar se je raje odločil
za Erjavca in nemudoma je bilo jasno, da to pomeni blokado vseh resnih
reform oziroma sprememb nedelujočih družbenih podsistemov. Vseeno
nas to ni uspavalo. Nismo mirovali. Od leta 2014 smo vložili več kot 30
zakonov. Z vsemi smo zasledovali naš program. Žal so bili sprejeti samo
trije. S konkretnimi rešitvami smo se lotili treh ključnih izzivov, ki čakajo Slovenijo v prihodnjih desetih letih: negativne demografske trende,
nespodbudno poslovno okolje in visok javni dolg. Če želimo kot narod
preživeti, potem je jasno, da potrebujemo več rojstev. Če želimo več
bolje plačanih delovnih mest, potem moramo izboljšati poslovno okolje.
Nižji davki, enostavni postopki in odprto gospodarstvo so naše smernice. Zaradi našega razdelanega programa napadi prihajajo z vseh strani.
Vedno je najlažje napasti tistega, ki ima vsebino in predloge rešitev in
mu na čelo lepiti neresnične etikete. Veliko težje bi moralo biti tistim, ki
programa nimajo. Zato pa imajo parole, ki se lepo slišijo. Žal se od njih
ne da živeti.
Samo pritoževanje, ki je sicer zelo popularno, nam tudi ne bo pomagalo. Potrebno je ukrepati! Za izboljšanje življenjskih razmer za vse
državljane je potrebno narediti jasen načrt in ga nato tudi izvajati. In
prav to želimo povedati z našim konkretnim gospodarskim programom.
Dobra delovna mesta so še vedno najboljša socialna politika.
MATEJ TONIN, poslanec

DeSUS izpolnjuje obljube
Tako kot lansko leto bo
tudi v letu 2018 »upokojenski regres« oz. letni
dodatek izplačan v petih
razredih glede na višino
pokojnine. Tak pristop
ocenjujemo v stranki DeSUS kot najbolj solidaren
in socialno pravičnejši.
Za letni dodatek, ki bo
izplačan v letu 2018, smo
v koaliciji s težavo izpogajali 140 milijonov
evrov, kar je za 13 milijonov evrov več kot v
predhodnem letu. Zato
bodo upokojenci letos
prejeli višji letni dodatek,
kot so ga prejeli v letu
2017. Glejte tabelo!
ZNESEK LETNEGA DODATKA
v l. 2018
410,00 EUR
270,00 EUR
210,00 EUR
160,00 EUR
100,00 EUR

Ne zdi se nam prav, če bi upokojenec s 451 evri pokojnine prejel
enako višino letnega dodatka kot tisti z 2.500 evri pokojnine, kot je to

predlagala poslanka Alenka Bratušek. To pojasnjujem, ker so glede letnega dodatka s strani gospe Bratušek in njene stranke po družbenih
omrežjih krožile dezinformacije. Pripravili so amandma, s katerim bi
sredstva za letni dodatek razdelili le v dva razreda, ogromno število
najrevnejših upokojencev pa bi prikrajšali za 140 evrov letnega dodatka.
To za nas ni sprejemljivo, saj menimo, da je treba z letnim dodatkom
bolj pomagati tistim z nižjimi pokojninami.
Naj spomnim, da še vedno veliko starejših živi pod pragom revščine.
Prizadevamo si, da najprej pomagamo najrevnejšim. Minimalne pokojnine za polno delovno dobo smo uspeli zvišati na 500 evrov, s čimer
smo omogočili boljše življenje več kot 52.600 upokojencem. Zavedamo
pa se, da ta korak še ni zadosten, saj za polno delovno dobo ne bi smelo
biti pokojnine nižje od praga tveganja revščine.
Prav tako smo za leto 2018 poleg redne uskladitve vseh pokojnin v
koaliciji izpogajali še izredno uskladitev vseh pokojnin. Januarja letos
bo tako redna uskladitev pokojnin za predvidoma 2,2% pokojnin, aprila
letos pa izredna uskladitev še za 1,1% pokojnin. V kolikor stranka DeSUS ne bi bila v koaliciji, kjer se trdo pogaja za boljše življenje vseh
generacij, bi bile dobrobiti gospodarske rasti deležne predvsem elite.
V stranki DeSUS zahtevamo tudi prenehanje varčevanja na račun
upokojencev. Nepravično je, da bi bile pokojnine, ki so bile zamrznjene
zaradi ﬁnančne krize, še vedno zamrznjene tudi v obdobjih, ko gre
gospodarstvu dobro. Zato smo decembra 2017 v parlamentarni postopek vložili zakon, s katerim bi odpravili prikrajšanje upokojencev do
leta 2022, ko bi se po predlaganem zakonu pokojnine poleg rednega
usklajevanja usklajevale še izredno. Tako bi pokojnine dvignili na raven, kot če preteklih zamrznitev pokojnin ne bi bilo. V kolikor parlament v sedanji sestavi tega zakona ne bo želel potrditi, bo DeSUS po
parlamentarnih volitvah s sprejemom tega zakona pogojeval svoj vstop
v novo koalicijo.
Mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka
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Kamniški in komendski
krščanski demokrati
združili moči
Nasovčanom omejitev in prehod,
Moščanom in Suhadolcem dodatni
semafor?
V stranki SMC se še nadalje trudimo, da bi iz državnega proračuna dobili kos pogače tudi v našo občino oz. da se skušajo razrešiti problemi,
ki motijo naše občane.
Z županom Stanislavom Poglajnom sva se 17.1. 2018 v Ljubljani sestala z vodstvom Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Tema:
odprte zadeve na področju občine Komenda. Sestanek naj bi bil že v
letu 2017 z državnim sekretarjem Juretom Lebnom iz Ministrstva za
infrastrukturo, a se je zaradi prezasedenosti slednjega nekaj časa prestavljal, potem pa je bil odstopljen DRSI-ju.
Na sestanku je bilo govora o izgradnji obvoznice od Vodic do občinske meje, glede nadaljevanja skozi občino Komenda pa se bo potrebno
sestati s predstavniki DARS-a in Direktorata za kopenski promet. Predstavnike DRSI sem seznanil s problemom krajanov Nasovč: na preveliko (dovoljeno) hitrost na državni cesti, predvsem v smeri Lahovče –
Komenda in na pomanjkljivo signalizacijo pred križiščem za vas
Nasovče (ni prometnega znaka), izražena pa je bila tudi želja po prehodu
za pešce med obema avtobusnima postajama.
Za križišče pred Tušem so že pripravljeni načrti za sanacijo, vendar
sem vztrajal, da je potrebno postaviti semafor za vozila iz smeri Suhadol
in trgovine Tuš. Vsi predlogi so bili zabeleženi, o rešitvah pa se bodo
odločili po predhodnem ogledu na samem terenu.
Tudi to smo počeli…
Za nami je kar uspešno leto. Poleg aktivnosti, s katerimi smo občane
v preteklosti že obvestili, smo v lanskem letu donirali sredstva za tekmovalni ekipi dveh osnovnih šol, katerih učenci so se udeležili tekmovanj v tujini. Izvedli pa smo tudi uspešno akcijo zbiranja otroških knjig
za osnovno šolo Škoﬂjica na Lavrici. Zbrali smo preko 100 knjig ob
veliki podpori Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.
Roman Grošelj
SMC lokalni odbor Kamnik - Komenda

V soboto, 13. januarja 2018, je v dvorani PGD Križ potekala prva skupna seja občinskega odbora NSi Kamnik in občinskega odbora NSi
Komenda, na kateri so predstavniki krščanskih demokratov iz obeh občin skupaj razpravljali o minulem letu ter o načrtih za prihodnost.
Pogovarjali smo se na osnovi podatkov, dejstev in strokovnih analiz,
zato smo v svoji sredi gostili strokovnjaka za analizo podatkov in informatiko, g. Francija Medica, ki je predstavil primerjalno analizo volilnih
rezultatov in volilne udeležbe v kamniško-komendskem volilnem
okraju. Vodja poslanske skupine NSi, mag. Matej Tonin, je predstavil
najnovejšo javnomnenjsko raziskavo. Podatki kažejo, da se je NSi v
Kamniku in Komendi utrdila na 15 %, kar je dobra spodbuda za prihodnost. Dogovorili smo se, da se bosta odbora tudi v prihodnje sestajala
na skupnih sejah in si tako izmenjevala informacije, predvsem pa združila moči, da bi potrebe ljudi čim bolj učinkovito prenašala do obeh
občinskih svetov in tudi v parlament.
Srečanje se je v Pizzeriji hram Gorjan nato nadaljevalo v obliki ponovoletne večerje, ki pa je bila letos bolj delovno obarvana. Sicer pa smo
se ob dobri hrani in pijači družili ter pogovarjali o najrazličnejših osebnih in družbenih temah.
Primož Zupan,
tajnik OO NSi Kamnik in OO NSi Komenda

V družini sem doma
Stranka Glas za
otroke in družine meni, da je
družina temelj
vsake družbe.
Spomnim se, ko
sem kot osnovnošolka pri pouku Temelji socialistične morale
bila zgrožena,
ko so nam pripovedovali, da bo otroke vzgajala družba, za kar bodo oblikovali posebne skupnosti. Kar nekaj let sem potrebovala, da sem se otresla strahu, da
mi bo morda preprečeno imeti družino oziroma, da mi bodo otroke
vzeli, če jih bom imela. Današnja ideologija, ki se nam jo vsiljuje prek
vseh por družbe, pa udejanja tisto, česar sem se kot otrok bala. Želi se
razvrednotiti družino.
Stranka Glas za otroke in družine si prizadeva za vrednoto družine
kot skupnosti očeta, matere in otrok, če so zakonskemu paru dani, za
njeno spoštovanje in ustvarjanje pogojev zanjo. Slovenija spada med
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države, ki zakonske zveze med moškim in žensko ne ščiti dovolj, kar je
razvidno po tem, da se v zakonski zvezi rodi vse manj otrok. Narašča pa
tudi želja po lagodnem življenju in se ljudje tudi zaradi tega ne odločajo
niti za zakon, niti za otroke. Narašča tudi neplodnost, kar že več kot
petini parov onemogoča imeti otroke.
Otrokom želimo, da bi imeli toplo in prijetno družino. Raziskave so
pokazale, da je najbolj odločilna za rojstvo prvega otroka resnična želja
imeti otroke. Današnja potrošniška družba in ukrepi države, so ustvarili
ozračje, ki ljudi odvrača, da bi mladi imeli otroke, s tem prevzemali
odgovornost, se marsičemu tudi odpovedali. Taka miselnost, ki jo dihajo naši mladi z družbenimi trendi, jim jemlje naravno željo po najvišji
kreativnosti in sodelovanju s Stvarnikom pri dajanju novega življenja.
Ohranitev družine je naš osrednji cilj in je v dobro celotne družbe. Posebno bogastvo so stari starši, tudi prastarši so del družine. Čeprav ne
bivajo pod isto streho, je njihova vloga neprecenljiva. V družini se učimo osnovnih veščin za življenje, se brusimo med seboj, predvsem pa
imamo zaslombo, varen pristanek, kjer nas nekdo razume in nas ima
brezpogojno rad. V družini smo doma. Vabim vse, ki bi si želeli prizadevati za te vrednote, da mi pišete: marta.ciraj@gmail.com.
dr. Marta Ciraj
Članica Sveta stranke Glas za otroke in družine

Aplenca
DR. MARKO ŽEROVNIK
IN IVAN SELAN
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Vrhunska kartografa iz Komende

»V Aplenci smo Ivana
Selana iz Suhadol že
dodobra spoznali. Pa
smo ga res? Žal imam
premnogokrat občutek, da kar preveč Komendčanov ne pozna
zapuščine in vrednote,
ki nam jo je dal Ivan
Selan,« pravi dr. Marko Žerovnik.
V Komendi, v »Špitalu«, imamo njegovo
stalno spominsko razstavo; pravi mali muzejček.
Čez leto ga obišče kar
nekaj šolskih in tudi odraslih skupin. Morda pa
premalo
domačinov.
Največ zaslug, da je
ostalo vsaj nekaj ohraDr. Marko Žerovnik
njenega pribora za delo,
za risanje zemljevidov,
ima vsekakor dr. Marko Žerovnik, prijatelj in sodelavec samouka, a vrhunskega kartografa Ivana Selana.
Marko Žerovnik je bil v letih, ko so Selanu že pojenjale moči in

energija za delo, Selanov zvesti pomočnik, in na koncu je zadnje Selanovo delo tudi dokončal. Kot radi rečemo, da je v vsaki slabi stvari tudi
nekaj dobrega, se je tudi tu končalo tako, saj je Marko Žerovnik nekaj
zemljevidov pripomočkov za delo ohranil in obvaroval pred uničenjem.
Ob 100- letnici Selanovega rojstva je bila ob podpori občine Komenda v prostorih »Špitala« postavljena in urejena spominska soba Ivana
Selana, pri katerem se je dr. Marko Žerovnik z vso predanostjo posvetil
izpeljavi tega projekta in takrat s svojo lastnino omogočil odprtje malega, a izvrstnega muzejčka. Pripravil in uredil je vse gradivo, zemljevide,
pribor in fotokopirano dokumentacijo Selanovega dela, življenja in časopisnih dokazil o tem, kako je bil Selan cenjen že v naši prejšnji domovini Jugoslaviji. Idejno je tudi zastavil postavitev razstave, pohištvo in
vitrine z eksponati. Karel Bricelj in podpisana pa sta pri postavitvi razstave plodno sodelovala. Razstavo smo si zamislili tako, da si lahko
obiskovalec ob eksponatu sam razstavo podrobno ogleda.
V zadnji številki Aplence in v Modrih novicah je bil že objavili kratek zapis o podaritvi in predaji dr. Marka Žerovnika razstavljenih eksponatov Občini Komenda, kjer je bila s pogodbo tudi overjena primopredaja vsega inventarja, neprecenljive, prave muzejske vrednosti.
Popisan je bil tudi ves inventar, ki ni malo. Žal smo morali razstavo iz
dveh prostorov skrčiti v en prostor, a mislim, da je kljub temu zelo lepo
postavljena.
Pomembnost in velikost razstave, ki jo ima na skrbi Turistično društvo
Komenda (je tudi naslov za obisk in ogled) potrjuje ne nazadnje tudi
popisani inventar v objavi.

Razstavljeno v Selanovi spominski sobi v Komendi
1. Ivan Selan, star 17 let. Fotograﬁja je iz leta 1917.
2. Življenjepis Ivana Selana. Napisal ga je njegov sin Slavko 1. decembra 1993 (kopija).
3. Življenjepis Ivana Selana s poudarkom na njegovem kartografskem
delu. Slovenski biografski
4. leksikon, 4. zvezek, str. 279 in 280, Ljubljana 1967, Bohinec Valter
(kopija).
5. Kratek življenjepis Ivana Selana. Enciklopedija Slovenije, št. 10,
Ljubljana 1997, Žerovnik MMarko, Svetik Peter (kopija).
6. Osmrtnica Ivana Selana. Dnevnik, 1. 10. 1981 (original).
7. Ivan Selan pri delovni mizi v Suhadolah (fotograﬁja).
8. Janez (Ivan) Selan z učenci 3. razreda ljudske šole na Ježici v šolskem
letu 1911/12, označen je s križcem (kopija fotograﬁje).
9. Odpustnica (spričevalo) o končani ljudski šoli v Komendi leta 1916
(kopija originala).
10. Pogovor s kartografom Ivanom Selanom. Prvo klasje, Posebna številka: Iz naših krajev, 1978/79 (kopija).
11. Ivan Selan ob nedokončanem modelu reliefa severnega dela Vzhodnih Julijskih Alp (kopija fotograﬁje).
12. Portret Ivana Selana iz leta 1937 (fotograﬁja).
13. Ivan Selan z ženo Katarino, rojeno Uranič (kopija fotograﬁje).
14. Ivan Selan v Kragujevcu, kjer je leta 1923/24 služil devetmesečni
vojaški rok (kopija fotograﬁje)
15. Ivan Selan v Kragujevcu kot vojaški bolničar (kopija fotograﬁje).
16. Pismo Ivana Selana, poslano Marku Žerovniku 16. marca 1954 v
Bačko Topolo, kjer je služil vojaški rok (kopija originala).
17. Portret Ivana Selana okoli leta 1965 (fotograﬁja).
18. Relief (maketa) Kamnika iz leta 1937. Čez štiri leta je bil ta Selanov
izdelek razstavljen v Ljubljani (kopija fotograﬁje).
19. Perspektivni reliefni zemljevid kamniškega in domžalskega okoliša.
V sodelovanju s slikarjem Ivanom Marinškom s Pšate ga je izdelal
Ivan Selan leta 1962. Original je brez imenoslovja in tudi natisnjen ni
bil. Kje je, ni znano (kopija iz Kamniškega občana, marec 1962).
20. Ivan Selan ob perspektivnem reliefnem zemljevidu kamniškega in
domžalskega okoliša leta 1962 (kopija fotograﬁje).
21. Ivan Selan izdeluje splošnogeografski zemljevid Slovenije v merilu

1 : 150.000. Zaradi smrti 29. septembra 1981 zemljevida ni dokončal.
Na Selanovo željo ga je dobro leto in pol za tem po njegovi zasnovi
dokončal dr. Marko Žerovnik (kopija fotograﬁje).
22. Delovna soba Ivana Selana. Zaradi higroskopičnosti papirja, na katerega je risal, je vzdrževal v relativno hladni sobi izenačeno temperaturo in vlago (kopija fotograﬁje).
23. Ivan Selan se je leta 1954 kot član Geografskega društva Slovenije
udeležil v Ohridu II. kongresa jugoslovanskih geografov. Levo od
njega je prof. dr. Valter Bohinec, desno pa prof. France Planina (fotograﬁja).
24. Tlorisni pogled na Kranj in okolico, merilo 1 : 2.000. Selan risbe ni
datiral (kopija barvnega originala).
25. Kmečka peč je Selanu pozimi le občasno ogrevala sobo (kopija fotograﬁje).
26. Ivan Selan popravlja reprodukcijski original zemljevida Slovenije v
merilu 1 : 150.000 kar v tiskarni »Ljudske pravice« v Ljubljani leta
1976 (kopija fotograﬁje).
27. Graﬁčno merilo na pavs papirju. Selan je merilo narisal v isti velikosti, kot je bilo pozneje natisnjeno na zemljevidu v merilu 1 : 150.000
(original).
28. Slovenski kartograf Ivan Selan. Tovariš, 21. oktober 1949 (kopija).
29. Križem kražem po Gorenjskem. Relief mesta Kamnika se je vrnil na
svoje mesto. Gorenjski glas, september 1952 (kopija).
30. Geograf naivac. Globus, 21. januar 1962 (kopija).
31. Kajpak, kartograf in kmet. Mladina, 20. februar 1967 (kopija).
32. Kopija bankovca za 100 din, ki ga je v letu 1928 ponaredil Ivan
Selan – obe strani (kopija originala).
33. Brez šole strokovnjak. TT, 14. oktober 1954 (kopija).
34. Nazorna podoba Slovenije. Slovenski poročevalec, 26. maj 1954
(kopija).
35. Kmet – znameniti kartograf. Primorske novice, 7. februar 1962
(kopija).
36. Ivan Selan – kartograf. Gorenjski glas, 7. januar 1970 (kopija).
37. Mož, ki riše zemljevide. Pionir, 1975/76 (kopija).
38. Seljak iz enciklopedije. Arena, 30. junij 1977 (kopija).
nadaljevanje na nasledni strani
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nadaljevanje iz prejšnje strani
39. Kmet iz enciklopedije. Nedeljski dnevnik, 26. februar 1978 (kopija).
40. Turistično društvo Kranj (8. zapis). Gorenjski glas, 13. oktober 1978
(kopija).
Risarsko orodje in pripomočki, s katerimi je med drugim Ivan
Selan ustvaril remek kartografska dela
1. Pelikan Graphos kpl (60 peres, 2 držali in 3 rezervni jezički za držalo)
2. 6 stekleničk Leonhardi z barvnimi tuši (rabljeno)
3. Tekočina v steklenički za ﬁksiranje (rabljeno)
4. Cevka za ﬁksir
5. Kos kitajskega tuša v trdni obliki
6. Steklena posoda za ribanje kitajskega tuša
7. Okrogla steklena posodica
8. 2 tubi rjavkastordeče barve za ploskovno prekrivanje (»dekanje«)
9. Porcelanska posodica za mešanje barv
10. 2 čopiča
11. 2 kovinski pinceti
12. Šestilo (»nulcirkel«) v etuiju
13. Usnjena puščica
14. Šestilo za risanje krogov
15. Šestilo za označevanje razdalj
16. 2 šestili za risanje linij
17. Šestilo za risanje dvojnih linij
18. 5 večjih strugal (»šabarjev«)
19. 16 manjših strugal (»šabarjev«)
20. Posoda z večjim številom raznih grafos peres
21. 4 posodice z večjim številom raznih redis peres
22. Posodica s kovinskimi peresnimi strugali (»šabarji«)
23. 3 kovinske sponke
24. 4 plastične sponke
25. Razna strugala (»šabarji«) v krilni kovinski škatlici
26. 4 manjša držala s tankimi – damskimi peresi
27. Kovinsko stojalo kot držalo za peresa
28. 2 manjši in 1 večje držalo za peresa
29. 7 različnih radirk
30. Kovinsko držalo z radirko
31. Različna redis peresa v plastični škatlici
32. 4 različno debeli in oblikovani svinčniki
33. 16 okroglih plastičnih posodic različno debelih minic
34. 12 oglatih plastičnih in papirnatih posodic z različno debelimi
minicami
35. 3 držala za različno debele minice
36. 3 navadni uporabljeni svinčniki
37. 6 okroglih kartonskih držal za razmaz graﬁčnega nanosa pri senčenju
38. 5 različnih šablon za pisanje
39. 2 etuija za shranjevanje šablon za pisanje
40. Barvni svinčnik (ﬂomaster) Rotocolor
41. Modra žarnica
42. 7 tub tuša Pelikan, postavljenih v plastični posodi
43. Škatla za tuš Pelikan
44. 30 cm dolgo plastično ravnilo z geometrijskimi liki
45. Plastična šablona za risanje krogov
46. Plastični krivuljnik
47. Kovinski kompas
48. Tuba s črnim tušem Stadler
49. 7 različno oblikovanih malih pil v etuiju
50. Mala trikotna pila z lesenim držalom
51. Okrogli kovinski termometer z lesenim podstavkom
52. Štirioglata kovinska mrežica z ročajem
53. Štirioglata vdolbena kovinska mrežica z ročajem
54. Mali kovinski primež
55. 4 štirioglate kovinske uteži različnih velikosti
56. Nož za rezanje papirja
57. Okrogel kovinski meter
58. 20-centimetrsko dvostransko papirnato merilo
59. Transverzalno merilo 1 : 1.000
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60. Transverzalno merilo 1 : 2.880
61. Kovinsko distančno merilo
62. Mali čopič za odstranjevanje smeti
63. Steklenec za ostrenje svinčnikov na držalu
64. Kamen za ﬁno in srednje grobo brušenje peres
65. Kamen za grobo brušenje peres
66. 12 podolgovatih kartonskih meril različnih sorazmerij
67. 5 britvic (»žiletk«)
68. 5 strugal (»šabarjev«)
69. 2 šilčka za ostrenje svinčnikov in minic
70. 14 kosov štirioglate bele krede različnih velikosti
71. 2 kosa male okrogle črne (graﬁtne) krede
72. Priprava za pikanje s kovinsko ostjo
73. 7 vložkov modre barve za kemične svinčnike
74. Kemični svinčnik olivno zelene barve v krilni kovinski škatlici
75. Leseno stojalo z dvema različno velikima povečevalnima lupama
76. Manjše plastično povečevalo v plastičnem etuiju
77. Mala lupa na lesenem držalu z veliko povečavo
78. Mala lupa z veliko povečavo
79. Steklenička rabljenega rdečega tuša Karbon
80. Zobna krtačka za pršenje barve skozi kovinsko mrežico

ČEBELA IN OSAT
Januar 2018

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2018 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 - Pravzaprav
smo v letošnje leto stopili zelo lepo. Kar nekaj
spodbudnih dogodkov,
kot pravimo lepih za
dušo, se je zgodilo in
lepo bi bilo, da bi bila to
tudi napoved za naprej.
Čeprav se nam v občini
ne bo dogajalo toliko
ČEBELA za januar 2018
sprememb povezanih z
investicijami, smo lepo stopili v evropsko leto kulturne dediščine. In
tu smo na začetku leta tudi našli Čebelo. Morda niste spregledali
dveh kartografov in neprecenljivo vrednost darila vsem občanom dr.
Marka Žerovnika in Ivana Selana v Selanovi sobi na Glavarjevi cesti
104 (Glavarjeva bolnica). Zato Marko Žerovnik in Ivan Selan (p.h.)
naj bo prva, januarska ČEBELA Aplence 2018 za darilo vajina.
OSAT- Recimo, da ji je ime Tončka. Poznam jo, da ima zelo kritičen
pogled. Rekel bi, da na trenutke zna »stopiti na živce«. Ko pa je tokrat
»ošvrknila« lastnike psov, kadar imajo tudi njihovi štirinožci tisti poznani trenutek »treba je«, sem se spomnil, da so že pred nekako dvema
desetletja v Radovljici in v Mengšu kar precej časa modrovali, kako
odločiti in določiti z
zapisom in kaznijo,
če lastniki ne bodo
spoštovali in počistili tisto »treba je«
od štirinožcev.
Kaže, da ob Šolski poti, in še kje v
občini, lastniki teh OSAT za januar 2018
pravil »še niso vzeli«. Tončka pozna celo imena. Pa naj velja tokrat
za vse tiste lastnike »treba je« - OSAT.
ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih
področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor. Naj bo zato
leto 2018 čim bolj bogato s ČEBELAMI.

NASVETI

Aplenca
PRAVNI NASVETI

Skrb za otroke

Z ženo službeno veliko potujeva po
svetu. Pogosto skupaj. Imava dva
mladoletna otroka. Zanima me, ali
lahko in na kakšen način za primer, da
se ponesrečiva, določiva, kdo naj skrbi
za najina otroka.
V lanskem letu je bil sprejet novi
Družinski zakonik, ki se bo začel uporabljati dve leti po uveljavitvi, kar bo 15. 4.
2019, nekatere njegove določbe pa se
uporabljajo že sedaj. Med njimi se od 15.
4. 2017 dalje v vseh sodnih in upravnih
Irena Hacin Kölner
postopkih, ki tečejo po določbah Zakona
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, smiselno uporablja 144. člen
Družinskega zakonika, ki ureja prav vprašanje vpliva staršev na vzgojo
in varstvo njihovih otrok v primeru njihove smrti, ali trajnejše nezmožnosti izvajanja starševske skrbi.
Starši lahko za primer smrti ali trajnejše nezmožnosti izvajanja starševske skrbi vnaprej izrazijo voljo glede:
- osebe, kateri se otrok zaupa v varstvo in vzgojo,
- sorodnika, ki se mu podeli starševska skrb,

POD DROBNOGLEDOM

- posvojitelja ali
- skrbnika.
Veljavnost vnaprej izražene volje staršev se presoja enako kot veljavnost
oporoke v skladu z zakonom, ki ureja dedovanje. To pomeni, da morajo
starši svojo voljo izjaviti v eni izmed tistih oblik, določenih za veljavno
sklenitev oporoke. Starši imajo tako možnost, da svojo voljo lastnoročno
zapišejo v izjavi, ki jo podpišejo. Iz praktičnih vidikov bi bilo smiselno,
da jo izročijo v hrambo osebi, ki ji zaupajo; največkrat bo to oseba, ki bi
ji zaupali skrb za otroka. Prav tako lahko svojo voljo izjavijo pred dvema
oporočnima pričama, pred katerima lastnoročno podpišejo vnaprej pripravljeno pisno izjavo. Pri tem jim lahko pomaga odvetnik ali notar. Če
se v naprej izraženi volji staršev razlikujeta, zakon določa, da o upoštevanju volje presodi sodišče.
V vseh takšnih primerih sodišču še vedno ostaja kontrolna funkcija v
smislu presoje ali je volja
staršev v največjo korist
Odvetnica mag. Irena Hacin Kölner
otroku. Sodišče namreč
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
vnaprej izraženo voljo
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
staršev upošteva, če ta ni v
www.kolner-odvetnik.si
nasprotju s koristjo otroka.

Pikantni in zdravilni Ingver

Ingver je avtohtona rastlina Indije in Kitajske, katere ime izvira iz starodavnega
sanskrta in v prevodu pomeni »s telesom
kot rogovi«. Njegova korenina je izjemno
praktična za uporabo, saj zelo dobro
ohranja svežino in aromo. Jedem ingver
daje nekoliko oster, pekoč in z aromo
bogat okus. V nekaterih vzhodnih deželah je zato njegova uporaba v kulinariki
tako pogosta, da ga uvrščajo kar med
zelenjavo.
Za njegovo pikantnost in zdravilnost
Blaž Filipič
so zaslužna zlasti aromatična hlapna olja,
kot so borneol, felandren in citral. Ingver vsebuje tudi veliko seskviterpenov - snovi, ki blažijo vnetja. V ingverjevih sokovih so prisotni tudi
zdravilni aldehidi in monoterpeni, ki zavirajo viruse prehlada. Zato se
ingverjev čaj odlično obnese pri naravnem zdravljenju blagih prehladnih
obolenj. Rastlina vsebuje tudi gingerole, snovi, ki blažilno vplivajo na
slabost in pomirjajo razdraženo prebavo. Ta začimba ima močno antioksidativno in antiseptično delovanje in sposobnost zniževanja ravni
holesterola v krvi.
Ingverjeve korenine lahko kupimo praktično v vsaki živilski trgovini.
So cenovno dostopne in zelo enostavne za shranjevanje in pripravo.

OLGIN KOTIČEK
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Dobro se podajo k ananasu, hruškam, bananam, breskvam in meloni.
Zaradi enostavne in hitre priprave je odličen tudi ingverjev čaj, ki nas v
hladnih dneh pogreje, zbudi in »razkuži«. V čaju ga lahko kombiniramo
z drugimi zelišči in začimbami. Dobro se kombinira z meto, meliso,
žajbljem in lipovimi cvetovi. Ingverjevemu čaju lahko dodamo tudi limono, med in cimet. Med množico različnih kombinacij lahko zato
vsakdo najde tisto, ki mu najbolj ustreza.
Prava mala zdravilna bomba je ingverjev prej omenjeni čaj z limono,
cimetom in medom. Pripravimo ga tako, da zavremo vodo in vanjo dodamo olupljen, nariban ali na tanke rezine narezan ingver ter na kolobarje narezano olupljeno limono in cimet. Za 1,5 litra vrele vode potrebujemo 1 limono, 2-3 centimetre ingverjeve korenine ter četrt čajne
žličke mletega cimeta ali paličico celega cimeta. Vsebino v vreli vodi
pustimo 10-15 minut, nato pa jo precedimo. Tako pripravljen topli napitek lahko posladkamo z medom, ki ga čaju dodamo, ko se le-ta malo
ohladi. Kljub močnim pozitivnim učinkom ingverja pri premagovanju
prehlada in nekaterih drugih obolenj ta začimba vendarle ni čudežna,
zato se v primeru reINŠTRUKCIJE MAT, FIZ in KEM
snejših in dolgotrajnih
IZOBRAŽEVNJE PREM,
zdravstvenih
težav
Blaž Filipič, s.p.
obrnite na svojega
Gmajnica 21, 1218 Komenda
osebnega zdravnika.
031 361 305, www.prem.si
Blaž Filipič

Pri denarju se konča

Skrb za obnemoglega svojca je eno od
najzahtevnejših nalog v življenju. Telesno
je naporno, saj svojca oskrbujejo večinoma
ob redni službi in skrbi za družino. Nekateri so tudi že sami v letih ali bolehni. Negovanje svojca izčrpava telesno in duševno.
Večkrat je prisotno tudi neprimerno komuniciranje med svojci in starim človekom.
Vse skrbi so na plečih svojca. Veliko težavo povzročajo tudi neurejene premoženjske
zadeve starostnika.
Za marsikoga je urejanje premoženjskih
Olga Hace
zadev neprijetna naloga. Take stvari prelagamo na kasnejši čas. Zadeve uredimo že ko smo še ﬁzično pri močeh,
jasnih misli in razsodni. Da nas slučajno ne prehiti bolezen!

Povabite svojce na pogovor, vse potencialne dediče, povejte jim
svoje želje in zahteve. Takšni pogovori se večinoma končajo s prepirom,
vendar je vredno poizkusiti. Če prvič ne uspe, poizkusite znova in znova. Zagotovite si čim boljšo oskrbo, ko jo boste potrebovali. Dobro poskrbite zase! Ničesar ne verjemite na besedo, stvari naj uredi odvetnik
ali notar.
Dobre sorodstvene vezi in odnose lahko ohranimo z delitvijo premoženja pred boleznijo ali smrtjo. To bo vaša želja, svojci jo bodo spoštovali. V nasprotnem primeru se bodo lahko na sodišču tožarili za delež,
čeprav v času življenja zapustnika niso nič storili zanj. Pri denarju se
vse konča.
Uredite premoženje, spali boste mirneje in, če se morda le kje zalomi,
boste to lahko še vedno popravili. Vaše staranje bo lepše, odložili boste
veliko breme.
OLGA HACE
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Skrivnost vzgojenih psov

Vsak odgovoren lastnik si želi vzgojenega
psa. Psa, ki ne bo imel težav z življenjem v
urbanem okolju in se bo dobro razumel z
drugimi psi. Na sprehodu ne bo vlekel na
povodcu ali dirjal za srnami. Takega, ki
ne bo naskočil mimoidočega sprehajalca.
Prvi korak večina lastnikov psov naredi z
vpisom v tečaj male šole ali igralnih uric.
Tam (bi se morali) psi naučiti nekaj osnovnih
povelj ter pričeti s procesom socializacije.
Njihovi lastniki pa naj bi se seznanili s pasjo
psihologijo in z učnimi procesi. Naučiti bi se
morali, da je vzgoja psa kompleksen proces,
ki ga lahko uspešno izpeljejo samo z natančnim in doslednim delom. Vse, kar od psa pričakujejo, ga morajo najprej naučiti ter kasneje
utrditi z vztrajnimi ponavljanji v različnih
okoljih. Pa vendar vse to ni dovolj. Manjkajoči člen se skriva v primerni zaposlitvi psa.
POVEZAVA MED VZGOJO PSA IN PRIMERNO zaposlitvijo
»Zadovoljnega in zadovoljenega psa prepoznaš po visečem jeziku
in pogledu striktno naprej«
Da bi ugotovili povezavo med uspešno vzgojo psa in primerno zaposlitvijo, se moramo najprej poglobiti v pasje nagone. Ljudje smo s selekcijo vzredili različne pasme psov. Večina teh je bila, vsaj včasih, selekcionirana za opravljanje nekih del. Glede na pasmo psa lahko govorimo o
različno izraženih pasjih nagonih. Naj bo to pomoč lastniku pri lovu,
vleki ali čuvanje posesti. Če teh nagonov lastniki ne zadovoljimo v
nekih skupnih aktivnostih, jih bo pes poskušal zadovoljiti sam.
Kopanje lukenj na vrtu, lovljenje sosedovega mačka, vlečenje
povodca, iskanje hrane na sprehodu so le nekateri izmed najpogostejših načinov samozaposlitve.
Ker lastniki ne prepoznajo znakov zdolgočasenega in nagonsko
nezadovoljenega psa, krivdo poskušajo iskati drugje. Prepričani so,
da jih ima pes »za norca« in jim namenoma nagaja.
KAJ JE REŠITEV?
Psi potrebujejo vsakodnevno psiho-ﬁzično stimulacijo.
Zato je ena izmed najpomembnejših stvari, ki jih moramo naučiti

svoje pse, kaj je skupna aktivnost. Ljudje
se preveč osredotočamo na to, kaj je potrebno psu prepovedati. Ne pomislimo pa na to,
če bi pse uspeli naučiti tisto, kar smejo in
kar naj delajo, bi neželena vedenja postopoma sama odpadla. Obstaja mnogo aktivnosti,
ki jih lahko počnemo s svojimi psi.
Psi si želijo nalog, ki bi jih lahko opravljali in tako zadovoljili svoje nagone.
Želijo ustreči lastnikom, ko bi le vedeli
kako!
IGRA JE LAHKO POT DO USPEHA
Za zadovoljevanje kompleksa lovskih
nagonov je najprimernejša kvalitetna igra
med psom in lastnikom.
Ta bo poskrbela za sprostitev in psa stimulirala, da išče, lovi, grize in prinaša. S
tem psu dvignemo samozavest in ga naučimo, da sprošča svojo energijo in nagone v nadzorovanem okolju.
Ponujamo vam nekaj predlogov:
Predstavnikom polarnih pasem, ki radi vlečejo, kupite vlečno oprtnico. Pokažite jim, kako zabavno je lahko vlečenje, kadar to počnete
skupaj in z nekim ciljem.
Ovčarske pasme lahko spodbujate, da svoje nagone zadovoljijo z
zganjanjem žog.
Terierje, ki radi kopljejo, naučite, kje to lahko počnejo in jim pri tem
celo pomagajte s skrivanjem različnih predmetov itd.
Možnosti imate neskončno.
ZAPOMNITE SI
Cilj vzgoje je psa čim bolj navezati nase in mu pokazati, da se mu
vsakič najbolj splača sodelovati z lastnikom.
Primerna zaposlitev psa ima tukaj seveda ključno vlogo. Ob skupnih
aktivnostih boste psa navezali nase, mu pokazali, kaj je v njegovem življenju zares pomembno. Hkrati pa lahko zadovoljite njegove nagone in
mu omogočite veselo in aktivno življenje, ki si ga zasluži vsak pes.
Če bi pse uspeli naučiti tisto, kar smejo in kar naj delajo, bi nezaželena vedenja postopoma sama odpadla.

December v Vrtcu Mehurčki
Meseca decembra se v našem
vrtcu vsak dan veliko dogaja.
Vsi smo v pričakovanju praznikov in polni idej, kako jih
skupaj čim lepše preživeti.
Začeli smo z okraševanjem
celotnega vrtca. Starši so z
veseljem sodelovali. Napisali so veliko lepih misli in
želja za prihajajoče leto.
Otroci so izdelali novoletne
voščilnice, kuharji spekli
medenjake. Vse to smo ponudili na novoletnem bazarju in z nakupom
izdelka ste prispevali v vrtčevski sklad. Okrasili smo
novoletno jelko, skupaj peli
in plesali, si ogledali nekaj
predstav, se družili s prijatelji
in nestrpno čakali, da nas
končno obišče Božiček. Pozabili nismo tudi na otroke,
ki jim ni tako lepo in sodelovali v dobrodelni akciji za
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Hišo zavetja Palčica. Po vseh prazničnih dogodivščinah pa si zdaj želimo, da bi nas zima presenetila s snegom, ki ga otroci za zimske radosti
res že težko čakajo.

Aplenca
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Občinsko prvenstvo v gorskem kolesarjenju

Že 21. tekmovanje Mlinčki race
Gorski kolesarji so zopet
merili moči na odprtem občinskem prvenstvu v Suhadolah, ki je bilo že 21. po
vrsti. V hladnem in oblačnem vremenu se je zbralo
lepo število kolesarjev, ki jih
je večina vajenih tudi takšnih
pogojev. Zato je potrebno
nekoliko več časa za ogrevanje. Žal pa sta se že na ogrevanju zgodila
neljuba dogodka. Cestni kolesar Rog-As Marko Jeretina si je ob padcu
poškodoval zapestje, Mohor Vrhovnik iz Calcita bike team pa je med
ogrevanjem strgal verigo; tako sta dirko spremljala le kot gledalca.
Na najkrajšo, 200m dolgo progo, so se najprej podali najmlajši, ki so
ob bučnem navijanju staršev zadovoljno vrteli pedala. Na malo daljšo
600 m progo so se podali mlajši osnovnošolci. V tej kategoriji je bil
edini domači tekmovalec Timotej Starovasnik. Na obeh progah je tekmovalo po 6 tekmovalcev ločenih po spolu v posamezni starostni kategoriji. Vsi so prejeli kolajne in sladke. Starejši dečki in deklice, članice
in člani ter veteranke in veterani so se pomerili na
4,5km dolgi progi do mlinčkov. Letos je bil močnejši
kolesar iz Calcit bike teama
Gašper Štajnar iz Iga pred
domačinom Blažem Avbljem in Koncilijo Mihom
iz kluba Rog-As . Na nehvaležno četrto mesto se je

uvrstil Domen Avbelj, ki je dan prej z bratom premagoval stopnice v
znameniti kristalni palači. Domen se je uvrstil na odlično 11. mesto.
Za 21. občinsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu je tako slavil Blaž
Avbelj (Rog-AS), drugi je bil Miha Koncilija (trener mlajših mladincev
Rog- AS), tretji pa Domen Avbelj. Med tekmovalkami je osvojila prvo
mesto Zdenka Lah.
Franci Groznik

Skoki na Gori 2018
Skoki na Gori 2018 bodo, ali ne bodo? Ker je letošnja zima bolj mila,
člani Društva skakalni komite Gora še nismo mogli zagotoviti dovolj
snega za našo prireditev. Še vedno upamo, da nam bo narava namenila
nekaj dni hladnega in jasnega vremena, da bomo lahko naredili umetni
sneg za našo letalnico. Ker so letošnje leto Zimske olimpijske igre, bi po
nepisanem pravilu pravzaprav morala naša prireditev odpasti. Tako je
namreč bilo leta 2006, 2010, 2014. Vedno smo morali priznati premoč
naravi. Upamo, da to zanimivo naključje ne postane pravilo odpovedi
naše prireditve v olimpijskem letu.
Naši skoki na Gori so se začeli v 70. letih minulega stoletja in v 90.
letih je bil po vzoru planiškega komiteja ustanovljen Gorjanski skakalni
komite. Nismo klasičen klub oziroma društvo, saj je naše pravilo druženje in vaška povezanost; saj nas je večina članov iz Gore. Imamo veliko
idej, kako bi naredili oziroma izboljšali našo skakalnico, naredili več
tudi drugih športnih prireditev, ampak gremo lepo korak za korakom.
Naše načelo ostaja: druženje - druženje in pika. Dajemo zgled tudi našim
mlajšim, da ne bodo x-generacija in se bodo znali pogovarjati brez telefona in podobnih instrumentov.
Skoraj zagotovo lahko rečemo, da za predviden datum, 4. februar 2018,
naše prireditve ne bo. Za kasnejši morebitni datum vas bomo obvestili in
skušali prositi tudi druga
društva za pomoč pri organizaciji programa.
Tekmovanje Skoki na
Gori 2018 upamo, da bo.
O datumu vas bomo seveda obvestili. Sicer pa je
več o nas na http://www.
goraskoki.com.
Skakalni pozdrav.
Društvo skakalni komite
Gora

15

Aplenca

ZANIMIVOSTI

Glasilo občine Komenda 1/2018

Jaslice - naše praznično bogastvo
tudi letos pripravilo že tradicionalne lepe jaslice.
Program ob odprtju so pripravili člani župnijskega pevskega zbora, vse pa sta nagovorila župan
Stanislav Poglajen in predsednik TD Vid Koritnik. Letošnje jaslice so pripravili v notranjem
delu, v hiši, Koželjeve domačije, tradicionalne in
še posebno lepe jaslice pa sta v zunanjem delu
Predbožične dneve so že v petek, 22. decembra,
dopoldne najprej polepšali občinski upravi in
županu komendski skavti. Prinesli so betlehemsko luč in zaželeli vsem lepe božične praznike
in srečno v prihodnjem letu. Sprejela in zahvalila sta se jim župan Stanislav Poglajen in direktorica občinske uprave mag. Majda Ravnikar.
Popoldne v petek se je potem nadaljevalo na
Koželjevi domačiji na Gori. Turistično društvo je

pripravila Franc Drolec in Sabina Romšak.
Osrednja predbožična prireditev z jaslicami
je bila zvečer v Žejah, kjer je lepo praznično
prireditev z jaslicami pripravil vaški odbor
Žeje s podžupanom Igorjem Štebetom in
Francem Pestotnikom-Podokničarjem. Postavili so jaslice, bil je osliček, božično drevo,
nastopili so skavti s petjem in lučkami, Mešani

Jaslice komendskih župljanov in občanov

Pri domačiji Albina Škrjanca

V župnijski cerkvi sv. Petra
Jaslice v župnijski cerkvi sv. Petra v Komendi
je lani pred božičem postavila že utečena ekipa
pod vodstvom Marka Grilca iz Most, v njej pa
so bili še: Sebastijan Strnad in Andrej Gašperlin (oba iz Most) ter Janez Pogačar (z Gore) in
Janez Ravnikar iz Komende. Kakor leta 2016
so jih tudi lani postavili v dveh delih: prvega
najpomembnejšega s hlevčkom in sveto družino, betlehemsko zvezdo, tremi Modrimi (ob
prazniku svetih treh kraljev 6. januarja), pastirji, ovčkami, oslom, volom in kamelo ter župnijskim središčem v Komendi s cerkvijo sv.
Petra, župniščem, kaplanijo, Glavarjevo knjižnico in znamenji pod ambonom, drugega pa
ob prvem desnem stranskem oltarju sv. Andreja s podružničnimi cerkvami in znamenji.
Marko Grilc je povedal, da so letos v prvem
delu jaslic dodali le lipi pri kaplaniji (Turško in
Glavarjevo) v drugem delu pa je ljudski umetnik Albin Škrjanec iz Most za ozadje naslikal
Kamniške planine. Župnik Zdravko Žagar se
je na nedeljo Jezusovega krsta, 7. januarja, za-
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hvalil postavljavcem jaslic, kolednikom in
vsem, ki so prispevali k lepoti bogoslužij v
božičnem času. Na god svetih treh kraljev 6.
januarja se je zahvalil tamburaškemu orkestru
iz Grosupljega, ki ga vodi naša župljanka
Zvonka Erce iz Most.
Jaslice v razsežni duplini več stoletij stare
spomeniško zaščitene Turške lipe je letos drugič postavil sam komendski župnik Zdravko
Žagar. Zidarski mojster Franjo Burnik iz Nasovč, ki je bil zraven pri postavitvi, mi je povedal, da jih je prvič postavil leta 2016.
Od jaslic, ki so jih naši župljani in občani postavili doma, so pozornosti in ogleda vredne
jaslice, ki jih je na dvorišču svoje domačije
»pri Tinčetu« postavil ljudski umetnik, slikar
in restavrator Albin Škrjanec iz Most pri Komendi. Zasnoval jih je na vezani leseni plošči,
ki jo je vstavil v štant pokritega kozolca., Jaslicam je poleg betlehemskega dodal tudi značilni
slovenski pridih.
Številni obiskovalci Mlinčkov pri Suhadolah
se radi ustavljajo pri kamnitih jaslicah tik pred
Mlinčki, v katerih je v lesni vdolbini lično
upodobljena Sveta družina. Skromno, a vendar,
kamen, iz katerega je zunanji del, opozarja na
kamnita srca Betlehemčanov, ki so zavrnili
sveto družino, ko je iskala zavetje za novoroje-

no Božje Dete.
Številne jaslice krasijo tudi krožno planinsko
pot, ki jo je od Planinskega doma Milana Šinkovca na Podborštu do Šenturške Gore in nazaj
trasiralo in uredilo Planinsko društvo Komenda
in po kateri se na to priljubljeno pohodniško in
izletniško točko skozi vse leto vzpenjajo člani
omenjenega društva in drugi pohodniki. Ob
njej ter vrhnjem delu poti je kar šest jaslic. Prve

Aplenca

ZANIMIVOSTI
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Aplenca se smeje

pevski zbor društva upokojencev Komenda z
Ignacem Gorjancem in harmonikar Andraž
Uranič. Blagoslovitveni obred je imel podžupanov sošolec in domačin Pavel Pibernik, lepo
praznovanje in srečno z zdravjem v prihodnjem
letu pa sta vsem številnim zbranim ob kuhančku in toplem čaju zaželela tudi župan Stanislav
Poglajen ter podžupan in domačin Igor Štebe.
Srečno 2018.
od spodaj navzgor sta postavila Tone in Marija
Slatnar iz Cerkelj, druge Slavko Grilc, tretje
(že ob krožni planinski poti PD Komenda)
France Drolec z Gore, rekorder po številu letnih vzponov na Šenturško Goro (več kot tristo!) četrte Drago in Fani Car z Brega pri Komendi (ob vsej krožni planinski poti PD
Komenda je kar trinajst jaslic), pete Marko
Grilc, šeste pa Andrej Vidmar iz Lahovč, član
PD Komenda. Slavko Grilc mi je še dejal, da
so imeli »Škrjančki«, sekcija pri PD Komenda,
na Štefanovo pohod od jaslic do jaslic ob
omenjeni poti.
Povedal mi je tudi, da stoji ob poti iz Poženika na Šenturško Goro Marijina kapelica, ki
so jo v zahvalo za srečno vrnitev iz prve svetovne vojne postavili strici mame komendskega
župnika Zdravka Žagarja; ta je z bratom Jožetom obnovil kapelo in jo blagoslovil, zanjo pa
poleg župnika Zdravka skrbita že omenjena
zakonca Tone in Marija Slatnar, ki sta tik ob
kapelici postavila svoje jaslice. V lepo obno-

Janezek: »Mami, kako sem prišel
na svet?«
Mami: »Štorklja te je prinesla.«
Janezek: »Kako pa si se ti rodila?«
Mami: »Tudi mene je prinesla štorklja.«
Janezek: »Pa babico?«
Mami: »Tudi njo je prinesla štorklja.«
In Janezek zapiše:
V naši družini že vsaj tri generacije niso
imeli spolnih odnosov.
***
Tone: »Kakšna je razlika med pokopališčem in WC-jem?«

Franci: »Nimam pojma.«
Tone: »Ni razlike. Ko je treba, je
treba!«
***
»Janezek, zakaj jokaš?«
»Dvakrat sem bil tepen,uuuu.«
»Kdo te pa je?«
»Ati, uuuu, ko sem mu pokazal spričevalo,
uuu.«
»Kdo te je pa drugič?«
»Tudi ati, uuu, ko je ugotovil,
uuu, da je spričevalo njegovo,
uuuu.«

vljeni kapelici s podobo Brezjanske Marije in
zvončkom z vrvico, da lahko pozvoniš, je
marmorna plošča z napisom: »V zahvalo za
srečno vrnitev iz prve svetovne vojne (191418) postavili Andrej, France in Janez Jagodic.
Marija, pomagaj nam sleherni čas. Kot priprošnja za blagoslov. Kapelica obnovljena 1998.«
V soboto, 30. decembra 2017, popoldne so
domove komendskih župljanov in občanov
obiskovali koledniki iz naše župnije. Tiste, ki
so to želeli, so to vnaprej povedali. Koledniki
so jim najprej voščili s koledniško pesmijo,
zaželeli srečno, zdravo in blagoslovljeno leto
2018, to potrdili s simboličnim napisom na
vhodnih vratih. Naj bo v tej hiši vse leto
božji blagoslov, ga varujejo sveti trije kralji
Gašper, Miha in Boltežar. 20+G+M+B+18.
Mir+pogum+blagoslov.
Koledniki so tudi pobirali darove za slovenske misijonarje po svetu. To so delali v okviru
trikraljevske akcije Misijonskega središča
Slovenije v Ljubljani. Darove bodo misijonarji
porabili za različne projekte od obnove vrtca v
Koledniki obiskali Komendčane

V duplini Turške lipe

Pri Mlinčkih

Mozambiku, kjer deluje misijonarka Katarina
Tomc, do opreme za šolsko kapelo misijonarju
p. Lojzetu Podgrajšku v Malaviju. Darovalci
bodo pomagali kar enajstim slovenskim misijonarjem in misijonarkam. V trikraljevski akciji 2016/2017 smo Slovenci pomagali uresničiti projekte slovenskih misijonarjev v skupni
vrednosti 334.932 evrov. S tem smo dokazali,
da smo pri podpori našim misijonarjem zelo
darežljivi. Tudi Komendčani.
Komendski koledniki so zbrane darove po
naši župniji in občini prinesli k oltarju župnijske cerkve sv. Petra na god svetih treh kraljev
6. januarja pred večerno mašo. Istega dne so
svoje darove v okviru svetovne otroške misijonske akcije Otroci za otroke (za lačne otroke)
v po predlogi v Adventnem koledarju 2017 izdelanih »šparovčkih« prinesli tudi otroci iz
naše župnije.
Jožef Pavlič
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Gradnja gasilskega doma v Mostah
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Moste v Gasilski zvezi Komenda se bodo v soboto, 3. februarja 2018, ob 18. uri v prostorih sedanjega gasilskega doma zbrali na 89. rednem občnem
zboru. Ob pregledu dela, programa, poteka gradnje novega gasilskega doma in podelitvi priznanj
se bo okrog 20. ure nadaljevalo druženje s poznano, tradicionalno KLOBASNO TOMBOLO.
Deseti teden je mimo. V tem tednu so bili končani pritlični prostori
celotnega
objekta.
Končana je bila tudi
nosilna plošča za 1.
nadstropje na upravnem delu bodočega
doma.
11. teden gradnje
Konec tedna je padel
prvi sneg. Dela so se
nadaljevala po programu. Bila je gradnja
nosilcev v garažnih
prostorih in betoniranje sten v prvem nadstropju na upravnem delu gasilskega doma.
12. teden gradnje
Dvanajsti teden so bile
kljub enodnevnemu
sneženju zgrajene stene v prvem nadstropju
upravnega dela doma.
Končana pa je bila tudi
betonska gradnja nosilcev nad garažami.

19. teden gradnje
Po krajšem premoru se je 19. teden
gradnja spet nadaljevala. Končuje se
gradnja sten v 1.
nadstropju nad garažami ter sten 2.
nadstropja upravnega dela. Po tem
bodo na vrsti še
končna
plošča,
stolp in streha celotnega objekta.

Zidaki
Še vedno je sestavni del pokrivanja stroškov izgradnje doma pobiranje
nepovratnih sredstev s tako imenovanimi ZIDAKI. Za pridobitev zidaka je pogoj v donaciji nepovratnih sredstev v naslednji vrednosti.
Naziv zidaka
BRONASTI ZIDAK
SREBRNI ZIDAK
ZLATI ZIDAK
DIAMANTNI ZIDAK

Fizične osebe
od 30,00 € do 49,99 €
od 50,00 € do 99,99 €
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 sprejemajo na poslovnem računu društva SI56 6100 0001
8268 260, odprtem pri Delavski hranilnici, z namenom Za nov gasilski dom.

15. teden gradnje
Zaradi
neugodnih,
zimskih gradbenih razmer, je bila
gradnja upočasnjena. Vseeno
pa so načrtovali,
da bo do praznikov zgrajena plošča nad garažami
in plošča v 1.
nadstropju
v
upravnem delu.
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Tako je bila januarja v programu gradnja 2. nadstropja upravnega dela
in stolp ter gradnja 1. nadstropja nad garažami.

SKAVTI

Aplenca

Kdo in kaj smo skavti?
Element skavtske metode, ki vam ga bomo predstavili v tokratni številki Aplence, je »služenje v družbi«. Skavtinje in skavti vzgajamo za
aktivno sodelovanje v družbi in odgovorno državljanstvo. Naše delovanje je usmerjeno v pripravljanje mladih na to, da se s svojim delovanjem
vključujejo v družbo, so v njej aktivni in k temu spodbujajo tudi druge.
Tako v Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov čez 700
skavtskih voditeljev povprečno opravi 5–7 ur prostovoljnega dela tedensko.
Naš ustanovitelj, Baden Powell, je dejal, da naj skavti pustimo svet
vsaj za spoznanje boljši, kot smo ga prejeli. Služenje vidim kot enega
izmed opaznejših načinov, kako si prizadevamo, da bi to dosegli.
Ana Jagodic, Veselo odštekana čebela
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stva na raznih področjih,
priprave in izvedbe projektov za druge ter preko
sodelovanja v mlajših vejah. Bistvo služenja pri
skavtih je v tem, da skavt
vloži svoje spretnosti in
čas v pomoč drugemu. Pri
tem se mi zdi pomembno
poudariti, da služenje prinaša obojestranske prednosti. Tako se preko služenja tudi skavt marsičesa
nauči, razvija svojo osebnost ter se v varnem okolju, kjer so dovoljene
napake, preizkusi na različnih področjih veščin, od načrtovanja, koordiniranja, programiranja, kuhanja do vodenja skupine.
Volčiči služijo predvsem preko lovljenja plenov, kjer služijo v domačem okolju, npr. se
odločijo, da bodo redno
pospravljali,
pomagali
staršem itd. Poleg tega na
taboru volčiči naredijo
eno večje dobro delo, s
katerim naredijo v lokalnem okolju mini spremembo, npr. populijo ves
plevel v vrtu. Izvidniki in
vodnice so prav tako na taboru spodbujeni k opravljanju dobrega dela
pri lokalnih prebivalcih, npr. spravilo mrve, pobiranje smeti, pomoč pri
pobiranju krompirja itd.
Ana Jagodic, Veselo odštekana čebela

Dogajalo se je …
LMB
Skavti iz Komende smo
22. decembra 2017 pri sv.
maši sprejeli luč miru iz
Betlehema, nato pa smo jo
raznosili po vaseh občine
Komenda in tudi v župniji
Cerklje ter Zapoge. Pripravili smo krajši program,
igrico, ki je ponazarjala letošnjo poslanico, peli smo pesmi, za zaključek pa smo se posladkali s
čajem in piškoti. Pri projektu LMB smo zbirali prostovoljne prispevke,
ki smo jih potem podarili v dobrodelne namene. Velik poudarek pa smo
dali tudi letošnjem geslu »Pustiva se vneti!«
Doroteja, Skrbna čebela

Adventni projekt
Kako na skavtih preživljamo čas?
Aktivno sodelovanje v družbi in
odgovorno državljanstvo pri mladih
najbolje spodbujamo s konkretnimi
dejanji – s spodbujanjem k služenju.
K služenju spodbujamo tako najmlajše – volčiče in volkuljice, poleg
tega tudi izvidnike in vodnice ter
predvsem klanovce.
Služenje je v veji klanovcev eden
izmed pomembnejših stebrov osebne rasti in napredovanja. Klanovci
služijo preko rednega prostovolj-

Skavti smo želeli komendskim župljanom pričarati čim lepše zadnje
dneve pred božičem. Kot že vsako leto smo tudi letos pričakali ljudi, ki
so odhajali iz cerkve, s petjem božičnih pesmi. Da jim ni bilo toplo le pri
srcu, smo skuhali tudi čaj, da so se lahko pogreli. Postregli smo jim tudi
s piškoti in poskrbeli
za prijetno vzdušje.
Verjamemo, da smo
osrečili marsikaterega župljana. Osrečili
pa smo tudi sebe, ko
smo videli ogromno
iskrenih nasmehov.
Polona Zotler,
Prisrčna čebela
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S ŠOLSKIH KLOPI

Posebna noč prvošolcev
Praznični december v prvih razredih
V sklopu projekta »Decembrski dobrovoljnik«
smo v prvih razredih pričarali praznično vzdušje. V učilnicah je učence in učitelje vsak dan
pričakalo pismo škrata Srečka. V njih so bile
zapisane različne naloge, sporočila … Njihov
namen je bil širiti dobro voljo v šoli in doma.
V noči z 8. na 9. december pa smo imeli v
šoli prav posebno noč. Učenci so se ta večer
medrazredno družili, prepevali, plesali …
Ogledali smo si tudi božično risanko. Z obiskom pa nas je presenetil sam škrat Srečko, ki
nam je s pravljico ob novoletni smrečici pričaral prav posebno praznično vzdušje. Učenci in
učitelji smo polni lepih vtisov mirno odsanjali
v snežno noč.
Učitelji prvih razredov

Obiskal nas je škrat
prvošolci, drugošolci in tretješolci. Ogledali
smo si lutkovno predstavo, dva plesa, poslušali nekaj pesmic in nazadnje nam je nekaj učenk
iz tretjega razreda zaigralo dramsko igrico
Dedek Mraz v dimniku. Pa je bil še en lep šolski dan in se je končalo še eno leto.
Mija Brojan, 3. c

OBISK KINA
V torek, 19. 12., smo se ob desetih dopoldne
odpravili v Domžale. Ko smo prišli tja, smo se
malo sprehodili, potem pa šli v kino. Ogledali
smo si ﬁlm Medvedek Paddington 2. Medvedek je vsak dan razveseljeval ljudi in jih opominjal, če so kaj pozabili. Nekega dne pa je
nekdo vlomil v trgovino in vzel najdragocenejšo knjigo v Londonu. Policisti so mislili, da je
bil on. Medvedek je skupaj s prijatelji našel
zločinca. Film je bil zelo žalosten in smešen.
Julija Serko in Lara Žumer, 3. b

Pred prazniki sem hodila k božični devetdnevnici, kjer sem pela pri pevskem zboru. Na božični večer sem šla k atu in mami na večerjo.
Po poti do tja sva s sestrico prižigali kresničke.
Naslednji dan sem šla na Jesenice po božična
darila. Ko smo šli domov, smo slišali petarde.
Med počitnicami sem se imela lepo, ker sem se
spočila in se veliko igrala.
Ela Bertoncelj, 2.a

OBISKAL NAS JE ŠKRAT
Decembra nas je obiskal škrat, ker smo bili
pridni. Prinesel je diplome in bonbone. Najbolj
mi je bilo všeč, ko smo se slikali s škratom.
Zelo mi je bilo lepo.
Manca Kastelic, 2. c
Škrat je bil zelo velik. Prinesel je priznanja, da
smo njegovi pomočniki. Prišel je sredi pouka,
nihče ga ni klical. Všeč mi je bilo.
Kaja Černe, 2. c
Decembra nas je škrat obiskal, ker smo bili
pridni. Prinesel je diplomo in z njim smo se
slikali. Leto 2017 je bilo lepo.
Lorena Štrbac, 2. c
PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI
IN ENOTNOSTI
Tisti dan je bil običajen dan, no, skoraj običajen. Bil je namreč zadnji šolski dan v letu
2017. Na prireditev so prišli vsi učenci, torej
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NOVOLETNE POČITNICE
Ko so bile novoletne počitnice, sem šla drsat
v Kamnik. Šla sem tudi v kino gledat Bikca
Ferdinanda. Postavili smo smrekico, spodaj so
bila darila, ki jih je prinesel Božiček. Igrala
sem se z bratrancem Markom pri dediju in babici. Pogledati smo šli, kako je okrašena Ljubljana, tam sem srečala dedka Mraza.
Ela Kodrin, 2. a

Med počitnicami sem šel z očijem in sestro
Ulo na drsališče. Zelo rad drsam. Ker je moja
mami med počitnicami morala v službo, sem
jo šel obiskat. V petek pa naju je očka peljal v
Muzej iluzij. Najbolj mi je bilo všeč stati na
mostu in loviti ravnotežje. Božiček in dedek
Mraz sta mi prinesla lepa darila. Vesel sem bil
namizne lučke.
Jaka Jagarinec, 2. a
ŠESTOŠOLCI SO RAZMIŠLJALI, KAJ JIM
POMENI PRAZNOVANJE
Druženje, zabava, vsi smo dobre volje, ker
se vedno kaj lepega zgodi. -Luka
Pomeni mi druženje z bližnjimi. Najraje
praznujem božič, rojstni dan, god, dan samostojnosti in enotnosti. - Anej
Rada praznujem, ker smo skupaj s prijatelji in
z družino. Takrat dobim tudi darila. Kadar doma
praznujemo, tudi okrasimo stanovanje. - Lara
To so posebni trenutki, ki ostanejo zaklenjeni v srce. Najraje praznujem božič. - Alja
Praznovanje – počitek, presenečenja, čarobni dnevi, okrasitev. - Angelina
Ob praznikih nazdravimo, igramo se različne
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igre, malo se obdarimo. Eli
Najbolj se veselim rojstnega dneva in miklavževanja. - Zoja
Ob praznikih se bolj povežemo s tistimi, ki
jih imamo radi. - Eli May
SREČA
Sreča pelje na konec sveta,
do roba neba, do gladine morja.
Sreča je kot ples v srcu,
ki ga obsije sonce.
Sreča je kot poljub na licih,
ki prihaja iz naših kitic.
Sreča je kot hrepenenje,
ki brez besed se skrije v vsako življenje.
Ana Kastelic, 8. c
VELIKAŠKA NOROST – NOVOLETNA
PREDSTAVA
Priprava naše dramske igre, sploh zadnji
mesec, je bila res nora.
Ker smo neprofesionalni igralci, smo s pripravami začeli že leto prej. Na začetku se dela
nismo lotili preveč resno, če pa bi vprašali našo
mentorico, knjižničarko Jožico Plevel, bi rekla,
da smo se zresnili šele zadnja dva tedna.
Naša prva naloga je bila, da smo si novo
besedilo prebrali in razdelili vloge. Nato smo
se začeli spoznavati z besedilom. Po nekaj
branjih nas je učiteljica začela popravljati, in
tega je bilo res veliko! Določili smo datum, do
kdaj bi morali znati besedilo, a …
In potem je sledil moj najljubši del: poglabljanje v drugo osebo, njene gibe, govorico.
Tokrat sem imela s tem goro težav, ker sem
igrala fanta, a vse se da, če se hoče. Najtežje mi
je bilo, ker nisem smela sedeti prekrižanih nog.
Naši torkovi uri sta potekali po ustaljenem
redu: vedno smo ga začeli z upanjem na najboljši čaj, ki ga zna pripraviti naša mentorica.
Kar nekaj časa smo ga počasi srebali in utrjevali svoje smejalne mišice. Šele nato smo začeli z delom. Nismo bili ravno skupina, s katero bi bil užitek delati. Bolj ko pa se je
približeval nastop, resneje smo delali.
Na koncu nam je predstava zelo dobro
uspela in od svojih sošolcev smo bili deležni
velikega aplavza. Vse tiste ure, ko bi bili lahko
doma že ob 12. uri, pa smo bili šele tri ure kasneje, so bile poplačane. In hvala naši mentorici za potrpljenje, učiteljici Milojki Volkar pa za
prekrasno sceno.
Julija Pečlin, 9. a

Aplenca
USTANOVA PETRA PAVLA
GLAVARJA

DOGAJANJA
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Kemijska analiza tal
Temelj na poti do rodovitnosti tal vašega vrta

Predavanje iz cikla Znanje za zdravje je bilo v
torek, 30. januarja 2018, v prostorih Doma
krajanov Antona Breznika na Križu.
V Komendi je veliko občanov, ki preživijo večji del svojega prostega časa na domačem vrtu.
Pri tem se soočajo s celo vrsto informacij in napotkov o pravilnem ravnanju od setve do spravila.
V praksi se marsikdo od njih srečuje tudi s problemi, ki jih povzroča
nepravilna prehrana rastlin. Različna zelenjava in zelišča imajo posebne
zahteve in potrebe za rast in razvoj, z njimi med leti kolobarimo, vse pa
rastejo v istih tleh na vrtu. Včasih rastline ne rastejo tako kot bi morale,
posledično pa se na njih razvijejo tudi različne bolezni. Najpogosteje
nas verjetno boli, ko ugotavljamo, da na sosedovem vrtu rastline rastejo

O izobilju in dobroti
Poslanstvo Ustanove Petra Pavla Glavarja
Zdi se, kot da razviti svet poganja neusahljiva potreba po še več - imeti.
V izobilju razvitega sveta je zastonjska odpoved posebnost. Posebnost
zato, ker potrošniška miselnost ne prenese dajanja brez takojšnje merljive koristi.
Kdor daruje – v materialu, znanju, času ali sredstvih - kaže, da je v
zastonjskosti smisel. Smisel je v preprosti želji, da bi tudi drugemu dobro šlo, da bi se imeli bolje. To, da privoščimo in po lastnih močeh pomagamo drugemu do boljšega življenja, pomeni biti Človek.
To razumejo že otroci. Materi so otroci, ki so se odpovedali preobilju
daril dobrih mož lanskega leta, rekli: »Radi bi videli, da je tudi drugim
lepo.«
Ustanova Petra Pavla Glavarja hoče s svojimi programi dobrodelnosti, izobraževanja, kulture in podpiranja talentov poudarja, da ni pomembno samo imeti, ampak najprej biti.
Res. Živimo v izobilju – v izobilju zastonjskih darov.
Morda se premalo zavedamo, da nam je vsak dan podarjen. Talenti in
zmožnosti, s katerimi ustvarjamo več, so nam dani. Kadar se kdo odloči,
da iz svojega - daruje čas, materialne dobrine, znanje ali sredstva, se
množi dobrota in s tem kvaliteta življenja v skupnosti.
Ustanova Petra Pavla Glavarja bo tudi v tekočem letu skrbela za
vsebine, ki bodo množile dobroto, znanje in talente.
Štefan Petkovšek
Predsednik uprave UPPG

lepše in bolje uspevajo. Kaj so
tla, živi organizmi v njih in kako
ravnati z njimi so bile vsebine
lanskoletnih srečevanj na naših
predavanjih. Udeleženci ste izrazili željo, da vam pripravimo tudi srečanje s strokovnjaki, ki se
ukvarjajo z gradniki rodovitnosti tal, kot nam jih lahko razkrije kemijska
analiza tal.
Kako pravilno odvzeti vzorec tal, kje se opravi analiza in kaj nam
rezultati z nasvetom povedo, so razkrivali v torek, 30. januarja
2018, (več o tem in o ciklu Znanje za zdravje v prihodnjih Aplencah). Predavanja bodo v prostorih Doma krajanov Antona Breznika
na Križu, Križ 3c, Komenda.

Predvideni dogodki v 2018
Januar - Analiza tal - temelj rodovitnosti - predavanje
Februar - Janez E. Krek - pogovorni večer
Marec - Ameriške sanje - potopis
Sajenje sadnega drevja - prikaz
September - Glavar na Hrvaškem - lzlet
November - Množimo talente 2018
Za podrobne informacije nas spremljajte na: https://www.facebook.
com/UstanovaPetraPavlaGlavarja
www.uppg.si

Dobitniki Popotne listine
Po večernem koncertu Prifarskih
muzikantov, Mladinskega pevskega
zbora OŠ Komenda Moste in Mešanega pevskega zbora DU Komenda so se druženja UPPG z gosti
v prostorih Mravljišča udeležili tudi
Dobitniki Popotne listine Ustanove. Na sliki Irena Grilc, predsednik
Uprave Štefan Petkovšek, Sašo
Slabajna in Domen Jurkovič.

Skupaj se imamo ﬂetno

Upokojenci treh društev DU Komenda, DU
Utik- Šinkov turn in DU Cerklje prirejamo že
vrsto let kulturni in družabni dogodek in se
imamo skupaj res ﬂetno.
V Komendi se srečamo 26. decembra , za
Dan samostojnosti in enotnosti že mnogo let.
Po Zdravljico in govoru je Ivica Ogorevc recitirala pesem Goriškega slavčka- Soči.
Drugi del pa je bil tudi tokrat v Komendi
pevsko, plesno in dramsko kulturno obarvan.
Začeli so otroci in navdušili polno dvorano
Kulturnega doma Komenda. Ob SREČANJU
Malči Leskovec in Dane Rohne smo se nasmejali. Ljudske pesmi so pele pevke iz Bukovice-

Šinkovega turna. Folklorni skupini sta bili iz
Cerkelj in naši neumorni domači folkloristi.
Ivan Koprivnik iz Cerkelj nas vedno nasmeje
do solz. Za jagodo na torti v Komendi pa je
poskrbela naša gostja, mezzosopranistka Vlatka
Oršanić. Z njo smo člani, pevci DU Komenda
zapeli Venite rošce moje in Narodi radujte se.
13. januarja smo se zopet dobili vsa tri društva v Utiku. Dvorana Osnovne šole je bila
skoraj premajhna, 20. januarja pa v Kulturni
dvorani v Cerkljah. Vsa društva smo imela
podoben program, le otroci nastopajo vedno iz

domačega kraja.
Članica
našega
društva Marija Kern,
ki je članica Mešanega pevskega zbora
DU Komenda in društvene dramske skupine, je tudi pesnica.
Napisala je domoljubno pesem Slovenija moja dežela.
Katja Tabetnik

SLOVENIJA MOJA DEŽELA
Slovenija moja dežela
biser si tega sveta,
sonce zlato pošiljaš v dolino,
obraz se mi vedno smehlja.

Stopam po zemljici tej
stezic je veliko, le urno naprej,
sonce pa kaže zvesto nam pot,
življenje naj teče nam vsem brez nezgod.

Planine, doline obkrožajo nas,
s snegom pokrita naša je vas.
narava pa tiho počiva,
sončnim se žarkom rada odziva.

Srečen si človek v deželi tej,
Slovenec, s ponosom povej.
Zemlja pa kaže nam pravi obraz,
zgodovino ohrani, za novi ta čas!
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Dom Komenda (7)
Anton Štebe (1895-1960), tesarski in
mizarski mojster. Skupaj s tremi sestrami in tremi brati so prebivali v
Mostah. Najprej so živeli ob Pšati,
cesta proti šoli (med hišami Špenko
in Cibašek), zatem blizu Kočarjevih,
dokler se niso nastanili v hišo, ki jo je
narisal in zgradil Boštjan Belcijan.
Lokacija te hiše je bila v preteklem,
zgodovinskem pogledu najprej pri
Štebetovi žagi, zatem pri Slogi (državno lesno podjetje), danes pri Niko
Transport. Vsi otroci so imeli izobrazbo, dokončali so različne šole.
Poleg obrti so imeli večje posestvo,
kmetovali so hlapci, v hiši pa kuhale,
stregle in pospravljale služkinje. Med
Anton Štebe
drugo svetovno vojno se je za nekaj
časa umaknil v zdravilišče Topolščica, tako so storili tudi nekateri bogatejši mojstri iz Most (Marin, Cibašek), ki so tam našli varno zatočišče.
Prehod v socializem, komunistično ljudsko vladanje in v diktaturo proletariata za njih ni bil najbolj prijazen in težko je bilo doumeti, da je
kapitalistično odličnost zamenjala socialistična povprečnost in uravnilovka.

Anton Štebe je širši
slovenski
javnosti
poznan kot tesar, kot
zelo priznan tesarski
mojster dravske banovine. Bil je tudi
mizar, pod njegovim
vodstvom so izdelovali pohištvo, stopnice, mostove, toplarje, kozolce in
tudi velike kokošnjake (za 35 in več kokoši). Poslovne prostore so
imeli Štebetovi na več krajih po Mostah: tesači so les oblikovali na
mestu Kmetijskega inštituta, vezavo in mizarska dela so opravljali na
kraju kasnejše Sloge. Podjetje in velik del premičnega in nepremičnega
premoženja je bilo nacionaliziranega v letu 1948 in kasneje. Zasebno
gospodarsko podjetje Štebe Anton Tesarstvo Moste je bilo podržavljeno,
podjetje je prešlo v sklop Gradbenega podjetja za ceste LRS, nacionaliziranec je z direktivo oblasti postal obratovodja nacionaliziranega premoženja. Nacionalizirana so bila zemljišča: prostor na katerem je stala
mizarska delavnica, dvorišče pred tesarsko lopo, na katerem so vršili
poizkusno sestavljanje ostrešij in prostor za skladiščenje lesa – večja
lopa za shrambo desk. Nadalje stavbe: mizarska delavnica; lesena lopa,
ki je bila postavljena v podaljšku mizarske delavnice, v nadaljevanju te
lope je bila strojno tesarska delavnica; večja lopa za les; manjša lopa za
deske in pisarna v pritličju stanovanjske hiše Antona Štebeta (vogalna
soba velikosti 10 m2). Nacionalizirani so bili tudi vsi stroji, ki so jih
uporabljali v mizarski delavnici, strojni delavnici in tesarski lopi (stroj
za rezkanje z utorno žago in vdelanim elektromotorjem, skobeljni stroj,
električna krožna žaga z vrtalno napravo, brusni stroj, cirkularka, kompletna tračna žaga, štiristranski skobelni stroj, stroj za dolbenje,…) ter
ostalo premično premoženje (listi za mizarske žage, trioglato ravnilo,
vodne tehnice…), ki so ga uporabljali pri izvajanju dejavnosti.
Anton Štebe je organiziral Moščane in ustanovil gasilsko društvo.
Gasilsko društvo v Mostah so ustanovili 2. februarja 1929. Na ustanovnem občnem zboru v gostilni Pavlin je bilo navzočih 46 vaščanov, zbral
jih je tesarski mojster Anton Štebe, ki je bil izvoljen za prvega predsednika. Za tajnika je bil izvoljen Andrej Merše (Kuharjev). Na Kuharje-
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vem vrtu je bila po ustanovitvi društva prva moščanska gasilska veselica.
Anton Štebe je bil uspešen gasilec. V letu 1937 je bil izvoljen za starešino gasilske župe sreza Kamnik. Čestitkam so se 1. marca 1937 pridružili tudi Komendčani, s posebnim dopisom, ki so ga podpisali Andrej
Mejač (tajnik v pokoju), Škoﬁc, Maks Ambrož in drugi. Pisanje so zaključili s Pomozi Bog! 25.4.1937 je bil na Skupščini Gasilske zajednice
Dravske banovine v Ljubljani tesarski mojster in posestnik Anton Štebe
izvoljen za člana tehničnega odseka Gasilske zajednice, za izvrševanje
vzvišene gasilske službe. Gasilski pozdrav je bil: Na pomoč.
Bil je prizadeven in natančen strokovnjak, ki si je ustvaril odlično
poslovno in osebno ime. Izučil je marsikaterega pomočnika in tesarskega mojstra, med drugim tudi Franceta Štebeta iz Žej. Imel je izpostavljene organizacijske sposobnosti, saj je vodil družbo z več kot 40 zaposlenimi. Delavci in pomočniki so bili iz Most, Komende in Tunjic. Med
prvimi je imel v komendski občini osebni avtomobil Opel, elektriko,
električne aparate in stroje, ki so v mnogočem olajšali delo. Kako veliko
je bilo podjetje Antona Štebeta, pove podatek, da je bilo v tovarni Remec
& Co. v primerljivih tridesetih letih zaposlenih manj kot 90 delavcev.
V domačem kraju je skupaj z Boštjanom Belcijanom vodil dela pri
izgradnji in postavitvi, notranji ureditvi in opremi Doma v Komendi. Bil
je v upravi Hranilnice in posojilnice Komenda in tudi to je navsezadnje
ﬁnančno omogočalo, da je bil Dom zgrajen hitro in kvalitetno, v dveh
letih: 1937 in 1938.
Po vojni je bil pobudnik gradnje in predsednik gradbenega odbora za
izgradnjo osnovne šole v Mostah. V Komendi je bilo po vojni politično
zatišje, ni bilo krajevnih veljakov, ki bi potegnili voz napredka in nadomestili med vojno požgano partizanom sovražno šolo. V šoli so bili
namreč nastanjeni vojaki nemške vojske. V Mostah so Antonu Štebetu
pomagali številni Moščani in Suhadolci, tudi že politično izoblikovani,
ki jim je uspelo z občinskim, kamniškim in državnim denarjem ter z
veliko prostovoljnega dela narediti tako šolo kot telovadnico. Anton
Štebe je vodil gradbeni odbor za izgradnjo osnovne šole, urejal vsa potrebna razmerja s kamniško oblastjo ter pridobival ﬁnančna sredstva iz
državne blagajne. Navkljub temu, da so mu prav v tem času odvzeli
premoženje uspešnega tesarskega podjetja in ga ponižali v obratovodja,
je našel dovolj notranje moči za velik moščanski projekt. Prvi učenci so
bili sprejeti, v še ne dokončano šolo, jeseni 1947. Iz Seznama obračunskih listov se vidi, da je imel nekaj strojnih ur plačanih tudi Anton Štebe.
Les za ostrešje so pripravili na Duplici, v podjetju Remec & Co. Doku-

Gradnja šole v Mostah
mentacija o gradnji šole se je v celoti ohranila. V Poročilu ob zaključku
prvega polletja šolskega leta 1955/56 na nižji gimnaziji Komenda je
ravnatelj Drago Fakin zapisal. V poglavju »proračunska in investicijska
sredstva« so izkazane samo investicije, katere je nakazal bivši OLO
Ljubljana okolica v letih 1953 in 1954 v skupnem znesku din 5,280.000,. Za prejšnje investicije (do leta 1949) je nakazal bivši OLO Kamnik
din1,082.000,-, državna gozdna uprava je dobavila brezplačno 212 kubičnih metrov gradbenega lesa, vaščani Most, Suhadol in Žej pa so z
nabiralnimi akcijami v času od 1946 – 48 sami zbrali din 151.806,-.
Razen tega so isti vaščani opravili zelo veliko prostovoljnega dela.
Otvoritveni govor je imel prav Anton Štebe.
nadaljevanje v naslednji številki
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Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV)

Nevarni
telefoni
Agencija za varnost prometa tudi letos vodi in koordinira nacionalno akcijo, s katero opozarjajo na nevarnost uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Akcija bo potekala v sodelovanju s policijo in
sicer od 15. do 28. januarja2018, ko bodo voznike opozarjali,da telefoniranje ne sodi za volan. Ob tem se bodo zavzemali tudi za
strožjo zakonodajo pri sankcioniranju voznikov, ki med vožnjo
uporabljajo mobilni telefon.
Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo ni dovoljena, razen z uporabo naprave za prostoročno telefoniranje. Zakonodaja določa, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi
zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon itd.). Z uporabo mobilnega
telefona med vožnjo se namreč zmanjšuje zbranost voznika in njegova
pozornost na dogajanje na cesti in njeni okolici. Voznik lahko spregleda
ključne informacije z okolja, zato se poveča tveganje za nastanek prometne nesreče. Predvidena globa za voznike, ki kršijo zakon, pa je
120 evrov. A kot kaže raziskava Agencije za varnost prometa, med
vožnjo, kljub prepovedi, uporablja mobilni telefon kar 75 % voznikov v Sloveniji.
Tudi prostoročno telefoniranje ni varno
Številne študije, kot tudi znanstveni eksperiment, ki ga je lansko leto
z nevro znanstveniki opravila agencija, dokazujejo, da mobilni telefon
na voznika vpliva negativno. Vozniku, ki uporablja mobilni telefon med
vožnjo se poslabša reakcijski čas, počasnejše zaznava in reagira na
prometno signalizacijo, njegov zavorni čas je daljši, zmanjšano pa se
tudi zaznavanje okolice in prometa. Zaradi uporabe mobilnega telefona
obstaja tudi večje tveganje pri odločitvah. Slednje ne velja le za voznike
motornih vozil, temveč tudi kolesarje. A tudi prostoročno telefoniranje
ni varno, saj tuje raziskave kažejo, da je tudi uporaba prostoročne
opreme za telefoniranje med vožnjo lahko prav tako pomemben dejavnik odvračanja pozornosti voznika, kot običajna uporaba mobilnega telefona brez prostoročne opreme.
Če voznik telefonira med vožnjo, je to tako, kot bi imel v krvi 0,8
promila alkohola. Med pisanjem SMS sporočila, voznik štiri krat več časa ne gleda na vozišče, kot pri normalni vožnji.
V lanskem letu je policija izdala 26.391 plačilnih nalogov zaradi uporabe mobilnih telefonov med vožnjo ter
3.161 opozoril voznikom, kar je enkrat več kot v letu 2016
(skupaj 14.496, od tega 10.473 plačilnih nalogov in 4.023
opozoril).
»Ključno sporočilo, ki ga želimo posredovati voznikom
in voznicam je, naj med vožnjo ne uporabljajo mobilnega
telefona, ampak naj se varno ustavijo na primernem mestu
in opravijo telefonski klic ali pošljejo SMS sporočilo. Če
uporabljamo mobilni telefon med vožnjo, je naša pozor-

nost na cesto zmanjšana in tako ogrožamo sebe in druge saj, kljub temu,
da gledamo, naši možgani ne vidijo,« dodaja mag. Igor Velov, direktor
Agencije za varnost prometa.
Problematika uporabe mobilnih telefonov med vožnjo ostaja ena izmed prioritet agencije, kjer se bodo še naprej zavzemali za strožjo zakonodajo pri sankcioniranju kršiteljev. Po njihovem predlogu bi veljala
uporaba mobilnega telefona za vožnjo kot hujši prekršek, za katero
bi kršitelj poleg denarne kazni v višini 250 evrov dobil tudi 3 kazenske
točke. Potekala bo tudi medijska kampanja, s katero bodo širšo javnost
osveščali o nevarnosti uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Policija
bo v času akcije izvajala nadzor nad uporabo mobilnih telefonov med
vožnjo.
KONTAKT
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
Kotnikova ulica 19a

Delavni vlomilci in razgrajači
Na praznovanja se je potrebno primerno pripraviti; pa naj bo to potovanje, ali pa žur kar doma. Nekateri, ki so se (najbrž) odvadili prejemkov
božičnic, so se raje zanašali kar na samosvoje božične prejemke.
Bili so v občini kar štirje zabeleženi in potrjeni primeri. Prvi je bil že
1. decembra lani, ko je šlo za »samooskrbovanje Kaj nam pa morejo« na
Gmajnici, tri dni kasneje pa v Mostah. Tretji se je odločil za takšen način
na sam Božič, 25. decembra, z »obiskom« hiše v Mostah. V noči s 27.
na 28. december pa so zabeležili »preverjanje«, če ni nikogar doma ali,
če dela v delavnici, na Gmajnici.
Da letošnja zima do sedaj ni vredna svojega imena, potrjuje podatek,
da si je neznanec 14. decembra v Mostah »sposodil« bager-goseničar
JCB. Najbrž ni delal kanalizacije, ker se je kohezija v Mostah končala
že med letom.
Kaj pomeni kršenje javnega reda in miru (pa tudi zakonskih določil)

si bodo zapomnili »nebodigatreba« sposobni na Klancu, v Komendi, v
Mostah in v Suhadolah. Začelo se je 1. decembra na Klancu zaradi čiščenja snega, 2. decembra sta očitno preveč »pametovala« občan in
varnostnik v Komendi, 4. decembra je gost preveč in morda tudi predolgo preverjal, kakšna je in kako deluje kemijska formula C2H5OH (alkohol). 8. decembra pa bi ljubitelj glasbe v Suhadolah najbrž ravnal veliko
bolje, če bi glasbene "ropotalnike" ugasnil ali pa vsaj utišal.
Materialna škoda pa se je zgodila 7. decembra ob 15.24 na RC Moste
- Duplica. Hm, pa dajte, zavraga, v prihodnje misliti tudi na to, da niso
pomembne le okrogle številke, ampak včasih ob minutah tudi sekunde…
Pa ne pozabite. Tudi v letu 2018 je in bo vse - in res vse - SAMO V
GLAVI. Srečno!
-aže
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Bogastvo slovesa
»Upam, da se imaš lepo tam zgoraj ter misliš in moliš za nas!«
Poslovila se je vnukinja od svoje babice, katera bi še v tem mesecu
praznovala 92 let. Besede slovesa in podoživljanje življenja ob babici,
mi utrjuje prepričanje, da je to ena velika neizmerljiva vrednota, veliko
bogastvo za življenje.
»Razmišljala sem o zadnjem vikendu, ko sva se pogovarjali o mojem
novem mestnem življenju.
Beseda je nanesla tudi na mojo službo, ko si me vprašala, zakaj ne
morem delati normalno od sedmih do treh in večkrat priti domov, ker
me pogrešaš in ti je dolgčas. In kaj sploh jaz počnem?
Priznam, res nisem bila pri volji za odgovore in po parih stavkih si me
prekinila in tipično kot vedno zamahnila z roko, češ da te ne zanima.
V nedeljo opoldne smo še skupaj jedli kosilo, se smejali, pogovarjali
in je bilo vse kot mora biti. Okoli 17. ure pa so se moje misli, ki so še
minute nazaj švigale sem ter tja, naenkrat umirile in vse je postalo tako
preprosto, prazno in tiho. Nič več ni bilo nujno in nič več ni bilo pomembno. Moja oma je umrla.
Že nekaj časa je bila bolna, a se je stanje izboljševalo in nič ni kazalo
na to, da nas boš kmalu zapustila. In kot že tolikokrat si mi ponovila
enega izmed tistih tvojih slavnih, da ne poznamo ne ure ne dneva in tiho
zaspala.
Namesto solz moj obraz krasi blag žalosten nasmešek in globok oddaljen pogled usmerjen v otroštvo, v srečne dni, ki sva jih z bratom
preživela s teboj na vasi, v zelenju, v gozdu, na vrtu, njivi ali pa na katerem izmed upokojenskih izletov, na katere si tako rada hodila.
Bila si kuharica, zelo dobra kuharica, ki je nahranila marsikatera lačna
usta. Bila si masterchef v pripravi hrane za vnuke. Oma, učila si me
Pomlad bo
UTRINEK
na tvoj vrt
prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožnata tla
in jokala, ker te ni.
S.
Gregorčič
ZAHVALA
V 75. letu se je nenadoma od
nas poslovil moj dragi mož

olike, gospodinjskih opravil, ljubezni do hrane in kuhanja, skrbi za rože
in živali. Naučila si me globoke ljubezni do zemlje, domačega pridelka
in spoštovanja narave. Najlepši spomini se vračajo na njivo kjer sem jaz
delala luknjice v zemlji, ti oma si metala semena, brat pa jih je pokrival
z zemljo in zalival. Najraje sem poslušala tvoje zgodbice o vsakdanjih
prigodah in življenju vaščanov in tvojem revnem in neprizanesljivem
otroštvu v rejniški družini. Zanimivo te je bilo poslušati, ko si razlagala
o partizanih in Nemcih, kako so hodili eni in drugi tod naokoli, v mrazu,
lačni in prezebli. Vse si pripovedovala tako doživeto, da bi lahko prisegla, da sem vse te trenutke tudi sama doživela. Tvojo veliko ljubezen do
rož si nam položila v naročje, veselo si mi naštevala njihova imena in
čudežne zdravilne lastnosti. Tvoj nežen, božajoči glas, »Ana za vsako
bolezen rožca raste«, ne bo nikoli pozabljen. Pa tudi ne čudoviti vonj
skorje sveže pečenega kruha in potice ter smeha, ko si me učila te veščine. Pa nabiranja gob do mnogih »bedarij«, ko sva te hotela z bratom
nahecati, do letanja za kurami, skrbi za mačke, igranja človek ne jezi se
in prerekanja, kdo je boljši. Nihče ni boljši od tebe moja oma v pripovedovanju vicev in obrekujočih čenč z vasi. A prišel je čas, ko ne bo več
nadvse prijetnih voženj na raznorazne zdravniške preglede in obiske
tvojih prijateljev. Tako je minevalo moje otroštvo; v veselju, radosti,
ljubezni, spoštovanju. V učenju novih in novih stvari in opravil, ki mi
jih je na zabaven način oma vedno znala približati. Želim si, da bi bila
zdajle tukaj in mi rekla, da bo vse še ok. Želim si tudi, da bi te še enkrat
objela in ti rekla, rada te imam. Vedno boš v mislih z menoj, si moj
največji navdih. Želim si in upam, da zrastem v tako močno, neodvisno
in samostojno žensko, kot si bila ti. Kdor jezika špara, kruha strada, a
ne oma?
Počasi se bom morala sprijazniti, da te več ni. Nihče ne ve, kako mi
je, nihče mi ne more pomagati. So poti, ki jih moraš prebroditi sam, le
čas je tvoj sopotnik. Draga moja oma, se vidimo tam zgoraj.«
- ar
Tam, kjer si ti,
ni sonca in ne luči,
le tvoj nasmeh
nam v srcih še živi.
V SPOMIN
5. januarja je minilo žalostno leto, odkar nas je zapustila

VID KOČAR
iz Gore pri Komendi
Čeprav vem, da beseda hvala zveni mnogo preskromno, sem iskreno
hvaležna vsem najbližnjim, ki ste mi v najtežjih trenutkih stali ob
strani.
Iskrena hvala tudi vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom in prijateljem za tolažeče besede utehe, podarjene maše, sveče in cvetje.
Hvala gospodu župniku Zdravku Žagarju za lep pogrebni obred,
pevcem za ubrano petje in uslužnim pogrebnikom.
Hvala za prijetna srečevanja in tople besede znancem na najinih
dolgih gozdnih sprehodih in hvala vsem, ki ste Vida pospremili na
njegovo zadnjo pot.
žena Ivanka

BETI ZUPANČIČ
Zahvaljujemo se vsem, ki ji prižigate svečke in obiskujete njen prerani grob.
Klanec, Mlaka 2018
Vsi njeni

Odšli
so…
Vid Kočar, Gora pri Komendi 17 B, star 74 let
Anže Jenko, Potok pri Komendi 3 B, star 32 let

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
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Aplenca - Glasilo občine Komenda, leto 27, številka 2 bo izšla predvidoma 23. februarja 2018. Gradivo za objavo oddajte do vključno petka,
9. februarja 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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Šahovske novice

4. TURNIR MLADIH 2017/2018 v osnovni
šoli Poljane v Ljubljani v petek, 15. 12. 2017.
Osvojili smo 3. mesto Gal Založnik, 4. mesto
Vesna Mihelič, 7. mesto Jure Žličar, 12. mesto
Jernej Zidar, 14. mesto Jaka Tavčar, 16. mesto
Martin Perme, 18. mesto Pavle Đokić, 20. mesto
Inti Maček, 28. mesto Elma Halilovič, 31. mesto
Stanko Perme, 36. mesto Teo Cimperman, 37.
mesto Aneja Lapanje, 39. mesto Ajda Lapanje.

4. turnir mladih 2017-zmagovalci Anej Širaj,
Olenik Čampa, Rud Gal Založnik
ZAKLJUČNI TURNIR NAJMLAJŠIH
2017 v osnovni šoli Kolezija v Ljubljani v to-

rek, 19. 12. 2017.
Osvojili smo 3. mesto
Martin Perme, 5. mesto
Teo Cimperman, 7.
mesto Bine Markošek,
8. mesto Jure Žličar, 9.
mesto Filip Omladič
Klanjšček, 10. mesto
Jernej Zidar, 12. mesto
Stanko Perme, 16. mesto Pavle Đokić, 17.
mesto Inti Maček, 18.
mesto Ajda Lapanje,
30. mesto Martin Ferenc, 31. mesto Tina
Križnič, 40. mesto
Aneja Lapanje.
NAJBOLJŠI
V Ciklus najmlajših 2017 - člani ŠK Komenda
SKUPNEM
SEŠTEVKU TURNIRJEV NAJMLAJŠIH
2017 - Bilo je 9 turnirjev po različnih osnovnih
šolah v Ljubljani. Na vseh turnirjih je nastopilo

Ciklus najmlajših 2017 - dečki do 9 let Matic
Lavrenčič, Primož Marinč, Bine Markošek

Ciklus najmlajših 2017 - deklice do 10 let Tina
Križnič, Ajda Lapanje
Zaključni turnir najmlajših 2017-138

Zaključni turnir najmlajših 2017-najboljši po
letnikih

Zaključni turnir najmlajših 2017 - zmagovalci
Taja Guid, Primož Marinč, Martin Perme

Ciklus najmlajših 2017 - dečki do 8 let Filip
Omaldič Klanjšček, Tilen Tisaj

Ciklus najmlajših 2017- Oš Kolezija

118 mladih igralk in igralcev iz 46 osnovnih
šol oziroma iz 17 šahovskih klubov. V skupnem
seštevku je zmagal Jernej Zidar (oš Janka Modra – ŠK Komenda). 2. mesto je osvojila Taja
Guid (oš Maksa Pečarja, ŠK Ljubljana Duol),
3. mesto Primož Marinč (oš Vrhovci, ŠK Ljubljana Duol), itd. Med prvimi desetimi je pet
članov ŠK Komenda. Po starostnih skupinah so bili najboljši: deklice do 6 let - Soﬁa
Timagina (OŠ Mengeš), dečki do 6 let - Patrik
Srebrnič (oš Brinje), deklice do 7 let - Inti
Maček (oš Frana Albrehta, ŠK Komenda),
dečki do 7 let – Pavle Despotovič (oš Prežihova Voranc), deklice do 8 let – Lana Zorko (oš
Predoslje, ŠD TZ Prevodi Dvojka), dečki do 8
let –Filip Omladič Klanjšček (oš Prežihov Voranc, ŠK Komenda), deklice do 9 let -Taja
Guid (oš Maksa Pečarja, ŠK Ljubljana Duol),
dečki do 9 let - Primož
Marinč (oš Vrhovci,
ŠK Ljubljana Duol),
deklice do 10 let – Tina
Križnič (oš Simona
Jenka Smlednik, ŠK
Komenda), dečki do
10 let – Jernej Zidar
(oš Janka Modra – ŠK
Komenda). Med 46
osnovnimi šolami je
bila najboljša osnovna
šola KOLEZIJA, sledijo: oš Janka Modra, oš
Prežihov Voranc, oš
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Božično-novoletni turnir najmlajših 2017 - zmagovalci Tim Hočevar, Jure Žličar, Tilen Tisaj
Ciklus najmlajših 2017 - deklice do 7 let Inti
Maček

Ciklus najmlajših 2017 - zmagovalci Taja Guid,
Jernej Zidar, Primož Marinč
Nove Jarše, oš Poljane, oš Komenda-Moste, oš
Simona Jenka Smlednik, itd. V seštevku klubom je bil najboljši Šahovski klub Komenda,
sledijo: ŠD Domžale, ŠK Ljubljana Duol, ŠK
Postojna, ŠS TD Dol pri Ljubljani, itd.
XXXI. ODPRTO PRVENSTVO KOMENDE v Komendi 23. 12. 2017. Zmagal je
Jernej Zidar. Osvojili smo 2. mesto Teo
Cimperman, 3. mesto Martin Perme, 8. mesto
Stanko Perme, 9. mesto Mitja Bellotti, 10.
mesto Kristjan Grkman.
BOŽIČNO-NOVOLETNI
TURNIR
NAJMLAJŠIH v Komendi 26.12.2017.
Zmagal je Jure Žličar. Osvojili smo še 4.
mesto Martin Perme, 8. mesto Pavle Đokić,
10. mesto Inti Maček, 14. mesto Stanko Perme,
18. mesto Aneja Lapanje, 20. mesto Ajda Lapanje.
BOŽIČNO-NOVOLETNI
TURNIR
MLADIH v Komendi 28.12.2017. Zmagal je
Denis Vah. Osvojili smo 2. mesto Jernej Zidar,

Božično-novoletni turnir mladih 2017 - udeleženci
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4. mesto Jure Žličar, 9. mesto Aneja Lapanje,
10. mesto Ajda Lapanje.
NOVOLETNI TOMO ZUPAN TURNIR
ZA IV. KATEGORIJO v Kranju od 27. do 29.
12. 2017. Zmagal je Martin Perme. Inti Maček
je osvojila 4. mesto, Stanko Perme je osvojil 5.
mesto. Vsi trije so osvojili IV. kategorijo.
KLUBSKI NOVOLETNI TURNIR v Komendi 29.12.2017. Zmagal je Gregor Ogradi,
sledijo Blaž Debevec, Jan Zajc, Anton Treušak,
Marjan Kern, itd.
DONAU OPEN ASCHACH GRUPPE A
na Dunaju. Tilen Lučovnik je osvojil 43. mesto.
SLOVENIJA ŠAHIRA, GORENJKA MATIRA v Ljubljani 26.12. 2017. Osvojili smo 23.
mesto Jan Šubelj, 25. mesto Jan Marn, 44. mesto
Caterina Leonardi, 59. mesto Vesna Mihelič.
HITROPOTEZNI ŽELEŽNIČAR v Ljubljani 13.12.2017. Osvojili smo 2. mesto Boris
Skok, 9. mesto Gosto Novakovič, 24. mesto
Albin Štrajhar.
HITROPOTEZNI ŽELEŽNIČAR v Ljubljani 20.12.2017. Osvojili smo 1. mesto Boris
Skok, 14. mesto Albin Štrajhar.

Božično-novoletni turnir mladih 2017 - Jernej
Zidar, Denis Vah, Dominik Kaluža

Klubski novoletni turnir 2017 - zmagovalci Jan
Zajc, Gregor Ogradi, Blaž Debevec
HITROPOTEZNI ŽELEŽNIČAR v Ljubljani 27.12.2017. Osvojili smo 2. mesto Boris
Skok, 17. mesto Novica Novakovič, 20. mesto
Albin Štrajhar.
Franc POGLAJEN

Društvo upokojencev Komenda

Komendski šahisti
Občinsko prvenstvo v hitropoteznem šahu
8. 12. 2017 - Udeležilo se ga je 9 šahistov.1.
mesto Marjan Kern, 2. mesto Jože Zidarič,
3-4. mesto Pavla Košir, Tone Trebušak. Turnir je vodila Pavla Košir.

Zaključni turnir ŠK Popotnik Komenda
28. 12. 2017 - Udeležilo se ga je 18 šahistov. Med njimi je bilo tudi 7 šahistov iz društva
upokojencev. Lep uspeh sta dosegla Tone Trebušak s 4. mestom in Peter Plevel, ki je bil 5.

Šestindvajseta blagoslovitev na Križu
V samostojni Sloveniji ena prvih blagoslovitev
konj na dan sv. Štefana, 26. decembra, je bila
pred 26. leti na Križu pri Komendi. Bila so leta,
ko je bilo tudi več konj
z lastniki. Lani pa se je
številki 26 pridružila
tudi udeležba konj in
lastnikov; torej 26.
konj, 26. decembra in
26. tokrat na Križu.
»Leto prej je bilo
konj 29,« je povedal
predsednik odbora za
pripravo
prireditve
Ivan Hlade, skupaj pa
je blagoslavljal lastnike
in konje župnik komendske
župnije

Zdravko Žagar. Za konjenike je pripravljalni
odbor poskrbel za pogostitev in za spominska
darila lončarskega mojstra Franca Kremžarja.
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Aplenca
JUDO KLUB KOMENDA

Komendčani blesteli v Lendavi

V soboto, 13.1. 2018, so se judoisti Judo kluba
Komenda udeležili prvega tekmovanja v letošnjem letu za naše tekmovalce v kategorijah
U12 in U14, Pokala KBV Lendave, ki šteje
tudi za uradni slovenski judo pokal.
Na tekmovanju, kjer je bila letos rekordna
udeležba, tekmovalo je namreč prek 400 tekmovalcev iz 9 različnih držav, so naši tekmovalci v kategorijah mlajših dečkov in deklic in
starejših dečkov dosegli odlične rezultate.
Najboljšo uvrstitev je dosegla Haya Veinhandl Obaid, ki je prvič v svoji karieri nastopila med starejšimi tekmovalkami v kategoriji
U12 in se takoj brez ene same izgubljene borbe
povzpela na 1. mesto. V prvi zelo kratki borbi
je premagala nasprotnico iz Hrvaške, v polﬁnalu domačinko iz Lendave in v ﬁnalu, po napeti borbi, še češko judoistko.
Mark Jelnikar, ki letos ostaja U12 je po
treh osvojenih borbah prišel do samega ﬁnala,
kjer se je spopadel z madžarskim judoistom,
nosilcem zelenega pasu in izgubil. Osvojil je

JUDO KLUB KOMENDA

še vedno vrhunsko 2. mesto na močnem pokalu KBV Lendava. Tarik Latić, ki je komaj
letos prestopil vrata kategorije U12 in se
hkrati vrnil na tatami po dveh letih premora,
se je med 20 tekmovalci odlično odrezal.
Vsekakor Tarik kaže velik potencial in ogromno borbenost. Ti dve leti premora bo v letošnji sezoni poizkušal nadoknaditi, da se bo
naslednje leto, ko bo v svoji kategoriji med
starejšimi, le izkazala njegova bojevitost. Nik
Cankar, novopečeni judoist, ki trenira komaj
prvo leto, je med mlajšimi judoisti U12 dosegel 7. mesto. Prvo borbo je moral premoč priznati hrvaškemu tekmovalcu, druga borba pa
je bila izenačena z dvema wazarijema vse do
konca. V borbi za zlato točko, kjer šteje prvi
met pa se je izkazala Nikova neizkušenost, saj
je storil napačen umik, za kar je sodnik dosodil
napako (shido) in je posledično izgubil. Ne
glede na to je bil zelo konkurenčen sotekmovalcu in bi se vse skupaj lahko končalo z medaljo. V kategoriji U14 starejši dečki sta tek-

movala dva tekmovalca JK Komenda. Luka
Lukšič je osvojil odlično 3. mesto. 1. krog je
zaradi svojih osvojenih točk lansko leto avtomatsko prišel naprej in se v 2. krogu pomeril z
madžarskim judoistom, ki je imel najmanj 2
leti več izkušenj, posledično je tudi izgubil
borbo. Nato je v repasažu zmagal še tri borbe
in se tako povzpel na stopničke. V isti kategoriji, kjer je bilo kar 15 izkušenih tekmovalcev,
se je boril tudi Lukov klubski kolega Mark
Jelnikar, ki je osvojil 5. mesto. Zmagal je 3
borbe, v četrtini ﬁnala je padel na met Žana
Kostanjška, ki je že lani kraljeval v kategoriji
U14. Marku se je za las izmuznila kolajna, ko
so mu v borbi za 3. mesto že nekoliko popustile moči in je izgubil. Vsekakor so judoisti dosegli vrhunske rezultate na svoji prvi tekmi v
letu 2018.
Rezultati -U12: 1. Haya Veinhandl Obaid,
2. Mark Lukšič, 7. Nik Cankar; U14:
3. Luka Lukšič, 5. Mark Jelnikar.
Katarina Kumer

Prednovoletne priprave judoistov v Ljutomeru

Na praznični torek, 26.12.2017, so se judoisti
odpravili na prednovoletne mednarodne judo
priprave v Ljutomer, ki so trajale 4 dni. Priprav

JUDO KLUB KOMENDA
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se je udeležilo preko 200 judoistov iz cele Slovenije, Avstrije,
Hrvaške in Srbije. Otroci starostnih kategorij od U10 do U23
so trenirali v dveh skupinah
ločeno po starosti in sicer dvakrat na dan. Treninge je vodil
selektor slovenske mladinske
reprezentance Grega Brod. Na
napornih treningih so se judoisti, ki so z januarjem prestopili
v višje kategorije in se pridno
pripravljajo na novo tekmovalno leto, naučili nove tehnike ter se urili v borbah
z najrazličnejšimi nasprotniki. Pokazali so, da je
Judo klub Komenda konkurenčen vsem, saj so

se uspešno borili in veliko zmagovali. Poleg
vsakodnevnih treningov so tudi uživali. Odšli
so na kopanje v Terme Banovci, skupaj s prijateljskima kluboma JK Sokol in JK Polyteam.
Organizatorji so poskrbeli tudi za disko zabavo
v hotelu, vsak dan pa so lahko tudi drsali na
mestnem drsališču na Glavnem trgu. Že prvi
dan je mlade športnike iz Komende na boksarski
trening povabil tudi Boksarski klub Ljutomer s
trenerjem Franjom na čelu. Tako so otroci spoznali še drugo borilno veščino boks in si nadeli
rokavice ter se preizkusili v udarcih na vrečo in
fokuserje. Domov so se odpravili z vlakom vse
od Ljutomera do Ljubljane, kar je bila prav tako
velika pustolovščina.
Katarina Kumer

Zaključna prireditev

Judo klub Komenda, ki deluje že v široki okolici Komende, Kamnika, Šmartnega v Tuhinju,
Mengša in Trzina je v Harmoniji Mengeš za
svoje člane in starše organiziral zaključno zabavo in slavnostno podelitev nagrad najboljšim

judoistom Judo kluba
Komenda v letu 2017.
Na začetku so člane in
starše pozdravili, predstavili trenerje, uspehe
ter dosežke vseh judoistov v do sedaj najuspešnejšem letu 2017.
V programu pa sta nastopila tudi člana Kristjan s trobento, Luka
pa je zaigral na harmoniko. Z obiskom je judoiste počastil tudi
vodja športih programov v Zavodu za turizem, šport in kulturo
Kamnik Franci Kramar - Cico. Pokale za
najboljše tekmovalce je podelil judoist leta
2016 Andraž Jereb. Za posebne dosežke na
tekmovanjih v letu 2017 so jih prejeli

v kategoriji U10 Karim Veinhandl, Gal Štupar,
Gal Podbelšek, Darko Erić, Haya Veinhnadl
Obaid, Žiga Pahor, Kristjan Maks Kosec, Tristan Petrušić; v kategoriji U12 Agelina Pajić,
Luka Lukšič, Mark Lukšič, Mark Jelnikar; v
kategoriji U23 pa Katarina Kumer in Tina
Vavpetič. Nagrado so si zaslužili z uvrstitvijo
med prva tri mesta na državnem prvenstvu ali
drugih vrhunskih dosežkih na mednarodnih
tekmovanjih. Po pogostitvi je otroke obiskal
tudi Božiček in pod jelko pustil darila.
Čestitke vsem za uspešno leto in gremo novim zmagam naproti!
Katarina Kumer
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Vrhunski v Zagrebu

V soboto, 25.11. 2017, se je v Zagreb na 25.
Mednarodni judo turnir Lika odpravila posadka petih judoistov Judo kluba Komenda, s trenerjem Boštjanom Veinhandlom na čelu. Na
tekmovanju, ki je bilo v športni dvorani Sutinska vela, je sodelovalo več kot 800 judoistov iz
81 judo klubov ; iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Italije, Rusije, Slovenije, Srbije in Hrvaške. Borbe so bile za starostne skupine U10,
U12, U14, U16 in U18.
Turnir Lika iz leta v leto privablja vse več

JUDO

konkurentov in je zato
zelo pomembno tekmovanje za kamniške
in komendske borce.
Ker je bilo za večino to
prvo veliko mednarodno tekmovanje, so se
naši tekmovalci vrhunsko odrezali. Luka Lukšič (U12), v Sloveniji nepremagljiv v svoji
kategoriji, je svojo uspešno pot začrtal tudi v
tujini. Z izjemnimi borbami med 11 močnimi
nasprotniki se je uspešno prebil vse do ﬁnala,
kjer je z ipponom premagal Hrvoja Knezovića
iz Bosne in Hercegovine in osvojil naslov prvaka. V isti kategoriji se je boril tudi njegov
mlajši brat Mark Lukšič, ki je se je z zmago
prebil v četrtﬁnale, kjer je padel, nato pa v repasažu spet zmagal in potem še enkrat izgubil

6. Memorial Nika Vrabla

V soboto, 16.12.2017, se je Judo klub Komenda udeležil 6. Memoriala Nika Vrabla, ki ga že
vrsto let organizira Judo klub Branik Broker.
JK Komenda je nastopil s 6 tekmovalci. Naši
judoisti so se borili odlično in so si skupaj z
Judo klubom Murska Sobota na koncu delili
ekipno 5. mesto od 12 sodelujočih klubov ter
osvojili pokal. To uvrstitev so si priborili s samo šestimi tekmovalci, kar kaže na prepričljive
nastope z vrhunskimi uvrstitvami. Otroke je
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obiskal tudi Božiček, ki je podelil medalje in
nagrade. Tekmovalci JK Komenda so posamezno zabeležili naslednje rezultate:
U8 (mlajši cicibani) -1. mesto: Leon Adrović, Manca Kastelic; U10 (cicibani) - 1. mesto:
Haya Veinhandl Obaid, 2 .mesto: Žiga Pahor,
3. mesto:Karim Veinhandl, Nik Levec; U12
(ml. deklice) - 3. mesto: Haya Veinhandl
Obaid
Katarina Kumer

ter na koncu pristal na 7. mestu.
Med mlajšimi je bila odlična Haya Veinhandl
Obaid (U10), ki je z zmago proti izkušeni Avstrijki pridobila mesto, nato žal izgubila v borbi
za ﬁnale, a uspešno nadaljevala v repasažu in po
dolgi borbi premagala Hrvatico Nino Kolar ter
osvojila visoko 3. mesto. Bronasti je bil tudi
Kamničan Žiga Pahor (U10), ki je prvo borbo
izgubil, a se zelo dobro boril naprej in s tremi
zmagami prišel vse do 3. mesta. Najmlajši, komaj 8- letni tekmovalec je bil Karim Veinhandl
(U10), ki se je boril v najštevilčnejši kategoriji s
kar 25., večinoma starejšimi judoisti. Zmagal je
štiri borbe in se uspešno prebil v polﬁnale, kjer je
premoč priznal Italijanu Thomasu Stivelli. V
borbi za tretje mesto je Karim vodil celotno
borbo z dvema wazarijema, na koncu pa izgubil
in se uvrstil na še vedno odlično 5. mesto. S
svojo visoko uvrstitvijo je pokazal velik potencial, saj je v kategoriji nastopil med mlajšimi in se
bo v isti kategoriji boril še celo naslednje leto.
Katarina Kumer

Aplenca

NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK
dogajanj februarja 2018

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
Vse sekcije Društva upokojencev bodo delovale ustaljeno in obveščale
v Aplenci.
DRAMSKA SKUPINA - Nadaljevali bodo nastope s Partljičevo Čaj za
dve. Udeležili se bodo tudi srečanja literarnih ustvarjalcev Pokrajinske
zveze društev upokojencev Gorenjske.
AVTOBUSNI IZLETI - 10. februar 2018 ogled ŽELEZNE JAME na
Gorjuši in potem Pustovanje v Moravčah v gostišču Peterka. Na pustni
zabavi so zaželene in nagrajene maske. Odhod avtobusa iz Komende ob
9.30 in pobiranje na običajnih mestih. Prijave pri poverjenikih po vaseh
in pri vodji izleta Mariji Špehonja, tel.: 031 405 303. Veselo bo!
FOLKLORNA SKUPINA je ob Kulturnem prazniku povabljena v
Motnik.
PEVSKI ZBOR - Revija pevskih zborov občin Kamnik in Komenda v
Kulturnem domu v Kamniku bo ob Kulturnem prazniku, kjer bodo nastopili tudi pevci DU Komenda.
BALINARSKA SEKCIJA - Balinarji bodo na balinišču takoj, ko bo
posijalo sonce in bodo steze primerne za igro.
POHODNIŠKA SEKCIJA - Letos vabita na pohode vodji Filip Železnik in Peter Jakomini. 2. februarja bo zbor ob 8.30 pri cerkvi v Suhadolah. Šli bodo po Komendski planinski poti mimo Mlinčkov na Mengeško kočo. Prijave in informacije po tel.: 031 398 658.
PIKADO - Ob ponedeljkih popoldne so priprave na PZDU Gorenjske
v prostorih Teniškega Kluba na Podborštu.
ŠAH - 6. februarja bodo kvaliﬁkacije za individualno prvenstvo, 22.
marca pa bo ﬁnale posameznikov za prvenstvo Slovenije.
PRSTOMET - Vodja sekcije Filip Železnik vabi na vadbo vsak torek
ob 17. uri v prostore Turističnega društva na Koželjevi domačiji na
Gori.
SMUČANJE in PLAVANJE - Vodja sekcij Filip Železnik bo datume
prvenstev ZDUS Gorenjske sporočil; priporoča pridno treniranje.

Glasilo občine Komenda 1/2018
ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA – Vodja Pavla Košir vabi vse, ki
imajo radi dobro družbo in telesno zdravje na vadbo v naravi, vse dni od
ponedeljka do četrtka ob 7.30 k Lovski koči na Križu. Informacije tel.:
051 233 305. Pridite!
DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
ČIRE ČARE za najmlajše – Vsako soboto od 10.00 do 12.00 so v
Mravljišču raznovrstne ustvarjalne delavnice za otroke od 4 do 10 let.
3. februar 2018 PRAVLJIČNI SVET; pogovarjali se bomo o bližajočem kulturnem prazniku in se nato poglobili v različne pravljične kotičke
10. februar 2018 MAŠKARIJADA na Tržnici Komenda, poslikava
obrazov med 10. in 12. uro.
17. februar 2018 KUHARSKI DIRENDAJ; ob reševanju ugank bomo
iskali skriti zaklad, ki ga bomo uporabili za pripravo jedi in se naučili
kako pripravimo namizne pogrinjke
24. februar 2018 ZIMSKE POČITNICE, delavnica odpade
PETKOVE KUHARIJE za osnovnošolce
V petek 2. februarja 2018 pričnemo z novo sezono Petkovih kuharij,
ki bodo vsak petek od 18. do 20. ure. Otroci od 8 do 12 let ustvarjajo
v kuharski delavnici v Mravljišču.
Obvezne so predhodne prijave do zapolnitve mest na mravljisce@
gmail.com, dodatne informacije na 031/379 891.
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 je na naši spletni strani www.
mravljisce.com, lahko pa nam pišete na mravljisce@gmail.com.

PLANINSKO DRUŠTVO
KOMENDA

VABI
na predstavitev knjige:
Dr. Marko Žerovnik

OPOJNOST GORA
V Planinskem domu Milana Šinkovca,
v sredo, 31. 1. 2018, ob 19. uri
Potovali bomo preko
znamenitih vzponov
Slovenije, Avstrije,
Švice, Francije, Italije, skrivnostnih divjin
Afrike, zelenih nacionalnih parkov Argentine, zapeljivih, a
krutih
ubijalskih
ostenj indijskega in
pakistanskega dela
Himalaje ter ob koncu
doživeli srečanje še z
neverjetno
kulturo
ljudožercev, ki domujejo v prostranstvih
Papue, v zahodnemu
delu Nove Gvineje.
Pogovor bo vodil Jože Pavlič
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NAPOVEDNIK

KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA IN ŠTUDENTSKI KLUB
KAMNIK
Sreda, 7. 2. 2018, ob 19. uri v dvorani knjižnice v Kamniku
Potopisno predavanje: MADAGASKAR
Predavateljica je na Madagaskarju večino časa opravljala prostovoljno
delo. Kot skupina 11 prostovoljcev so obiskali 5 slovenskih misionarjev
(med drugim tudi Pedra Opeko) in imeli oratorije za približno 2000
otrok. Ti so se odvijali v zelo nedostopnih krajih na jugu otoka, kjer so
spoznali pravo džunglo, preprosti način življenja in neskončno ljubezen, ki jo domačini nosijo v sebi. V zadnjem tednu so si vzeli čas za
potovanje po turistični Morandavi, kjer rastejo redka malgaška drevesa
baobabi in kjer živijo različne vrste lemurjev v njihovem naravnem
okolju.
Predavala bo Jana Levec.

Turistično društvo, Društvo za
mladinsko dejavnost MRAVLJIŠČE
in Konjeniški klub Komenda
vabijo najmlajše v soboto,
10. februarja 2018, na

MAŠKARIJADO
na Tržnici pri hipodromu v Komendi
Program:
- od 8. ure naprej pustno dogajanje s TD
- od 10. do 12. ure - poslikava obrazov in
ustvarjalne delavnice
- od 12. do 13. ure - Ples mask s
čarodejem Tonijem

IZBOR NAJLEPŠIH MASK IN
PODELITEV NAGRAD
TD Komenda, DMD Mravljišče Komenda in KK
Komenda
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Sreda, 28. 2. 2018, ob 19. uri v Krajevni knjižnici Komenda (OŠ Komenda)
Potopisno predavanje: ŠKOTSKA
»Ko se drvenje od ene znamenitosti do druge sprevrže v močno podoživljanje surove narave in iskreno spoznavanje ljudi. Škotska in mi.«
Predavatelji: Vida Vatovec, Janta Belina, Sara Marinko, Matej Lovšin
Torek, 6. 2. 2018, ob 19. uri v dvorani knjižnice v Kamniku
Predstavitev knjige Marte Zabret, profesorice matematike na Gimnaziji in Srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik z naslovom MArTEMATIČNE PRIGODE.
Knjigo bo predstavila avtorica v sodelovanju z dijaki.
Torek, 27. 2. 2018, ob 19. uri v dvorani knjižnice v Kamniku
SLOVENOLOGIJA: Pogovorni večer dr. Noaha Charneyja z gosti
Tokratna gosta bosta dva pomembna slovenska arheologa: dr. Ivan
Šprajc je v Mehiki odkril na stotine izgubljenih majevskih mest, dr.
Božidar Slapšak pa je odkrival pomembne izkopanine v Grčiji.

Aplenca

NAGRADNA KRIŽANKA

GRUNT
Zavod za socialno podjetništvo na podeželju
Glavarjeva cesta 50, 1218 Komenda
Neodvisni in neproﬁtni Zavod za delo težko zaposljivim invalidom iz
Komende in okolice. Strokovni delavci in sodelavci v sodelovanju z
zunanjimi strokovnjaki skrbijo za usposabljanje, organizacijo dela ter
ustvarjanje varnega delovnega okolja, v katerem lahko zaposleni razvijajo svoje poklicne sposobnosti. Ob različnih kmetijskih delih je v
programu Zavoda tudi predelava kmetijskih pridelkov, priprava polizdelkov in tudi prodaja. Vsako soboto je Zavod GRUNT tudi na Tržnici
v Komendi.
Nagrade
1. nagrada - večji komplet izdelkov Zavoda Grunt
2. nagrada - srednji komplet izdelkov Zavoda Grunt
3. nagrada - manjši komplet izdelkov Zavoda Grunt
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda (tudi po
mejlu: urednistvo.gok@komenda.si) DO VKLJUČNO 9. februarja
2018.
Na kuverto ali po mejlu napišite ime, priimek, naslov in Nagradna
križanka.
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Ostala pravila Nagradne križanke v glasilu Aplenca so objavljena na
spletni strani Občine Komenda.
Seznam nagrajencev Nagradne križanke MediaDom,Tehnična trgovina,
Ljubljanska cesta 37/c 1241 Kamnik, v Aplenci, glasilu občine Komenda, številka 12/2017:
Nagrade:
1. nagrada - kovinski palični mešalnik Gorenje - JASNA RODOŠEK,
Gmajnica 237, 1218 Komenda
2. nagrada - kuhinjska tehtnica vox - MARIJAN ROZMAN, Breg pri
Komendi 2 A, 1218 Komenda
3–10. nagrada - brisača Gorenje in nakupovalna vrečka electrolux POLONCA PIBERNIK, Suhadole 28 B, 1218 Komenda; ŠTEFANIJA KLEMENČIČ, Gmajnica 82, 1218 Komenda; SONJA JELOVČAN, Nasovče 18, 1218 Komenda; EVA PROŠEK
RAZPOTNIK, Tesovnikova 45, 1000 Ljubljana; MILI ZARNIK,
Mlaka 9, 1218 Komenda; JANA BOSTIČ, Sadarjeva ulica 4, 1218
Komenda; SREČO BOBNAR, Moste 45 B, 1218 Komenda; LARA
CVEK, Žeje 15 B, 1218 Komenda.
Čestitamo. Nagrajenci nagrade na podlagi tega potrdila in osebnega
dokumenta lahko prevzamejo v trgovini MediaDom, Ljubljanska cesta
3/c, 1241 Kamnik. Več informacij na telefon (01)839 47 97, 059 055
597, e-pošta: info@mediadom.si, www.mediadom.si/.
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Telefon: (01) 831 31 56+ / Fax: (01) 831 56 30
GSM: 041 712 500
E-mail: info(at) bmc-trgovina.si

BMC trgovina in proizvodnja d.o.o. je podjetje specializirano
za proizvodnjo in prodajo krovsko kleparskih izdelkov, strešnih kritin in orodij, ki jih pri svojem delu uporabljajo krovci
in stavbni kleparji

DELOVNI ČAS TRGOVINE: od 7.00 do 16.00/
Sobote, nedelje in prazniki zaprto.

Podjetje BMC d. o. o. je ekskluzivni uvoznik vrhunskega
švedskega orodja Hultafors in zaščitnih delovnih oblačil
znamke Snickers Workwear.

PC Komenda/ Pod javorji 5/ SI 1218 Komenda

• KROVSKO KLEPARSKI IZDELKI
• PLOČEVINE
• STREŠNA KRITINA
• IZOLACIJSKI PANELI SILEX
• ZAŠČITA PRED PTICAMI

• DELOVNA OBLAČILA SNICKERS
• ORODJE HULTAFORS
• VARILNO ORODJE FREUND
• LEPILA IN KITI SIKA
• SVEDRI RUKO

Na stalni zalogi imamo večino izdelkov standardnih dimenzij,
izdelamo pa vam lahko tudi izdelke po vaših zahtevah.

Pridite na delo:
PRODAJALEC
KROVSKO KLEPARSKIH IZDELKOV IN PLOČEVIN
- prodaja, svetovanje,
- pakiranje, embaliranje, tehtanje, krivljenje
- prevzem in odprema
- izdaja računov, odpremnic, dobavnic
Pričakujemo:
- IV. ali V. stopnjo izobrazbe
- izpit B kategorije
- vestnost, natančnost, urejenost
Nudimo:
- delo za nedoločen čas s poskusnim delom 3 mesece
- enoizmenski delovni čas od ponedeljka do petka

PRODAJALKA
TEKSTILNIH IZDELKOV – DELOVNE OPREME
- prodaja in svetovanje kupcem
- prevzem, priprava in odprema blaga
- skrb za polnjenje, urejenost ter označevanje blaga na
prodajnih policah
Pričakujemo:
- V. stopnja izobrazbe
- urejenost, točnost, natančnost
Nudimo:
- delo za nedoločen čas s poskusnim delom 3 mesece
Rok za prijavo do 10. 2. 2018

Rok za prijavo do 10. 2. 2018

bmc-trgovina.si

