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OBVESTILO
Občina Komenda  obvešča, da so od 16. 2. 2018 do 19. 3. 2018 na 
spletni strani www.komenda.si objavljeni naslednji javni razpisi:

Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in 1. 
podeželja v občini Komenda za leto 2018, za naslednje ukrepe:

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

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja ma-2. 
lega gospodarstva v občini Komenda za leto 2018, za naslednje 
ukrepe:

pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju pod-  ●
jetništva, 
pospeševanje zaposlovanja,  ●

Javni razpis za sofi nanciranje prireditev in projektov v občini Ko-3. 
menda

Javni razpis za sofi nanciranje društvenih projektov v občini Ko-4. 
menda

Stanislav Poglajen, l.r. 
ŽUPAN 

Kulturno društvo Komenda je za praznični Prešernov dan zvečer pred 8. 
februarjem povabilo v dvorano Kulturnega doma Komenda na prvo 
Rap-sodijo ob Prešernovem dnevu. Nastopili so recitatorji Društva 
umetnih kulturnikov Kaj Ti Mar, raparji-učenci OŠ Komenda Jaka Blaž, 
Rok Ojstršek in Nik Arh, pevka Nuša Fujan ter članice in člani Kultur-
nega društva Godba Komenda. 

Globoka, domiselna, da ne rečem čustvena, je bila svetlobna igra in 
prispodoba  Zdravljice na odrski sceni, ko jo je zapela Nuša Fujan. Bil 
je lep, umetniški poudarek, ki je ob vokalno-glasbenem uvodu z miselno 
prispodobo državnega, narodovega praznika simbolno potrjeval globo-
ko v zavesti obstoj in trdnost imena - Slovenec, Slovenija. Ob županu, 
podžupanu, direktorici občinske uprave, članih občinskega sveta in po-
slušalcih v dvorani je bil tudi uvodni nagovor Darka Mavsarja ogledalo 
razsežnosti miselnega trenutka v času prazničnega imena in bivanja. 

Ob izbranih recitacijah in glasbenih pesmih so mladi rap-arji odsli-
kavali nadaljevanje. Recimo tudi (?) jutrišnjo kulturno dediščino in 

Praznik
podobo, ob današnjem védenju in zavedanju narodove prvobitnosti, s 
pomenljivimi,  sodobnimi odsevanji v kulturnem prostoru. Če bi k temu 
dodali še jezik, slovenski jezik, glasbo, ki danes preveva dogajanja iz 
preteklosti v bolj in manj veselem etonološko prikazanem bivanju 
Slovenca v časovnem ogledalu, potem nas ne bi smelo skrbeti Ali bo 
moj vnuk jutri še pel slovenske pesmi. 

Ali pač?    
Ja, vsak čas ima svoje ime, svoj pogled;  tudi sedanji z besedo, z jezi-

kom, z imenom, z dediščino... z recimo časovnimi vrednotami in tudi s 
poznano dobrimi, pravimi, že kar legendarnimi gasilci... in z godbo. 

Zato naj velja, še kako velja. Smo bili, smo in bomo, da bomo, IME 
vseh naših znanih, poznanih, zapisanih poti...  Še naprej IME ZA JUTRI.   

Andrej Žalar

Občina Komenda že vrsto let svojim občanom sofi nancira letne 
karte za vstop v park Arboretum Volčji Potok ter vstopnice za 
kopanje v Termah Snovik. 

V skladu s podpisanim sporazumom za cenejši nakup vstopnic v 
letu 2018 subvencionirana cena letne karte za vstop v park Arbore-
tum Volčji Potok znaša 25 evrov, otroška 14 evrov (cena karte 
brez subvencije občine znaša za odrasle 45 evrov, za otroke pa 25 
evrov). Prav tako imajo na podlagi sporazuma organizirane 
skupine otrok iz Vrtca Mehurčki in skupine učencev OŠ Komen-
da - Moste brezplačen vstop v park.  

Na podlagi podpisanega sporazuma s Termami Snovik lahko občani 
občine Komenda  koristijo 15 % popust pri nakupu prenosljivih 
vstopnic za trideset dve urnih kopanj v Termah Snovik. Popust 
lahko občani koristijo do porabe zagotovljenih proračunskih sredstev.

OBČINA KOMENDA

Na Uradne objave se lahko naročite
Občina Komenda, skladno z določili Statuta Občine Komenda 

(UO GOK, št. 8/2015) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Ko-
menda (UO GOK, št. 1/2016), objavlja splošne in druge akte občine 
v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. Uradne objave so obja-
vljene na uradni spletni strani Občine Komenda www@komenda.si 
(rubrika Občinsko glasilo, podrubrika Uradne objave). V primeru, da 
občani želite Uradne objave prejemati v pisni obliki, se nanje naroči-
te v tajništvu Občine Komenda. 
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»Sedaj, ko je padel 
sneg, boste pa imeli 
skoke na Gori«, je 
bilo najpogostejše 
vprašanje oziroma 
trditev, ki smo jo sli-
šali člani Društva 
skakalni komite Gora 
v zadnjih dneh. Prvi 
sneg v letu še ne pri-
nese skokov, kot bi 
lahko rekli, saj niso 

izpolnjeni vsi pogoji za naše tekmovanje.
Ker imamo negativne ali bolje rečeno slabe izkušnje z naravnim 

snegom, smo zelo veseli, da nam je Valentinov čas prinesel tudi mrzle 
noči in smo lahko naredili tudi umetni sneg, s katerim lažje operiramo 
na skakalnici. Vse je torej v polnem teku za našo prireditev Skoki na 
Gori 2018, ki bo v nedeljo, 4. marca 2018. Predhodni termini so bili že 
rezervirani za skoke na drugih skakalnicah in tako smo se dogovorili z 
ostalimi skakalnimi društvi po Sloveniji, ki prav tudi prirejajo tekmova-
nje z alpskimi smučmi. 

Smučarski klub Komenda sedaj že tradicionalno na kulturni praznik v 
Kranjski Gori prireja tekmovanje v veleslalomu, ki je namenjeno prebi-
valcem naše občine. V prelepem sončnem vremenu se je prireditve tokrat 
v četrtek, 8. februarja, udeležilo kar sedemindevetdeset smučarjev. Še 
posebej nas veseli velika udeležba otrok, najmlajša je dopolnila komaj 
štiri leta. Tako se nam za prihodnost tega športa na komendskem ni treba 
bati.

Prvi trije v vsaki starostni skupini so bili nagrajeni z medaljami, vsi 
otroci, ki se jim ni uspelo uvrstiti na stopničke, pa so prejeli priznanja. 

SKOKI na GORI 2018
V nedeljo, 4. marca 2018, ob 13.30

Na prireditvi, ki je prestavljena za mesec dni od prvotne, bomo po-
skušali še dopolniti program, vendar ga moramo pripraviti spet od za-
četka, saj so nam določene ideje in dogovori padli v vodo. Poskušali 
bomo narediti tudi malo skakalnico Gorjanščico, ki nam je v preteklih 
letih nakazala veliko potencialnih skakalcev. Vse težave, ki smo jih 
imeli z letošnjo zimo, bomo zagotovo pozabili, če bodo temperature in 
vreme v prvem marčevskem tednu po naših željah.

Kot veleva tradicija na Gori, bomo poskušali nagraditi vse tekmoval-
ce, za najbolj pogumne malčke bomo priskrbeli kakšno presenečenje ter 
nekaj nagrad za gledalce. Upamo, da bodo spet popestrili tekmovanje 
kakšni gostje s tujine – pogovarjamo se z bivšimi skakalci svetovnega 
ranga ter seveda upamo na čim večjo število gledalcev iz komendske 
občine. Privabiti bomo poskušali vse trenutno najboljše ter najbolj 
atraktivne skakalce iz cele Slovenije, saj je pri nas na Gori zadnja znana 
tekma z alpskimi smučmi v Sloveniji za leto 2018 in kot bilo lahko rekli 
tudi, veliki fi nale za amatersko skakanje z alpskimi smučmi. 

Lepo vsi povabljeni na gorjanski praznik, ki bo v nedeljo, 
4.3.2018, s pričetkom ob 13.30. Za dodatne informacije odprite našo 
spletno stran http://www.goraskoki.com/.

Skakalni pozdrav,
Društvo skakalni komite Gora

Smučarski praznik v Kekčevi deželi

Pokala za najboljša časa je podžupan Igor Štebe izročil Urški Štebe z 
Gore in Tomažu Korbarju iz Most. Pokal vasi, katerega podeljujemo 
sedaj drugo leto, pa je župan Stanislav Poglajen spet izročil Gorjanom.

Na povezavi: https://www.facebook.com/Smučarski-klub-Komen-
da-208588569685622/ si lahko ogledate še več slik in uradne rezultate 
tekmovanja.

Po uspelem veleslalomu in ob množični udeležbi se zahvaljujemo 
vsem udeležencem, ki so tokrat prišli v Kekčevo deželo. Še posebej 
hvala pa Igorju Štebetu, ki je poskrbel, da so si vsi s toplim obrokom 
ponovno povrnili moči, županu za vsakoletno moralno podporo in čla-
nom našega kluba za uspešno opravljeno delo.

Se vidimo naslednje leto.

Tudi za letošnje zimske počitnice smo mentorji Mra-
vljišča pripravili veselo in zabavno počitniško rajanje v 
mladinskem centru Mravljišče. Kljub zgodnji 8. uri so 

otroci vsak dan z nasmeškom prihajali v naše prostore. 
Vsakodnevno rajanje smo začeli z okusnim zajtrkom in ga nadaljeva-

li z ustvarjalnimi delavnicami, kjer so otroci izdelali prečudovite ter 
barvite umetnine. Uživali smo tudi z raznimi družabnimi igrami medtem, 

Hura, zimske počitnice! 
ko smo poslušali glasbo. Vsak dan smo sami pripravljali slastno kosilo, 
ki nam je dalo ogromno energije za nadaljnjo zabavo. Če je bilo vreme 
lepo in ne premrzlo, smo šli tudi na svež zrak in sabo nesli žogo in 
ostale pripomočke za zunanjo igro. Dan smo sklenili ob 15. uri, ko smo 
hkrati veseli od rajanja in žalostni od končanega dneva končali zabavo 
v Mravljišču. Počitniški teden je bil izjemen, saj smo ustvarili veliko 
norih in veselih spominov na letošnje zimske počitnice. 
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ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

ŽUPANOVA BESEDA

ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan. 
Tudi drugi mesec letošnjega 
leta se je začel, kot pravimo, 
dinamično; kulturni pra-
znik, pustovanje, občni zbo-
ri, gasilci gradijo v Mo-
stah…, še zima se je vrnila, 
ne oziraje se na stroške v 
občinskem proračunu.

Sneg je pobelil tudi Komendo, a to za nas in za vas, občanke in obča-
ni, ni oziroma ne bi smela biti ovira, da bi dogajanja zamrla in bi odšli 
na zimski spanec. Kot je bilo vidno na samem terenu, tega niste (nismo) 
postorili in kar precej dogodkov je bilo tudi v februarju. Od uspešne 
proslave ob Slovenskem kulturnem prazniku, uspešnega pustnega raja-
nja na novi lokaciji Tržnice v Komendi, do smučarskih in ostalih prire-
ditev in izvedbe občnih zborov. Bele snežene zime so prav gotovo najbolj 
veseli naši najmlajši, ko si lahko delajo snežake, se malo sankajo ali 
smučajo na bližnjih hribčkih, koga malo kepajo. Vsaka snežena belina 
pa je za občinski proračun kar zajeten strošek, za nas uslužbence občin-
ske uprave pa nenehno odgovarjanje na telefonske urgence o snežnih 
razmerah (včasih utemeljenih, največkrat pa neutemeljenih). 

Zadnja seja občinskega sveta v četrtek, 15. februarja, je bila, v 
primerjavi z vsemi v sedanjem mandatu, posebna. Devet točk dnev-
nega reda s pomembnimi odločitvami in v nekem delu tudi s kritič-
nimi ugotovitvami, je minila rekordno hitro. Ob tem sem pomislil 
ob poslovno-fi nančnih ugotovitvah v razpravi o delu tistih »izven 
občine«, za katere pravimo, da imajo v rokah škarje in platno, da bi 
bilo lepo, če bi delali vsaj »normalno«.

Resnično je bila pravkar izvedena 24. seja Občinskega sveta v nekem 
smislu prav posebna. Kljub kar obsežnemu dnevnemu redu in pomemb-
nosti posameznih točk, ki so bile uvrščene na dnevni red, je bila seja 
zaključena v eni uri. Ocenjujem, da je bilo tudi tokratno gradivo za sejo 
Občinskega sveta ustrezno in kvalitetno pripravljeno ter da smo na vseh 
pristojnih odborih svetnicam in svetnikom ter članom odborov dovolj 
natančno in podrobno obrazložili posamezne obravnavane teme. Tako 
na sami seji dejansko ni bilo kakšnih bistvenih dodatnih vprašanj in je 
seja minila vsaj polovico časa prej, kot sem osebno predvideval. Res je, 
da so bile vse točke pomembne, a dejstvo, do so bili vsi predlagani 
sklepi sprejeti povsem soglasno, ne pomeni, da svetnice in svetniki ni-
majo svojega mnenja oziroma stališča. Ponovno se je izkazala soglasnost 
med vsemi, da se le s skupnimi močmi in napori lahko na lokalnem ni-
voju kaj postori. Kaj takega pa žal ne morem trditi za tiste »izven obči-
ne«, predvsem na državnih organih. Tu mislim v prvi vrsti na vse držav-
ne organe, ki so kakorkoli vpleteni v kohezijsko shemo. Kot smo 
poudarili že na sami seji, zopet čakamo, da bodo na Ministrstvu za 
okolje in prostor v sodelovanju s Službo vlade za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko pripravili ustrezne pogoje za podpis aneksa za nove-
lacijo koriščenja kohezijskih sredstev. Ta obljubljena in z osnovno po-
godbo o sofi nanciranju zagotovljena sredstva so za nas izrednega pome-
na. Dejstvo je, da smo mi izvajalcu in nadzornikom izgradnje 
kanalizacije poravnali vsa dela, sredstev iz države in posredno iz 
Evrope pa še nismo prejeli. Bojimo se tudi že znanih dejstev, da bo po 
podpisu aneksa še mnogo stvari v sami proceduri izvedbe nedorečenih, 

Mi smo plačali, obljubljeni 
denar pa ... čakamo
Vsaka snežena belina je za proračun kar zajeten strošek. - Ponovno se 
je izkazala soglasnost. - Politika na poslovno uspešnost naj ne bi imela 
posebnega vpliva . - Vsa dela na vodovodnem omrežju pokriva občinski 
proračun. - Obširen je seznam predpisov do konca leta.

nedodelanih, da bodo v računalniških aplikacijah ponovno težave tako 
kot so v preteklem letu že bile. 

Po napovedih v današnji februarski Aplenci se bo v občini dogajalo 
tudi marca, ko se bo iztekla že četrtina letošnjega leta. Spomladan-
skim dogodkom z nadaljevanjem občnih zborov, napovedanimi 
Skoki na Gori in razpoloženju Gregorčkov se bo pridružil še letošnji 
23. Spomladanski sejem; za sejme pa zadnje čase vemo, da takrat 
kar tri dni vse poti v Sloveniji in izven vodijo v Komendo. Ali zaradi 
bližnje predvolilne državno-zborske kampanije pričakujete kaj 
več, kot samo predvolilne obiske.

Za nekaj teh dogodkov smo (sem) že seznanjeni, kakšen dogodek pa 
bo prav gotovo še tudi izveden, saj je mesec marec tudi mesec, ko pra-
znujejo naše žene, matere, … Nenazadnje bo konec marca tudi že tradi-
cionalni Spomladanski kmetijsko - obrtni sejem v organizaciji Konjeni-
škega kluba Komenda in kot smo se že navadili, da bo tisti vikend v 
Komendi tako rekoč cela Slovenija. Dejstvo, da se približujejo tudi 
parlamentarne volitve, predvidevam, da bo povečan tudi obisk morebi-
tnih kandidatov na teh volitvah. Vendar politika na sam sejem in na po-
slovno uspešnost organizatorja in razstavljavcev naj ne bi imela večjega 
vpliva. 

Na zadnji, februarski seji je občinski svet sprejel sklep o tako ime-
novani novelaciji investicijskega programa za projekt izgradnje fe-
kalne kanalizacije in obnovo vodovoda na Gmajnici, Gori, Podbor-
štu in na Mlaki. Za kaj pravzaprav gre? 

Pri izvedbi obnove vodovodnega omrežja ob sami gradnji kanalizaci-
je so se pojavile večje, predvsem stroškovne, spremembe tras, kjer se je 
vodovodno omrežje zamenjalo. Kar nekaj odsekov vodovodnega 
omrežja smo ob sami gradnji bili primorani obnoviti, čeprav smo po 
prvotnem programu ocenjevali, da jih v tej fazi ne bi bilo potrebno še 
izvesti. Nekaj manjših oziroma krajših odsekov po prvotnem programu 
nam ni bilo potrebno obnoviti, ker so še ustrezni. Glavni razlog za to so 
neustrezni oziroma pomanjkljivi ali nepopolni katastri vodovodnega 
omrežja. Vsa dela na vodovodnem omrežju so bila že opravljena. Ob 
sami gradnji kanalizacije in pred podpisom aneksa za več in dodatno 
opravljenega dela, je bilo v skladu z zakonodajo in predpisi potrebno 
sprejeti tudi spremenjen investicijski program. Naj poudarim, da vsa ta 
dela na vodovodnem omrežju krijemo iz proračuna občine.  

 
Kako pa komentirate vsebinsko precej obsežen okvirni delovni 
program Občinskega sveta do konca tega leta, ki ga je Občinski svet 
tudi sprejel na zadnji seji?

Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Komenda za leto 
2018 je dokument, s katerim želimo seznaniti svetnice in svetnike ter 
občanke in občane, katere zakonske in podzakonske predpise na lokal-
nem nivoju bi želeli v tekočem letu uvrstiti v obravnavo na seje Občin-
skega sveta. Seznam je dejansko obširen, a večino teh predpisov bo 
potrebno obravnavati še v tem letu. Morda bo kakšen tudi odpadel, 
oziroma ne bo dobil podpore za obravnavo, ko bo pripravljen in bodo 
znane podrobnosti. A o tem konec leta, ko bo znana dejanska realizacija. 
Sestavni del dokumenta so tudi okvirni datumi sej Občinskega sveta. 
Vsi sprejeti zakonski in podzakonski akti, ki jih sprejme Občinski svet 
Občine Komenda, so objavljeni v Uradnih objavah Glasila občine Ko-
menda in so dostopni na naši internetni strani www.komenda.si  
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EKOLOŠKI OTOKI

OBVESTILA

V podjetju Publikus d.o.o. že dalj časa opažamo, da posamezniki na 
ekološke otoke odlagajo tudi večje količine drugih vrst komunalnih 
odpadkov, ki tja nikakor ne sodijo (kosovni odpadki, gradbeni in izola-
cijski materiali, nevarni odpadki, mešani komunalni odpadki, …). S ta-
kšnim ravnanjem se po nepotrebnem onesnažuje okolica in navsezadnje 
preprečuje nadaljnja pravilna obdelava odpadkov. Občane na tem 
mestu obveščamo, da bomo v prihodnjem obdobju skupaj z Medobčin-
skim inšpektoratom in redarstvom Skupne občinske uprave občin 
Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice izvajali poo-
stren nadzor nad pravilnim ločevanjem in odlaganjem odpadkov v 
okviru ekoloških otokov. Prav tako bi bili zelo veseli, če bi bili občani 
v primerih onesnaževanja bivanjskega okolja bolj občutljivi oziroma bi 
se odločali za sporočanje informacij v zvezi s kršitelji. Zato pozivamo 
vse odgovorne občane, ki boste kadarkoli priča nezakonitemu odlaganju 
odpadkov, da le-to sporočite na:
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Sku-
pne občinske uprave občin Trzin, Komenda, 
Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice

T: 01 564 47 20
E: inspektorat@trzin.si

Publikus d.o.o. – Operativni center Kamnik T: 01 723 82 42
E: oc.kamnik@publikus.si

KATERE ODPADKE LAHKO ODDATE NA POSAMEZNEM EKOLO-
ŠKEM OTOKU?

Na vsakem ekološkem otoku se nahajajo zabojniki za ločeno zbiranje:
PAPIRJA  ●  (v zabojnik sodijo: časopisi, revije, zvezki, knjige, pro-

spekti, katalogi, pisemske ovojnice, pisarniški papir, ovojni papir, 

Naš odnos do okolja v katerem živimo
papirnate vrečke, kartonska embalaža, lepenka, itd …), 
EMBALAŽE  ●  (v zabojnik sodijo: plastenke pijač in živil, plastenke 
čistil in pralnih sredstev, pločevinke živil in pijač, sestavljena emba-
laža – »tetrapak«, plastične vrečke, plastična in kovinska folija, 
plastični kozarčki in lončki, ipd …) in 
STEKLA   ● (v zabojnik sodijo: steklenice živil in pijač, steklena 

embalaža zdravil in kozmetike, kozarci vloženih živil, itd …). 
Prav tako je v okviru določenih ekoloških otokov možna tudi oddaja 

odpadnih oblačil in tekstila in drobne električne in elektronske 
opreme ter odpadnih baterij (OEEO).

EKOLOŠKI OTOK LOKACIJA OBLAČILA OEEO

1. KOMENDA – Občina X=118135; Y=464714

2. MOSTE – Kralj X=116904; Y=465229

3. MOSTE – Stara mlekarna X=116599; Y=465627

4. SUHADOLE – Cerkev X=116017; Y=465461

5. KRIŽ – Gasilski dom X=117484; Y=466966

6. KLANEC – Klanec X=118836; Y=464201

Za več informacij o ločenem zbiranju odpadkov in različnih načinih od-
daje vas prosimo, da obiščete našo internetno stran www.publikus.si.

Prizadevanja, brez podpore in primerne okoljske ozaveščenosti lokal-
nega prebivalstva, sama po sebi ne bodo dovolj za doseganje ustreznega 
in zadovoljivega stanja; to je urejenega in zdravega domačega okolja.

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Komenda (Uradne 
objave Glasila Občine Komenda, št. 01/2017) Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Komenda, 
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV 
OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2018

Skladno z Odlokom o priznanjih Občine Komenda (Uradne objave Gla-
sila Občine Komenda, št. 01/2017) komisija POZIVA posameznike, 
podjetja, zavode, politične in druge organizacije in skupnosti, dru-
štva, organe lokalne skupnosti ter druge subjekte s stalnim prebiva-
liščem oziroma sedežem na območju občine Komenda, da predlaga-
jo kandidate za občinska priznanja Občine Komenda za leto 2018.

Predmet javnega razpisa je podelitev naslednjih občinskih priznanj:
zlato priznanje Občine Komenda,  ●
srebrno priznanje Občine Komenda,  ●
bronasto priznanje Občine Komenda.  ●

ZLATO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, 
skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter dru-
štvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, 
ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Komenda. 

SREBRNO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posamezni-
kom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter 
društvom za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot spod-
buda za nadaljnje ustvarjalno delo. 

BRONASTO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posame-
znikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim 
ter društvom za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo 
za nadaljnje ustvarjalno delo. 

V enem letu se lahko podeli največ po eno zlato, dve srebrni in tri 
bronasta priznanja. Posamezni kandidat lahko enako priznanje prejme 
samo enkrat. 

V zvezi s podelitvijo zgoraj navedenih priznanj, je Občinski svet 
Občine Komenda kot sestavni del odloka med drugim sprejel v nada-
ljevanju navedena priporočila komisiji (Uradne objave Glasila Občine 

Komenda, št. 01/2017):
»Zlato priznanje Občine Komenda se podeli posamezniku ali skupini 

za več kot 30-letno delo oziroma pravni osebi za več kot 50 letno delo.
Srebrno priznanje Občine Komenda se podeli posamezniku ali skupini 

za več kot 20-letno delo oziroma pravni osebi za več kot 40-letno delo.
Bronasto priznanje Občine Komenda se podeli posamezniku ali 

skupini za več kot 15-letno delo oziroma pravni osebi za več kot 30-le-
tno delo.«

Predlogi za podelitev priznanj Občine Komenda morajo biti 
predložen v pisni obliki in morajo vsebovati:

naslov in ime predlagatelja,  ●
ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne   ●

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

v obrazložitvi navajajo imena drugih društev, klubov, organizacij, 
ustanov, skupnosti idr., v katerih kandidat za priznanje sodeluje, je 
potrebno obvezno priložiti pisno potrdilo navedenega društva, 
kluba, organizacije, ustanove, skupnosti idr.).

Pisne predloge posredujte v zaprti kuverti, na kateri mora biti označe-
no »KMVI PREDLOGI ZA OBČINSKA PRIZNANJA 2018 – NE 
ODPIRAJ«, na naslov Občina Komenda, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, 
najkasneje do vključno petka, 30. marca 2018.

Opozorilo: Upoštevajo se samo predlogi, ki bodo poslani v zahteva-
nem roku. Po preteku roka za prijavo bodo nepravočasno posredovani 
predlogi vrnjeni pošiljatelju.

Priznanja Občine Komenda bodo podeljena na slavnostni seji Občin-
skega sveta Občine Komenda, ki bo 15. maja 2018.

Morebitna dodatna pojasnila lahko dobite pri mag. Majdi Ravnikar 
na telefonski številki 01/724-74-00.

Številka: 094-0001/2018-1
Datum: 17. 01. 2018

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

MRAVLJIŠČE je 13. maja praznovalo že svojo 
10. obletnico. Ni kaj, nadvse pohvalno in spod-
budno za mentorje, ki se trudijo, da imajo mladi 
svoj kotiček za druženje in vedno se nekaj doga-
ja. Pripravili so tudi USTVARJALNO ZABAV-
NE POČITNICE. Tabor v Kampu Kolpa v Vini-
ci je bil za vse udeležence nepozaben.

Šolska veselica v začetku junija, že deseta 
po vrsti, pomaga, da se iz Šolskega sklada na-
bavi mnogo stvari za občasne dejavnosti 
učencev. Na DEŽELI ZABAVE ob OŠ Ko-
menda Moste jim tudi preteča nevihta ni prišla 
do živega, da se ne bi imeli lepo.

Planinci redno hodijo v hribe, maja so že petnaj-
stič organizirali spominski pohod, osvajajo pa tudi 
zahtevne vrhove doma in na tujem. Zelo uspešno 
deluje Športno plezalna sekcija. Člani TSKO PD 
Kamnik iz Suhadol so bili na turni smuki v Iranu in 
odsmučali 5671 visok Damavald.

Po skoraj dveh letih se je vrnil domov Kle-
men Grmšek s Križa, ki nas je v Aplenci sezna-
njal z radostmi življenja popotnika in zanimi-
vostmi s poti okoli sveta. V prepolni dvorani 
Doma je pripravil zanimivo potopisno preda-
vanje z rekom: KOGAR SRBIJO PODPLATI, 
NAJ GRE!

ALPE ADRIA ORIENTIRING CUP v 
Komendi deluje in tekmuje zelo uspešno. 
Združuje šport, iznajdljivost, znanje in spozna-
vanje terena. Lahko ga uvrstimo v najbolj 
zdrav in vsestranski šport za vse generacije. 
Mladinci OKK so se skupaj z mentorji udeleži-
li Svetovnega šolskega prvenstva v orientacij-
skem teku za leto 2017 v Palermu na Siciliji.

Drugo največje društvo so upokojenci, vedno 
aktivni in tudi nekaj pripomorejo k izobraževal-
nemu, športnemu in kulturnemu življenju v Ob-
čini. Vse sekcije delujejo po svojem letnem pro-
gramu, njihovi avtobusni izleti so vedno polni in 
zanimivi. Športne dejavnosti po letnih programih 
pomagajo pri zdravju in dobri volji. Tudi to leto 
so skupaj počitnikovali na morju. Čutijo pa tudi, 
da so trn v peti državi, ker niso in ne morejo biti 
zadovoljni s pokojninami, čeprav jen poslanka v 
Aplenci septembra zapisala: »NE varčevanju na 
plečih upokojencev in manj premožnih«. 

Pevci so že januarja praznovali 15. obletni-
co. Koncert so pripravili ob državnem prazni-
ku, povabili zraven še najmlajše in mezzoso-
pranistko Vlatko Oršanić. Februarja ob 
Kulturnem prazniku so kot vsako leto nastopili 
na reviji Pevskih zborov občin Kamnik in Ko-
menda. 12. marca so peli tudi ob odprtju spo-
minske sobe dekana Viktorijana Demšarja, čez 
leto pa so imeli kar 17 nastopov.

Na občnem zboru DU Komenda v mesecu 
marcu so pregledali svoje delo, se ozrli z novi-
mi idejami naprej in počastili šest zakoncev - 
zlatih jubilantov.

KAJ NAM POMENI KAKOVOST ŽI-
VLJENA? Mnogo odgovorov smo dobili na 
prireditvi v Domu ob 10. obletnici Medgene-
racijskega društva Komenda.

Vse leto se vrstijo kulturni dogodki. Eden 

Kronika leta 2017 - 2
teh je bil ob prazniku 
Svetih treh kraljev v 
cerkvi sv Petra. Božični 
koncert MPZ Svoboda 
Mengeš. Pesem je še 
lepše zadonela ob na 
novo postavljenih ja-
slicah. Kulturniki KAJ 
TI MAR so vedno ino-
vativni, dramska sku-
pina upokojencev nas 
zna nasmejati, gostuje-
jo tudi dramske skupine 
iz drugih krajev.

Krajevna organiza-
cija Rdečega križa 
Moste je ob dnevu že-
na pripravila v OŠ 
Moste plesno-kulturno 
zahvalno prireditev 
vsem mamam.

NASVETI - Pravni-
ca Irena Hacin Kölner 
nas vsak mesec sezna-
nja s pravnimi rešitva-
mi problemov in odgo-
varja tudi na vprašanja. 
Blaž Filipič, matema-
tik, fi zik in kemik nas 
seznanja s strokovnimi 
nasveti z njegovega področja. Olga Hace napi-
še in nas osvešča o zdravi prehrani. Večkrat 
nas tudi povabi na pokušino njene kuhinje.

Regijski center za ravnanje z odpadki 
RCERO v Ljubljani, kamor potujejo tudi naše 
prevelike količine odpadnih materialov, je 
eden najsodobnejših v Evropi. Predstavitev je 
bila v marčevski številki Aplence. V občini so 
se postavljali novi zabojniki in odprt je bil ob-
novljen odsek ceste mimo Poslovne cone v 
Žejah. Ob Občini in na parkirišču pri športni 
dvorani smo dobili prvo polnilnico avtomobi-
lov na električni pogon.

ŠPORT - Tradicionalni humanitarni tek 
TEČEM DA POMAGAM 3. junija, je tekače v 
Komendi močno ohladil, saj so tekli v močnem 
nalivu. 

Direktor Poslovne cone Komenda Matic 
Romšak je konec maja zmagal v Zadru na Tria-
tlonu.

Nogometaši pridno trenirajo in se v liga-
škem prvenstvu dobro borijo. Veliko delajo z 
mladimi, kar se pozna na kvaliteti igre vseh 
selekcij. Kolesarji so maja prekolesarili Špan-
sko Andaluzijo. 14. maja so kolesarji vseh sta-
rosti in kategorij preplavili Komendo na 11. 
Veliki nagradi Komende in Lidlovem pokalu. 
Hkrati je bilo tudi državno prvenstvo v cestnem 
kolesarstvu. Tekači pa so se združili na tradici-
onalnem krosu Suhadol. 

Smučarji in skakalci na Gori so neutrudni in 
tudi lani je bilo tako. Šahisti predvsem mladi 
in seniorji nas v Aplenci vsak mesec obveščajo 
o velikih dosežkih. Vsi jim lahko rečemo »ka-
po dol«. Enako velja za skavte in šolarje.

nadaljevanje iz prejšnje številke

Temeljni kamen (20. 9.) za novi gasilski dom PGD Moste

Popravek 
V Kroniki leta 2017 v januarski Aplenci je 
pri tekstu Gasilci pravilno: Gonilna sila v 
gasilstvu v Gasilski zvezi Komenda so 
predsednik GZ Jože Sušnik, poveljnik Janez 
Hlade in predsedniki oziroma poveljniki 
gasilskih društev. Slavko Poglajen je po-
veljnik v Prostovoljnem gasilskem društvu 
(PGD) Komenda. 

Za napako se opravičujemo 
- Uredništvo.

Konec septembra (29.9.) so bili odprti novi prostori šole v Komendi

Vsak mesec nas razveseli KRIŽANKA z 
nagradnim geslom. Ker je Aplenca na spletu, 
vidimo, da je brana po celi Sloveniji, saj priha-
jajo rešitve od vsepovsod. Dobimo tudi prek 
60 pravilnih rešitev.

USTANOVA Petra Pavla Glavarja je vse 
leto izvajala svojo prvobitno dejavnost. Tradi-
cionalno so priredili dobrodelni novoletni 
koncert, septembra pa so organizirali izlet PO 
GLAVARJEVI POTI ZA ČEBELICAMI in 
med drugim obiskali grob Petra Pavla Glavarja 
v Lanšprežu. Vodilo predsednika je zdrav ra-
zum, delavnost in vztrajnost.

* * *
Še mnogo bi bilo potrebno uvrstiti v našo Kro-
niko. Toliko stvari se dogaja, vsaka je za vsake-
ga ustvarjalca najpomembnejša. V Aplenci ne 
želimo prav nobene stvari prezreti, zato je do-
brodošla vsaka informacija. Prav je, da občani 
vedo, v kako lepi občini živimo. Na nas pa je, 
da to vidimo, da živimo s krajem in dodamo 
kamenček k mozaiku polnega življenja.

Katja Tabernik
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SEJEM, OBJAVA

Razvojni svet Ljubljanske urbane regije je 
na 7. redni seji soglasno potrdil osnutek 
dopolnjenega Dogovora za razvoj Lju-
bljanske urbane regije, v katerega je 
vključenih 23 projektov v skupni vrednosti 
72,2 milijona evrov, od tega je zagotovlje-
nih 44,9 milijona nepovratnih sredstev, in 
sicer 35,1 milijona EU sredstev in 9,8 mili-
jona nacionalnih sredstev. 

Po podpisu prvega dogovora za razvoj regi-
je, ki ga je Ljubljanska urbana regija z mini-
strom Zdravkom Počivalškom podpisala ko-
nec oktobra 2017, so več mesecev potekala 
intenzivna usklajevanja z vsemi 26 občinami 
LUR. Potrebno je bilo namreč veliko vlože-

Sporočilo za javnost

Potrjeni projekti vredni 72,2 milijona evrov
nega dela ter tudi kompromisov, da so občine 
uspešno oblikovale projekte, ki ustrezajo danim 
pogojem in prioritetam regionalne politike, pa 
tudi preostalim sredstvom namenjenih razvoju 
regije. V prvi dogovor za razvoj regije je bil 
vključen projekt Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju Ljubljanice, v vrednosti 17,8 
milijona evrov, pri čemer bo Ministrstvo za 
okolje in prostor zagotovilo 9 milijonov evrov 
nepovratnih sredstev. Od skupnih nepovratnih 
sredstev namenjenih za razvoj Ljubljanske ur-
bane regije (54 milijonov evrov) je tako na voljo 
še cca. 45 milijonov evrov za izbrane predno-
stne naložbe, kot so spodbujanje podjetništva, 
spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti, 

podpora naložbam za prilagajanje podnebnim 
spremembam, vlaganje v vodni sektor ter 
varstvo in obnova biotske raznovrstnosti. 

14. februarja je bil osnutek dopolnjene-
ga Dogovora za razvoj Ljubljanske urbane 
regije posredovan na Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), 
sedaj pa si želimo čimprejšnjega teritorial-
nega dialoga z vsemi pristojnimi ministr-
stvi, saj bi si želeli dogovor podpisati še 
pred državnozborskimi volitvami. Podpi-
san dogovor je namreč pogoj, da nosilci pro-
jektov lahko pričnejo z njihovimi izvajanji.

Regijska razvoja agencija-ljubljanske 
urbane regije

Pričakujemo, da bo sejem obiskalo več deset tisoč obiskovalcev. Za-
radi varnosti  obiskovalcev sejma ter prebivalcev Občine Komenda 
bo v soboto, 24. in v nedeljo, 25. 3. 2018, z dovoljenjem Občine Ko-
menda občasno spremenjena prometna ureditev v Komendi. 

Popolna zapora javne ceste št. 039120 (Moste – Zalog) na odseku od  
Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37, do občinske stavbe na 
Zajčevi 23.

Enosmerna zapora javne ceste št. 039120 (Moste – Zalog) na odseku 
od  Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37 do križišča pri 
Kralju v Mostah.

Popolna zapora javne ceste št. 162020 (Kranjska pot) v celotni 
dolžini od državne ceste G104 Mengeš – Kranj, do občinske stavbe na 
Zajčevi cesti 23 v  Komendi.

Enosmerna zapora javne ceste št. 162041 (Križ-Gmajnica) od ob-
činske stavbe na Zajčevi cesti 23 v Komendi do križišča s Šolsko ulico 
na Gmajnici.

Zaradi velikega števila vozil na območju Most in Komende priča-
kujemo občasne večje zgostitve prometa in krajše zastoje. Obisko-
valcem priporočamo, da parkirajo vozila na urejenem parkirišču v Po-
slovni coni Komenda v Žejah. S parkirnega prostora bo do sejma in 
nazaj za obiskovalce sejma organiziran BREZPLAČNI AVTOBU-
SNI PREVOZ.

Na vseh cestnih zaporah bo zagotovljen dovoz in dostop za prebi-
valce naselja Komenda, redne avtobusne linije in za intervencijska vo-
zila. Postavljena bo ustrezna cestna signalizacija z označenimi obvozi, 
postavljene bodo obvestilne table in zagotovljeno bo ustrezno število 
rediteljev. 

Organizator je zagotovil dovolj parkirnih prostorov na travnikih pri 
osnovni šoli Komenda. Prosimo razstavljavce in obiskovalce sejma, da 
svoja vozila parkirajo na za to predvidenih mestih. 

Vozniki naj upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo, navodila 
rediteljev in obvestila na tablah. Tako se bodo izognili morebitnemu 
plačilu globe zaradi parkiranja na krajih, kjer to ni dovoljeno (dvorišča 
stanovanjskih hiš, pločniki, dovozne in intervencijske poti ipd...).

Lastnike zemljišč v neposredni okolici prireditvenega prostora pro-
simo, da morebitno škodo na zemljiščih zaradi sejma sporočijo članu 
organizacijskega odbora Jelenku Miliču na tel.: 041-471-690 ali na 
KK Komenda na Glavarjevi cesti v Komendi.

Prosimo za potrpežljivost in razumevanje!
 KK KOMENDA

Spomladanski sejem 
v Komendi
Ureditev prometa med Spomladanskim sejmom 
v Komendi, ki ga od 23. do 25. marca organizira 
Konjeniški klub Komenda.
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DRUŠTVO

Delamo po temeljnih načelih gibanja Rdečega križa, kot so hu-
manost, nepristranost, nevtralnost, prostovoljnost in enotnost 
ter seveda nesebična pomoč vsem, ki jo na kakršenkoli način 
potrebujejo. Delo RK Moste sestavljajo medsebojni dogovori, 
obveščanje in sestanki.

RK Moste ima v Mostah 321 članov, v Suhadolah 115 in v Žejah 59. 
Izmed njih je imenovan 20-članski delavni odbor; iz Most deset, iz Su-
hadol sedem in iz Žej trije člani. Letno imamo pet do šest rednih sestan-
kov, nekaj pa še po dogovoru. 

Vodstveni organi pa so: predsednik, tajnik, blagajnik, nadzorni odbor 
trije člani, in dva podpisnika računov.

Naše delovanje je tesno povezano z Občino Komenda, z OŠ Komen-
da Moste, s krovno organizacijo OZRK Kamnik, s PGD Moste in še z 
nekaterimi dobrotniki. Vsako leto smo podpisniki pogodbe o sofi nanci-
ranju fi nančnih sredstev iz občinskega proračuna. O porabi teh sredstev 
smo zavezani za fi nančno poročilo o naši dejavnosti Občini Komenda. 
Enako vsako leto izpolnimo vprašalnik o dejavnostih; delovno in fi -
nančno poročilo z izkazanimi računi pošljemo v OZRK Kamnik. 

O delu poročamo na občnem zboru z dnevnim redom: Otvoritveni 
pozdrav predsednice RK Moste; Poročilo blagajničarke;Poročilo nad-
zornega odbora; Poročilo tajnice in Razno

Povzetki iz poročil za delo v preteklem letu
Poročilo blagajničarke - prihodki članarin (2.077€), dotacije Občine 

(1.700€). Prikazani so bili izdatki, ki jih je pregledal nadzorni odbor. 
Poročilo tričlanskega nadzornega odbora je bilo enotno; potrdili so, da 
ni pripomb, ker se vse ujema, je pregledno in skrbno knjiženo. Denarna 
sredstva koristimo za naše občane in dejavnosti, ki jih izvajamo vse leto. 
Sledimo pomoči potrebnim v zelo težkih socialnih in denarnih stiskah. 
Hitro se odzovemo ob nenadnih nesrečah ali tragičnem dogodku v dru-
žini. Organiziramo proslavo s pogostitvijo in obdarovanje žena v mese-
cu marcu. Sledi obisk starostnikov nad 75 let, ko jih za božični čas raz-
veselimo tudi z darilom. Ostali denarni izdatki so še za žalne aranžmaje, 
obdaritev jubilantov, pomoč bolnim otrokom, poštne storitve in ostali 
obvezni izdatki. Namensko nakazana denarna sredstva so natančno 
prikazana v blagajniškem poročilu.

Poročilo tajnice - Januar in februar sta meseca, ko pobiramo člana-
rino RK. Prizadevamo si pridobiti več novih članov in mladih družin. 
Predvidevamo, da je med občani kar nekaj zadržanosti in nezaupanja do 
humanitarnih organizacij, zato želimo s tem prispevkom v občinskem 
glasilu Aplenca čim bolj obširno predstaviti naše delo.

Marca in aprila se člani odbora RK udeležimo vsakoletne čistilne 
akcije. Po potrebi organiziramo nabiralne oziroma zbiralne akcije. Ma-
rec je čas praznikov, ki ga RK Moste že več let ohranja med generacija-
mi. Želimo pa, da se tradicija nadaljuje še naprej. Praznika 8. marec – 
dan žena in 25. marec – materinski dan povežemo in počastitev 
pripravimo v sodelovanju z mentoricami OŠ Komenda Moste. Učenci 
nam s kulturnim programom in lepimi željami polepšajo dan. Ob pogo-
stitvi se razvije prijetno druženje z novimi poznanstvi. Dan kasneje 
obiščemo in obdarimo žene, matere, bolne in osamljene. Vedno se nas 
razveselijo. Čutijo, da niso pozabljeni, nas pa ob tem navdaja prijeten 
občutek, da smo naredili nekaj dobrega za sočloveka. Biti človek, biti 
sočuten, kaj ni to naše resnično poslanstvo? No, opravili smo kar 107 
obiskov. Da bi rešili težko socialno in fi nančno stisko ene družine, ki že 
predolgo traja, smo se odločili poiskati pomoč in rešitev pri Centru za 
socialno skrbstvo in delo v Kamniku. Ustno in pisno smo jih seznanili s 
stanjem, nato pa čakali. Ob ponovnem srečanju in dogovoru smo preje-
li ugodno rešitev. V poročilu OZRK Kamnik za leto 2016 smo se sezna-
nili o povečani pomoči v hrani, pomoči otrokom in starejšim za letovanje 
tudi naših občanov. Pohvalna je bila tudi krvodajalska akcija z izjemno 
udeležbo, ki se povečuje tudi s pomočjo članov naše občine. Varstveno 
delovni center INCE v Mostah je deležen naše pozornosti že vrsto let, 

Poročilo Odbora KO RK Moste (KORK MOSTE) 
Redni občni zbor KORK Moste smo imeli 10. januarja. Pregledali smo delo, stanje in aktivnosti 
preteklega leta 2017. 

ko jih za Veliko noč obdarimo z veliko košaro izbranega sadja. 
Maj in junij - OZRK Kamnik običajno v teh mesecih organizira vsa-

koletno prireditev za krvodajalce in jim za njihovo humano delo ter deja-
nja podeli priznanja. Med njimi je veliko dajalcev, ki so kri darovali več 
kot 50, 60, 70 krat in tudi stokrat in več. Priznanja dobivajo tudi aktivni 
člani RK Moste. Naših nagrajencev je bilo do danes že 17. Dvodnevno 
krvodajalsko akcijo organizira OZRK v mesecu juniju in enako ponovi v 
oktobru. Ker je mesec maj tudi praznik naše občine in v znamenju tekmo-
vanj in prireditev, smo se tudi mi odločili, da organiziramo predavanje, 
koristno vsem, ki bi radi spoznali prikaz oživljanja z defi brilatorjem. Za to 
smo zaprosili PGD Moste in prijazno so nam pomagali. Usposobljena 
tričlanska ekipa nam je nazorno pokazala postopek oživljanja. Vsak ude-
leženec se je udeležil vaje, ki so jo večkrat ponovili. Bilo je tako poučno, 
da bi bili veseli ponovitve in bi povabili še prijatelje. Članek s slikovnim 
gradivom z dogodka smo poslali tudi v glasilo Aplenca.

Oktobra in novembra smo na peti redni seji RK Moste podprli idejo, da 
bi občane in občanke Most, Žej in Suhadol obiskali in čestitali za visoki 
življenjski jubilej - 90 let. Dve jubilantki smo že počastili, približuje pa se 
jih še pet. Vse leto tudi pridno spremljamo socialno stanje naših krajanov. 
V stiskah in težavah jim pomagamo, kolikor moremo. Z našo skromno 
pomočjo v katerikoli obliki smo rešili že marsikatero težavo. V našem 
odboru imamo tudi šest nesebičnih članic iz Suhadol, ki so prostovoljno 
prispevale vsaka enak denarni znesek za pomoč družini, ki si je z njihovo 
dobroto opomogla.

December je čas 
praznovanj in obda-
rovanj tudi za nas. 
Dobri mož Miklavž 
je obdaril 156 staro-
stnikov, bolnih in 
osamljenih. Voščili 
smo jim z lepimi 
željami in upanjem 
na še več obiskov in 
pogovorov. K darilu smo priložili lepe ročno izdelane voščilnice; izdelali so 
jih učenci likovnega krožka OŠ Komenda Moste. Zelo cenimo sodelovanje 
z OŠ Komenda Moste, kjer nam je med drugim tudi vedno na voljo prostor 
za naše aktivnosti. Med zaslužnimi so tudi šolske mentorice in učenci. 

Pod točko Razno smo sklenili, da smo v letu 2017 delovali v skladu 
z našim poslanstvom in da bomo v letu 2018 z najiskrenejšimi nameni 
delovali za dobro naših bližnjih in jih skušali povezovati med seboj.

Konec leta pa se z veseljem udeležimo srečanja predsednikov društev 
in klubov, na katerega nas povabi župan, kjer se ob srečanju zahvali 
vsem, ki prostovoljno delujejo v dobro naše občine. Tudi mi se zahva-
ljujemo vsem, ki nam poleg drugih darov, tudi s članarino, potrjujejo, da 
smo na pravi in lepi poti humanosti.

Iskrena hvala OBČINI KOMENDA, OŠ KOMENDA MOSTE, 
PGD Moste, VSEM KRVODAJALCEM, glasilu APLENCA in vsem, 
ki nam zaupate.           KORK MOSTE, 2. 2. 2018

Priprava za obdaritev

Obisk jubilantke Cecilije Zabret za 90. rojstni dan (6. 12. 2017)
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Sredi februarja smo 
v NSi na programski 
konferenci sprejeli 
naša bistvena pro-
gramska izhodišča 
za obdobje 2018–
2022. Program smo 
poimenovali Zdaj je 
čas!, eden izmed 
njegovih temeljev 
pa je tudi moderni-
zacija zdravstva. 
Naš predlog je eno-
staven. Tista zavaro-
valnica, pri kateri 
ste zavarovani, vam 
mora plačati zdra-

vstvene storitve, ne glede na to ali so izvedene v javnem zavodu, pri 
koncesionarju ali v privatnem zavodu.

Po našem predlogu bi ljudje imeli možnost proste izbire med zavaro-
valnicami in zdravstvenimi ustanovami, v katerih bi se zdravili. Denar 
bi torej sledil bolniku. Nekateri, ki jim sedanja nepreglednost v zdra-

Julijana Bizjak Mlakar, poslanka

POLITIKA

IZ POSLANSKE PISARNE

IZ POSLANSKE PISARNE

Matej Tonin, poslanec

lobistične skupine blizu državnih jasli. In uničujejo državo.
Ugotavljam, da je interesna skupina, ki zasleduje predvsem lastne 

komercialne interese na področju medijev, že tako suverena, da predse-
dniku vlade brez posebnega skrivanja diktira vsebino novele medij-
skega zakona. Predsednik vlade ali pristojne institucije pa na to ne od-
reagirajo ustrezno. Postajamo torej banana republika in bojim se, da 
bodo bližnje parlamentarne volitve sedanje stanje še poslabšale. 
Vso silno oglaševanje, ki smo mu državljani izpostavljeni že celo leto, 
bomo namreč slej kot prej plačali mi, državljani. Upanje polagam v roke 
naših državljanov in njihove zdrave pameti.

Drage Komendčanke in Komendčani, 
v nadaljevanju zapisa IZ POSLANSKE PISARNE vas vabim 

na kulturni dogodek ob mednarodnem dnevu žensk.

Modernizacija zdravstva: Pacient naj 
sam izbere izvajalca zdravljenja

vstvu ustreza, ob tem zlobno pripominjajo, da bi to pomenilo dražje 
zdravstvene storitve in doplačila, a to enostavno ne drži. Današnji sistem 
je za socialno šibke še mnogo dražji, saj si ne morejo plačati hitrih sa-
moplačniških storitev, v javnih bolnišnicah pa v primernem času ne 
pridejo na vrsto. Hvala lepa torej za zdravstveni sistem, ki nam pred 
očmi propada in kjer na leto plačamo še za 450 milijonov samoplačni-
ških storitev! Zdi se celo, da je naše zdravstvo na nekaterih točkah na-
menoma nastavljeno tako, da se ustvarjajo čakalne vrste. Kako je sicer 
mogoče, da na specialistični pregled po redni poti čakaš mesece ali celo 
leta, če plačaš, pa si takoj na vrsti?! Očitno imamo torej dovolj kapacitet, 
da bi ljudi zdravili takoj, a sedanji sistem tega ne dopušča. Ena izmed 
večjih napak v sistemu je gotovo sedanji planski sistem delovanja na 
čelu z ZZZS.

V NSi si tudi glede zdravstva zastavljamo preprosto vprašanje: če 
lahko pri zavarovanju avtomobila izbiramo med zavarovalnicami, zakaj 
tega ne moremo pri sklepanju zdravstvenega zavarovanja? Tudi tu je 
konkurenca dobrodošla in zdrava. Predlagamo pa, da moramo vsi imeti 
sklenjeno zdravstveno zavarovanje, saj sistem ne bo deloval, če se 
mladi ne bodo zavarovali in ne bo medgeneracijske solidarnosti. Država 
mora predpisati, kaj je obvezna košarica storitev, vsaka zavarovalnica 
pa mora ponuditi te storitve v okviru zavarovalne premije. 

MATEJ TONIN

O ukradeni državi in kako si jo povrniti
V državnem zboru se za-
dnja leta bolj kot prej 
srečujemo s številnimi 
predlogi zakonov, ki niso 
v javno korist, ampak za-
sledujejo zasebne intere-
se. Tako se že četrtič v 
tem mandatu spopadam z 
interesnimi skupinami, ki 
delujejo na področju  
kulture, visokega šolstva 
in medijev. Nekaterim je 
hudo moteča slovenščina, 
na primer v visokem šol-
stvu in na radijih, čeprav 
radiji koristijo javne fre-
kvence, ki so javno dobro. 

Gre pa preprosto za to, da slovenščina in glasba v slovenskem jeziku 
moti komercialne interese članov medijske zbornice, pomembnih 
akterjev v šolstvu ipd. 

V svojem prvem poslanskem mandatu sem se spopadala z zdra-
vstvenimi in z drugimi lobiji, ki so želeli sprivatizirati kar vse javne 
zavode, zdravstvene domove, bolnišnice, javno RTV hišo, kulturne 
zavode, inštitute, šole, univerzo ipd. Vesela sem, da mi je te apetite 
uspelo začasno ustaviti. Tudi sporni zakon, ki bi privatizacijo omogočil, 
je bil zato v času Pahorjeve vlade umaknjen tik pred sprejemom v par-
lamentu. Skupaj s civilno družbo sem tedaj preprečila tudi prodajo treh 
bolnišnic v Ljubljani (mestne otroške bolnišnice v središču Ljubljane, 
stare pediatrične klinike na Vrazovem trgu in stavbo psihiatrije na Po-
ljanskem nasipu. Zdravstveni lobiji so jih nameravali uporabiti za 
zdravljenje tujcev. Tudi tedaj je šlo le za njihove dobičke, kje pa se 
bodo zdravili Slovenci, jim ni bilo mar.

Kako bi ljudje z nizkimi plačami in pokojninami v primeru privatiza-
cije zdravstva in šolstva ter kulture sploh še šolali svoje otroke, se zdra-
vili ali hodili v muzeje in gledališča?  Lobijev to ne zanima.  Tudi sloven-
ska kultura in slovenski jezik jim nista pomembna. Stalni novi obrazi, 
ki s pomočjo medijev prepričajo ljudi, da jih volijo, ohranjajo iste 

Prireditev bo v mestni Kavarni Veronika v Kamniku 
v sredo, 7. marca 2018, s pričetkom ob 18. uri.

Posebej sem vesela, da so se mojemu vabilu za darovanje glasbeno-
pesniškega večera odzvali moja soborca za slovenski jezik iz Lju-
bljane in dva kamniška umetnika.

Občinstvo bo zagotovo navdušil priljubljeni slovenski glasbenik, 
raper Zlatko - Zlatan Čordić.

Spoznali boste lahko Mišo Čermak, avtorico pesmi, ki si jih 
morda včasih prepevate.

V svet poezije nas bo z deklamacijami svojih pesmi popeljala 
kamniška pesnica Nina Osredkar.

Čarobni svet glasbe nam bo s svojimi glasbenimi deli približal 
nadarjeni kamniški glasbenik Simon Skalar.

Vstop bo prost. Vabljeni! 

Mag. Julijana Bizjak Mlakar, 
nekdanja ministrica za kulturo, poslanka
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POLITIKA, UPPG

Zdaj je pravi čas
Ljudmila Novak je po desetletju v vrhu NSi 
vodenje predala mlajši generaciji. »Pred Slo-

venijo so številni novi izzivi, ki od nas zahtevajo spremembe in zato 
tudi nove poti. Prepričana sem, da z novo ekipo pride tudi nova energi-
ja«,  je dejala ob predaji predsedniške funkcije dosedanjemu vodji po-
slanske skupine Mateju Toninu. Slednji je na novinarski konferenci dejal, 
da bo NSi z energijo mladih in izkušnjami starejših zagotovo uspela 
narediti še korak naprej. Napovedal je, da se NSi pod njegovim vod-
stvom ne bo odpovedala vrednotam in programu, ki jih je zagovarjala 
doslej. Z ekipo pa si bo prizadeval najti rešitve tudi za izzive sedanjega 
časa. Napovedal je, da bo več pozornosti namenil zlasti digitalizaciji 
Slovenije, varovanju narave in spodbujanju zdravega načina življenja. 
Tonina je podprl tudi evropski poslanec Lojze Peterle, ki je izrazil željo, 
da bi z vključujočim načinom vodenja in novo energijo povezali vse 
sile stranke za volilni preboj v dobro celotne Slovenije.

Glavno tajništvo NSI
HVALA dosedanji predsednici NSi. V naših ljudeh je utrdila prepriča-
nje, da se s poštenim, resnicoljubnim in vztrajnim delom da na najvišji 
funkciji tudi v politiki zdržati lep čas (10 let) in vseskozi žeti zaupanje 
volivcev, kar ni praksa v vseh političnih opcijah. Od nje so se mladi 
krščanski demokrati, njeni najožji sodelavci veliko naučili, vsem osta-
lim pa je lep življenjski zgled. Zdajšnji v.d. predsednika Matej Tonin bo 
njeno delo samo še nadgradil. Zaupanje ima tako v starejših kot mlajših 
članih stranke, pa tudi simpatizerjih in drugih. Resnično, na mladih svet 
stoji, pravimo v NSi, zato tako kot v samem vrhu stranke, tudi v občin-
skih odborih  izberemo za najvišje funkcije najboljše kadre. Opazimo 
lahko, da se veliko dela, a o tem manj piše, »samohvala« pač ni v dome-
ni NSi. Zaupamo mladim, zato »mladi vseh pokrajin Slovenije združite 
se«, da bomo z vašo podporo dali možnost mlajši generaciji Krščanskih 
demokratov z izdelanim programom za boljšo, normalno Slovenijo. 

OO NSi Krščanski demokrati
Danica Zmrzlikar

Večkrat se srečamo z različnimi težavami in poleg uradne medicine si 
človek vseskozi pomaga z rastlinami, o katerih se vedenje o koristnem 
delovanju na človeško telo prenaša iz roda v rod.  Kaj so zdravilna ze-
lišča? Kako se lotimo njihovega nabiranja, sušenja in skladiščenja? 
Katera zdravilna zelišča in kako jih lahko pridelamo sami? Zelišča 
moramo tudi pravilno uporabljati, zato bo predavanje g. Milana Kalana, 
ki skupaj z ženo vodita Zeliščno kmetijo Kalan, še posebno zanimivo 
in uporabno. 

Predavanje bo 27. februarja 2018 ob 18 uri v Domu krajanov 
Antona Breznika na Križu pri Komendi. Prispevek: 5 €.

Prikaz sajenja sadnega drevja
Sadike sadnega drevja običajno kupimo v drevesnici. Kaj moramo 

vedeti o izbiri primerne sadne vrste, nas niso pravzaprav nikjer učili, saj 
gre za znanja, ki se prenašajo iz roda v rod. Nekateri bolj radovedni 
občasno kaj izvedo od sosedov, znancev, morda o tem, kje kaj prebere-
mo. Vendar, če izberemo napačno podlago, sorto, če ne znamo pravilno 
posaditi sadike, se nam lahko zgodi, da nas vložek v sadiko, sajenje in 
obrezovanje ter nego čez nekaj let, ko drevesa preidejo v rodno obdobje, 
razočara. Zato izbiramo razvite sadike z dobrim koreninskim sistemom 
in razvitim nadzemnim delom. Kdaj je primeren čas sajenja? Kako 
pravilno posaditi sadiko? Odgovore na ta in druga vaša vprašanja v izo-
braževanju bo podal g. Janez Ocepek, ki prideluje sadne sadike na 
EkoDrevesnica Ocepek v Moravčah. Prikazal bo tudi sajenje sadnega 
drevja.

Prikaz sajenja bo 3. marca 2018  ob 9. uri pri Breznikovem domu 
na Križu pri Komendi. Prispevek: 5 €.

Anton Jagodic

Ustanova Petra Pavla Glavarja 

Zdravilna zelišča
od nabiranja, pridelave do uporabe

SKUPAJ tudi pri 
denarnih obljubah
Zadnja februarska seja Občinskega sveta občine 
Komenda je bila nekako  usklajena z ustanovnim 
geslom liste TRN. Po pripravah, razpravah, 

usklajevanjih in dogovorjenih rešitvah je bila hitra, pomembna, soglasna in 
časovno rekordna. Razmislek pove, da je bilo vse v pretehtanem - SKUPAJ.

Pravzaprav smo bili tudi lani 2017 kar nekajkrat priča takšnim doga-
janjem v občini. Tisti, ki poznajo tako imenovano učeno ime komunalna 
infrastruktura, kar pomeni kanalizacijo, vodovod, kable, kanale in zara-
di vsega tega dogovore, meje, da ne omenjam katastrov in medsebojnih 
mejnih, sosedskih razumevanj, vemo, da uresničen program lanskega 
leta zasluži najvišjo oceno. In če se vprašamo, kako je to bilo mogoče, 
je spet odgovor - SKUPAJ.

Takšen SKUPAJ se je pokazal tudi pri gradnji prostorov za naše naj-
mlajše v občini. Pa ne samo na gospodarnem delu, ampak tudi pri rešitvah 
za boljše počutje in bivanje občanov; ali malo bolj učeno rečeno - tudi na 
družbenem področju. Za ta zgled pri delu so društva, ki povezujejo obča-
ne in predstavljajo  občino Komendo izven štirinajstih vasi in tudi izven 
slovenskih občin. Tudi tu je poosebljeno geslo - SKUPAJ.

Zato velja po tej poti, in z geslom liste TRN, tako naprej tudi jutri pri 
reševanju in uresničevanju želja in na pogled morda nemogoče izvedlji-
vih izzivov. Saj vemo, da smo vsak dan starejši, in bomo slej ko prej 
potrebovali tudi pomoč pri uporabi toaletnega papirja.  

Ampak, ko je treba reči bobu bob, ko gre za lepo življenje v naši, v 
svetu poznani lepi Sloveniji in dobrih ljudeh v njej, pa jim tam »zgoraj 
v našem vrhu« obljube res ne smejo biti zgolj samo obljube, njih neiz-
polnjevanje pa le »mačji kašelj«. 

Če je bilo dogovorjeno, je bilo SKUPAJ. Tudi pri denarnih obljubah.
Člani Liste TRN
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Društvo sv. Jakoba Kamnik je letošnji slovenski kulturni praznik Pre-
šernov dan 8. februarja počastilo tako, da je 9. februarja zvečer v dvora-
ni frančiškanskega samostana v Kamniku pripravilo pesniški večer s 
pesnikom, časnikarjem in urednikom pri Družini ter publicistom Jože-
fom Pavličem. 

Kulturni dogodek z naslovom V dvoje ob Pšati je organizirala dr. 
Marjeta Humar, ki je tudi vodila pogovor s pesnikom Pavličem; v njem 
sta »prehodila« njegovo življenjsko pot od rojstva leta 1951 v Nasovčah 
do sedanjega bivališča in raznovrstne ustvarjalne dejavnosti na področju 
časnikarstva, poezije in proze v Suhadolah. 

Jožef Pavlič je posebej omenil svoje delo za Komendo in Komendča-

V počastitev Prešernovega dne
ne (med drugim pisanje za Aplenco), pri kom se je zgledoval in kdo ga 
je spodbujal k seganju po peresu (mama Angela, župnika Viktorijan 
Demšar in Nikolaj Pavlič, pisatelja mag. Ivan Sivec in prof. France Pi-
bernik, zakonca dr. Marko in dr. Angelca Žerovnik …).

Njegove pesmi sta izredno lepo in občuteno brala recitatorja prof. 
Tone Ftičar in Barbara Božič, na citre je branje spremljal z vrhunskim 
igranjem na ta inštrument citrar Tomaž Plahutnik. 

Kulturnega dogodka se je udeležilo veliko ljudi, številni so prišli k 
avtorju pesniške zbirke tudi po podpis in posvetilo v izvod pesniške 
zbirke.

E. Č..

V soboto, 26. januarja 2018, smo člani Turističnega društva potegnili 
črto pod leto 2017. Zbrali smo se v Kmečkem hramu na Križu, ki je bil 
komaj dovolj velik za vse člane. Ob prihodu smo najprej plačali člana-
rino, glasbena skupina Slovenski  muzikantje, ki vse leto vadi na Kože-
ljevi domačiji, pa se je pripravljala za večer po končanem zboru. 

Po pozdravu predsednika Vida Koritnika in izvolitvi organov občnega 
zbora so bila na vrsti poročila. Predsednik se je zahvalil za delo vsem 
aktivnim članom in upravnemu odboru, za sodelovanje pa Občini Ko-
menda, kulturnikom Kaj ti mar, Ribiški družini, Čebelarskemu društvu 
Peter Pavel Glavar, Društvu podeželjskih žena, Škrjančkom, Konjeni-
škemu klubu, Godbi Komenda, Mažoretkam, Mravljišču, Društvu upo-
kojencev, njihovim folkloristom, Društvu narodnih noš-Avrikeljčkom 
in Gasilskim društvom Komenda, Moste in Križ. 

Program smo izpolnili prek 90%. Tržnica je doživela veliko spre-
membo. S pomočjo občine in Konjeniškega kluba so jo prestavili na 

Občni zbor TD Komenda
prostor pri hipodromu. Na razpisu so pridobili štiri prodajne hiške, v 
kratkem pa pričakujejo iz razpisa LAS še štiri. Izčrpno je bilo poročilo 
tajnice Veronike, ocena Nadzornega odbora je bila pozitivna, na občnem 
zboru pa je bilo 73 članov.

Program za leto 2018 je podoben lanskemu. Ocenili so tudi, da bi či-
stilno akcijo lahko ponovili tudi jeseni - 15. septembra, marca pa bo 
poudarek obrežju vodotokov. Vse akcije društva so objavljene na spletni 
strani TD Komenda s povabilom na Koželjevo domačijo in na Tržnico. 
Zahvala tudi dr. Marku Žerovniku za darilo Selanovega muzeja in odlo-
čitev, da si bodo člani društva skupaj ogledali razstavljeno. Župan Sta-
nislav Poglajen je pozdravil zbor z zahvalo društvu za vsa dela in pro-
stovoljne delovne ure. Letos bodo obeležili tudi 10-letnico obnovljene  
Koželjeve domačije. Konec aprila bo izlet (prijave že zbirajo) na Boro-
mejske otoke. 

Katja Tabernik

V Komendi smo z dobrim sodelovanjem dobrodelne Ustanove Petra P. 
Glavarja in občine imeli v preteklosti Glavarjeve večere,v petek, 16. 
februarja, pa v počastitev stote (100) obletnice smrti Janeza Evangelista 
Kreka, Krekov pogovorni večer  - »Samo začeti je treba«. Kot otrok je  
J.E.Krek preživel v Komendi šest let (1869 -1875).

V Glavarjevi bolnici je bila sejna soba skoraj premajhna za številno 
domače občinstvo, prišli pa so tudi od drugod. Izjemni poznavalci Kre-
ka, dr. Igor Bahovec - prof. sociologije, dr. Ivan Štuhec - prof. moralne 
teologije in moderator pogovora domačin Jože Pavlič - dipl. teolog, so 
pripravili nadvse vsebinsko bogat večer. 

Spregovorili so o Krekovem življenju in njegovem pogledu na raz-
mere v tedanji družbi. Nadvse zanimivo so tkalci pogovora predstavili 
Krekovo videnje in njegovo razumevanje današnjih  aktualnih družbe-
nih in političnih razmer. Stroka še danes smatra Kreka za prvega velike-
ga slovenskega socialnega delavca. Pomembno je njegovo delo na tem 
področju, zlasti ustanavljanje posojilnic in zadrug za kmečko prebival-
stvo, da niso bili od bogate elite okradeni. Organiziral je tudi razna 
društva in sodeloval pri številnih uspešnih akcijah delavstva za izboljša-

Janez Evangelist Krek 

nje položaja. Že tedaj je vedel, da se v »demokraciji« brez organizacijske 
oblike in združevanja ne da nič storiti. Kako simbolično! 

V imenu Ustanove P.P. Glavarja se je gostoma za spoznanje več za-
hvalil predsednik Uprave UPPG Štefan Petkovšek in jima podaril 
skromna spominska darila.                  ar, slika - aj

»Gradbeništvo je morda 
v mali Komendi (pre)
majhen izziv za mladega 
gradbenega konstruktor-
ja. Ampak, če v podzave-
sti pomislim na Medge-
neracijski center, na 
športne objekte, na nogo-
met, košarko..., in če v 
mislih zaznam drevo, 
drevesa, gozd in les, les z 
veliko začetnico, potem 
je to bogastvo. Bogastvo, 

Les in konstrukcijeMLADI KOMENDČANI - DEJAN BOLARIČ

ki te z mislimi popelje v ustvarjalni svet, vendar z željo, da se po konča-
nem usposobljenem znanju in spoznanju vrneš. Saj imamo toliko lesa, 
ki ga v primerjavi z betonom premalo poznamo. Saj les, ko zagori, v 
jedru ne zgori... To najbrž gasilci vedo.«

Tako mi poln energije, volje, idej... pripoveduje mladi Komendčan 
Dejan Bolarič in mi navrže idejo: »Predstavljajte v Aplenci mlade Ko-
mendčane. Verjemite, smo veliko bogastvo.«

Hvala za idejo, Sejan.
In kdo je Dejan Bolarič, ki mu je 7. decembra lani dekan Univerze 

Ljubljana dr. Matjaž Mikoš izročil priznanje za viden uspeh pri opra-
vljanju študijskih obveznosti v študijskem letu 2016–2017? 

V prihodnji Aplenci. 
- A. Ž.
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Dom Komenda (8) (nadaljevanje iz prejšnje Aplence) 
Ohranjeni gradbeni načrti, 
iz katerih je avtor črpal 
podatke o delu Antona 
Štebeta, so iz let pred 
drugo svetovno vojno in 
iz začetka te vojne. Pro-
jekte in fotografi je so iz 
arhiva Pavle Štebe (vdova 
Marka Štebeta) iz Most, 
ki stanuje v hiši Antona 
Štebeta. Vse ohranjeno 
poudarja veličino cenje-
nega in uspešnega tesar-
skega mojstra iz Most.

Vincencijeva konferen-
ca Sv. Lenart mu je naro-
čila izdelavo lesene stavbe 
otroškega zavetišča Pod 
Mežaklji na Jesenicah. 
Na Jesenice je skoraj 
vsak teden poslovno pri-

hajal stavbenik Boštjan Belcijan, zato sta se na ogled in na dogovor o 
postavitvi odpravila skupaj, z Belcijanovim avtom. Nadalje so postavili 
streho tovarne lanenega olja Zabret & Co. na Britofu pri Kranju, most 
preko potoka Nevljica, 1939 – ostrešje stanovanjske hiše Poštne hranil-
nice na Bleiweisovi cesti v Ljubljani, 1940 – tesarska dela za stavbo 
Kmetijske zbornice v Ljubljani, Tržaška cesta 24.

Eno večjih naročil je ostrešje Univerzitetne knjižnice (vseučiliška 
knjižnica) v Ljubljani, 1940. Pri gradnji je poleg Antona Štebeta sodelo-
val Boštjan Belcijan. Pogodbo je Anton Štebe sklenil z banom dr. Mar-
kom Natlačnom iz Kraljevske banske uprave v Ljubljani. Delali so na-
dalje na Meščanski šoli Kamnik (danes Osnovna šola Tomo Brejc 
Kamnik). Načrt ostrešja je iz novembra 1940. Iz pisne korespondence 
med Meščansko korporacijo Kamnik, Lesna industrija – les in žaga 
(načelnik: Ivan Benkovič) in Antonom Štebetom je razvidno, da so bila 
pogajanja o ceni lesa trda.

Po nalogu Kraljevske banske uprave dravske banovine je jeseni 1940 
in v prvi polovici leta 1941 v Mariboru postavil ostrešje stanovanjske 
hiše Pokojninskega in podpornega sklada banskih uslužbencev. Kasneje, 
januarja (ponudba) 1941 pa še na Kmetijski zbornici v Ljubljani.

Streho na Glavarstvu Kamnik so pričeli graditi 10.9.1941, ko je bil 
zapisan prvi delovni dan v dnevniku postavitve ostrešja, ki je bilo naro-
čeno pri stavbeniku Pircu. 17.9. so pripravljali les za – tloris in prerez v 
naravi. Dva tesarja (Brelih, Mali) sta na pripravi lesa delala 16 ur, trije 
tesarji (Kranjec, Grkman, Plevel) so delali 24 ur tloris, dva voznika sta 
delala 10 ur. 25. septembra je bilo vreme megleno do 11. ure, popoldne 
je posijalo sonce. Deset tesarjev in vajencev je vezalo špirovce in pove-
znike za vhodni trakt. Od Cevca sta prevoznika Kovterc in Hribar pripe-

ljala les. Poleg načrta ostrešja so bili priloženi še detajli stopnišča. Iz 
stroškovnika Glavarstva Kamnik (Alpenland 3, Stein) je razbrati, da so 
poleg Antona Štebeta (zimmermeister) pri gradnji sodelovali še pleskar 
Belzian Sebastian iz Gore 23, Komenda (malermeister, brat Boštjana 
Belcijana), in Cerer & Co. iz Kamnika, telefon 21, Vrhovnik iz Bakov-
nika, Kamnik, Johann Kosirnik iz Lahovč 29, Komenda, vsi trgovci z 
lesom (holzhandlung). V 2. svetovni vojni so dobili mojstri in trgovci 
nemška imena in poimenovanja njihovih obrti, podjetij. Po računih so-
deč sta bila večja dobavitelja lesa Ivan Kosirnik, posestnik in lesni trgo-
vec (Kamnik, Lahoviče, Komenda, Dravska banovina) in Ignacij Kosir-
nik, lesna trgovina, Lahoviče 26, p. Komenda ter Andrej Mejač, trgovina 
z mešanim blagom iz Komende (ustanovljena leta 1850).

V novembru 1941 so delavci pod vodstvom tesarskega mojstra Anto-
na Štebeta na nemško – italijanski meji gradili carinarnico St. Veit 
(Šentvid) in St. Jakob (Šentjakob). Pri gradnji sta sodelovala Sebastijan 
Belcijan in Boštjan Belcijan (Gradbeno podjetje, telefon Komenda 3). 
Omeniti velja še ostrešja: Vzajemna zavarovalnica na Glavnem trgu v 
Mariboru, stanovanjska hiša gorenjske mlekarske zadruge v Kranju, 
1940 šola v Dragomlju, otroško zavetišče v Trbovljah; kozolec v Strmo-
lu, stopnice pri Slovenskem domu v Ljubljani, stopnice za g. Seuniga iz 
Tacna pod Šmarno goro.

S fi nančno soudeležbo je sodeloval z Jožefom Bardorferjem iz Lju-
bljane, ki je bil mizarski mojster in nekaj časa zaposlen pri njem, izde-
lovala sta okenske zastore in rolete, sodelovanje je trajalo kratek čas, saj 
sta se zaradi fi nančnih težav slednjega razšla.

Dostop do arhiva mi je omogočila Pavla Štebe iz Most (vdova Marka 
Štebeta, živi v hiši Antona Štebeta), ki je poleg vnuka Egona Štebeta - 
Tesarstvo Štebe in Cilke Uranič iz 
Žej,povedala veliko zanimivega o 
tej vplivni in podjetni osebi. Pri 
zbiranju dokumentacije sta mi bila 
v veliko pomoč še vnuka Matjaž in 
Tomaž Štebe. V družinskem podje-
tju Tesarstvo Štebe še danes opra-
vljajo različna tesarska dela na 
vseh vrstah objektov: skeletne hiše, 
garažni nadstreški, strešne kon-
strukcije, vrtne ute, balkonske in 
vrtne ograje, brunarice, razrez lesa 
in ostale tesarske storitve. V rodbini 
Štebe ima tesarska dejavnost že 
dolgo tradicijo, saj sega že več ro-
dov nazaj. Začetnik obrti Anton 
Štebe je leta 1920 ustanovil tesar-
sko podjetje večjega obsega. Znan 
je bil širom Slovenije, saj je sode-
loval tudi z arhitektom Jožetom 
Plečnikom. Od takrat do danes 
podjetje deluje neprekinjeno. 

dr. Stanislav Zarnik

Gasilec Štebe

Nagrobni spomenik je narisal arhi-
tekt Jože Plečnik. 

DOM danes, v katerem so tudi prostori Občine (pogled z Zajčeve 
ceste)

DOM danes, potreben obnove (pogled s parkirišča in vhodom v Režij-
ski obrat)



Aplenca Glasilo občine Komenda 2/2018

13

pozabimo dobro zatesniti. Sušenje naj poteka pri nizki temperaturi (nižji 
od 40 stopinj) na suhem in zračnem prostoru. Sveže vejice lahko položi-
mo na čist karton ali časopisni papir in pustimo, da se naravno posušijo.

Kadar imamo vneto grlo, si lahko z grgranjem žajblja pomagamo brez 
uporabe zdravil, če seveda vnetje grla še ni premočno – takrat bo verjetno 
potrebno poseči po antibiotikih, če nam jih bo predpisal zdravnik. Najbo-
lje, da pripravek grgramo večkrat na dan; takoj, ko začutimo, prasketanje 
v grlu. Tako lahko vnetje zatremo že v kali. Pripravek za grgranje pripra-
vimo tako, da 2 čajni žlički žajblja prelijemo z vrelo vodo in pustimo 10 
minut, nato pa precedimo. Obstaja pa tudi učinkovito razpršilo z njego-
vim ekstraktom, ki ga dobimo v specializiranih trgovinah in lekarnah. 
Kadar pa iz žajblja pripravljamo 
čaj, pustimo liste namočene le 3 
minute; saj se kasneje začnejo iz 
žajbljevih listov izločati olja, ki na-
šemu telesu lahko škodujejo. 

Kot zanimivost pa še: Zaradi nje-
govega antibakterijskega učinkova-
nja so ga v srednjem veku uporablja-
li tudi kot naravno zobno ščetko.

Blaž Filipič

NASVETI

Žajbelj, ali latinsko Salvia offi  cialis, je 
vsestransko zdravilno zelišče, ki raste na 
številnih slovenskih vrtovih. Spada med 
večletnice, njegovi žametni listi pa so v 
antiki veljali za simbol večnega življe-
nja. Široko je poznan predvsem po spo-
sobnosti zdravljena vnetij v ustni votlini 
in grlu. Pomaga tudi pri ohranjanju ustne 
higiene, odpravlja slab zadah in krepi 
zdravje zob. V ljudski medicini je znan 
po tem, da blaži krče, zaradi česar se v 
obliki čaja uporablja tudi pri lajšanju 
menstrualnih težav. Ugodno vpliva tudi 

na zdravstvene težave v menopavzi. 
V žajbljevih listih se nahajajo eterična olja, čreslovine in fl avonoidi, ki 

delujejo antibakterijsko in protivirusno. Največ zdravilnih snovi se v 
žajbljevih listih nahaja tik pred cvetenjem. Zato, če imamo na svojem 
vrtu žajbelj in ga želimo posušiti, je najbolje, da se tega lotimo preden 
rastlina zacveti. Porežemo lahko kar stebla z listi vred in jih nato posuši-
mo ter kasneje suhe liste osmukamo z vejic in shranimo v suh in temen 
prostor. Za hrambo lahko uporabimo kozarce za vlaganje, ki pa jih ne 

Še vedno denar ostaja pomembno sredstvo 
za življenje. Z njim kupimo stvari, ki so 
potrebne za vsakodnevno življenje. Za de-
nar vse življenje trdo delamo in z njim 
moramo ravnati pravilno, preudarno, da 
nam bo čim bolje služil. 

Denarne zadeve so vedno zahtevna na-
loga, v jeseni življenja pa postane še zah-
tevnejša. Z leti lahko začneta popuščati 
miselna zbranost in spomin, pridružijo se 
lahko tudi druge bolezni in upravljanje z 
denarjem postane velik problem. Večina 
starostnikov dobiva pokojnino na bančno 

knjižico ali bančno kartico. Z njim upravljajo sami. Na srečo le malošte-
vilnim poštar nosi domov. Le peščica starostnikov ni več sposobna sama 
razpolagati z denarjem, vendar ga kljub temu ne zaupajo nikomur. 
Morda so nekateri nezaupljivi, imajo slabe izkušnje v življenju in skri-
vajo denar pred drugimi in tudi pred samim seboj. Založijo ga tako, da 

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

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

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

Žametni žajbelj

IZOBRAŽEVANJE PREM, 
Blaž Filipič s.p. 
Gmajnica 21, 1218 Komenda 
GSM: 031 361 305, info@
prem.si, www.prem.si

DENAR in z njim povezane težave
ga ne najdejo. Potem je v hiši ogenj. Vsi kradejo, padajo trde besede in 
žaljivke. Toda izrečenih besed se ne da vzeti nazaj, bolečina ob udarcu 
z jezikom ostane, se ne odpusti ali pozabi. Tudi opravičilo po tem, ko se 
denar najde ne oblaži rane. 

Kadar starejši začnejo zalagati denar, ga potem iščejo in ne najdejo, 
ali ne znajo preceniti njegove vrednosti, je treba fi nance urediti drugače. 
Starostniku naj te stvari uredi zaupljiva in poštena oseba, ki je lahko 
zakonec, sorodnik ali preizkušen prijatelj. Starostnik jo lahko pooblasti 
za fi nančna in druga opravila, je dejansko pooblaščenec starostnika. Za 
starostnika lahko opravi vse zadeve na pošti ali banki. Danes se po hišah 
prodajajo različne stvari, stari ljudje so lahka tarča, kupijo vse mogoče, 
dokler imajo gotovino. Imajo naj le toliko gotovine, da ne bodo imeli 
občutka, da so brez denarja. 

Verjemite mi, fi nančne zadeve so velik problem in da se temu izogni-
te uredite tako, da bo za starostnika najbolje, svojci pa boste imeli kak 
siv las manj. Denar je samo sredstvo za življenje in ne smisel življenja, 
ker je potem pretežko breme. 

OLGA HACE

Smo gospodarska družba, ki opravlja 
gradbeno dejavnost in bi se radi prija-
vili na objavljeno javno naročilo. Za-
nima nas, na kakšen način se določijo 
referenčni pogoji za izbiro izvajalca in 
kako jih lahko izkažemo?

Uvodoma velja pojasniti razliko med 
referencami in zmogljivostmi. Za razliko 
od referenc si je kapacitete – zmogljivosti 
v smislu opreme, kadrov, mehanizacije, 
fi nančnih sredstev itd., mogoče izposodi-
ti od drugih gospodarskih subjektov, 
medtem ko reference izkazujejo stopnjo 

usposobljenosti, znanja in izkušenj. Se pravi, gre za lastnosti, ki so tesno 
povezane z osebo ponudnika in dokazujejo, da je ponudnik sposoben 
izvesti javno naročilo, ker je že v preteklosti izvedel podobna dela ozi-
roma izpeljal podobne dobave blaga. Referenc glede na njihovo naravo 
ni mogoče prenesti oziroma si jih izposoditi s pravnim poslom. 

Na podlagi 76. člena Zakona o javnih naročilih (v nadaljevanju ZJN-
3) lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki 

Izkazovanje referenc v postopku javnega naročanja
se lahko nanašajo na: ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, 
ekonomski in fi nančni položaj, tehnično in strokovno sposobnost ponu-
dnika (reference). 

Glede tehnične in strokovne sposobnosti 10. odstavek 76. člena ZJN-3 
določa, da lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo 
gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za 
izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. 
Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti zadostne 
izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. 

Določitev vsebine referenc, ki jih mora izkazati ponudnik, je sicer od-
visna od predmeta naročila, naročnik pa mora upoštevati, da morata biti 
obseg in višina referenčnega pogoja sorazmerna z razpisanim predmetom 
javnega naročila. Tako npr. za izvedbo gradbenih del v vrednosti 50.000,00 
€ ni sorazmeren referenčni pogoj, da mora ponudnik v zadnjih 5 letih pred 
oddajo ponudbe uspešno izvesti – zgraditi objekt v vrednosti 300.000,00 
€. Reference morajo 
biti vedno ustrezno do-
kazane in izkazane – z 
dokumenti, saj gre za 
vstopni pogoj.
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Pohvala predsednika 
GZ Komenda
Na vseh treh občnih zborih gasilskih društev 
so izvolili delegate za sejo skupščine Gasil-
ske zveze Komenda, ki bo 16. marca v pro-
storih PGD Križ. Predsednik Gasilske zveze 
Komenda Jože Sušnik, ki je bil na vseh treh 
zborih, je pohvalil delo gasilcev v društvih, 
predvsem njihovo skrb za mlade. Čestital 
članicam A iz PGD Komenda za odličen 
rezultat na tekmovanja, a se zgolj zaradi 
pravil niso uvrstile na olimpijado. Gasilcem 
PGD Moste je zaželel uspešno gradnjo in 
dokončanje izgradnje novega gasilskega 

doma. Še posebej pa se je zahvalil občini oz. svetnikom in županu 
Stanislavu Poglajnu (tudi gasilcu-poveljniku PGD Komenda) za vsa-
koletno podporo občine Gasilski zvezi in s tem gasilcem v vseh treh 
društvih ter pozval, naj ostane tako še naprej. 

Občina Komenda z nekaj več kot šest 
tisoč občani v štirinajstih vaseh je med 
212 slovenskimi občinami bogata po 
številu društev in klubov. Vseh je okrog 
šestdeset. Med njimi pa so tudi s časti-
tljivo »kilometrino«, če jih primerjamo 
po letih delovanja. Med najstarejšimi je 
vsekakor Prostovoljno gasilsko društvo 
Komenda, ki bo prihodnje leto obeležilo 
že 125 let delovanja od ustanovitve.  

Društva oziroma klubi s starostno kilo-
metrino šestdeset let ali nekaj krajšo pa so 
še Konjeniški klub Komenda, Nogometni 
klub, Teniški, Smučarski, Košarkarski, 
Društvo narodnih noš, Turistično društvo 

in še bi lahko naštevali.
Vsa ta društva in klubi na začetku leta, predvsem februarja in marca, 

na rednih občnih zborih pregledujejo in ocenjujejo, kako so delovali in 
kako so uresničevali tisto, kar so se lani na občnih zborih dogovorili, da 
bodo naredili med letom.

Še posebno delavni, tako pri reševanju, kot tudi na različnih drugih 
področjih, ko je treba reševati ali pomagati, so gasilci. V občini Komen-
da so tri Prostovoljna gasilska društva - Komenda, Križ in Moste. Pove-
zuje in organizacijsko združuje jih Gasilska zveza Komenda. V vseh 
treh prostovoljnih društvih so letos že imeli redne in hkrati še volilne 
občne zbore (Moste 3.2., Križ 10. 2. in Komenda 17.2. ) Za vsa tri dru-
štva pa veje iz poročil, da so delali, reševali,se izobraževali, imeli vaje, 
tekmovali…, skratka, bili uspešni in vredni pohval. 

Včasih na teh zborih pomislim, če je za sosede severno, onkraj slo-
venske meje, značilno, da ima domala vsak večji kraj godbo, le-te pa 

imajo potem poleti redne sobotne prome-
nadne koncerte na prostem (običajno) 
zvečer, potem je za slovenske kraje oziro-
ma vasi, ne samo na Gorenjskem, značil-
no, da ima vsaka vas, če je le malo večja, 
gasilsko društvo, ta pa  imajo potem čez 
poletje poznane gasilske veselice. 

Ob tem je najbrž razumljiva ugotovitev 
po letošnjih gasilskih občnih zborih v GZ 
Komenda, da so gasilci najštevilčnejši po 
številu članov v primerjavi z drugimi 
društvi in klubi v občini Komenda. Skupaj 
je v treh prostovoljnih gasilskih društvih v 
Gasilski zvezi Komenda, kjer je predse-

GASILCI
ANDREJ ŽALAR Občni zbori gasilskih društev GZ Komenda

Izvolili nove-stare predsednike
Redna in hkrati volilna seja skupščine Gasilske zveze Komenda, ki ima v treh društvih največ članov 
in članic v primerjavi z društvi in klubi v občini Komenda, predseduje pa ji Jože Sušnik, bo v petek, 
16. marca, v prostorih PGD Križ.

Jože Sušnik, predse-
dnik GZ Komenda 

Anton Smrekar, predsednik 
PGD Komenda

Gregor Vrhovnik, predse-
dnik PGD Križ

Na občnem zboru PGD Križ so se posebej zahvalili predsedniku starej-
ših gasilcev Ivanu Hladetu.

Tudi mladi gasilci v PGD Križ so bili uspešni, za kar so se posebej za-
hvalili na zboru njihovemu vodji Andreju Lukancu.

Priznanja in napredovanja
PGD Komenda 

Za 10 let dela - Eva Osredkar, Olga Hace, Eva Poglajen, Nik Čeh; 
za 20 let dela - Domen Hudmal, Anja Jenko; za 40 let dela - Franc 
Grkman;  Gasilec I. stopnje - Gregor  Korbar, Iztok Mencigar;  
Plaketa -veterana - Mihaela Poglajen; Priznanje Gasilske zveze 
II. stopnje - Aleš Lončar; Priznanje Gasilske zveze I. stopnje - Drago 
Potokar; Gasilsko odlikovanje I. stopnje - Maksimiljan Juhant

PGD Križ      
Za 10 let aktivnega dela v društvu -  Nika Pavlič, David Kadivec;  

Za 30 let aktivnega dela v društvu -  Uroš Sušnik, Rok Zarnik; za 
40 let aktivnega dela v društvu - Branka Peterlin; Priznanje Gasil-
ske zveze  3. stopnje - Rok Zarnik; Odlikovanje Gasilske zveze 
Slovenije 2. stopnje -  Miran Cebek; Napredovanje v čin gasilec 2. 
stopnje - Primož Kadivec;  Napredovanje v čin višji gasilec 1. 
stopnje - Peter Cviren

PGD Moste
Odlikovanja - značka za 10 let dela - Urban Baloh, značka za 20 

let dela - Slavko Tancek, David Brodar, Katja Lah, Andreja Kušar; 
značka za 40 let dela - Andrej Slapar; Napredovanja - gasilec I. 
stopnje - Urban Baloh, Aleš Šinkovec; višji gasilec I. stopnje - Ka-
tja Lah, Boštjan Koncilija, Matic Zupan; gasilski častnik I. stopnje 
- Jure Štricelj; Slavko Tancek; gasilski častnik II. stopnje - Roman 
Kosirnik, Andrej Slapar
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dnik Jože Sušnik, redna letna skupščina GZ pa bo 16. marca v prostorih 
PGD Križ, 834 članic in članov; Komenda 317, Križ 221 in Moste 296. 
Za njimi pa so po številu že člani društva upokojencev.

Pa nazadnje še ena gasilska zanimivost 
iz GZ Komenda. Na vseh treh občnih 
zborih so se za delo zahvalili dosedanjim 
članom in članicam organov; nekaterim 
so podelil tudi priznanja in napredova-
nja. Izvolili pa so tudi nove- stare pred-
sednike prostovoljnih gasilskih društev. 
V Komendi je še naprej predsednik 
PGD Komenda Anton Smrekar, v 
Mostah  je novi predsednik PGD Mo-
ste, že nekdanji predsednik Roman Ko-
sirnik, v PGD Križ pa je bil  na občnem 
zboru ponovno izvoljen  za predsednika 
Gregor Vrhovnik.  

GASILCI, ZANIMIVOSTI

Aplenca se smeje
NA PRAVNI FAKULTETI  

Na ustnem izpitu profesor malo starejšemu študentu  
postavlja vprašanja s področja varovanja osebnih po-

datkov:
»No, gospod Novak, ste poročeni?«

»Sem, gospod profesor, že sedem let.« 
»Torej, gospod Novak, sedaj pa izpitno vprašanje: imate kot 
zakonski mož pravico odpreti pismo, naslovljeno na vašo ženo?«  
»Hm, gospod profesor, pravico najbrž imam, le poguma 

mi manjka…« 

RDEČA KAPICA
Rdeča kapica gre skozi gozd k babici, ko naenkrat zasliši hropeč 

glas iz gostega grmovja ob stezi: 
»Kam pa ti, Rdeča kapica?«
»K babici!«
»In kaj ji neseš dobrega?«
»Same dobrote: šunko, vino, kavo, čokolado, potico…«
»Pobrskaj, lepo prosim, malo po košari, če imaš v njej tudi toaletni 

papir…«

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
Februar 2018 NA PREŽI

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

leto čim bolj bogato s ČEBELAMI.

V Aplenci tudi v letu 2018 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in pode-
ljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude na GSM 031 638 
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net dajejo 
lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo. 

V prvih mesecih leta so 
za društva na vrsti občni 
zbori, saj na njih ocenijo 
delo preteklega leta in si 
zastavijo cilje za delova-
nje v tekočem letu. 

Tudi mladi gasilci imajo 
svoj občni zbor. 6. februarja 
so se zbrali in ocenili delo 
preteklega leta. Bili so zelo uspešni, saj so v skupnem tekmovanju Gasil-
skih zvez Komende in Kamnika osvojili odlično drugo mesto. Za prvo 
mesto jim je zmanjkalo le 5 točk. Udeležili so se vseh tekmovanj. Redno 
so hodili na vaje in pomagali pri delu v gasilskem domu. Društvo jim je 
organiziralo letovanje v Savudriji in na Rogli. Junija so mladinci prespali 
v gasilskem domu, kar je bilo zanje posebno doživetje. Sredi noči jih je 
namreč zbudila sirena in odhiteli so na intervencijo. Tako so dobili tudi 
priložnost, da so gasili požar. Spoznali so, da gašenje ni edino opravilo ob 
intervenciji. Po končani vaji ali akciji je treba uporabljeno orodje  pospra-
viti, da gaje moč uporabiti  ob naslednji akciji. V programu za letos pa so 
na občnem zboru poudarili, da se bodo še bolj potrudili, saj je njihov cilj 
osvojitev prvega mesta med društvi GZ Kamnika in GZ Komende.

Že v petek 16. februarja je imela gasilska mladina prvo letošnje tek-
movanje. V organizaciji 
PGD Kamnik je bil občinski 
kviz. Udeležili so se ga z 
eno ekipo pionirjev in s tre-
mi ekipami mladincev. Pri 
pionirjih so osvojili 2. mesto 
(Nika Mencigar, Tim Men-
cigar in Neja Hafner), pri 
mladincih pa 1. mesto (Leja 
Lipovšek, Julija Marolt in 
Eva Mikelj). Obe ekipi sta se uvrstili na regijsko tekmovanje, ki bo 3. 
marca 2018 v organizaciji GZ Lukovica. Tudi ostali dve ekipi mladincev 
sta se dobro odrezali, saj sta osvojili 5. in 9. mesto med 20 ekipami.

V društvu pa ni aktivna samo 
mladina. Takoj po novem letu 
so se v društvu lotili obnove 
dela starih garaž. Zamenjali so 
stare ploščice na tleh, prestavi-
li kuhinjo in pleskanja. Čaka 
pa jih še drugi del starih garaž 
in zamenjave tlaka v njih.

Na pomoč
Mihaela Poglajen

NOVICE IZ PGD KOMENDA

Uspešni tudi mladi

Roman Kosirnik, predse-
dnik PGD Moste

ČEBELA - Saj se še 
spomnimo sobote, 2. de-
cembra, lani? Takrat smo 
v Komendi dobili novo, 
staro Tržnico s Koželjeve 
domačije na Gori. Veselo 
je bilo. Mengeški godbe-
niki so igrali, župan, 
predsednik TD in pred-
sednik Konjeniškega 
kluba so prerezali trak. 
Nadaljevalo se je z risbami Mravljišča, s ponudbo na stojnicah, tek-
movanji na hipodromu, pa Miklavž je prišel. Nekaj podobnega je 
bilo tudi, ko je Pust ta mesec preganjal zimo, čeprav mu ni prav  
»ratalo« do danes. Ampak, Tržnica je postala obiskana; vse bolj se na 
njej dogaja ob sobotah dopoldne. Pa tudi prostor je postal nekako 
»domač« prirediteljem. Za to pa so poleg občine, Turističnega dru-
štva zaslužni v Konjeniškem klubu, ki so ta prostor uredili za sejme, 
postaja pa vse bolj pripraven tudi za različna druženja. Ni čudno, da 
ga je obiskala tudi ČEBELA v zahvalo vsem trem omenjenim.

OSAT- V današnji 
Aplenci na 5. strani 
PUBLICUS kritično 
ugotavlja, »da posa-
mezniki na ekološke 
otoke odlagajo tudi 
večje količine dru-
gih vrst komunalnih odpadkov, ki tja nikakor ne sodijo.... S takšnim 
ravnanjem se zato po nepotrebnem onesnažuje okolica in preprečuje 
nadaljnja pravilna obdelava odpadkov,« sporočajo. Mi, ki smo vedno 
NA PREŽI, se s tem še kako strinjamo in obljubljamo, da bomo 
vsem takšnim in tistim, ki bodo to počenjali, zasajali OSAT.

ČEBELA za februar 2018

OSAT za februar 2018
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Glede  na   trenutni časovni plan pa menimo, da bo možna vselitev v 
novi gasilski dom že en  mesec prej.

V septembru je dinamiko gradnje malo upočasnilo slabo vreme. Bil 
pa je opravljen izkop za temeljno ploščo. Do konca oktobra so že zače-
le rasti stene pritličja. Novembra so bila končana betonska dela v pritli-
čju, decembra pa betonska dela v 1. nadstropju. V začetku  letošnjega 
leta januarja pa so se  zaključevala betonska dela v 2. nadstropju 
upravnega dela. Po programu gradnje naj bi bil objekt do konca febru-
arja zaprt. 

Od marca do junija pa so na vrsti dela na fasadi, okna, vrata, notranja 
dela in zunanja ureditev.

O gradnji novega gasilskega doma PGD Moste redno poročamo na 
spletni strani, na Facebook strani in v občinskem glasilu Aplenca.

Za gradbeni odbor, član David Brodar

GASILCI

V preteklem letu smo naredili VELIK korak - pričetek gradnje novega 
gasilskega doma PGD Moste. Še na začetku leta 2017 smo bili v popol-
ni negotovosti, če bomo projekt izgradnje zaradi denarja sploh lahko 
začeli.

Do poletja 2017 smo vseeno pripravljali projekte za izvedbo (PZI) in 
hkrati iskali banko, ki bi nam dala posojilo. Bili so pogovori na občini, 
da bi dobili denar tudi iz občinskega proračuna, za katerega smo pred 
poletjem dobili tudi potrditev o višini 160.000 EUR v proračunskih letih 
2017 in 2018; obakrat po 80.000 EUR. Čeprav je bil naš načrt, da bi 
dobili skupaj 300.000 EUR v treh proračunskih letih 2016, 2017, 2018, 
se Občini Komenda – županu in svetnikom zahvaljujemo za pomoč.

Junija 2017 je gradbeni odbor na podlagi ponudb izbral glavnega 
izvajalca del – SGP Graditelj. Določen je bil tudi začetek gradnje in sicer 
1. september 2017.

Vse poletje smo se 
pogovarjali z bankami 
za posojilo, ki smo ga 
oktobra potem dobili 
pri Delavski hranilni-
ci.

Drugi teden sep-
tembra je bila položi-
tev temeljnega kamna 
in s tem se je gradnja 
tudi uradno začela. 
Rok za izgradnjo je 
1. september 2018. 

GRADNJA GASILSKEGA 
DOMA V MOSTAH Poročilo gradbenega odbora PGD Moste

Zidaki
Še vedno je sestavni del pokrivanja stroškov izgradnje doma pobiranje 
nepovratnih sredstev s tako imenovanimi ZIDAKI. Za pridobitev zida-
ka je pogoj v donaciji nepovratnih sredstev v naslednji vrednosti.
Naziv zidaka Fizične osebe Pravne osebe
BRONASTI ZIDAK od 30,00 € do 49,99 € od 100,00 € do 499,99 €
SREBRNI ZIDAK od 50,00 € do 99,99 € od 500,00 € do 999,99 €
ZLATI ZIDAK od 100,00 € do 499,99 € od 1000,00 € do 4.999,99 €
DIAMANTNI ZIDAK od 500,00 € dalje 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.

Gradbeni odbor sestavljajo Roman Koncilija, Roman Kosirnik, 
Matej Tancek, Rok Furlan, Blaž Maleš, Uroš Vidmar, David 
Brodar in Vilko Plevel.

Celotni projekt je v začetku znašal 650.000 EUR. Pokrivali ga bomo 
s pomočjo občine – 160.000 EUR, posojila - 450.000 EUR in 40.000 
EUR lastnih sredstev.

Posojilo bomo delno poplačali s prodajo starega gasilskega doma, 
za preostanek pa se bomo morali odpovedati večjim investicijam v 
naslednjih 10 letih.

Ker pa si marsičesa ne moremo privoščiti, je upravni odbor potrdil 
pridobivanje prostovoljnih prispevkov. Eden takšnih ukrepov je bil 
podpis pogodbe za SMS DONACIJE z vsemi slovenskimi operaterji. 

Krajani lahko prispevajo 5 EUR preko sporočila 
MOSTE 5 na 1919.

Drugi ukrep pa je zbiranje prostovoljnih prispevkov z ZIDAKI.

Prošnje za nakup ZIDAKOV smo poslali decembra 2017 vsem 
podjetjem v občini Komenda (razen v Mostah, Suhadolah in Žejah, 
kjer smo jih obiskali ob koncu leta s koledarji).

Vsem najlepša hvala za pomoč in podporo!
NA POMOČ !
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OBJAVE

Z A H V A  L A

V 68. letu se je poslovila draga žena, mami, stara mama in teta

CECILIJA DACAR
iz Mlake pri Komendi

 
Iskrena hvala sosedom, sorodnikom in prijateljem za pomoč, 

za podarjene maše, sveče in cvetje.
Hvala gospodu župniku Zdravku Žagarju za lepo opravljen po-

grebni obred, Pogrebni službi Jerič, pevcem in trobentaču.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni

Nekoč bo lepo,
Ko blazni bomo ob ognjih čepeli
In bomo odprte rane imeli –   
nekoč bo lepo …

Nekoč bo lepo,
Nekoč bomo roko v prst zakopali
In bomo življenja sokove spoznali;
Takrat bo lepo …

( Franc Balantič ) 

Z A H V A L A

V 33. letu starosti, se je od nas poslovil naš dragi sin, brat, stric, pri-
jatelj, domoljub in svetovni popotnik

ANŽE JENKO
iz Potoka pri Komendi 

 
Za neumorno iskanje pogrešanega Anžeta se zahvaljujemo PP Ka-
mnik, vodnikom psov, konjenikom in lovcem, še posebno pa članom 
PGD Komenda, Moste, Križ, Tunjice in Šenturška gora, prostovolj-
cem in prijateljem. Hvala županu Slavku Poglajnu, vodji iskanja 
Franciju Grkmanu in vsem, ki ste kakorkoli pri tem pomagali.

Zahvaljujemo se sorodnikom, dobrim sosedom, znancem in po-
slovnim partnerjem za izrečene besede sožalja, stiske rok, podarjene 
sveče in cvetje. Hvala župniku, ki službuje v farni cerkvi Sv. Petra v 
Komendi, prijatelju-župniku Pavlu Juhantu za besede pomiritve, 
pevcem in pogrebni službi Jerič. Hvala vsem, ki ste našega Anžeta 
pospremili k večnemu počitku. Še posebno hvala prijateljem za izre-
čene besede pri odprtem grobu in vsem, ki ste imeli našega Anžeta 
radi. Ohranimo ga v lepem spominu… 

In kot je zapisal tvoj prijatelj Pavko; Anže pošlji nam kak signal, 
da tam je res lepo.

Vsi njegovi
Slovenija, Evropa, Svet - januar 2018

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

(Mila Kačič)

Z A H V A L A

V 86. letu starosti se je 9. 2. 2018 mirno 
poslovila naša draga žena, mama, stara 
mama, prababica, sestra, teta

MARIJA MAREN
upokojena m.s. babica z Gmajnice 7

Iskreno se zahvaljujemo za vse izrečene besede sožalja in 
podpore, za podarjeno cvetje in sveče.

Hvala gospodu župniku Zdravku Žagarju in diakonu Petru Steletu 
za občuteno opravljeno pogrebno slovesnost.

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste 
jo pospremili na njeni zadnji poti.

Posebno zahvalo namenjamo osebju Doma Taber v Šmartnem, ki 
so mamo v zadnjih mesecih in urah slovesa požrtvovalno negovali.

Žalujoči vsi njeni

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
pravijo, je čas,
ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

Z A H V A L A

V 69. nas je prezgodaj zapustila naša 
ljuba mami, mama in sestra 

MAJDA POLJŠAK 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem,  ki ste jo 
spremljali skozi življenje in jo pospremili tudi na njeno zadnjo pot.

Zahvaljujemo se za vse tople besede, stiske rok in objeme tolažbe. 
Hvala za prinešeno cvetje in sveče ter za vse darovane maše.

Iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ji v času hude bolezni stali ob 
strani,  jo bodrili in tolažili. 

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.
Vsi njeni 

Suhadole, 2018 

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

Aplenca - Glasilo občine Komenda, leto 27, številka 3 bo izšla predvidoma 30. marca 2018. Gradivo za objavo oddajte do vključno petka, 
16. marca 2018. Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@komen-
da.si ali na andrej.zalar@siol.net. Informacije tudi na GSM 031 638 699.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Odšli so…
Majda Poljšak, Suhadole 28, stara 68 let
Cecilija Dacar, Mlaka 17 A, stara 67 let
Rado Kozamernik, Suhadole 29, star 65 let
Marija Maren, Gmajnica 7, stara 85 let
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SLOVO, KRONIKA

Polni optimizma in veselja smo vstopili v leto 
2018, in nato prijeli obvestilo, da domači pogrešajo 
Anžeta Jenka iz Potoka. Pogrešanega Anžeta smo 
pričeli iskati v torek, 9.1.2018 , ob 14.50 in iskanje 
končali v soboto popoldan, 13.1.2018. Anžeta je v 
drugem tednu leta 2018 iskalo skupaj 314 gasilcev, 
lovcev, prostovoljcev, vodnikov psov, policistov. 
Na terenu je bil helikopter SLO policije in v soboto 
»dron«; pregledala in posnela sta območje gozda 
pod Šenturško goro. 

V torek 9.1. 2018, se je ob pričetku 14.50 pričelo 
iskanje na območju Potoka, Lahovč, spodnjega Zalo-
ga, Klanca in Vidršce. Iskan je bilo vodeno iz doma 
PGD Komenda. V iskanju Anžeta je sodelovalo 62 
iskalcev (46 gasilcev iz 4 gasilskih društev (Komen-
da, Moste, Križ, Lahovče) in 6 policistov ter 10 pro-
stovoljcev. Dan je bil zelo deževen in meglen, zato je 
bilo iskanje ob mraku prekinjeno. Pregled terena je 
bil zelo težaven in iskalci so bili zelo utrujeni in mo-
kri. Iskanje Anžeta je bilo ta dan neuspešno.

V sredo, 10.1.2018, smo oblikovali štab - vodstvo iskalne akcije v 
Planinskem domu Komenda s pomočjo PP Kamnik, ki je aktivirala vo-
dnike psov, policijsko konjenico in helikopter. Vodstvo CZ Komenda je 
aktiviralo vsa gasilska drušva v Komendi in sosednje društvo PGD Tu-
njice. Oblikovanih je bilo 18 enot, ki so pregledale območje od Podboršta, 
Zaloga, Šenturške gore, Tunjic in nazaj do Podgorja, Križa, Gore. Ob 
12.uri je občino Komenda preletel helikoper in s pomočjo sodobne ka-
mere pregledal celotno občino Komenda z okolico. V iskanju jih je ta 
dan sodelovalo 147 (55 gasilcev, 14 vodnikov psov, 17 prostovoljcev, 3 
lovci, helikopter, 4 vodniki konj in 32 policistov). Iskanje je bila obsežna 
in zelo zahtevno za iskalce, saj so morali hoditi po zelo težko prehodnem, 
mokrem terenu. Ta dan je tudi PP Kranj izvajala iskanje iz Šenturške 
gore proti Cerkljanski dobravi in Zalogu. V iskanju jih je sodelovalo 22 
(4 gasilci PGD Šenturške gore, 6 vodnikov psov in 12 policistov). Akci-
ja se je ob mraku neuspešno končala.

V četrtek, 11.1. 2018, se je ponovno oblikoval štab – vodstvo iskanja 
je bilo v domu PGD Komenda. S pomočjo gasilcev, prostovoljce, lov-
cev, policistov in vodnikov psov se je še dodatno pregledovalo območe 

Iskanje pogrešanega Anžeta Jenka
pod Šenturško goro in južni del Komende. Obliko-
valo se je 7 enot. V iskanju Anžeta jih je sodelovalo 
66 (28 gasilcev, 1 lovec, 7 prostovoljcev, 16 polici-
stov in 14 vodnikov psov). Iskanje je trajalo do 
mraka in neuspešno. V večerni uri ob 19.30 se je po 
prijetju informacije, da neka oseba hodi na območju 
Tunjic (od Zoklarja pa do Vazence in Gradiška) za-
čelo iskanje s komendskimi in tunjiškimi gasilci ter 
policijo (36). V pomoč pri iskanju so bili tudi bioe-
nergetiki. Iskanje se je v poznih večernih urah neu-
spešno končalo.

V petek, 12.1.2018, je policija zbirala informaci-
je in preverjala teren.

V soboto, 13.1.2018, se je iskanje Anžeta nadalje-
valo. V iskanje so bili vključeni domače društvo Ko-
menda, lovci, prostovoljci in policija (25). Ponovno 
se je pregledovalo območje lovske opazovalnice 13od 
Cerkljanske dobrave in vse do Šenturše gore, Laniš in 
Tunjic. Policija pa je pregledovala opuščena poslopja 
in poti. Dodatne informacije pri iskanju so posredova-

li bioenergetiki. V popoldanskem času po 15. uri je nad gozdom pod Šen-
turško goro ekipa z »droni« posnela in pregledala celotno gozdnato povr-
šino. Iskanje se je končalo v poznih popoldanskih urah žal ne uspešno. 

V nedeljo, 14.1. 2018, so policisti v jutranjih urah pregledovali ob-
močje Vidršce, ker je neka oseba z lovske opazovalnice sporočila opis, 
ustrezen Anžetu. Ta čas sta pohodnika, ki sta šla s Šenturške gore proti 
Zalogu, tudi slučajno našla pokojnega Anžeta Jenka.

Iskanje Anžeta je trajalo 5 dni. Bilo je naporno za domače in vse 
sodeljujoče. Iskanje je bilo tudi zelo zahtevno, saj narava iskanju ni 
bila naklonjena (dež, megla, spolzka strma pobočja, neprehodni 
teren, tudi zaradi žledoloma).

Pohvala vsem gasilcem, ki so se v tako velikim številu (172) od-
zvali iskanju, prostovoljcem (45), lovcem (7). PP Kamnik je sodelo-
vala s 65 policisti in 28 vodniki – kinologi psov. Nekateri so bili od-
sotni z dela vse dni. Ob maksimalnem prizadevanju vseh in ob vseh 
informacijah, ki jih bilo potrebno preverjati, uspeha žal ni bilo. 

Anže se je odločil, da nas zapusti. 
Poveljnik CZ Franci Grkman, slike Info.kamnik

Spominjam se časov, ko si brez ključa, ker si ga izgubil, z vitrihom 
lahko odprl vrata in še kaj. Danes tisti, nepovabljeni, nimajo vitri-
hov, a vendar so uspešni kot srake. Morda pa bomo slej ko prej, vsi, 
ki imamo roke, premikamo pa se po dveh, dobili čipe. 

Če bi jih že imeli vgrajene, potem danes najbrž ne bi pisali, da so 
nepovabljeni 13. 1. na Križu poskušali, 27. 1. in 30. 1. pa so na Križu in 
v Komendi uspeli na silo vstopiti v hiši. Se je pa očitno drugače znašel 
v gostinskem lokalu v Mostah gost, ki je mislil, da je vzel svojo denar-
nico ali pa nabiralec, ki je »brezplačno kupoval« na Petrolu v Mostah. 

Da Poslovna cona Komenda v Žejah res ne pozna več krize, potrjuje-
jo gradbišča. Dve delovni nesreči sta bili; 24. in 29. januarja. Da pa ne-
spoštovanje javnega reda in miru ni prava vrlina, bosta po 23. in 27. 1. 

Brez vitriha, izdajalski čipi in... ali se splača
spoznali družini v Mostah in na Gmajnici. Trdno pa sem prepričan, da 
zeleno-rjava snov, ki so jo zabeležili 12. 1. v Žejah, ni povezana z Natu-
ro 2000. Bolj verjamem , da s tabletama sodi med droge, ki so hujše od 
tistih, ki so razlog za športno diskvalifi cirajo. 

Na Mlaki je v začetku januarja »štirinožni prijatelj« popadel drugega 
štirinožca, 23. 1. jih je bilo v Mostah celo več, dan kasneje pa še eden. Kako 
izdajalski so čipi, bodo lastniki prijateljev izvedeli (ali pa so že) po pošti. 

In za konec spet tisto, da je vse v glavi. Najprej je bilo 13. januarja ob 
7.30 na Glavarjevi, naslednji dan ob 16.16 pa v Žejah. Podobno, pa me 
ujemi, če me moreš, je bilo potem še 18. 1. ob 12.50 v Mostah. Ampak 
se ni izšlo, ujeli so ga z globo.

Sprašujem se, ali se splača?            - aže
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Lep, Čeden
Inteligenten in široko razgledan
Drugačen in tudi malo poseben
Resnicoljuben in radoveden
Prijazen, družaben, zabaven.
Včasih pa tudi nergajoč, otožen, tesnoben.

Dragi Anže!
Vem, da si poznal igro življenja,
A kaj ko glava ti povzročala mnogo je trpljenja.
Ti si se odločil odvreči svoje težko telo.
Si se dvignil v nebo in končno našel svoj mir.
Sedaj te ne boli, te ne duši in te ne skrbi.
Nikoli več se ne obremenjuješ z bedaki,
Sedaj plešeš med oblaki,
Plavaš med valovi morja,

Iščem besedo, s katero bi te najlažje opisal. Pa je ne najdem. Za besede 
si bil strokovnjak ti. Tvoja strast iskanja pomenov besed, izvore priim-
kov, imen vasi je bila občudovanja vredna. S takim veseljem si razisko-
val, si beležil, delal zapiske, primerjal... 

Spomnim se pred leti, ko si na danskem, takrat ko sva pobirala jagode, 
nekemu Čehu, čigar priimek je bil Dobovšek, razlagal pomen, hrastov 
pomen njegovega priimka..

In takih zgodb je milijon...
Se spomniš tiste na vlaku iz Frankfurta v Berlin, ko si recitiral rusko 

Katjušo skupini simpatičnih Rusinj.
Ali pa ko si nas sredi bolivijske džungle navdušil, ko si se edini iz naše 

skupine upal pojesti nekega črva, katere naj bi ga bojda jedli domačini...
Zate, zate Anže ni bilo meja. Vedno si hrepenel po novih informaci-

jah... novem znanju. V veselje so ti bili jeziki. Ko smo se pred leti štirje 
prijatelji z »ruzaki« podali po Romuniji in smo pristali v nekem napol 
podrtem socialističnem kampu, si edino ti, takrat še sicer s polomljeno 
nemščino, celo noč kramljal z neko družino. No, seveda si kasneje na 
študentski izmenjavi nemščino izpilil do te mere, da si govoril že kar z 
nemškim naglasom...

Anže je bil eden izmed najbolj srčnih, tankočutnih, dobrohotnih, razgle-
danih in prijaznih ljudi, kar sem jih v življenju spoznala. Bil je pronicljiv 
opazovalec življenja in človek velikega srca. Spomnim se, da me je že 
ob prvem srečanju očaral s svojo toplino, dobrodušnim nasmehom in 
mehkobo, ki jo je nosil na obrazu. V času najinega desetletnega prija-
teljstva me je navdihovalo mnogo Anžetovih talentov in zanimanj, nje-
gova pristnost in šarmantnost, njegov neverjeten posluh za sočloveka in 
odprtost za raznolikost mnenj, njegov odnos do slovenskega jezika in 
slovenske kulture - bil je domoljub v najlepšem pomenu besede. Všeč 
so mi bile njegove rumene vezalke pa dedkov plašč, ki ga je ponosno in 
zvesto nosil vsako zimo. Občudovala sem njegovo ljubezen do starin in 
rokodelske obrti, njegovo zagnanost za vse, kar diši po ustvarjalnosti, 
njegov krasen šopek prijateljev, njegovo radovednost, ki ga je gnala, da 
koplje globje in globje, da bi razumel še in še več. Vedno je za sočlove-
ka našel toplo in spodbudno besedo, ob njem si imel občutek, da bo vse 
dobro. Nikoli ne bom pozabila, s kakšnim veseljem mi je sporočil, da je 
njegova sestra Tina rodila hčerko Nežo. Imel je rad ljudi. To smo čutili 
vsi njemu blizu. Z vsakim je lahko navezal stik in to ga je na potovanjih 
po svetu in po domačih krajih vedno bogatilo. Domov je prihajal s polno 
košaro zanimivih zgodb, ki jih je rad delil z nami in nas navduševal, da 
se tudi sami večkrat odpremo pustolovščini. Anže je bil človek, ki si ga 
moral imeti rad. Dotaknil se je mnogo src. Zato je toliko težje sprejeti, 
da se je tako zgodaj poslovil od nas. 

Ko sem prejela žalostno vest, da nas je Anže zapustil, me je najprej 
prevelo občutje ene same praznine, kot da za trenutek na tem svetu ne bi 
nič več obstajalo. Solze so dolgo meglile pogled in vse je obnemelo. Čez 
čas pa so praznino začele polniti podobe Anžetove miline in nešteto 

In se končno zavedaš širine vesolja
A tu?
Tu je tišina in praznina, ko te ni.
Mene boli, ker tebe ni!
Pa nisem edini, ki pogrešam te zelo.
Vsi tukaj zbrani si še vedno želimo tvoje bližine,
Upamo da se zbudimo in da mora mine.
A kaj ko ne bo.
Vendar to je naš pogled in naša žalost.
Namesto da te objokujem, 
Naj me veter, ki maje krošnje dreves, opomni na 

tvojo vihravost,
da me barva neba spominja na tvoj sinji pogled.
Naj me jutranje sonce spomni na tvojo toplino.
Naj mi tvojo domoljubnost obudi iz Hribov 

razgled,
Naj me bister studenec spomni na tvojo globino,

In naj me igra otrok spomni na tvojo iskrivost.
Sonce, Zrak, Morje, Zemlja, sedaj najdem te 

povsod.
A najglobje ostajaš zasidran v naših srcih in 

spominih,
Kot tisti fant, ki tako smo ga ljubili.
Odšel ni le moj prijatelj,
Odšel je moj tovariš, 
Odšel je moj brat.
Anže počakaj me na drugem svetu,
Dokler se jaz tu še igram,
Do takrat pa pazi name
In mi pošlji kak signal.
Rad bi vedel, da sedaj si srečen,
Ti pa vedi da spomin na tebe ostal bo večen.
Ljubi prijatelj počivaj v miru.

- Klemen

Ljubemu Anžetu!
skupnih spominov, dolge ure pogovorov, posrečenih pripetljajev, ki se ti 
lahko dogajajo le z Anžetom - da sredi odprtja fi lmskega festivala v 
Motovunu med reko ljudi uzreš prav njegov obraz. Zavedanje naklonje-
nosti in ljubezni do njega je ponovno napolnilo prostor s prijateljsko 
vezjo, ki bo za vedno zarisana na nebu. Anžetova dediščina duha in vse, 
kar smo skupaj živeli, ostaja. Neskončno sem hvaležna življenju, da mi 
ga je pripeljalo na pot in da sva del poti lahko jadrala skupaj. Posebno 
doto je Anže predal tudi vsem svojim prijateljem, ki nas je povezal, da so 
se stkale močne vezi, ki bodo tudi s pesmijo njegove duše živele naprej.

Od Anžeta bi se rada poslovila z verzi iz pesmi Rafka Vodeba, ki go-
vori o svetlobi, saj verjamem, da Anže zdaj domuje v njej:

In vse bo luč
in luč boš Ti.
Prestopiti zadnji prag,
prebiti sončno zaveso zamejenega,
najti pokrajino čisto drugačnega,
biti znamenje,
biti zvezda stalnica,
biti v srcu vsega
Ti.

Anžetovi družini in vsem, ki ga imamo radi, izrekam iskreno sožalje 
in želim miru.

Ljubi Anže! Mirno spi in obišči nas v sanjah. Naj te hvaležno ziblje 
Božja večnost!

- Neža

Anže
Videl si ogromno sveta, vendar se lepot naše lepe Slovenije nisi niko-

li naveličal. Še celo lansko poletje si se odločil in dopust namenil razi-
skovanju Slovenije. Se spomnim zgodbe, ki si jo pravil, kako je tebe, 
Gregija in Eša v hribih ujel dež in ste pozvonili pri prvi hiši, da so vas 
gostili in posušili...

Bil si pravi ambasador naše lepe Slovenije. Vedno, ko si se odpravil v 
tujino na obisk, si s seboj nesel kak slovenski proizvod. Pa naj je bila to 
le »fl aša« vina ali pa piranska sol. No, včasih, sva »fl ašo« popila že na 
poti do cilja, in je ostala le sol. Ampak tudi to je ena izmed mnogih 
zgodb…. 

In takih zgodb Anže, takih zgodb je veliko... nekaj je le najinih... spet 
druge deliš z drugimi... vse, vse te zgodbe pa so tvoje...

Zgodba, zaradi katere smo danes tukaj, pa nas je vse močno pretresla. 
Vsaka zgodba ima svoj konec, tvoja se je na žalost prekmalu končala. 
Vsak konec pa pomeni nekje drugje nov začetek. Naj bo nova zgodba, v 
kateri si se tokrat znašel, mirna, spokojna in naj se vsaj zate konca s 
srečnim koncem. 

Anže počivaj v miru.
- Matjaž

SLOVO
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ZANIMIVOSTI, OBJAVA

Ravno zmeren in prilagodljiv karakter 
labradorca, ki se ujame z vsako aktiv-
nejšo družino, ga je naredil tako pri-
ljubljenega. Ima stabilen značaj in 
redko laja. Na lastnika oziroma na vse 
družinske člane se močno naveže in 
jim želi ugajati. Zaupljiv in prijazen je 
tudi do tujcev, zato pa ni najbolj pri-
meren za psa čuvaja.

Zunaj aktiven, notri miren
Ob zmernih temperaturah je labradorec sicer lahko tudi zunaj, a naj-

bolj srečen je v stanovanju ob svoji družini, saj je zelo družaben. Labra-
dorec dobro prenaša mraz, vročino pa veliko slabše. V stanovanju se 
umiri in daje videz lenobnega psa, ki se razblini, čim gremo na sprehod. 
Ena od lastnosti pasme je tudi požrešnost, ki izvira iz časov, ko so vsa-
kodnevno plavali v mrzli vodi.

Obseden z vodo
Zavedati se moramo njegovega izvora, ki ga močno povezuje z vodo – 

to pojasni obsedenost labradorcev z vodo. Pričakujete lahko, da se labra-
dorec ne bo znal upreti plavanju v vodi v vsakem vremenu. Idealno je, če 
mu lahko omogočimo redno plavanje, saj je takrat najbolj srečen.

Aktiven in igriv, pozno dozori
Vsakodnevno potrebujejo dovolj gibanja in aktivnosti (tudi psihič-

nih), saj labradorec s preveč energije lahko postane uničevalen. Plavanje 
in prinašanje predmetov sta aktivnosti, ki labradorca brez težav zaposli-
ta za več ur, prav tako radi tečejo. Dolgočasje in osamljenost lahko 
povzročita vedenjske probleme. 

Mladički so nagnjeni h grizenju in grizljanju vsega mogočega, psihič-
no odrastejo pri treh letih, zato bodite pripravljeni na to, da imate po 
velikosti »odraslega psa«, po duši pa še mladiča z vso njegovo energijo. 
Normalno so mladiči razigrani in kar pokajo od energije. Labradorci, ki 

JAZ IN MOJ PES Labradorec – Kakšen sem?
Prilagodljiv in vdan, imam zelo stabilen značaj

niso vzgojeni in s katerimi se ne dela, so lahko velik problem svojim 
lastnikom, ki jih ne bodo mogli nadzirati.

Delaven in inteligenten, dobro se znajde ob raznovrstnih zadolžitvah
Zaradi ubogljivosti, inteligence in stabilnega karakterja so izjemno 

pogosti kot delovni psi – psi vodniki, psi reševalci, terapevtski psi. Upo-
rablja jih tudi policija za odkrivanje mamil in eksplozivov. Na splošno se 
dobro odrežejo pri vsaki zadolžitvi, saj radi sodelujejo z vodnikom. 

Zaprt v pesjak, brez sprehodov in družbe, je zelo nesrečen!

Koliko dela je z nego
Zaradi kratke dlake nega ni zahtevna in ne vzame veliko časa. Tedensko 

krtačenje je priporočljivo, če ne želimo dlak po stanovanju, še toliko bolj 
spomladi in jeseni, ko menjajo dlako. Umazanija se načeloma ne prijema 
na dlako in sama odpade, ko se pes posuši. Ker labradorci zlezejo v vodo, 
kjer le lahko, jih je po sprehodu večkrat potrebno obrisati z brisačo.

Labradorec je primeren spremljevalec za športne, aktivne ljudi, aktiv-
ne družine, tudi za začetnike, ki so psu pripravljeni posvetiti dovolj časa 
in ga vključevati v vsakodnevne aktivnosti, ljudi, ki želijo delovnega 
psa za tekmovanja v poslušnosti, reševalnega psa, psa vodnika…

Vir: www.aler.si,  info@aler.si, 
Aler, trgovina za pse in mačke

Pojasnilo: avtor članka v januarski 
Aplenci je Jure Pribičevič (070 
853 113), jure@alfakan.si, www.
alfakan.si, www.facebook.com/al-
fakan.slo, instagram: #alfakan

RAZPORED OBVEZNEGA CEPLJENJA PSOV PROTI STEKLINI ZA 
LETO 2018

SOBOTA, 3. 3. 2018

8.00 KRIŽ, pri Čubru
9.00 KOMENDA, pri KK Komenda
10.30 MOSTE, pri zbiralnici mleka
7.00-11.00 Veterina Kamnik d.o.o., Perovo 20

SOBOTA,16. 3. 2018      

8.00 MOTNIK, pri Flegarju
9.00 LAZE, pri pošti
9.30 SREDNJA VAS, pri Ustanku
10.30 KOMENDA, pri KK Komenda
11.30 ŠMARCA, pri Jeranu
12.00 KREGARJEVO, pri Kočarju (nova hiša)

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

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

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

Na cepljenje prinesite potni list psa in svoj osebni dokument.
VETERINA KAMNIK D.O.O.

V soboto, 27. 1. 2018, je bilo v Šenčur-
ju državno prvenstvo v judu za katego-
rijo U14 - starejši dečki in deklice. 
Komendčani smo bili tam s petimi 
borci. Luka  Lukšič je branil naslov 
lanskega državnega prvaka v U12. Pr-
vo borbo je začel odlično in v dobri 
minuti premagal nasprotnika, v četrt 
fi nalu pa je naletel na  poznanega riva-
la Žana Kostanjška, ki ga ni uspel premagati. V repasažu je še z dvema 
zmagama priboril 3. mesto.           Katarina Kumer

Judo

Luka Lukšič tretji v državi

Tudi pustovali smo
Letošnje pustovanje v Komendi je bilo drugačno kot prejšnja leta. Turi-
stično društvo, Društvo za mladinsko dejavnost Mravljišče in Konjeniški 
klub Komenda so ga pripravili na prostoru pri hipodromu v Komendi; 
na prostoru, kjer je sedaj vsako soboto med 8. in 12. uro tudi Tržnica, ki 
je bila prej na Koželjevi domačiji na Gori. Tako, kot pravijo ponudniki 
domačih izdelkov, da se je Tržnica v središču Komende kar hitro »prije-
la«, saj je dostopna za večje 
nakupe in ponudnike tudi z 
avtomobili, je bilo obiskano 
tudi pustovanje. Za poslika-
ve obrazov so poskrbeli 
mentorji iz Mravljišča, za 
pustno zabavo, predvsem 
najmlajših, pa čarodej Toni. 
Pa tudi nagrade za maske so 
pripravili v Turističnem 
društvu Komenda.

A. Ž.
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S ŠOLSKIH KLOPI
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
Danes smo si ogledali proslavo ob slovenskem 
kulturnem prazniku. Dr. France Prešeren je bil 
znani pesnik. Umrl je 8. februarja. Ta dan ni-
smo v šoli, ampak doma, ker je praznik. Doma 
obesimo zastavo.

Naja Pavli, 2. c

Na slovenski kulturni praznik poslušamo hi-
mno Zdravljico. Otroci so Franceta Prešerna 
klicali doktor Fig. Na 8. februarja smo doma in 
uživamo.

Stella Saje, 2. c

Šolska proslava se je začela s slovensko himno, 
ki jo je Boštjan zaigral na trobento. Člani 
dramskega krožka so nam v letu, ko se spomi-
njamo 100-letnice Cankarjeve smrti, zaigrali 
njegov Pehar suhih hrušk. 

Osrednji del proslave je govoril o razlikah 
med Prešernovim in današnjim časom. Včasih 
so na tablice pisali s kredami, danes na tablice 
tipkamo. Danes je najboljši posladek čokolada, 
nekoč pa so bili jabolčni krhlji. Ne predsta-
vljam si, da bi se današnji ljudje prestavili v 
nekdanji čas.

Proslavo je zaključil združeni zbor deveto-
šolcev in učenke, ki so nam zaigrali na glasbe-
ne palice. Te so me zalo navdušile, posebej ker 
je bila skladba zelo dolga.

Anamarie Štern, Katarina Kern, 7. c

bilo na športnem dnevu najbolj všeč. 
Jan Stele: S sošolkami sem se igral, na koncu 
pa smo se še kepali. 
Nina Dodig: Najbolj zabavno je bilo, ko se mi 
je med sankanjem zlomila lopatka za sankanje. 
Nina Ambrož in Noel Žvegla: Najbolj sva uži-
vala, ko sva se sankala skupaj s prijateljem iz 
1. razreda.
Klara Lesjak: Uživala sem, ko smo se skupaj s 
sošolci igrali na snegu.
Gaja Oplotnik: Super je bilo, ko smo kepali 
učiteljico.
Klara Erent: S sošolkami smo se sankale v 
vlakcu in gradile grad iz snega. 
Neža Vogrnic: Igrali smo se na snežnem gradu.
Tinkara Urbanija: Všeč mi je bilo, ko smo pa-
dli z lopatk. 
Rene Vincenc Guna: Všeč mi je bilo, ko sem se 
sankal skupaj z Vildanom.
Anes Hasanbasić: Ko smo se kepali in sankali.

ZIMSKI ŠPORTNI DAN DRUGOŠOLCEV
Gaja Stela Palfy: Danes smo imeli športni dan. 
Sankali smo se z lopatkami, se kepali in delali 
angelčke.
Sara Šubelj: V šoli smo imeli športni dan. Zunaj 
smo z Majo in Evo naredile vulkan. Potem sem 
se igrala s Hano, Nejo, Lucijo in Anjo. Ko smo 
prišli noter, so mi skoraj zmrznile noge.
Mina Jenko: Oblekla sem kombinezon, rokavi-
ce in šal. Kepala sem se s prijatelji in se sanka-
la. Všeč mi je bilo tudi, ko je Leon naredil dva 
prevala po hribu navzdol.
Nace Thaler: Ko sem prišel v šolo, smo šli s 
sošolci ven. S fanti smo dokončali iglu. Potem 
pa sva z Erikom našla veliko kepo. Z Drejcem 
sva jo kotalila. Potem pa sta pritekla Alex in 
Ažbe. Naredili smo zelo veliko trdnjavo.
Lana Špetič: Zjutraj me je presenetil sneg. 
Komaj sem dočakala igranje. Potem sem šla v 
šolo in sem se sankala s sošolkami. Bilo je zelo 

dobro. Potem smo se igrale na snegu. Imela 
sem se zelo dobro. 
Anže Fajdiga: S sankami sem šel na skakalnico. 

PRVIČ NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ 
ASTRONOMIJE
Vse je postalo nekako resnično, ko so bili re-
zultati iz šolskega tekmovanja objavljeni. Videl 
sem, da sem dosegel drugo mesto in da me 
čaka državno prvenstvo.

Na naši šoli se vsako leto pripravljamo na 
tekmovanje iz znanja astronomije. Tudi jaz 
sem hodil na priprave: orientacija na Zemlji in 
na nebu, uporaba vrtljive zvezdne karte, 
osnovni astronomski pojmi in še mnogo več. 
Kar prehitro je prišel dan tekmovanja. Z men-
torico in še dvema učencema sem se odpeljal 
do gimnazije Šentvid. Tekmovalo je okrog 
dvesto najboljših učencev. Preden se je pričelo 
tekmovanje, me je bilo strah, da bom naredil 
preveč napak. Ko pa se je tekmovanje končalo, 
sem bil ponosen nase. 

Kasneje sem izvedel, da smo vsi trije učenci 
naše šole tekmovali odlično ter vsi prejeli pri-
znanja, jaz srebrnega.

Peter Zadrgal, 7. c

NASTOP S PRIFARCI
V soboto, 20. 1., smo imele nekatere učenke 
naše šole nastop s Prifarskimi muzikanti. Ko 
smo izvedele, da bomo nastopale z njimi, smo 
začele z vajami in smo pridno vadile skoraj 
vsak dan. Nekatere smo si nastopa zelo želele, 
druge pa malo manj.

V soboto smo že kar zgodaj začele s tonsko 
vajo. Ko smo prišle v kulturni dom, kjer je 
potekal nastop, tam še ni bilo Prifarcev. Na 
vaji so nam dali mikrofone in nam povedali, 
kako bomo stale na odru. Čez približno uro so 
prišli tudi Prifarski muzikanti. Počakale smo, 
da so tudi oni opravili tonsko vajo. Takoj, ko 
so zaigrali, se je slišalo perfektno. Zelo hitro 
smo se jim na odru pridružile tudi pevke. Po-
skusili smo zapeti že dogovorjeno pesem Dan 
ljubezni. Pohvalili so nas, pogrešali so edino 
nasmešek na našem obrazu. Ker se jim je zdelo, 
da dobro pojemo, so nas prosili, če bi mi čisto 
na koncu z njimi zapeli pesem Nocoj pa, oh, 
nocoj. Dogovorili smo se in učiteljica nam je 
razdelila listke z besedilom. Ko smo zaključili 
z vajami, smo šle za dobre pol ure domov. 
Preoblekle smo se v črne hlače in bele majice. 
Prvi nastop je bil ob pol petih, drugi pa ob 

sedmih. Obakrat smo dobro 
odpeli, sledila je pogostitev 
v Mravljišču.

Nastop s Prifarci je res 
izkušnja, za katero si nisem 
mislila, da jo bom doživela. 
Videla sem, kako dobro 
igrajo in katere pesmi poje-
jo. Na obeh nastopih sem 
zelo uživala, verjamem, da 
tudi poslušalci. Upam, da 
bom lahko še kdaj nastopala 
z njimi.

Nika Juvan, 7. C

Prvošolci na snegu

Športni dan drugošolcev

Proslava ob kulturnem prazniku
 
KULTURA JE ZAME … (6. č)
… lepo vedenje, čeprav najprej pomislim na 
zgodovino Slovenije. - Brina
… petje slovenske himne, praznovanje z druži-
no. - Matevž
… spomin na osebe, ki so državo pripeljale 
korak naprej. - Leja
… država in ljudje, prazniki in jedi. - Lara
… druženje, spomin, svoboda. - Jakob
… nekaj lepega, umetnost, v kateri se izražajo 
umetniki. - Timotej
… obisk kulturne ustanove, kjer se vedeš spo-
štljivo.-  Miha
… razvoj človeštva, pisanje, branje. - Anže

ZIMSKI ŠPORTNI DAN PRVOŠOLCEV
Zelo smo se razveselili, ko je v začetku febru-
arja po nižinah pričelo snežiti. Zato smo se pr-
vošolci odločili, da bomo imeli zimski športni 
dan. Peš smo se odpravili do Križa, kjer smo se 
sankali in uživali na snegu. Bilo je zelo zabav-
no in veselo, učenci pa so povedali, kaj jim je 
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Kdo in kaj smo skavti?
Element skavtske metode, ki ga bomo opisali v februarski številki 

Aplence, je simbolna govorica. Skavti simbolno govorico uporabljamo 
kot način sporazumevanja, ki poteka v različnih smereh (med skavti, 
med voditelji in skavti, med skavti in okolico).

Že samo ime skavt, ki je imelo prvotno sicer vojaški pomen (ang.: 
scout = vojak izvidnik, oglednik), je simbolno. Na začetku skavtskega 
gibanja je »skavt« pomenilo samo dečka v starosti izvidnikov (11–17 
let), z razvojem skavtstva pa se je razširilo in se uporablja za člane celo-
tnega skavtskega gibanja.

Izražanje s simbolno govorico pri skavtih zajema besede (pozdravi, kli-
ci), dejanja (stisk roke, roka v pozdravu, skavtska drža), predmete (kroj, 
rutka, zastava, logo) in obrede (obljube, skala posveta, odhodi iz veje).

oziroma starimi volkovi, to je voditelji veje, ki jih kličejo po njihovih 
džungelskih imenih. V našem stegu so v krdelu trenutno Akela, Bagira, 
Kača Kaja, Mama Rakša in Sambar. Simbolno govorico v džungli 
predstavljajo različne besede (rdeča roža, mojstrske besede, volčja mo-
litev in zakona, volčja obljuba), klici (klic krdela, klici gruč, sklic slove-
snega kroga in veliki klic na obljubah), pozdrav VV (pozdrav DOBER 
LOV in gesta z desno roko, kjer s prsti oblikujemo obliko volčje glave 
in roko prislonimo ob glavo), predmeti (totem, skala napredovanja, 
rutka, kroj, gumbki za plene), obredi (prihod v džunglo, sprejem v krde-
lo, skala posveta, obljube, prehod iz veje VV v IV) in geslo veje (KAR 
NAJBOLJE). Skozi simbolno govorico volčiči spoznavajo in doživljajo 
duh veje. Preko tega se učijo vrednot, ki jih iz domišljiske in simbolne 
ravni kasneje prenesejo na ravnanje v vsakdanjem življenju. 

Ana Zotler, Marljiva čebela
Dogajalo se je …

V preteklem mesecu v našem stegu ni bilo večjih skupnih projektov, 
so pa veje vsaka zase počele marsikaj zanimivega. Z vami delimo nekaj 
ujetih trenutkov, ki jim lahko sledite tudi na naši Facebook strani Ko-
menda 1 – Ognjeviti delfi n.

VOLČIČI IN VOLKULJICE
Volčiči so na enem izmed 

srečanj izvedeli, da so lovec 
Baldio in drugi lovci nekje v 
džungli zvezali Mesuo, Ma-
vglijevo človeško mamo. S 
skupnimi močmi so jo rešili, 
nato pa se pogovarjali o ma-
ščevanju in sklenili, da se 
bodo v tednu, ki je prihajal, 
trudili hudo vračati z do-
brim.

IZVIDNIKI IN VODNICE
Vodniki čete Korajžnih 5 so se, poleg 

vseh ostalih aktivnosti vodniškega se-
stanka, preizkusili tudi v plezanju s prusi-
kovim vozlom ter tako lepo izkoristili 
sobotno dopoldne.

POPOTNIKI IN 
POPOTNICE

Klan si je na 
srečanju zgradil 
bivake iz narav-
nih materialov.

SKUPNOST VODITELJEV
SKVO je enega od januarskih sobotnih do-

poldnevov preživel med sankanjem na Krvav-
cu, v začetku februarja pa so se skupaj rešili iz 
sobe pobega v Ljubljani.

SKAVTI

Besede pozdrava so v različnih vejah različne. Bobri in bobrovke 
(najmlajša veja skavtov, v Komendi je nimamo) se pozdravljajo s »Tr-
den jez!«, volčiči in volkuljice z »Dober lov!«, izvidniki in vodnice z 
»Bodite pripravljeni! – Vedno pripravljen/a!«, popotnice in popotniki pa 
s »Srečno pot!«.

Skavtski pozdrav (glej sliko) nas povezuje z vsemi skavti in skavti-
njami sveta v veliko skavtsko družino, obenem pa nas spominja na 
skavtsko obljubo. Trije iztegnjeni prsti pomenijo trojnost skavtske 
obljube (dolžnost do Boga, do drugih in do sebe), tudi tri skavtske kre-
posti (čistost, odkritosrčnost, požrtvovalnost), palec čez mezinec pome-
ni, da močnejši varuje šibkejšega, rokovanje z levo roko pa tudi bratstvo 
med skavti (levi roki sta bližji srcu).

Skavtski kroj je zunanje, preprosto in praktično znamenje pripadnosti 
nacionalni skavtski organizaciji (ZSKSS). Opečnato oranžna barva je 
barva kranjske lilije, kar izraža pripadnost slovenstvu, rutka pa izraža 
pripadnost stegu ter zavezanost skavtski obljubi in zakonom.

Ana Kepic, Sončna koala
Kako na skavtih preživljamo čas?

Na vsakotedenskih srečanjih in na izhodih volčičev in volkuljic je 
simbolna govorica zelo v ospredju. Za naše najmlajše skavte je zelo 
pomembna domišljija in učenje skozi igro. V veji se volčiči učijo skozi 
zgodbo o džungli. Džungelski svet je domišljijski svet, poln simbolov in  
v njem vladajo določena pravila, ki jih mora upoštevati vsak prebivalec 
džungle. Volčiči in volkuljice živijo v krdelu, skupaj s svojimi voditelji 
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VRTEC, KRONIKA

Uvajanje tujega jezika v zgodnje otroštvo, predvsem med 3. do 5. letom 
starosti, prinaša veliko koristi posamezniku. Prednosti zgodnjega učenja 
tujih jezikov, v primerjavi s kasnejšim učenjem, so: boljša izgovorjava, 
ritem in melodija tujega jezika, boljši kognitivni razvoj, sklepanje, di-
vergentno razmišljanje, kreativnost, boljša samopodoba, večja odprtost 
(sposobnost medkulturnega pluralizma)... 

Zgodnje učenje tujih jezikov postaja vedno bolj razširjeno, a nemalo-
krat se dogaja, da se jezike poučuje neprimerno stopnji otrokovega ra-
zvoja in proti načelom zgodnjega poučevanja tujega jezika, ob uporabi 
učbenikov, delovnih zvezkov, pomanjkanju igre in naravnega usvajanja 
jezika. Izjemnega pomena je vzgojiteljeva kvalifi kacija; in sicer, da ta 
zna uporabiti primerne metode; metodo jezikovne kopeli (CLIL), po-
polni telesni odziv (TPR), interaktivnega pripovedovanja zgodb (sto-
rytelling) ter v pouk vnaša dejavnosti, ki otrokom približajo tuj jezik z 
njim primernim načinom – kar je izključno igra. 

Ker je vodstvo vrtca spoznalo potrebo po kvalifi ciranem vzgojitelju 
iz področja učenja tujega jezika, sem se v lanskem šolskem letu odloči-
la, da opravim izobraževanje na UM, da otroke popeljem v svet angle-
ščine in jim jo predstavim na čim bolj zanimiv način. V tem šolskem 
letu sem začela z uricami angleščine v Mostah in sicer ob ponedeljkih, 
v dopoldanskem času, s celotno skupino hkrati. 

Meni najbližji način oziroma metoda je CLIL. Zakaj? Ker gre za eno 
od oblik poučevanja dodatnih jezikov in velja za najuspešnejšo obliko 
le-teh. Cilj CLIL je pridobivanje nejezikovnih vsebin (področja kuriku-
luma), jezik pa v tem primeru predstavlja zgolj medij s pomočjo katere-
ga pridemo do novih spoznanj o določeni temi. Torej jezik sam ni cilj! 
Gre za način, ki je najbolj podoben naravnemu usvajanju jezika. Naju-
činkovitejša oblika je popolna potopitev v dodatni jezik, kjer vzgojitelj 

govori samo v dodatnem jeziku. 
V kateri starosti je uvajanje CLIL 

najbolj uspešno?
Otroci v predšolskem obdobju (še 

malo dlje) so zelo primerni za ta na-
čin usvajanja jezika, saj še niso raz-
vili metajezikovnega znanja, zelo so 
vpeti v svet igre, domišljije, jezika 
še ne dojemajo kot abstrakten sistem, 
torej so še nekako najbližje naravne-
mu usvajanju jezikov. Torej brez te-
žav sprejmejo CLIL in jim je takoj 
lasten. CLIL je uspešen tudi kasne-
je. 

Na fotografi ji otroci izdelujejo „a 

V Agenciji za varnost prometa že trinajsto leto zapored podpiramo in 
kot soorganizator sodelujemo s Slovensko Karitas v akciji 40 dni brez 
alkohola. To je ena od bolj odmevnih akcij nevladnih organizacij, ki s 
svojo kontinuiteto, jasnostjo sporočila in nagovorom velikega števila 
državljanov zaseda prepoznavno mesto v slovenskem prostoru. Alkohol 
zaznamuje življenja premnogih državljanov in državljank, otrok in 
mladine in vsak korak, ki ga kot družba naredimo v smeri ozaveščanja 
in spreminjanja odnosa do uživanja alkohola je korak v pravi smeri. 
Letos je slogan akcije: mlad, vesel in POGUMEN brez alkohola. 
V ospredju akcije 40 dni brez alkohola je tako ozaveščanje mladih o 
nevarnostih uživanja alkohola in spodbujanje zdravega življenjskega 
sloga in zabave, za katero alkohol ni potreben.  Akcija se je začela v 
sredo, 14. februarja, in se konča 31. 3. 2018. 

V letu 2017 je kar 32 ljudi na slovenskih cestah umrlo zaradi alkoho-
liziranega povzročitelja. Štiri prometne nesreče s smrtnim izidom so 
povzročili vozniki v starostni kategoriji od 18 do 24 let, ki so vozili pod 
vplivom alkohola. V teh štirih prometnih nesrečah je življenje izgubilo 
pet ljudi. Posledice prometnih nesreč mladih alkoholiziranih voznikov 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV)

Mlad, vesel in pogumen BREZ ALKOHOLA
pa so tudi telesne poškodbe – v letu 2017 je 23 ljudi utrpelo hude, 101pa 
lažje telesne poškodbe. Alkohol ima na mlajše voznike močnejši in večji 
vpliv, saj se njihovi možgani še razvijajo. Zato je tudi tveganje za pro-
metno nesrečo pri mladih voznikih pod vplivom alkohola veliko večje 
kot pri starejših. Že pri nizkih koncentracijah alkohola v krvi pride do 
slabše ocene tveganja, zmanjšanega nadzora ravnanja in nerazsodnosti. 
Akciji se pridružujejo tudi drugi partnerji, v letošnjem letu se akciji kot 
gosta pridružujeta Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 
ter Zveza Tabornikov Slovenije. Sodelujejo pa s svojimi aktivnostmi 
tudi občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, aktivno 
se bo vključilo 54 slovenskih občin.

Vsi, ne samo mladi, smo lahko pogumni in veseli tudi brez 
alkohola. S svojim ravnanjem bodimo zgled odgovornega ob-
našanja v družbi. Poskrbimo za svojo varnost in varnost ostalih 
udeležencev v prometu. Več informacij je na naših spletnih 
straneh www.avp-rs.si in Portalu SPV www.avp-spv.si . 

Javna agencija Republike Slovenija za varnost prometa 
Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Zgodnje učenje angleškega jezika v Vrtcu (Enota Moste) 
magic wand“. Dejavnost se navezuje na knjigo Winston the Wizard (M. 
Williams). 

Vabim vse starše otrok, ki obiskujejo oddelke v enoti Moste, da 
pridete v ponedeljek, 16.4.2018, v dopoldanskem času, na zaključno 
uro angleščine. O uri dogodka boste še naknadno obveščeni. 

Saša Krawczyk

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZI-
UZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – 
ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 
55/17) ter na podlagi Pravilnika o spre-

jemu otrok v Vrtec Mehurčki (Uradne objave GOK, št. 04/2015)

OBJAVLJA

JAVNI VPIS NOVINCEV
v oddelke Vrtca Mehurčki

za šolsko leto 2018/2019
s sprejemom na dan 1. 9. 2018.

Vloga za sprejem otroka je na voljo na spletni strani Vrtca Mehurčki 
(http://www.vrtec-mehurcki.si/) ali v tajništvu vrtca. Izpolnjeno 
vlogo oddate v tajništvu vrtca ali pošljete priporočeno po pošti na 
naslov Vrtec Mehurčki, Glavarjeva cesta 35, 1218 Komenda, najka-
sneje do 31. 3. 2018.



Aplenca Glasilo občine Komenda 2/2018

24

ŠAH

HIT OPEN 2018 v Novi Gorici od 26. 1. 2018 
do 1. 2. 2018. Na turnirju Open A smo osvojili 
38. mesto Blaž Debevec, 58. mesto Klara 
Vidmar. Na turnirju Open B smo osvojili 13. 
mesto Gal Založnik, 14. mesto Martin Perme, 
36. mesto Ajda Lapanje.

EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO V 
POSPEŠENEM ŠAHU  na Otočcu 9. 2. 2018. 
V članski konkurenci je ekipa ŠK Komenda 
(za katero so igrali Blaž Debevec, Gal Zalo-
žnik, Jan Zajc, Anton Trebušak) osvojila 12. 
mesto. V konkurenci članic je ekipa ŠK Ko-
menda (za katero sta igrali Alenka Trpin in 
Klara Vidmar) osvojili 7. mesto.

EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO V 
HITROPOTEZNEM ŠAHU na Otočcu 11. 

2. 2018. V članski konkurenci je ekipa ŠK 
Komenda (za katero so igrali Blaž Debevec, 
Jan Gantar, Anže Novak, Jan Zajc) osvojila 13. 
mesto. V konkurenci članic je ekipa ŠK Ko-
menda (za katero sta igrali Klara Vidmar in 
Alenka Trpin) osvojila 4. mesto.

POSAMIČNO DRŽAVNO PRVENSTVO 
V HITROPOTEZNEM ŠAHU  na Otočcu 
11. 2. 2018. V članski konkurenci smo osvojili 
16. mesto Blaž Debevec, 25. mesto Jan Gantar, 
42. mesto Anže Novak, 47. mesto Jan Zajc.

POSAMIČNO SREDNJEŠOLSKO DR-
ŽAVNO PRVENSTVO 13. 1. 2018 v Murski 
Soboti. V skupini fantov je Maj Markošek 
osvojil 20. mesto, v skupini deklet je Klara 
Vidmar osvojila 4. mesto.

POSAMIČNO OSNOVNOŠOLSKO DR-
ŽAVNO PRVENSTVO 14. 1. 2018 v Postojni. 
V skupini učenk do 15 let je Katarina Mazzini 
osvojila 12. mesto. V skupini učenk do 12 let je 
8. mesto osvojila Inti Maček, 11. mesto Tinka 
Ferenc, 24. mesto Ajda Lapanje, 45. mesto 
Aneja Lapanje. V skupini učencev do 12 let je 
11. mesto osvojil Jernej Zidar, 21. mesto Bine 
Markošek, 41. mesto Gašper Klemenčič.

POSAMIČNO PRVENSTVO LJUBLJAN-
SKE REGIJE V POSPEŠENEM ŠAHU ZA 
FANTE IN DEKLETA DO 8, 10, 12, 14, 16, 
18 in 20 LET ZA LETO 2018 - Tekmovanje je 
bilo v Komendi v soboto, 20. 1. 2018, in v nede-
ljo, 21. 1. 2018, v dvorani Prostovoljnega gasil-
skega društva Komenda. V skupini deklic do 8 
let je zmagala Inti MAČEK (ŠK Komenda), 2. 
mesto je osvojila Sofi as Timagina (ŠD Mengeš-
Trzin), 3. mesto Evelina MARN (Ljubljana). V 
skupini dečkov do 8 let je zmagal Pavle DE-
SPOTOVIČ (Ljubljana), 2. mesto Urban Prevc 
(Ljubljana), 3. mesto David Markus (ŠK EN 
Passant), itd. V skupini deklic do 10 let je 
zmagala Aneja LAPANJE (ŠK Komenda), 2. 
mesto je osvojila Viktorija Vugrinec. V skupini 
dečkov do 10 let je zmagal Matic LAVREN-
ČIČ (ŠK Ljubljana - Duol), 2. mesto je osvojil 
Jure Uštar (ŠD Domžale), 3. mesto Primož Ma-
rinč (ŠK Ljubljana - Duol), itd. V skupini deklic 
do 12 let je zmagala Elma HALILOVIČ (Lju-

bljana), 2. mesto je osvojila Jerneja Grošelj (ŠD 
Domžale), 3. mesto Ajda Lapanje (ŠK Komen-
da). V skupini dečkov do 12 let je zmagal Rudi 
OLENIK ČAMPA (ŠD Domžale), 2. mesto je 
osvojil Jernej Zidar (ŠK Komenda), 3. mesto 
Martin Perme (ŠK Komenda), itd. V skupini 
dečkov do 14 let je zmagal Erik HITI (ŠD 
Domžale), 2. mesto je osvojil Grad Danijel (ŠD 
Mengeš-Trzin), 3. mesto Nikita Filipposkiy 
(Ljubljana). V skupini mladink in mladincev 
je zmagal Aljaž PELJHAN (Ljubljana), 2. me-
sto je osvojila Klara Vidmar (ŠK Komenda), 3. 
mesto Bojko Filip (ŠD Mengeš-Trzin) itd.

ODPRTO KLUBSKO PRVENSTVO V 
POSPEŠENEM ŠAHU v Komendi 3. in 4. 2. 
2018. Zmagal je Piotr Timagin. Osvojili smo 
2. mesto Jan Zajc, 8. mesto Teo Cimperman, 
10. mesto Stanko Perme, 11. mesto Martin 
Perme, 13. mesto Ajda Lapanje.

5. TURNIR MLADIH 2017/2018 na 
osnovni šoli Milana Šuštaršiča v Ljubljani v 
petek, 19. 1. 2018. Osvojili smo 4. mesto Jure 
Žličar, 5. mesto Gal Založnik, 7. mesto Stanko 
Perme, 12. mesto Pavle Đokić, 14. mesto Ajda 
Lapanje, 16. mesto Inti Maček, 17. mesto 
Martin Perme, 22. mesto Omladič Klanjšček 
Filip, 33. mesto Matevž Kern. 

Šahovske novice

5. turnir mladih 2017-2018 - Zmagovalci De-
nis Vah, Vesna Mihelič, Rudi Olenik Čampa

DP ekipno hitropotezno člani 2018 - Blaž De-
bevec, Jan Gantar, Anže Novak, Jan Zajc

DP ekipno hitropotezno prvenstvo članic 2018 
- ŠK Komenda Klara Vidmar, Alenka Trpin

Ekipno DP člani v pospešenem šahu 2018 - 
ekipa ŠK Komenda Blaž Debevec, Gal Zalo-
žnik, Jan Zajc, Anton Trebušak

Ekipno DP članice  v pospešenem šahu 2018 - 
ekipa ŠK Komenda Alenka Trpin, Klara Vidmar

HIT open 2018 - Martin Perme

Odprto klubsko prvenstvo v pospešenem ša-
hu 2018 - Zmagovalci Jan Zajc,  Piotr Timagin, 
Viktor Papež

Regijsko prvenstvo 2018 deklice do 8 let - 
Sofi a Timagina, Inti Maček, Evelina Marn

Regijsko prvenstvo 2018 deklic do 10 let - 
Viktorija Vogrinec, Aneja Lapanje

Regijsko prvenstvo 2018 deklice do 12 let - Jer-
neja Grošelj, Elma Halilovič, Ajda Paternoster

Regijsko prvenstvo 2018 mladinci - Klara Vid-
mar, Aljaž Peljhan, Filip Bojko
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Zadnji dve leti so bile zime skope s snegom v dolini, drsalci so imeli pa 
srečo z mrazom. Tako so Suhadolci stalno v kondiciji. To se pozna, saj 
ŠD Suhadole že dve desetletji prireja zimske in letne prireditve; tekmo-
vanja za druženje občanov občine Komenda in iz Slovenije.

V začetku februarja nas je zima razveselila z dobrimi 30 cm snega. Ko je 
2. februarja snežilo, so Francija Zarnika že pošteno srbeli prsti, da zajaha 
motorne sani in potegne smučarsko tekaško progo na »Stadionu Zarnikov 
kozolec«; kot me je poučila »Skadolska« mladina. Tako so prvi tekači že 
prvo soboto februarja pridno trenirali. Tudi sam sem pretekel prvih pet 
krogov na stadionu in izmeril dolžino kroga. Navdušen sem bil nad Franci-
jevim občutkom za razgibano in lepo poteptano progo dolgo 1,5km na 
južnem delu Suhadol. Notranji nemir me je še v nedeljo popoldan gnal na 
»stadion Zarnikov kozolec«, kjer sem presenečeno videl vsaj 30 smučarskih 
tekačev. Kako hitro se širi novica o smučarsko tekaški progi pred domačim 
pragom. In v upravnem odboru ŠD Suhadole smo v ponedeljek že sedeli in 
modrovali v Seršen baru v centru Suhadol. Kakšna je vremenska napoved 
za konec tedna; petek ali sobota, popoldan ali večerna? Določimo datum za 
tekmo: sobota popoldan ob 15.30 start. Zaradi sredine nove vremenske 
fronte počakam z uradno objavo, a se je končno nam v prid obrnilo in navr-
glo še novih 10 cm mokrega snega. Tudi utrjenega moža, kot je France 
Zarnik, nočni ali jutranji mraz na motornih saneh, ko 3 ure tepta progo, ga 
pošteno prezebe, mraz pa ga za trenutek spravi k počitku. V petek, dan pred 
tekmo, se popoldan dobimo na krogu in se pošteno namučimo, da nameče-
mo sneg na progo, ker nočemo tekmovanja prepustiti naključju. Takšne 
delovne akcije so zelo pomembne, saj med delom pade veliko dobrih pre-
dlogov; a ne Simon? Videl sem, kako so krajani veseli snega, še bolj pa te-
kaških prog in dogajanj s pestro zimsko rekreacijo. Boris Čebulj - Bortega 
d.o.o. ponudi tehnično pomoč s kombijem in že urejamo štartni ciljni prostor 
pri Zarnikovem kozolcu, ki mu gre tudi zahvala za prostor. Z Rajcem La-
hom sem dogovorjen, da poskrbi za pijačo. Glavna štarterja Nejc Jenko in 
Domen Avbelj sta že tudi prišla, s Sonjo pripeljeva še vse potrebno za tek-

Tekmovanje v smučarskih tekih
mo, prijave stečejo. Tudi podžupan Igor Štebe se je odzval povabilu, ko ga 
obvestimo dan pred tekmo. Zelo se je potrudil in nas razveselil s pustnimi 
krofi , saj je pustna sobota. Za vsakega tekmovalca in tudi za bučne navijače 
jih je bilo dovolj. Na startu se je zbralo 17 tekmovalcev in seveda štiri ma-
škare; od veselega klovna do pingvinov. Štartali smo s polurno zamudo, saj 
smo morali dogajanje tudi poslikati, tudi »s selfi ji«, in tekmovalce obvestiti, 
koliko krogov odtečejo. Najmlajši in najstarejši ter maškare so odtekli 1,5 
km. Zelo smo jih spodbujali, saj so delali zelo kratke korake, da so prispeli 
do cilja. Najboljšim tekmovalcem je podžupan Igor Štebe podelil medalje, 
ostalim tekmovalcem je čestital za borbenost.

Komendski občini in Igorju se zahvaljujemo za krofe ter prijetno druženje 
na »stadionu Zarnikov kozolec«, vsem tekmovalcem za pogum in udeležbo 
na tekmovanju, članom ŠD Suhadole pa za vso pomoč pri pripravi proge in 
tekmovanja. In hvala Franciju Zarniku, ki že leta skrbi, da so tekaške proge 
zgledno »speglane« ob dogovoru z lastniki parcel, ki to dopuščajo.

Rezultati-najmlajši od 0-10 let (1 krog): 1. Tine Jenko 6:53; najsta-
rejši nad 60 let (1krog): 1. Franc Zarnik 6:21, 2. Edo Podgoršek 8:12, 3. 
Albin Zarnik 13:28; maškare (1krog):  1. Pingvin2;  2. Pingvin1; 3. 
Pingvin3; dečki 11-15 (2 kroga): 1. Tine Jenko 9:45; ženske 16-50 (3 
krogi): 1. Vida Jenko 19:52; 2. Metka Kočar (2 kroga); moški 16-60: 1. 
Marko Florjanič 23:25,  2. Žiga Benedičič 25:23, 3. Peter Pibernik 27:51, 
4. Franci Groznik 28:56, 5. Boris Čebulj 29:56, 6. Tomaž Korbar 29:57, 
7. Pavel Ocepek 31:19, 8. Danijel Zarnik 32:34; 9. Simon Zarnik 43:14. 

Franci Groznik

1. turnir najmlajših 2018 - najboljše deklice 
Lana Zorko,Taja Guid, Inti Maček

1. turnir najmlajših 2018 - najboljši dečki Matic 
Lavrenčič, Tilen Tisaj, Bine Markošek 1. turnir najmlajših 2018 - najboljši po letnikih

1. TURNIR NAJMLAJŠIH 2018 na 
osnovni šoli Kašelj v Ljubljani v torek, 23. 1. 
2018. Osvojili smo 4. mesto Bine Markošek, 8. 
mesto Teo Cimperman, 16. mesto Inti Maček, 

17. mesto Pavle Đokić, 24. mesto Stanko Per-
me, 36. mesto Martin Ferenc, 40. mesto Aneja 
Lapanje, 53. mesto Matevž Kern.

4. TURNIR LIGE MLADIH SLOVENI-
JE v Ljubljani  9. 2. 2018. Osvojili smo 5. 

Jan Šubelj je januar-
ja 2018 prestopil v 
klub ŠK Žalec, kjer 
bo imel močno eki-
po in dobre možno-
sti za napredek. Pod 
vodstvom odlične-
ga, osebnega trener-
ja Martina Kodriča 
iz Ljubljane, Jan 
navdušuje z dobrimi 
rezultati. 

14. januarja 2018 
je bilo v Postojni 

posamično državno osnovnošolsko šahovsko 
prvenstvo. Jan je v konkurenci fantov do 15 let 

mesto Jernej Zidar, 8. mesto Jure Žličar, 11. 
mesto Pavle Đokić, 14. mesto Teo Cimperman, 
18. mesto Bine Markošek,  19. mesto Maj Ko-
derman, 26. mesto Ajda Lapanje, 28. mesto 
Inti Maček.

Franc POGLAJEN

Jan Šubelj premagal velemojstra
osvojil 1. mesto in s tem naslov Državni 
osnovnošolski prvak za leto 2018. 

Od 26.1. do1. 2. 2018 je bil v Novi Gorici 
tradicionalni mednarodni šahovski turnir v stan-
dardnem šahu HIT OPEN 2018. Tekmovanja se 
je udeležilo 9 velemojstrov. Jan je v prvem kolu 
presenetil in premagal slovenskega velemojstra 
Mateja Šebenika in končal na izvrstnem 23. 
mestu. Osvojil je 3. mesto med mladinci do 20 
let in svoj rating izboljšal kar za 49 točk.

Od 9. 2. 2018 do 11. 2. 2018 so bila na Otočcu 
državna ekipna in posamična prvenstva v pospe-
šenem in hitropoteznem šahu za člane in članice. 
Jan je na tem tekmovanju prvič nastopil za 
člansko ekipo ŠK Žalec v sestavi Dušan Brino-
vec, Jan Šubelj, David Brinovec, Gregor Goršek 

in Domen Tisaj. Osvojili so izvrstno 5. mesto 
tako v pospešenem kot v hitropoteznem šahu. V 
pospešenem šahu so ostali neporaženi z glavnimi 
favoriti in končnimi zmagovalci ŽŠK Maribor. 
Igrali so neodločeno 2:2. V hitropoteznem šahu 
pa so jih celo premagali 3:1. Na rezultat proti 
glavnim favoritom so zelo ponosni. Jan je nasto-
pil tudi posamično in na pospešenem državnem 
prvenstvu med člani osvojil odlično 6. mesto.

Šahovski klub Žalec 
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NAPOVEDNIK
dogajanj marca 2018

NAPOVEDNIK

Knjižnica Franceta Balantiča
Potopisno predavanje: Filipini - Sreda, 7. 3. 2018, ob 19. 00, v dvorani 
knjižnice v Kamniku
Predavateljica: Eva Absec, ki je obiskala otoke Palawan, Bohol, Siqui-
jor, Negros in Cebu ter od blizu spoznala lokalno življenje Filipincev, 
njihovo kulturo in hrano…. -  Organizator: Knjižnica Franceta Balan-
tiča Kamnik in Študentski klub Kamnik

* * *
Potopisno predavanje: Študijske, hribovske in kulturne poti po indijski 
podcelini - Sreda, 21. 3. 2018, ob 19.00 v Krajevni knjižnici Komenda 
(OŠ Komenda)

* * *
Predstavitev zbornika NEGOVANJE DEDIŠČINE SKOZI DEVET 
DESETLETIJ – ORGANIZIRANO DELOVANJE MEDICINSKIH 
SESTER NA SLOVENSKEM - Torek, 6. 3. 2018, ob 19. uri, v dvo-
rani knjižnice v Kamniku
Predavateljici: Irena Keršič in Darinka Klemenc

* * *
Predavanje: SOUVANI IN NJIHOV PARK V VOLČJEM POTO-
KU - Torek, 20. 3. 2018, ob 19. uri, v dvorani knjižnice v Kamniku 
Predaval bo Matjaž Mastnak iz Arboretuma Volčji Potok. 

* * *
SLOVENOLOGIJA – pogovorni večer z dr. Noahom Charneyjem - 
Torek, 27. 3. 2018, ob 19. uri, v dvorani knjižnice v Kamniku
Starodavne borilne veščine: Jerca Primc in Roman Vučajnk, člana 
društva HEMA (evropske zgodovinske borilne veščine). To je mednaro-
dno društvo, ki povezuje študij zgodovinskih borilnih tehnik.

DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda / 031 379 891 / mravljisce@gmail.
com / www.mravljisce.com
ČIRE ČARE za najmlajše – Vsako soboto od 10.00 do 12.00 so v 
Mravljišču raznovrstne ustvarjalne delavnice za otroke od 4 do 10 let. 
3. marec 2018 VSE KAJ LAZI PO TEM SVETU - Maja nas bo obi-
skala s svojo kačo, da bomo spoznavali svet pitona in ostalih reptilov

10. marec 2018 PIZZA ŽUR - peka pice in ogled risanke
17. marec 2018 LAČNA GOSENICA - izdelava mobile za na okno 
24. marec 2018 CVETLIČNI VRT - izdelovanje rožic za materinski 
dan
31. marec 2018 delavnica odpade

PETKOVE KUHARIJE za osnovnošolce 
Petkove kuharije so 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 in-
formacije na 031/379 891.

LOKOSTRELSTVO – za otroke, mladino in odrasle vsak četrtek v 
športni dvorani. Otroci od 17.00 do 18.30; odrasli od 18.30 do 20.00. 
Vabljeni. 

Več informacij o dogajanju v Mravljišču je na naši spletni strani www.
mravljisce.com, lahko pa nam pišete na mravljisce@gmail.com.

SKAKALNI KOMITE GORA
Tradicionalni Smučarski skoki GORA 2018 z alpskimi smučmi 
bodo v nedeljo, 4. marec 2018, ob 13.30 na skakalnici na Gori. Za 
najmanjše in najmlajše bodo pripravili skakalnico Gorjanščica. Lepo 
povabljeni.

GASILSKA ZVEZA KOMENDA
Redna letna skupščina - Po občnih zborih februarja v prostovoljnih 
gasilskih društvih Komenda, Križ in Moste bo redna letna in volilna 
skupščina Gasilske zveze Komenda v petek, 16. marca, ob 18. uri v 
prostorih PGD Križ. 
KONJENIŠKI KLUB KOMENDA
Občni zbor - Redni letni občini zbor Konjeniškega kluba Komenda, ki 
ima prek 200 članov, bo v petek, 2. marca, ob 18. uri v prostorih 
Konjeniškega kluba Komenda. 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
Redni letni občni zbor z zlato- in biserno-poročenci 10. 3. 2018  ob 16. 
uri v dvorani PGD Komenda. Povabljeni tudi novi člani, ki se želijo 
pridružiti različnim dejavnostim.
Avtobusni izlet - 24. marca 2018 v VELIKO KLADUŠO in CAZIN 
na  nakupovalni izlet skupaj z DU Kamnik. Prijave in informacije pri 
poverjenikih in vodji izletov Mariji Špehonja tel.: 031 405 303.
Pohodniška sekcija - 2. marec 2018 pohod  Suhadole - Mengeška koča. 
Odhod ob 8.30 izpred v Suhadolah.
Šola zdravega življenja - Vsak ponedeljek in četrtek pri Lovskem 
domu na Križu od 7.30 do 8.00.
Prstomet - Vadba vsak torek ob 17. uri na Koželjevi domačiji na Gori, 
na dveh  pokritih stezah.
Šah - Marca bo fi nale sedanjega slovenskega prvenstva invalidov. Va-
bljeni na turnirje vsak ponedeljek od 17. ure na Glavarjevi 104.
Folklorna skupina - 23. marca na odprtju 23. Spomladanskega Kme-
tijsko-obrtnega sejma Komendi.
Mešani pevski zbor bo 3. marca 2018 ob 18.00 nastopil na Srečanju 
pevskih zborov Kamnik-Komenda v Domu Kulture Kamnik.
TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA 
Luč v vodo na Gregorjevo - 11. marca 2018 pri Kriškem bajerju 
skupaj z Ribiško družino
Tržnica – Vsako soboto od 8. do 12. ure pri hipodromu v Komendi
Izdelovanje cvetno-nedeljskih butaric - 23. marec 2018 na Koželjevi 
domačiji na Gori.
Kmetijski sejem Komenda od 23. do 25. marca na dveh stojnicah TD



Delovni čas: po dogovoru, Telefon: 069 616 600
E: karlsasitarahcin@gmail.com; Spletna stran: blescica.si

Nagrade
1.nagrada: Žensko striženje
2. nagrada: Permanentno lakiranje nohtov na roki
3. nagrada: Moško striženje
4. nagrada: Moško striženje

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. marca 2018.

Na kuverto ali po mejlu napišite ime, priimek, naslov in Nagradna 
križanka.

Ostala pravila Nagradne križanke v glasilu Aplenca so objavljena na 
spletni strani Občine Komenda. 

Seznam nagrajencev Nagradne križanke GRUNT  Zavod za socialno 
podjetništvo na podeželju, Glavarjeva cesta 50, 1218 Komenda v 
Aplenci, glasilu občine Komenda, številka 1/2018:

Nagrade
1. nagrada - večji komplet izdelkov Zavoda Grunt - MARIJA ŠTERN, 
Mlaka 7 A, 1218 Komenda     
2. nagrada - srednji komplet izdelkov Zavoda Grunt - MARIJA RO-
GELJ, Suhadole 62 A, 1218 Komenda
3. nagrada - manjši komplet izdelkov Zavoda Grunt - EVA PROŠEK 
RAZPOTNIK, Tesovnikova 45, 1000 Ljubljana

Čestitamo. Nagrajenci nagrade na podlagi tega potrdila in osebnega 
dokumenta lahko v delovnem času prevzamejo v Zvodu Grunt, Glavar-
jeva cesta 50, 1218 Komenda. Več informacij: e-pošta: kmetija@
grunt-sop.si

Karla Sitar Ahčin s.p.
Vopovlje 8, 4207 Cerklje na Gorenjskem
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