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ANDREJ ŽALAR

Letošnji Spomladanski sejem 
od 23. do 25. marca je potrdil 
22-letno tradicijo sejmarstva v 
Komendi. Še več, potrdil je tudi 
več kot poltisočletne začetke in 
nadaljevanje živinskih sejmov 
na Kranjskem in Gorenjskega 
sejma izpred dveh desetletij v 
Kranju. Tako je danes na sejem-
skem področju Gorenjska s sej-
mi v Komendi nekako potrditev 
zibelke sejmov in zato častitljivo 
etnoogledalo preteklosti. 

Kakorkoli morda zveni neskro-
mno, je vendarle res, da tako kot 
je Peter Pavel Glavar ime čebelar-
stva in kranjske čebele sivke ter 
kraja Komenda, tako je Konjeniški 
klub po Janku Juhantu z Lojzetom 
Lahom po nekdanjih tombolah, 
gradnji hipodroma in tribune da-
nes ime komendskega 22-letnega 
sejmarstva. Župan Stanislav Po-
glajen je na slovesnem odprtju v 
petek pomenljivo nezmotljivo na-
povedal, da bo tudi tokrat Sejem 
živ.

In res je bil živ. Na blizu 50 ti-
soč kvadratnih metrov razstavnih 
prostorov in prek 650 razstavljav-
cev kmetijske mehanizacije in 
različnih obrtno-podjetniških iz-
delkov in ponudbe je bila to prire-
ditev, ki se je minuli vikend po 

številu obiskovalcev primerjala z 
drugim koncem Gorenjske; s Pla-
nico in njenimi svetovnimi »poleti 
orlov«. 

Ugotovitev, da sta Spomladan-
ski in Jesenski sejem v Komendi 
in na prostoru imena Petra Pavla 
Glavarja postala enakovredno ime 
slovenskega sejemskega gospo-
darstva so nekako tokrat potrdili 
tudi obiskovalci in gostje; med 
slednjimi na primer gospodarski 
minister Zdravko Počivalšek, zu-
nanji minister Karl Erjavec, kme-
tijski minister Dejan Židan. Vsi 
trije so bili prvi dan odprtja sejma 

Dvaindvajset let sejmarstva v Komendi

v Komendi. Gospodarski in zunanji minister na sejmu, Kmetijski pa na 
posvetu o kmetijstvu v prostorih Konjeniškega kluba Komenda.

Tradicijo so ob slovesnem odprtju potrdili komendski godbeniki pod 
vodstvom kapelnika Petra Šale, komendske mažoretke, pevci Klape 
stari trg iz Lukovice in folklorni plesalci društva upokojencev Komenda, 
ki uspešno nastopajo pod umetniškim vodstvom Mojce Meršol. Pred 
odprtjem pa sta župan Stanislav Poglajen ter minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ob priznanju za izredno veli-
kost in organizacijo čestitala organizatorju - Konjeniškemu klubu Ko-
menda. 

nadaljevanje na naslednji strani

Letošnje značilnosti 
Spomladanskega sejma

strokovno predavanje ob Dnevu voda z naslovom Varstvo vo-  ●
dnih virov za varstvo rastlin;
predstavitev javnih razpisov za razvoj in prenos znanj na kme-  ●

tijska gospodarstva;
razstava pasemskih govedi in avkcijska prodaja;  ●
predstavitev varnega dela z motorno žago;  ●
še vedno za obisk sejma ni vstopnine in parkirnine;   ●
brezplačni avtobusni prevozi s tremi avtobusi iz Poslovne cone   ●

na sejem in nazaj;
skrbno organizirana služba za promet, varnost in varovanje;  ●
zabavni program in gostinska ponudba   ●
Na zunanjem prostoru in v osmih pokritih prostorih (šotorih) je   ●

bilo prek 650 razstavljavcev iz cele Slovenije in izven meja. 
Že do sedaj je bil sejem z raznovrstno kmetijsko, obrtno, podje-  ●

tniško ponudbo za dejavnosti komunalne in družbene infrastruk-
ture tudi nekako mednarodni sejem. Minuli teden ob odprtju pa 
so simpatizerji kluba hitro ugotovili, da jer mednarodni značaj 
sejma sedaj pravno-formalno potrdil tudi naš zunanji minister 
Karl Erjavec. 

Predsednik Lojze Lah

Župan Stanislav Poglajen

Minister Zdravko Počivalšek
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nadaljevanje s prejšnje strani
Lojze Lah, predsednik kluba, je v uvodnem pozdravu in nagovoru 

omenil, da je letošnji sejem, vezan na velikonočne praznike, malo bolj 
zgodaj, vendar zato ni nič manj razstavljavcev.

»Tudi na Spomladanskem sejmu z našimi strokovno izkušenimi 
sodelavci pri sejemski organizaciji sledimo izkušnjam in nekaterim 
posebnim pogojem našega prostora. Upal bi trditi, da smo tudi 
skupaj z domačini postali sporazumni, da je dvakrat na leto v Ko-
mendi sejem. To je seveda zelo pomembno, saj prireditev, ki moti 
večino, običajno ni dobra. Naš sejem je prav zato tudi širša spodbu-
da za prepoznavnost Komende na različnih področjih. To kažejo in 
potrjujejo tudi nekateri uspehi naših članov društev na različnih 
področjih, tekmovanjih in prireditvah doma in izven meja.«

Konjeniški klub Komenda je danes po doseženih uspehih na podro-
čju kasaškega športa in poslovnih dejavnostih v samem vrhu med 
klubi v Sloveniji. Prav z organizacijo sejmov ohranja in razvija svojo 
osnovno športno in konjeniško usmerjenost. Veliko pozornost namenja 
prostoru in sodelovanju z društvi v občini. Na ta način je bila na ure-
jenem sejemskem odprta tudi nova osrednja občinska tržnica, ki po-
sluje vsako soboto. 

Naslednji dan, v soboto, je Spomladanski sejem obiskal, kot je oblju-

Vendar pa so sejemsko dogajanje v tako imenovanem glasbenem šo-
toru na robu prireditvenega sejemskega prostora popestrili glasbeni in 
plesni gostje.

Veterani mengeške godbe s kapelnikom Janezom Perom so namreč 
pripravili nastop in presenečenje ob 80-letnici svojemu članu in prvemu 
kapelniku Vinku Sitarju, tudi nekdanjemu članu Alpskega kvinteta. 
Čestital in zaželel srečno in zdravje še naprej mu tudi predsednik Lah 

Glasbeno popoldne s plesom pa so sklenili plesalci, pevke Fokorne 
skupine Sava iz Kranja in društva upokojencev Komenda. Spremljali pa 
so jih tamburaši društva Bisernica iz Reteč pri Škofji Loki.

Nedelja pa je potem spet kot običajno polnila sejem z obiskovalci. 
Vodja prometa in reda Jelenko Milič je ob koncu poudaril, da ni bilo 
nobene nesreče. Po njegovi oceni je bil petek v primerjavi z lanskim 
jesenskim sejmom bolj obiskan, v soboto je bil obisk do 10% odstotkov 
manjši, nedeljski obisk pa kakšen odstotek slabši od lanskega obiska. 

Ja , 23. spomladanski sejem, kot je napovedal ob odprtju župan Stani-
slav Poglajen, je bil živ, bogat,posloven, zanimiv in družaben.

Minister Zdravko Počivalšek
Pred prihodom na sejem so ministra v Poslovni coni pozdravili 

župan Stanislav Poglajen, podžupan Igor Štebe, občinski svetnik in 
podpredsednik Nadzornega sveta PCK Roman Grošelj in predsednik 
Nadzornega sveta Poslovne cone Tomaž Lamovšek s predstavniki 
uspešnega podjetja RLS. 

V oceni sejma je minister po ogledu čestital predsedniku Lahu in 
članom-organizatorjem v Konjeniškem klubu za izredno dobro orga-
niziran sejem. Presenečen nad velikostjo in sejemsko ponudbo šte-
vilnih razstavljavcev je rekel, da bo v Komendo na sejem tudi v pri-
hodnje, morda že jeseni, še prišel.

Med gosti ob odprtju 23. sejma v Komendi pa so bili tudi minister 
za zunanje zadeve Karl Erjavec, poslanka državnega zbora Julijana 
Bizjak Mlakar in delegaciji iz Sremske Mitrovice ter občine IRIG. 
Predsednik SDS Janez Janša

Po ogledu je povedal: »Čestitka organizatorju Konjeniškemu klu-
bu z Lojzetom Lahom, da je iz prvotne skromne ideje zrasla takšna 
prireditev nacionalnih razsežnosti. Že jeseni se je videlo, da sloven-
sko gospodarstvo okreva, pomlad je ta vtis še podkrepila. Vidi se, da 
je glavna moč slovenskega gospodarstva v majhnih podjetjih, obrtni-
štvu, v inovativnosti ljudi, obrtnikov, kmetov, pa tudi tako imenova-
nih »startupov«, začetnikov, ki se lotevajo samo na podlagi ideje s 
skromnimi sredstvi, ki so jih sami zbrali. In če jih spremljamo nekaj 
let, vidimo, da se korajža izplača in taki sejmi so tudi zato, da se ta-
kšnim da korajžo... Še se bomo videli.«
Župan Stanislav Poglajen

Velik pomen in široko prepoznavnost sejma in s tem Komende, je 
po ogledu poudaril tudi župan Stanislav Poglajen; rekel je med dru-
gim, da so se tudi domačini po večini med sejmom navadili na dva 
malo bolj živahna dneva v vikendu. »Res pa je, da vsako leto tudi 
organizator dviguje raven organizacije tako na prireditvenem prosto-
ru, kakor tudi izven njega...« 

bil že lani na Jesenskem sejmu, predsednik SDS Janez Janša. Sredi do-
poldneva je njegov obisk vzbudil precejšnjo pozornost med razstavljav-
ci in obiskovalci. Dve uri se je skupaj z županom Stanislavom Poglajnom, 
predsednikom kluba Lojzetom

Lahom in predsednikom občinskega odbora SDS Alešem Marinkom 
ter člani kluba in SDS zadržal med razstavljavci. Tudi predsednik Janša 
je čestital predsedniku Konjeniškega kluba Lojzetu Lahu za pestrost 
sejemske ponudbe razsežnost prireditve.

Popoldne je bolj nepomladno počutje motil neprijeten in hladen ve-
ter. 
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ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

ŽUPANOVA BESEDA

ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan. 
Marec, spomladanski mesec 
in mesec naših boljših polo-
vic. Skoraj se je še enkrat 
vrnila zima. Luč smo vrgli v 
vodo, občni zbori pa so sko-
raj končani. Kako bi ocenili 
pregled dela društev in klu-
bov in druga dogajanja v 
tem mesecu?

Tudi mesec marec je na 
področju društvenih in klub-

skih aktivnosti zaznamovala pestra dejavnost. Nekateri so izvedli obve-
znosti (občni zbor), drugi pa so že izvajali svoje redne dejavnosti oziro-
ma prireditve. Tudi zima z vsemi svojimi nevšečnostmi je v tem mesecu 
pokazala svojo moč in dodatno povzročila skrbi za naš proračun. Na 
vseh prireditvah, ki sem se jih udeležil, sem začutil, da društva oziroma 
klubi delujejo dobro in v prid nam, občankam in občanom. Nekaterih 
srečanj pa se žal nisem mogel udeležiti, ker so se prekrivale z drugimi 
zadevami ali pa so potekale v času moje odsotnosti, zato se je posame-
znih prireditev v imenu občine udeležil podžupan Igor Štebe, tako da 
smo poskrbeli, da smo v imenu občine bili prisotni. Tudi izven meja 
naše občine smo se udeleževali prireditev, če smo le uspeli ali pa smo se 
organizatorjem vsaj pisno opravičili za našo morebitno odsotnost. So pa 
tudi še društva in klubi v občini, ki nas žal niti niso uspeli obvestiti o 
svojih aktivnostih. 

Zgodilo se je tisto, kar ni bilo ravno pričakovano. Predsednik vlade 
je odstopil. S tem je on in z njim vlada »dala odgovor« na vrsto tudi 
še včeraj odprtih vprašanj. Se kakšen odgovor nanaša tudi na obči-
no Komenda?

Predsednik vlade je mnoge presenetil s svojim odstopom. O vzrokih 
smo seznanjeni iz sredstev javnega obveščanja, morda pa je še kaj v 
ozadju, kar nam še ni znano. Kljub dani situaciji osebno ocenjujem, da 
ta poteza ne bo kaj bistveno prispevala k rednemu delovanju, kajti dr-
žavnozborske volitve so tako in tako tik pred vrati. Upam le, da bo za-
deva, ki jo omenjam v naslednjem odstavku, uvrščena med tako rekoč 
redna opravila vlade. 

So računi s kohezijsko komunalno infrastrukturo poravnani, ali 
nas čaka zgodba upanja , da je jutri še en dan oziroma pričakovanje 
in štetje, koliko jih še bo?

Računi za operacijo »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 
Domžale – Kamnik«, katerega del je tudi že izvršena izgradnja kanali-
zacije v naši občini in nadgradnja centralne čistilne naprave v Domžalah, 
so s strani občine poravnani. Našo obveznost do izvajalcev smo lahko 
izvršili na podlagi najetja kratkoročnega tromesečnega namenskega 
kredita, za katerega smo prejeli ustrezna soglasja pristojnih ministrstev. 
Zagotovljeno nam je bilo, da bomo prejeli sredstva v tem roku. Do danes 
še nismo prejeli povračila sredstev s strani države in EU ter s tem mo-
žnost za vračilo kredita, ki nam zapade konec tega meseca. Veliko napo-
rov in papirologije je bilo potrebno posredovati na državne institucije, 
veliko telefonskih klicev je bilo opravljeno, da smo s strani Službe vlade 
RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejeli Spremembo odlo-
čitve o podpori, ki je podlaga pripravo in za podpis ustreznega aneksa k 
osnovni Pogodbi o sofi nanciranju projekta. Ta dokument je na našo ža-
lost vseboval neko zgolj tipkarsko napako v znesku spremenjenega 
zneska podpore, na kar smo nemudoma obvestili izdajalca dokumenta 

Veliko papirologije je bilo potrebno 
Zima povzročila skrbi. - Predsednik vlade je mnoge presenetil z odsto-
pom. - Upanje, da še pred državnozborskimi volitvami. - Ni se še zgodilo, 
da bi bili na dan otvoritve kar trije ministri v Komendi. - Še vedno toliko 
odpadkov ob cestah in vodotokih. - Odločitev naj bi bila znana do konca 
tega meseca. - V treh tednih popravilo ceste.

in pričakovali takojšnji popravek. A dnevi so tekli. Vmes se je zgodil še 
odstop vlade in naše upanje za pravočasno povračilo sredstev je bilo vse 
manjše in s tem zaskrbljenost za vračilo kredita vse večja. Z mojo ko-
munikacijo na pristojne službe in predvsem z veliko pomočjo stranke 
SMC, ki se zaveda situacije naše občine, smo v petek, 23. marca, preje-
li popravljen dokument in zagotovilo, da bo aneks, ki ga pripravlja Mi-
nistrstvo za okolje in prostor pripravljeno do konca meseca in da so za-
gotovljene informacijske podpore za vnos zahtevkov. S tem je tudi 
zagotovljeno, da je dokončanje te operacije opredeljeno kot redno delo 
vlade in naj ne bi bilo predmet dela vlade šele po prihajajočih volitvah. 
Podpis aneksa pa je oziroma bo osnova za pregled dokumentacije in za 
koriščenje sredstev. Res je, da bo od podpisa aneksa minilo še precej 
dni, a upanje umira zadnje in naše upanje je, da bodo sredstva prispela 
še pred državnozborskimi volitvami. 

Kar štirinajst dni prej kot prejšnja leta smo dobili Spomladanski 
sejem s pričakovanim velikim številom razstavljavcev in razstavo 
govedi. Kako bi ga vi ocenili? Je bil zaradi bližajočih se volitev tudi 
bolj pester obisk gostov? 

Na otvoritvi letošnjega Spomladansko kmetijsko obrtnega sejma 
sem omenil rek »Sejem bo živ« in to se je dejansko izkazalo. Poleg 
velikega števila razstavljavcev in obiskovalcev, se je bližajoči čas 
pokazal tudi z večjim številom uglednih gostov. Po mojem vedenju se 
še ni zgodilo, da bi bili na dan otvoritve sejma na območju sejma pri-
sotni kar trije ministri. Poleg slavnostnega gosta in govornika na 
otvoritvi, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Poči-
valška, se je otvoritve udeležil tudi minister za zunanje zadeve Karl 
Erjavec. Z ministrom Počivalškom smo se še pred obiskom sejma se-
stali na območju naše Poslovne cone, ga seznanili z njegovo velikostjo 
in tudi težavami. Tako s predstavitvijo in obiskom Poslovne cone kot 
s samim sejmom je bil izredno zadovoljen, tako mi je zagotovil ob 
slovesu. Petkovega dopoldanskega sestanka KGZS – Območne enote 
Ljubljana v prostorih Konjeniškega kluba Komenda članov, kjer so 
razpravljali o spremembah prihodnje Skupne kmetijske politike in o 
težavah kmetijstva na območju Ljubljane, se je udeležil tudi minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan. Sobotni do-
poldan pa je popestril s svojim obiskom sejma tudi predsednik SDS 
Janez Janša. 

Minister v Poslovni coni pred odhodom na sejem
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ŽUPANOVA BESEDA, KOMASACIJA

Ker se bodo kmalu začela te-
renska dela na komasacijskih 
območjih Drnovo in Nasovče 
- Kaplja vas, želimo vse obča-
ne, predvsem pa lastnike 
kmetijskih zemljišč na teh ko-
masacijskih območjih, na 
kratko seznaniti z dosedanjim 
delom, trenutnim stanjem in 
predvidenimi nadaljnjimi ak-
tivnostmi v zvezi z obema po-
stopkoma.

Kmalu bodo minila štiri leta, 
kar smo pristopili k projektu 
komasacije in agromelioracije 
kmetijskih zemljišč na navede-
nih območjih. Dela na Drnovem 
načrtujemo v sodelovanju s so-
sednjima občinama Kamnik in 

Mengeš, na območju Nasovče – Kaplja vas pa nastopamo sami. Lastni-
ki zemljišč ste se takrat v veliki večini strinjali s komasacijama in 
agromelioracijama, tako da smo leta 2014 uspešno zbrali zadostno šte-
vilo soglasij za uvedbo obeh postopkov. S temi soglasji smo na Upravni 
enoti Kamnik jeseni 2015 po rešitvi pritožb pridobili pravnomočni od-
ločbi o uvedbi obeh komasacij, naslednje leto pa smo na Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) pridobili še odločbi o 
uvedbi obeh agromelioracij. 

Lani smo uspešno kandidirali na javnem razpisu MKGP – pridobili 
smo odločbi, s katerima nam je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja odobrila nepovratna sredstva za izvedbo obeh komasacij in 
agromelioracij. Konec lanskega leta smo izvedli javna razpisa za izbor 
izvajalcev geodetskih in agromelioracijskih del, prejšnji mesec pa smo 

Komasacija kmetijskih zemljišč na območjih 
Drnovo in Nasovče - Kaplja vas

Marjan Potočnik

podpisali pogodbi z najugodnejšim ponudnikom, to je podjetjem Geo-
detska družba, d. o. o., iz Ljubljane. Njihov pooblaščen pogodbeni 
predstavnik je g. Darko Pahulje, ki vam bo tudi odgovarjal na vsa stro-
kovna vprašanja v zvezi s predvidenimi deli (e-mail: darko.pahulje@
gdl.si, tel.: 01 42 01 225). 

Komasacijska postopka se bosta tehnično začela izvajati takoj, ko bo 
to dovoljevalo vreme. Izvajalec je sicer že začel s prvimi aktivnostmi, 
kar v tej fazi pomeni predvsem priprava potrebnih podatkov. Sledile 
bodo terenske meritve, ureditvi meja na obeh komasacijskih območij, 
vrednotenje zemljišč, javni razgrnitvi elaboratov sedanjih stanj, izdelali 
se bosta idejni zasnovi ureditve komasacijskih območij. Naslednje leto 
bosta javno razgrnjena elaborata nove razdelitve, izvedlo se bo zakoli-
čenje novih parcel. Na vse razgrnitve boste lastniki zemljišč pisno va-
bljeni in boste lahko podali svoje želje, pripombe ter ugovore k razgr-
njenim elaboratom. Po končanih komasacijskih postopkih bo Upravna 
enota Kamnik izdala odločbi o novih razdelitvah zemljišč, po pravno-
močnosti odločb pa se bodo podatki o novih parcelah in lastnikih vpisa-
li v uradne evidence Geodetske uprave RS ter v zemljiško knjigo. Nato 
se bodo izvedla še vsa potrebna agromelioracijska dela - delno se bodo 
rekultivirale obstoječe poljske poti, delno pa se bodo obstoječe uredile 
in zgradile nove. Pri tem bomo pazili, da se bodo gradbena dela v čim 
večji možni meri izvajala v obdobjih, ko na poljih ni večjih kmetijskih 
opravil. 

Trudili se bomo, da bodo postopki tekoči, zakoniti in transparentni ter 
da se bodo v največji možni meri upoštevali interesi vseh udeležencev. 
Kot že rečeno: lastniki zemljišč boste v vse faze, kjer bo to potrebno, 
vabljeni osebno. Ostale občane pa s tem obvestilom seznanjamo o 
predvidenih dogajanjih na obeh komasacijskih območjih v naslednjih 
mesecih in prosimo za razumevanje, če bodo načrtovane aktivnosti 
imele kakršnekoli moteče vplive na okolico. 

Marjan Potočnik, Občina Komenda
kontakt: marjan.potocnik@komenda.si, telefon 01 72 47 408

Tudi april bo zanimiv mesec. Napovedana je velika čistilna akcija. 
Imamo »počiščene« zadeve z odpadki? Napovedana je tudi šolska 
veselica in pred vrati je maj s prireditvami in občinskim prazni-
kom. 

Vsekakor bodo tudi dnevi po Velikonočnih praznikih zanimivi in de-
lovni. Žal se organizatorja tako Šolske veselice kot Čistilne akcije nista 
uskladila in bosta obe večji akciji potekali istočasno. Upam, da bosta 
obe prireditvi ustrezno obiskani in bosta oba organizatorja zadovoljna. 
Tako Šolska veselica, na kateri se zbirajo sredstva za Šolski sklad, kot 
Čistilna akcija sta pomembna dogodka. Kar malo sem žalosten, ko še 
vedno vidim toliko odpadkov v naravi, predvsem ob cestah in vodoto-
kih. Tu se kaže naša osveščenost in odnos do narave. Ne sme in ne more 
nam biti vseeno, kam odvržemo svoje odpadke. Mesec maj pa je najlep-
ši mesec, ko praznuje tudi naša občina, ko bo večje število že tradicio-
nalnih prireditev. Že sedaj si rezervirajte kakšen termin za obisk katere-
koli prireditve. 

Je že kaj znanega glede grozda majhnih domov v petih občinah, 
med katerimi je tudi Komenda? 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je tik 
pred lanskimi počitnicami objavilo Javni razpis za podelitev koncesij za 
opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše, na katerega 
smo se v sklopu projekta Grozd malih domov, prijavili tudi za Dom 
starejših v Komendi. Odločitev ministrstva o podelitvi koncesije naj bi 
bila znana do konca tega meseca. Kakšnih podatkov o uspehu na razpisu 
žal nimamo, je pa dejstvo, da v kolikor na razpisu ne uspemo, tuji par-
tner tudi ne bo pričel s postopki za izgradnjo doma, kar pa bi bila velika 
škoda za vse nas. Smo pa župani tretiranih petih občin (Komenda, Žiri, 

Železniki, Pivka in Loška dolina) v sodelovanju z gospodoma Imperlom 
in Ramovšem v preteklem tednu (19. 3. 2018) predstavili koncept delo-
vanja našega konzorcija Varuhinji človekovih pravic Vlasti Nusdorfer s 
sodelavci. Varuhinja je prisluhnila naši predstavitvi in težavam ter zago-
tovila, da si bo prizadevala, da bo skrb za starejše prioriteta vseh, ki so 
za to področje odgovorni. Glede na slabo odzivnost pristojnega ministr-
stva smo se župani vseh petih občin odločili za izvedbo Tiskovne kon-
ference, kjer bi tudi novinarje in širšo javnost seznanili z našim koncep-
tom Grozda malih domov. Ker tale svoj prispevek oddajam še pred 
izvedbo tiskovne konference, boste o njej in morebitnih odzivih nanjo 
seznanjeni v naslednji številki. 

Napovedana je tudi zapora ceste Moste - Spodnji Brnik. Se bo na 
infrastrukturi še kaj drugega dogajalo?

Del državne ceste G2-104 (Mengeš – Kranj), v kolikor temu lahko 
sploh še rečemo ceste, med odcepom za Drnovo in odcepom za Komen-
do, bo v naslednjih tednih predmet rekonstrukcije vozišča. V prvi fazi 
bo izvajalec del obnovil vozišče na odseku med Mostami in odcepom za 
Komendo. V treh tednih je predvidena prepotrebna sanacija vozišča, kar 
pa bo prav gotovo prispevalo k večji varnosti v cestnem prometu. Zara-
di obnovitvenih del se lahko pričakuje povečan promet osebnih vozil 
skozi Komendo, za tovorna vozila pa je predviden obvoz po gorenjski 
avtocesti (Moste – Vodice – Brnik oziroma obratno). Upamo, da se bodo 
vozniki držali cestno prometne signalizacije. V drugi fazi, takoj po do-
končanju prve faze, pa bo sanirano še vozišče od Most do odcepa za 
Drnovo. Tudi na tem odseku se v času sanacije pričakujejo zastoji pro-
meta, zato že sedaj prosimo za razumevanje in dosledno upoštevanje 
prometne signalizacije in ustreznih navodil izvajalca del.
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Med društvi v občini Komenda, kjer je bilo na zadnjem občnem zboru 
slišati največ pohval iz sosednjih sorodnih društev, je bilo Društvo 
upokojencev Komenda s 727 članicami in člani v trinajstih sekcijah.

Predsednica društva Marija Pirnat je ob pregledu lanskega dela po-
udarila, da so vse sprejete programe iz preteklega leta uspešno uresniči-
li. Kot eno največjih društev so sodelovali pri pripravi vseh večjih ob-
činskih prireditev.

Pri Mlinčkih so pripravili dve tradicionalni meddruštveni srečanji 
članov DU Komenda s člani sosednjih društev. Pred novim letom so 
poverjenice in poverjeniki obiskali člane nad 80 let in jim izročili darila. 
Organizirali so proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter priredi-
tev Skupaj se imamo fl etno.

Folklorna skupina je lani praznovala 15 let delovanja. V 15 letih so 
imeli 426 nastopov, od tega 21 v tujini in 753 vaj. Dobili so 38 priznanj 
v Sloveniji in14 v tujini. Mešani zbor združuje 37 pevk in pevcev in je 
med upokojenskimi pevskimi zboru pod vodstvom predsednika Mihe 
Ferjuca in zborovodje Ignaca Gorjanca že nekaj let med najboljšimi v 
Sloveniji. Uspešna je dramska sekcija. Izletniška je pripravila 11 avto-
busnih izletov, ki se jih je udeležilo 385 članov društva. Pohodniki so 
imeli 36 pohodov, kolesarji so prevozili 767 km. Družijo se v pikadu, 
prstometu, s smučarji, šahisti, v Šoli zdravega življenja.

Balinarska sekcija je od junija do septembra imela različna tekmova-
nja,  memorialni turnir in tekmovanje s16 ekipami iz štirih občin ter12-
urni turnir  ekip Cerkelj in Komende. Uspešni so bili tudi na medgene-

racijskem turnirju za 
pokal Gorenjske.

Na pregledu dela so 
podelili priznanja naj-
boljšim tekmovalcem 
in delovnim članom. 
Vsako leto pa na obč-
nem zboru podelijo tudi 

Čestital jim je podžupan

Druženje v 13 sekcijah Priznanja 

Zaslužnim članom - Mari Košir iz Most, Mari Slapnik z Gore pri 
Komendi, Rozaliji Beloševič iz Kamnika, Petru Jakominu iz Ka-
mnika in Marinki Kočar z Mlake pri Komendi.

Športna priznanja:  Peter Jakomini - Kamnik, Alfonz Hrovat - 
Komenda , Pavla Košir - Moste, Ivan Hafner - Podboršt, Tone 
Špehonja - Žeje,Tomaž Hacin - mlaka, Polona Martinjak - Križ, 
Drago Žinič - Žeje in Marija Zarnik - Suhadole

priznanja zakoncem za 50 let skupnega življenja - zlatoporčencem in za 
60 let skupnega življenja-biserno poročencem.

Priznanja za 50 let skupnega življenja so dobili Slava in Srečo Kr-
mavnar iz Komende, Albina in Emil Peterlin, Božena in Stanislav Časl 
ter Mili in Peter Plevel, vsi iz Most; za 60 let pa Julijana in Jožef Koželj 
iz  Most, Ljudmila in Roman Ravnikar iz Komende ter Pavl in Franc 
Plevel iz Križa.               A. Ž.

Igra je najljubši način učenja naših možganov.
(Diane Ackerman)

Vabilo na Šolsko veselico
V soboto, 7. aprila, šola odpira svoja vrata in vas vljudno vabi, da se 
nam pridružite na naši tradicionalni prireditvi - Šolski veselici. Kakor 
vsa leta do sedaj tudi letos načrtujemo obilo dogajanja – učenci so iz-
delali zanimive spretnostne igre, v katerih se lahko preizkusite, na 
voljo bo pestra izbira ustvarjalnih delavnic, družili se boste z eksotič-
nimi živalmi in si od blizu ogledali tradicionalno obrt s Komendskega, 
spoznali delo policista ter se popeljali na simulatorju vožnje, predsta-
vili se bodo mladi raznovrstni talenti, navijali boste za izbrane športne 
ekipe in se okrepčali ter posladkali … Lahko se nam pridružite na eko 
teku – ob 8.30 se dobimo na peščenem parkirišču nasproti šole v Ko-
mendi, od tam pa se bomo podali proti moščanski šoli, kjer se bo ob 9. 
uri uradno začela letošnja prireditev. Tudi za kosilo smo poskrbeli … 

Pridite in se poveselite z nami, veselimo se vašega obiska.
UO ŠS, učitelji in učenci OŠ Komenda Moste

Krajevna organizacija 
Rdečega križa Moste je 
tudi letos marca v 
Osnovni šoli Moste za 
žene, matere in dekleta 
skupaj z učenci in učite-
ljicami-mentoricami pri-
pravila praznični pro-
gram s čestitkami. Ob 
mednarodnem dnevu že-
na in prazničnem marcu 
jim je v imenu občine 
čestital podžupan Igor Štebe, v imenu Rdečega križa pa Marija Špeho-
nja. Bil je lep, družabno prazničen dan v prisrčnem razpoloženju in v 
precej premajhni dvorani-telovadnici šole v Mostah.

- A. Ž.
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Luč v vodo
Na Gregorjevo, ko se 
Ptički ženijo in ko se tudi 
začne pri nas pomladno 
razpoloženje, Turistično 
društvo Komenda z naj-
mlajšimi iz Vrtca in 
drugih z mladimi pove-
zanih  društev v občini 
pripravilo  spuščanje ladjic na Kriškem bajerju. Letošnje Gregorjevo ni 
bilo najbolj prijazno; namesto toplih pokrival v  mraku, so bili primerni 
za opazovanje ladjic ob jezeru dežniki. A udeležba s starši in najmlajšimi 
je bila še vedno precej številčna.          - A. Ž., foto: TV-Komenda

Praznik s skoki na Gori 2018 je uspel. Priljubljena prireditev, ki je 
postala na Gori pri Komendi, in pravzaprav tudi v občini, pravi 
praznik, je bila tokrat mesec dni kasneje kot običajno. V začetku 
februarja namreč vremenske razmere za izvedbo tekmovanja pro-
stovoljcem v Društvu skakalni komite Gora, ki kot druga generaci-
ja nadaljujejo že več kot dvajsetletno delo, niso bile naklonjene. 

4. marca je bila lepa sončna nedelja. Čeprav mesec dni kasneje, se je 
prireditev vseeno potrdila z obiskom, z najmlajšimi tekmovalkami in 
tekmovalci v spremstvu staršev in s tekmovalkami in tekmovalci z obi-

Skoki na Gori pri Komendi 2018

Praznik s prostovoljnim delom in koreninami
čajnimi alpskimi smučmi. Pred tem so bile 
podobne skakalne prireditve skokov z 
alpskimi smučmi po kar nekaj krajih v 
Sloveniji. Vsem pa je bila Gora z več kot 
20-letno tradicijo pravzaprav zgled za za-
četek in današnje posnemanje. 

Začela se je tokrat s himno in Komen-
dsko godbo, sledili so skoki z zastavami 
»Štebetove mularije« in nagovoroma komendskega župana Stanislava 
Poglajna ter predsednika Društva skakalni komite Gora (DSKG) Žige 
Pavliniča. 

Sledila je »zračna bitka«, v kateri je bilo 40 tekmovalcev, med njimi 
kar 5 deklet. Ponovno so prišli skakalci iz oddaljenih krajev, 6 tekmo-
valcev, kar se že dolgo ni zgodilo, pa jih je bilo iz občine Komenda. 
Skakali so v 7 kategorijah; dečki, dekleta, mladinci, člani, starejši člani, 
veterani in super veterani. 

Pri dekletih je zmagala Damjana Klopčič, od drugega do četrtega 
mesta so se razvrstile domačinke Urška Štebe, Taja Strgar, Sara Šte-
be, peta pa je bila Maša Likozar. Pri dečkih je zmagal Blaž Klemen-
šek, pri članih, ki so bili najštevilčnejši, Luka Brnot, pri mladincih 
Simon Klemenšek, pri starejših članih stari znanec gorjanske velikan-
ke z Bleda Robert Justin, pri veteranih gorjanska legenda Matjaž 
Štebe in super veteranih Slavko Blažič. 

Absolutni zmagovalec dneva je postal Luka Brnot z dvema zelo 
dolgima skokoma - 215 m in 220 m (dcm) in z odličnimi sodniškimi 
ocenami za slog, saj je bil v zraku eleganten, kot sta rekla uradna (sodni-
ka) napovedovalca.

Pokale za najuspešnejše tekmovalce sta podelila župan občine Ko-
menda Stanislav Poglajen in podžupan Igor Štebe. Bilo pa je tudi 
veliko mladih, zagnanih tekmovalcev, ki so skakali in se dričali po zanje  
pripravljeni skakalnici - Gorjanščici (na naslovnici današnje Aplence - 
op. p.) . Podelili so jim več kot 60 medalj.

Članom društva Skakalni komite Gora, ki še vedno nadaljujejo začeto 
delo  izpred desetletij, gre čestitka in pohvala, saj s skupaj s sponzorji in 
donatorji kažejo in potrjujejo, da se s prostovoljnim delom in druženjem 
lahko nadaljujejo dogajanja, ki postanejo pravi praznik.                 A. Ž.

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
Marec 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. 
ČEBELA - Če danes pogledamo 
po naši lepi Sloveniji, tudi mladi 
največkrat vedo, da smo na Go-
renjskem. Vedo recimo, kje je Pri-
morska, Dolenjska, Štajerska, Pre-
kmurje.... Zanimivo, da se takrat, 
ko smo razmišljali o pokrajinah, 
nismo znali in zmogli o njih, o po-
krajinah, odločiti. Danes imajo te 
pokrajine večinoma tudi sejme. 
Tudi Gorenjska ga ima. V Komendi. Že 22 let; zaradi Lojzeta Laha 
in njegovih štirih partnerjev. In ta sejem je pred dnevi doživel zani-
miv rekord. Na  dan slovesnega odprtja so bili v Komendi kar trije 
ministri. In najmanj dva visoka gosta sta povedala, da je komendski 
sejem primerljiv z vsemi. Po vsebini pa sploh tudi s tistim v seve-
rovzhodni Sloveniji. Ja, če je tako, potem res ni razloga, da ne bi 
komendski sejem imel tudi letošnjo ČEBELO meseca marca.

OSAT - Ničkolikokrat sem že ugotavljal, 
kako so naši  pregovori pomenljivi. Recimo: 
čez jarek skače, kjer je most; po suhem  
priplaval; sosed sosedu volk, pa o poginuli 
kravi, da bi vsaj sosedu poginili dve... Ob 
bližajoči se Čistilni akciji 7. aprila, z ime-
nom Očistimo , in ko bomo tudi čistili Ko-
mendo, sem pomislil na izrek, da velikokrat 
ne vidimo dreves v gozdu. Eno takšnih 
»dreves« je tale hiška na Glavarjevi cesti s 
številko 22- Komenda; zraven plakatnega 
panoja. Ampak, ob tem, ko se trudimo, da imamo lepe plakate, so 
morda tudi zaradi teh nas hiški, sosednji bolj lepi. Pa bi bili tudi na 
hiški v prihodnje lepši, če jim damo tokrat OSAT?

ČEBELA za marec 2018

OSAT za marec 2018
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Orientacijski tek je lahko resen 
šport ali prijetno razvedrilo. Za 
starejše je predvsem dober izgo-
vor za nekaj rekreacije v naravi 
ob koncu tedna. Starost pri tem 
ni ovira in tudi v našem klubu se 
trudimo, da bi z vadbo in progra-
mom pokrili vsa starostna obdo-
bja. 

Predšolski otroci obiskujejo 
Atletske urice, ki so namenjene 
otrokom med 4. in 7. letom sta-
rosti. »Meni je najbolj všeč vse. 
Ko imamo poligon ali pa ko 
lahko plezamo kot Tarzani pa 
tudi igre z žogami so mi všeč. 
Na koncu pa vedno dobimo na-
lepko, ki jo nalepimo v naš 

atletski dnevnik,« pravi štiriletna Zoja. Otroci skozi igro pridobijo nova 
športna znanja in izboljšujejo svoje gibalne sposobnosti. Poleg atletskih 
vsebin se najmlajši spoznajo tudi s prvinami gimnastike, iger z žogo in 
seveda orientacije. Skupaj s starši se lahko nekajkrat letno udeležijo 
tudi orientacijskega tekmovanja, kjer je za njih pripravljena prav po-
sebna proga.

Otroci med 7. in 9. letom obiskujejo Atletsko šolo, kjer učenci razvi-
jejo in utrdijo svoja športna znanja. Naš cilj je, da vadeči v vadbi uživa-
jo in se poleg tega naučijo tudi vztrajnosti, iznajdljivosti in sodelovanja. 

Orientacijski tek - šport za vso družino

Lipica Open je največje mednarodno orientacijsko tekmovanje v Slove-
niji. Na njem vsako leto tekmuje več kot 1200 tekmovalcev iz vseh 
koncev sveta. Tekmovalci prihajajo skoraj iz vseh evropskih držav; od 
Švedov (ti veljajo za najboljše), Fincev, Rusov, Špancev ... Nekateri 
pridejo tudi čez lužo, recimo iz Kanade ali Nove Zelandije. Tudi med 
slovenskimi orientacisti je to tekmovanje na zahtevnih kraških terenih 
pomembno, saj se z njim začne nova tekmovalna sezona. Prva tekma je 
vedno nekakšen pokazatelj, kako dobro smo čez zimo trenirali.

Letošnje Lipice, kot temu tekmovanju rečemo orientacisti, smo se 
zares veselile. Nekatere izmed nas smo prvič tekmovale v starejših ka-
tegorijah, kjer je konkurenca že zelo močna. To nam je bil še dodaten 
izziv, hkrati pa tudi pritisk, saj smo si vse želele čim boljše uvrstitve. Na 
štartu smo tako lahko srečale aktualno evropsko mladinsko podprvaki-
njo v šprintu in dolgih progah in še nekaj drugih znanih imen, ki so se 
lani udeležila svetovnega mladinskega prvenstva. Zato smo komaj ča-
kale, da se tekmovanje zares začne in dobimo v roke karto s progo. Ta-
krat trema vedno nekoliko izgine. V gozdu smo se vse odrezale po 
svojih najboljših močeh in kljub naši skriti želji, da napak ne bi delale, 
so se nam te včasih prav zahrbtno pojavile. A na srečo smo jih s pomočjo 
naših izkušenj uspešno rešile in se iz njih nekaj naučile. No, pa če smo 
iskrene na koncu niti rezultati niso bili slabi.

Lipica vedno traja pet dni; od sobote do srede. Medalje za najboljše 
so letos podelili dvakrat. Prvič za najhitrejše med vikendom in drugič za 
najboljše vseh pet dni. Med člani OK Komenda sta na prvi podelitvi 

Naštete veščine jim bodo prav prišle tako v športu kot tudi v vsakdanjem 
življenju. Osemletna Ajda je povedala: »Na treningih mi je najbolj všeč, 
ko se igramo pirate, saj moramo v skupini sodelovati in biti pri tem čim 
hitrejši in spretnejši, da nas nasprotniki ne ujamejo. Zabavno je tudi ta-
krat, ko imamo čipe in zemljevide in iščemo točke.«

Program Šole orientacije pa je primeren za šolarje stare 10, 11 in 12 
let. Tu enkrat tedensko treningi potekajo tudi zunaj, v gozdu, kjer otroci 
pričnejo spoznavati in uporabljati tehnike orientiranja v naravi. V teh 
letih se tudi prvič udeležijo orientacijskih tekmovanj. Poleg orientacij-
skih veščin nadgradijo tudi svoje atletske in gimnastične sposobnosti. 
Svoje znanje izboljšujejo tudi na trening kampih, kjer se lahko družijo z 
vrstniki iz drugih koncev Slovenije.

Mladinci pa trenirajo že ''bolj zares'', saj se poleg domačih tekem 
udeležujejo tudi mednarodnih tekmovanj po Evropi. »Na treninge radi 
hodiva tudi zaradi dobre družbe. Med seboj se vedno spodbujamo in 
tako hitreje napredujemo in smo bolj uspešni. Tudi s trenerji se dobro 
razumemo in jih vedno lahko vprašamo za nasvet. Kar žalostni sva, ko 
ne moreva na trening ,« pravita Katja in Ana Pia. 

Odrasli, večinoma so to starši vadečih otrok, svojo tehniko orientira-
nja izpopolnjujejo na najmanj enem skupinskem tedenskem treningu. 
Če vas mika, da bi se nam pridružili, ste dobrodošli, da nas kontaktirate. 
Osnovne informacije boste našli tudi na naši spletni strani www.ok-ko-
menda.si. Za tiste, ki si želijo orientacijske tehnike spoznati po šolsko, 
bomo v maju, natančneje od 18. 5. do 20. 5., pripravili intenzivni tečaj 
- Šolo orientacije. Dobrodošli so tako naši vadeči kot tudi začetniki, saj 
bodo skupine prilagojene predznanju tečajnikov.

Monika Ravnikar, Orientacijski klub Komenda

ORIENTACISTI - LIPICA OPEN Pet dni kraškega terena
stala na odru za zmagovalce Brina in Anže Kölner, ki sta tekmovala v 
kategoriji Ž10 in M10. Kar nekaj naših tekmovalcev pa je med zidki, 
kamenjem in včasih tudi trnjem na progi iskalo kontrolne točke vseh pet 
dni in odrezali so se več kot odlično. Blaž Kölner je slavil v kategoriji 
M35, v kategorijah Ž14, Ž16, Ž18 in Ž20 smo bronasto medaljo osvo-
jile Karin Pust, Katja Babič, Zala Zavrl in Monika Ravnikar.

Uvod v novo sezono je bil zelo uspešen in komaj čakamo naslednja 
tekmovanja. Ena izmed priložnosti bo zagotovo v nedeljo, 15. aprila, ko 
bo OK Komenda organiziral orientacijsko tekmovanje v Zalogu pri 
Cerkljah, kjer bo tudi proga, na kateri se lahko, brez strahu, preskusijo 
tudi družine. Lepo vabljeni.

Karin, Katja, Monika, Zala

Aplenca se smeje
NA SODIŠČU
»Gospod, pa saj bi lahko vedeli, da boste imeli probleme, če boste 
ljudem  ponujali tablete za večno mladost!«
»Vem, zaradi tega sem že trikrat  bil v zaporu.«
»Kdaj pa?«
»Leta 1743, leta 1859 in nazadnje leta 1929.«

PRI ZDRAVNIKU
»Gospod, vse izvide sem pogledal, a ne morem odkriti 
vzroka vaših težav. Menim pa, da je kriva pijača.«
»Nič hudega - povejte, kdaj boste trezni. Bom pa takrat 
prišel.«

NA VOZNIŠKEM IZPITU
»Gospod, teorije še ne obvladate, v testu imate kar 32 na-
pak!«
»Kako je to možno, saj sem na vsa vprašanja odgovoril?!«    
»Že, že, ampak pri vseh ste obkrožili B!«
»Seveda, kaj pa naj bi obkrožil? Vam še ni jasno, da želim »B« kate-
gorijo?«

ORIENTACISTI
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IZ POSLANSKE PISARNE

Matej Tonin, poslanec

Odkar sem februarja prevzel dolžnosti 
predsednika Nove Slovenije, sem se 
srečal z več kot 40 organizacijami in z 
nešteto posamezniki. Pogovarjali smo se 
o glavnih izzivih, ki so pred Slovenijo, 
da bomo ljudje tu v prihodnosti res bolje 
in radi živeli. Skupna točka velike večine 
pogovorov je bila, da so neto plače in 
pokojnine v Sloveniji prenizke. Država 
je preveč požrešna in si odvzame previ-
sok del težko zaslužene plače. Deloda-

jalci pa imajo že zdaj neprimerno visok strošek dela, s katerim ne morejo 
konkurirati tujim tekmecem.

V Novi Sloveniji za ta izziv predlagamo preprosto rešitev: povišali bomo 
splošno dohodninsko olajšavo, uvedli razvojno kapico in odpravili 50-od-
stotno dohodninsko stopnjo. S tem ljudje dobijo možnost, da več trošijo, 
kar spodbudi proizvodnjo, omogoči več delovnih mest, več je investicij ter 
posledično več prihodkov v proračun. Posledično je tudi več vplačil v po-
kojninsko in zdravstveno blagajno. Ob tem pa je zelo pomembno, da delo-
dajalcev dodatno ne obremenimo. Z davčno reformo želimo torej zmanjša-
ti stroške delodajalcev ter povečati višino neto plač zaposlenih. 

S predlogom za višje neto plače pa je tesno povezan tudi predlog Nove 
Slovenije za višje pokojnine. Trenutni pokojninski sistem dolgoročno 

NSi želi dvigniti plače in pokojnine vsem
razslojuje slovensko družbo, veliko upokojencev pa potiska v revščino, 
saj že zdaj (!) velik del upokojencev živi pod pragom revščine. Posledice 
so naslednje: v I. pokojninski steber se vplačila zmanjšujejo oziroma se 
dogaja izogibanje vplačilom; v II. pokojninski steber praktično vplačuje-
jo samo javni uslužbenci; vplačevanje v III. pokojninski steber si lahko 
privoščijo samo premožni državljani. Pokojnine so zato vedno nižje. Še 
posebej močno padajo, odkar DeSUS sodeluje v vladnih koalicijah.

Nova Slovenija zaradi tega predlaga modernizacijo pokojninskega 
sistema, in sicer tako, da bo to tristebrni sistem z obveznim I. pretočnim 
stebrom, obveznim II. naložbenim stebrom in s prostovoljnim III. na-
ložbenim stebrom. Zagotavljal bi minimalno pokojnino nad pragom 
revščine. Danes bi to zneslo 617 EUR.

Predstavljeni predlog tristebrnega pokojninskega sistema je usmerjen 
v prihodnost, s tem pa je izrazito prilagojen mlajši generaciji. Začeli bi 
ga uvajati leta 2019, prva izplačila pokojninskih rent pa bi bila leta 
2061. Tristebrni pokojninski sistem je nujen zaradi upoštevanja potreb 
mlade generacije, saj je sedanji pokojninski sistem in tudi predvideni 
demografski sklad namenjen zgolj sedanjim upokojencem, še bolj pa 
političnemu preživetju zdaj že nekdanje vladne koalicije.

Celotni predlog programa NSi najdete na spletni strani www.nsi.si/
program2018. Do Velike Noči bo v javni razpravi. Vsak vaš predlog ali 
komentar je dobrodošel. Vabljeni k sodelovanju!

Matej Tonin

Vesela sem bila povabila uprav-
nega odbora Slovenske matice, 
najstarejšega slovenskega dru-
štva, da postanem redna članica 
tega združenja. Njen predsednik 
akad. prof. dr. Milček Komelj 
je na občnem zboru povedal, da 
predstavlja povabilo med člane 
združenja nacionalno kulturno 
in družbeno priznanje za moje 
delo na področju kulture in ohra-
njanja slovenskega jezika. 

S člani Slovenske matice in z 
drugimi znanimi kulturniki smo 

nedavno izborili bitko za slovenski jezik na univerzah. SMC-jeva mini-
strica za izobraževanje in univerzitetni mandarini so zaradi komercialnih 
interesov nasprotovali slovenščini na univerzi. 

Predsedik vlade je odstopil tik pred koncem mandata. Premišljeno, 
da bi ustavil padanje priljubljenosti stranke SMC. Tako se je tudi znebil 
bremena, ki ga ni bil sposoben nositi. Žal so se zaradi tega ustavili tudi 

Program DeSUS za vse generacije
Vabilo na Posvet o zdravstvu »Za boljšo Slovenijo«  

parlamentarni postopki za sprejem pomembnih zakonov. Tudi naših treh 
zakonov, ki bi izboljšali položaj upokojenih. V stranki DeSUS bomo 
vztrajali, da vlada še naprej odgovorno opravlja nujne naloge. Mednje 
zagotovo sodi tudi odprava nedopustno dolgih čakalnih dob v zdravstvu, 
ki ogrožajo življenja in zdravje ljudi. 

DeSUS je edina stranka, ki se bori za pravice starejših. V tem 
mandatu nam je uspelo izboljšati položaj upokojenih, veliko dela pa je še 
ostalo. Z večjim številom poslancev bo možno doseči več. Po volitvah 
bomo pogojevali sodelovanje v vladi s sprejetjem našega zakona o demo-
grafskem skladu in ustanovitev urada za starejše. Zahtevali bomo dostojne 
pokojnine in sprejem našega zakona za odpravo prikrajšanj upokojenih 
zaradi preteklih zamrznitev pokojnin in zakona za povišanje vdovskih 
pokojnin. Zahtevamo tudi zakon o dolgotrajni oskrbi in zagotovitev zado-
stnih kapacitet v domovih za starejše. Nesprejemljivo je, da morajo druži-
ne pošiljati svoje starše, dedke in babice v hrvaške domove za starejše. 

Stranka DeSUS ima program v korist vseh generacij. Program za 
mlade in za mlade družine mora zagotoviti, da bi mladi lahko imeli 
prihodnost v Sloveniji. Gospodarski program zagotavlja tudi boljše po-
slovno okolje za male obrtnike in za podjetnike. Zahtevamo tudi dostoj-
ne plače za zaposlene, zdravo naravno in delovno okolje, ohranitev 
slovenske kulturne dediščine in boljšo skrb za slovensko kulturo in je-
zik, kakovostne in dostopne javne storitve, pri čemer sta za ljudi še po-
sebej pomembna kakovostno in dostopno javno zdravstvo in šolstvo.

Na soočenju strank DeSUS, SD, SMC, LMŠ, NSI in NSI v prostorih 
Ameriške zbornice sem zagovarjala družbeno odgovorno gospodarstvo, ki mu 
ni cilj le dobiček, temveč tudi blagostanje zaposlenih in vseh državljanov. 

Nekatere politične stranke so obljubljale prisotnim predstavnikom za-
sebnih zavarovalnic in kapitala korenito znižanje davkov, razvojno kapico 
in podobno. Ljudje večinoma ne vedo, kaj pomeni razvojna kapica – 
sama jo imenujem kapica za bogate, za katero se navdušujeta NSI in 
SDS, in kakšne so lahko posledice zniževanja davkov in prispevkov.

LMŠ o razvojni kapici nima mnenja, stranka DeSUS nasprotuje 
kapici za bogate, tako kot tudi ostali dve na soočenju prisotni stranki. 

Razvojna kapica namreč pomeni, da nekaterim najbolj premožnim 
na višje dohodke od nekega zneska naprej ne bi bilo treba plačevati 
prispevkov za zdravstvo, pokojnine, socialo ipd. 

Seveda bi to pomenilo, da morajo manj premožni fi nancirati 
manjkajoča sredstva za socialo, za zdravstvo, za pokojnine ipd. To pa 
ni pravično in tudi ne solidarno.

Mag. Julijana Bizjak Mlakar, poslanka 

Spoštovani Komendčanke in Komendčani!

Vljudno vas vabim na 
POSVET O ZDRAVSTVU: 

»ZA BOLJŠO SLOVENIJO«. 

Knjižnica Franceta Balantiča v Kamniku bo v petek, 20. aprila, 
ob 18. uri gostila znane in zanimive goste. 

kirurga dr. Erika Breclja,  ●   
častnega občana občine Kamnik,   ●  ustanovitelja prostovoljnih 

zdravstvenih ambulant za osebe brez zdravstvenega zavarovanja 
dr. Aleksandra Dopliharja,  
nekdanjo   ● predsednico zbornice zdravstvene in babiške nege 

Slovenije Darinko Klemenc in 
dr. Saša Rebolja, direktorja Zdravstvenega doma Kamnik.  ●

Zaželena bodo tudi vaša vprašanja.
Vljudno vabljeni!

IZ POSLANSKE PISARNE

Julijana Bizjak Mlakar, poslanka

POLITIKA
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POLITIKA, IZJAVA

Ljubljana, 27. marca 2018 – Dr. Jože Ramovš z Inštituta Antona Trste-
njaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, župani občin Ko-
menda (Stanislav Poglajen), Loška dolina (Janez Komidar), Pivka (Ro-
bert Smrdelj, Železniki (Anton Luznar) in Žiri (Janez Žakelj) ter vodja 
projekta Franc Imperl iz družbe FIRIS IMPERL d. o. o. so na današnji 
novinarski konferenci predstavili projekt Grozd malih domov, pobudo 
za zgraditev manjših domov za starejše, prilagojenih uporabnikom, te-
sno vpetih v lokalno okolje.

 »Normalno« življenje stanovalcev v domu, osredotočenost na potre-
be stanovalcev, razvoj kakovostnih odnosov z bližnjimi, širok izbor 
programov, povezovanje z lokalnim okoljem, integriranje občanov v 
skupno skrb za kakovostno in dostojanstveno staranje, pa tudi zagota-
vljanje osebnostne rasti zaposlenih so bistveni elementi koncepta 
Grozda malih domov. Ti domovi, zmogljivosti od 50 do 70 mest, zago-
tavljajo visok standard bivanja, vsi domovi v grozdu imajo skupno 
upravo, nabavo in vodenje. 

S takšnim sistemom oskrbe tudi v manjših občinah odgovarjamo na 
sodobne potrebe starostnikov. Sistem dolgotrajne oskrbe, ki ga pripra-
vlja Slovenija z zaostankom za zahodnoevropskimi sosedi, izenačuje 
pravice večine starejših, ki so v domači oskrbi, z oskrbo z nastanitvijo v 
ustanovi. Na probleme fi nančne vzdržnosti, humane oskrbe in vključe-
vanja vsega prebivalstva v odgovorno skrb za kakovostno staranje ob 
prihajajočem demografskem staranju prebivalstva moramo odgovoriti s 
celovitim sistemom dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti. S tem bomo 
sledili evropskemu trendu deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe.

 Grozd majhnih domov prinaša v Slovenijo izvirno rešitev, ki omogo-
ča, da življenje starostnikov poteka čim bolj normalno naprej tudi s tem, 
da starostniki ostajajo v svoji lokalni skupnosti in ohranjajo svojo soci-
alno mrežo.

Projekt je zamisel kroga vodilnih v sedmih manjših občinah, strokov-
ne podlage pa sta oblikovala družba FIRIS IMPERL d.o.o. ter Inštitut 
Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.

Ker v Sloveniji noben izmed koncesionarjev ni pripravljen ustana-
vljati majhnih domov za starejše, država pa se odreka novim investici-
jam, so pobudniki poiskali investitorja v tujini. To je Orpea s sedežem v 
Parizu, upravljanje našega grozda pa bi prevzela njihova hčerinska 
družba SeneCura iz Avstrije. 

Izjava za javnost

Projekt Grozd malih domov
Za pet izmed sedmih občin članov konzorcija (Komenda, Loška Do-

lina, Pivka, Železniki in Žiri), ki so zadostile pogojem za prijavo na 
razpis, se je slovenska družba Orpea d.o.o. junija 2017 prijavila na ob-
javljeni javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucional-
nega varstva v domovih za starejše. Rezultati še niso znani, smo pa 
prepričani, da bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti prepoznalo pomen realizacije projekta Grozd malih domov za 
razvoj oskrbe starejših v Sloveniji. 

Občina Komenda je pristopila
Občina Komenda se je po tehtnem razmisleku in pogajanjih 

odločila za pristop k navedenemu projektu iz več razlogov. 
Ključni pa so: 

 - Tako kot po vsej državi tudi na območju naše občine obstaja vse 
večja potreba po zagotavljanju ustreznih in kakovostnih prostorov z 
visoko kakovostno oskrbo za naše starejše občanke in občane. Velika 
želja starejše populacije prebivalcev je, da tudi v poznih letih svojega 
življenja ostajajo čim bližje svojemu domu in si s tem omogočijo 
boljše in kvalitetnejše tretje življenjsko obdobje, saj jih svojci in 
znanci lahko obiskujejo pogosteje in oni njih, na ta način pa ne izgu-
bijo stika s svojim rodnim domom, krajem. 

- Projekt Grozd malih domov omogoča zelo kvalitetno bivanje v 
predvidenih objektih za enako oziroma nižjo ceno, kot jo nudijo 
ostali institucionalni zavodi.

- Tudi fi nančni vložek zunanjega (tujega) investitorja ni zanemar-
ljiv, zato ni bojazni, da se njegova investicija ob podelitvi ustrezne 
koncesije ne bi udejanila.

- S podelitvijo koncesije temu projektu bi veliko pridobila tudi 
lokalna skupnost z možnostjo zaposlitve ustreznega strokovnega 
kadra, sodelovanja prostovoljcev v tem projektu in z dolgoročno 
urejeno kakovostno oskrbo starejših oseb.

- V naši občini smo se odločili, da v predvideni projekt vključimo 
tudi posebno hišno skupnost za mlajše invalide, saj se zavedamo, da 
moramo tudi tej skupini oseb nameniti del našega prostora in časa za 
njihovo lažje bivanje.  

Župan Stanislav Poglajen 

Pomlad, znanilka sprememb, je med drugim 
prinesla tudi odstop predsednika vlade. V šali 

bi lahko rekli, da si pred volitvami nobena od koalicijskih strank ne želi 
biti odgovorna za svoje delo v preteklem mandatu. Slovenija je država, 
kjer so sedaj vsi v opoziciji, so se na Cerarjev odstop takoj odzvali 
pronicljivi opazovalci slovenskega političnega dogajanja.

V resnici vsi vemo, da je zadeva še kako resna. To je že tretja leva 
vlada v zadnjih desetih letih, ki predčasno zaključuje mandat. To že sa-
mo po sebi govori, koliko je strankam do države in do prihodnosti.

Nova Slovenija, na drugi strani, gleda v prihodnost. S tem, ko je dol-
žnosti predsednika prevzel Matej Tonin, dajemo jasno sporočilo, da je 
čas, ko mora mlajša generacija prevzeti odgovornost za svoje življenje 
in življenje prihodnjih rodov. 

Naš cilj je jasen: Slovenija, v kateri bomo dobro in radi živeli vsi.
Kaj si državljani najbolj želimo in kaj pričakujemo od države? Želimo 

si, da bi mi, predvsem pa naši otroci in vnuki, imeli na voljo dovolj do-
brih delovnih mest. Da ne bi bili prisiljeni odhajati čez mejo, v tujino, 
po dobre priložnosti za delo in po boljše plače. V Sloveniji so plače 
prenizke. Država je po mnenju NSi preveč požrešna. Rešitev je prepro-
sta: država naj si od zaslužene plače vzame manj. Višja neto plača, ki bo 
ostala delavcu, bo pomenila več trošenja in država bo preko DDV v 
proračun pobrala enako ali pa še več davkov. Ob tem, da bomo vsi veli-

Čim prej potrebujemo resno vlado
ko bolj zadovoljni.

Dostojne plače bodo tudi zagotovilo, da se bo pri nas splačalo delati. 
Danes, žal, ni tako. Razlika med družino, kjer sta dva starša brez zapo-
slitve in prejemata nadomestilo in družino, kjer sta oba starša prejemni-
ka minimalne plače, je premajhna. Ljudem se bolj splača ostati doma, 
obenem še na črno kaj delati in se prepustiti skrbi države.

Zaradi vsega tega NSi v tem trenutku zagovarja čim zgodnejši datum 
parlamentarnih volitev, da bo Slovenija čim hitreje dobila vlado s polni-
mi pooblastili, ki se bo nemudoma lotila perečih izzivov.

Za OO NSi Komenda, Janez Cigler Kralj

Pojasnilo
Na 36. seji Uredniškega odbora Aplence v torek, 27. marca 2018, je 
bil sprejet sklep, da bomo volilna pravila za predstavitev kandidatk 
in kandidatov na državnozborskih volitvah objavili v aprilski Aplen-
ci oziroma na spletni strani Občine Komenda.

- - -
Zaradi stroškovnega usklajevanja bomo o nekaterih dogodkih v 
marcu poročali v aprilski Aplenci. Hvala za razumevanje.    

Uredništvo
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KULTURA

Člani društva so se zbrali 16. februarja v Planinskem domu na Podbor-
štu. V društvu imamo nekaj preko 100 članov. V Komendi dokazujemo 
veliko pripadnost obujanju slovenske kulture slavnostnega oblačenja.

Pred uradnim pričetkom zbora je naša članica gospa Sonja Porenta 
predstavila način oblačenja in pokazala nekaj njenih prelepih izdelkov. 
»Naša ljudska noša, Gorenjska noša, Slovenska noša, Narodna noša, 
Belokranjeka noša in še bi se našlo kakšno ime, ki je naše domače. V 
strokovnih krogih in na seminarjih se uveljavlja izraz Pripadnostno ko-
stumiranje.

Predno odidemo od doma moramo  oblačilo pripraviti po pravilih, po 
domače rečeno kot se šika. Oblečeni v nošo se moramo zavedati, da 
smo veliko bolj izpostavljeni očem vseh prisotnih. Obleka mora biti 
urejena, očiščena in polikana. Nosimo jo s ponosom. Ustrezen mora 
biti tudi nakit, skladen s časovnim obdobjem oblačila. Slovenska ženska 
ni bila nikoli tako bogata, da bi nosila dragocene dodatke, uhani in 
broška v enakem stilu so bili srebrni z belo perlo in morda le pozlačeni. 
Današnja plastika nikakor ne sodi zraven. Telovniki pri moških morajo 
biti zapeti z gumbi, med telovnikom in hlačami pa ne sme  siliti izza 
pasu srajca. Ura obešena na gumbnici, ne pomečkan klobuk, pri obeh pa 
urejeni lasje. Poleg ne nosimo sončnih očal, zato imamo slovenski de-
žnik. Ne kadimo, ne popivamo in ne žvečimo. Obnašamo se umirjeno in 
spoštljivo,« je sklenila Sonja Porenta.

Leto 2018 je Leto kulture. Na Kulturni dan 8. februarja je imel v 
Aljaževi rojstni hiši Javni sklad za kulturo - območje okolice Ljubljane 
prireditev, na kateri je prejela naša Sonja Porenta bronasti znak za 
udejstvovanje na kulturnem področju. Pokazala je Pečo na zobce, 
Predpasnik in krožnikasto avbo. (na sliki). Vse čestitke.

Ohranjanje kulturnega izročila

Na občnem zboru je predsednica društva dr. Angelca Žerovnik imela 
poročilo o delu v minulem letu in program za letos. V društvu ugotavlja-
mo, da se število članov zmanjšuje. Sklenjeno je bilo tudi, da člani nad 
80 let in  ki se zaradi bolezni ne morejo udeleževati  dogajanj, ne plača-
jo članarine, še naprej pa so člani društva. Pozorno pa smo se spomnili 
jubilantk Frančiške Krt, Danice Matičič in Marije Smolnikar. 

Minulo leto je Otroška folklorna skupina Avrikelj obeležila 10 let 
delovanja in imela več nastopov (11 nastopov in veliko več vaj). Lepo 
bi bilo, da bi tudi šola spodbujala Slovenski ljudski ples in domače izro-
čilo. So pa Avrikeljčki poznani tudi izven občine.

Katja Tabernik

Duhovni voditelj zaposlenih pri Družini dr. 
Jože Plut nas je po maši v ponedeljek, 26. 
marca, v prostorih Družine povabil, naj iz lesa 
butaric, ki smo jih na cvetno nedeljo nesli bla-
goslovit v domačo cerkev, naredimo križke in 
jih pritrdimo na primeren prostor v našem do-
mu oz. stanovanju. Tako je videl na neki kašči 
na Koroškem. 

Pri njih doma so iz butaric že na cvetno ne-
deljo naredili križke in jih pritrdili na vsa po-
slopja domače kmetije. Bršljan so dali živini 
med krmo. Palice so zataknili za latnike.

Del »zelenja«, blagoslovljenega na cvetno 
nedeljo, so namenili tudi za domače njive in 
travnike. Križke so na večer pred kresom 
(godom sv. Janeza Krstnika) ponesli po njih, 
jih potaknili v zemljo, obenem pa pokropili z 

Velikonočna

Marija, Marija Magdalena in druge žene
že zarana, v temi na Jezusov grob so odšle.
Za čudo, kamen iz groba je bil odvaljen,
le kje je zdaj Jezus, ki bil je v njem.

Novico ponesle so apostolom vsem,
nihče ni hotel verjeti ženskim vestem.
Dogodivščino človeštva vsega sveta
je Jezus zaupal peščici boječih žena.

Vrnimo krščanska znamenja!
V premislek ob nekdanjih lepih in pomenljivih običajih na Slovenskem

blagoslovljeno vodo. Medtem so molili. Ta 
obhod je trajal kar dolgo, odvisno od tega, 
koliko je bilo od doma do posameznih njiv in 
travnikov.

S. Vesna Jelen pa je povedala, da so pri njih 
doma na Štajerskem ta lepi običaj imeli na ve-
liko soboto. Križke, narejene iz snopov, vanje 
so zataknili tudi pušpan ali brin, so nesli in jih 
potaknili po njivah in travnikih. To so delali 
med molitvijo.

Od doma se spominjam, da smo palice od 
butaric na cvetno nedeljo dali med latnike v 
kozolcu. 

Jože Plut je ob tem lepem spominjanju pri-
pomnil, da bi, če bi danes obudili ta obred oz. 
delali križke doma in iz leta v leto pritrjevali 
na primeren prostor v svojem domu, obudili 

ŽELIM VAM VESELE IN 
DOŽIVETE VELIKONOČNE 
PRAZNIKE, DA BI V SEBI 
VEDNO ZMOGLI NAJTI 
MOČ IN VOLJO ZA PREMA-
GOVANJE OVIR ZAHTEV-

NEGA ČASA IN S TRDNIM ZAUPANJEM 
SKUPAJ STOPALI V PRIHAJAJOČE 
DNI. 

MIHA NOVAK
NAČELNIK UPRAVNE ENOTE KAMNIK

S SODELAVCI 

Apostole Jezus je dobro poznal,
ženskim vestem nihče prav ne bi dal.
Če bi prikazal se v templju v trumi ljudi,
vsem bi pognalo strah v kosti.

Največja senzacija bi v mestu bila,
ki zaposlila kroniste bi vsega sveta.
Članom v templju bi lasje se ježili,
strahovom svojim nikdar izognili.

Se strahopetnega dejanja Pilat je lahko sramoval,
saj nedolžnega Jezusa križat je dal.
Za človeški rod je kalvarije trpel,
preden ga Oče k sebi je vzel.

Marija Koželj

lep običaj, ki izginja, saj so ga marsikje opu-
stili. Tako bi v svoje domove vrnili tudi del 
tistega razpoloženja in pripravljanja na veliko 
noč, ki je še živel v starejših ljudeh in dajal 
globlji smisel njihovemu življenju, delu, 
predvsem pa verovanju v Boga. Ker je tudi 
vere vedno manj, nadomešča pa jo vse drugo, 
kar je na videz sodobno, v resnici pa prazno, 
je tudi pravega odnosa do Stvarnika in ustvar-
jenega vse manj.  

Vrnimo Boga na svoje domove, spoštujmo 
svete reči in cenimo izročila prednikov; tudi 
verska, in v naše domove se bodo vrnili mir, 
spokojnost in tista sreča, ki je nič razen Boga 
ne more dati. Za to pa je treba tudi kaj žrtvova-
ti. Saj to še zmoremo?! 

Jožef Pavlič 



Aplenca Glasilo občine Komenda 3/2018

12

BANKA, DOGAJANJA

Zavarovanje terjatev – storitev, po kateri bi po mnenju strokovnjakov mo-
rala poseči podjetja, ki poslujejo na odprt račun. Ko kupcu najprej dostavi-
mo blago, vedno tvegamo, da plačila ne bomo prejeli – še toliko bolj, če 
gre za posle v panogah, za katere so značilna večja nihanja in so odvisne 
od investicijskih ciklov. Tu je 5 razlogov, zakaj bi že danes morali razmi-
sliti o zavarovanju terjatev do kupcev in o prednostih, ki jih prinaša.

1. Zares veste, kaj se dogaja s poslovanjem vaših kupcev?
Proizvodna in storitvena podjetja večinoma poslujejo na odprt račun 

– tako v tujini kot v Sloveniji. Čeprav gre za stalne kupce, ki redno po-
ravnajo obveznosti, se ne gre zanašati na to, da bodo kljub stalnim 
spremembam na gospodarskem področju vedno zmožni plačevati raču-
ne. Tudi podjetja, ki so na videz donosna in brez večjih težav, gredo v 
stečaj, čeprav je njihova boniteta še do nedavnega kazala na dobro po-
slovanje. Zavedati se moramo, da terjatev kupca ne bo mogoče zava-
rovati, ko se bo njegova boniteta poslabšala.

2. Kdo ve, kakšni bodo novi ukrepi, spremembe in politične odločitve
Poslovni in politični svet se venomer spreminjata, razvijata in posta-

vljata nove izzive podjetjem in vsem ostalih gospodarskim subjektom. 
Varnostni in gospodarski ukrepi ter nepredvidljive politične situacije 
vplivajo na vsakršno obliko poslovanja: lahko ga spodbudijo, največ-
krat pa ga bistveno omejijo. Kriza v ZDA, Brexit, begunska kriza, 
razvrednotenje valut in podobne situacije močno vplivajo na celotno 
gospodarstvo, z zavarovanjem terjatev pa ste varni pred fi nančno izgu-
bo zaradi neplačnikov, ki bi jo takšne situacije povzročile.

3. Zavarovanje terjatev je manjši strošek, kot si mislite
Zavarovalna premija je na prvi pogled samo še en strošek, v resnici pa 

gre v večini primerov za ustrezno investicijo, ki lahko že v kratkem 

5 razlogov, zakaj podjetje ne bi smelo biti brez 
zavarovanja svojih terjatev?

V fazi gospodarske rasti se podjetjem odpirajo nove priložnosti. 
Potrebujete fi nanciranje in se pogosto sprašujete, kaj bo, če vaš kupec 
nepričakovano zaide v fi nančne težave ali celo stečaj? 

SID - Prva kreditna zavarovalnica v partnerstvu s Poslovno cono 
Komenda in v sodelovanju s Sberbank organizira srečanje podjetni-
kov, ki bo 19. 4. 2018 ob 9. uri v Poslovni coni Komenda. 

Srečanje je namenjeno spodbujanju učinkovitega upravljanja s 
terjatvami in optimalnega fi nanciranja. Ciljni udeleženci so lastniki 
in direktorji podjetij, fi nančniki, računovodje, komercialisti in vsi, ki 
želite spoznati uspešne podjetnike in slišati njihove zgodbe. 

Posebno pozornost bomo namenili tudi medsebojnemu povezova-
nju. Vstop je brezplačen, vabljeni! 

času prinese vrsto prednosti. Zavarovalnica prevzame administrativno 
breme upravljanja terjatev, spremljanja bonitet in analize kupca – ker 
ima prava sredstva za to, lahko analizo opravi bolje in učinkoviteje, kar 
omogoči tudi pravočasno ukrepanje in preprečitev škode. Poleg tega 
storitev zavarovanja terjatev omogoča samozavestnejši vstop na nove 
trge in hitrejšo gospodarsko rast, s čimer se strošek zavarovalne pre-
mije večinoma povrne.

4. Borba s pravnimi postopki je dolgotrajna, mučna in draga
Zavarovanje terjatev je zelo priporočljivo za vse, ki dobavljajo v tuji-

no, še posebej na manj poznana ali celo rizična območja z nestabilno 
pravno ureditvijo. Izterjava tujih neplačnikov je dolgotrajen in drag 
postopek, predvsem v primerih, ko podjetja nimajo svojega predstavni-
štva na lokaciji. S storitvijo zavarovanja terjatev si zagotovite tudi 
strokovno asistenco: zavarovalnica nudi pomoč pri izterjavi in zahtev-
nih pravnih postopkih s pomočjo razvejane mreže tujih partnerjev.

5. Enostavna sklenitev pogodbe o zavarovanju terjatev
Sklenitev pogodbe ne zahteva zapletenih procesov, v prihodnosti pa 

vam prihrani veliko časa in skrbi. Na spletni strani SID – Prve kreditne 
zavarovalnice (www.sid-pkz.si) izpolnite vprašalnik in ga posredujete 
zavarovalnici. V kratkem vas bo kontaktiral strokovni svetovalec s 
ponudbo, prilagojeno vašemu poslovanju in trgu. Ponudbo v miru pre-
gledate in se odločite za sklenitev pogodbe o zavarovanju terjatev.

Pred nami so volitve. V stranki SDS že razmišljajo,  da bi na območju 
Komende za poslanca Državnega zbora RS morda kandidirali Aleša 
Hojsa, v katerem vidijo odločnega, pokončnega, ki zna prisluhniti lju-
dem in se je tudi že dokazal.

Rodil se je leta 1961 v Ljubljani. Po diplomi iz gradbeništva se je 
zaposlil na Republiški upravi za ceste, v funkciji nadzornega inženirja. 
Od 1992 do 2006 je bil zaposlen v podjetju Vodovod-Kanalizacija Lju-

bljana, kjer je 
najprej vodil 
vzdrževanje, ka-
sneje postal di-
rektor Vodovoda 
in nato direktor 
tehnično-investi-
cijskega sektorja. 
Leta 2006 je po-
stal član uprave 
Darsa, kjer je bil 
zadolžen za vo-
denje področja 
upravljanja, vzdr-

ževanja in cestnin. Leta 2008 je vodil projekt uvedbe vinjet v Sloveniji, 
s katerim se je bistveno prispevalo k zmanjšanju števila žrtev na sloven-
skih cestah. Leta 2009 se je zaposlil v Kranjski investicijski družbi, kjer 
je bil prokurist in tehnični direktor. Je ustanovni član Inženirske zborni-
ce Slovenije. 

Politično pot je pričel leta 1989, ko se je pridružil Slovenskim krščan-
skim demokratom, leto kasneje je bil na prvih demokratičnih volitvah 
na listi DEMOS izvoljen v skupščino mesta Ljubljane. Je veteran vojne 
za Slovenijo, saj je leta 1991 sodeloval v vojaški obrambi nove sloven-
ske države. V drugi Janševi vladi je bil minister za obrambo. V času 
ministrovanja je vojašnice poimenoval po padlih v osamosvojitveni 
vojni in predlagal, da pred predsedniško palačo stoji častna straža. Jese-
ni 2013 je bil izvoljen za predsednika Združenja za vrednote slovenske 
osamosvojitve. Na 11. kongresu SDS je bil izvoljen v Izvršilni odbor 
SDS. Je predsednik Odbora za obrambo pri Strokovnem svetu SDS. 

Aleš Hojs živi in dela v Ljubljani, zaposlen je pri Družbi za razvoj 
infrastrukture in je velik zagovornik nadaljevanja izgradnje Mengeške, 
Komendske in Vodiške obvoznice.

V prostem času rad zaide v gore, med drugim pa se je udeležil tudi 
odprav v Južno Ameriko, Afriko in Himalajo. V najbližje Kamniške 
Alpe pa z veseljem  popelje tudi svoja vnuka. 

Razmišljajo o komendskem poslancu

Aleš Hojs
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Za nami so že zimske počitnice, zato je prav, da se člani Geološkega 
krožka ozremo malček nazaj v minulo polletje in ugotovimo, kaj zani-
mivega se nam je zgodilo oziroma smo doživeli. 

O tem, da smo bili na samem začetku šolskega leta v opuščenem rudni-
ku živega srebra v Podljubelju, smo v Aplenci že pisali. Kmalu po tem, ko 
smo na začetku šolskega leta v krožku pričeli z delom, smo neko lepo so-
boto odšli na terenske raziskave na Goro, na nahajališče fosilov k potoku 
Tunjščica. Tam smo izvedeli, da je sivo glinasto dno na tem delu potoka 
dno nekdanjega morja, ki je bilo tu pred 5 milijoni let in da se to obdobje 
imenuje miocen. No, malo čudno se nam je zdelo, da je to dno potočka 
bilo nekoč kar morsko dno, čeprav pred toliko in toliko leti. Kar težko je 
bilo verjeti, dokler nismo z roko pobrskali po dnu in dvignili tanko plast 
mulja. Pokazali so se drobni beli ostanki zdrobljenih hišic morskih polžev 
in školjk. Nekatere hišice, predvsem polžje, so bile prelomljene po dolžini 
na polovico in se je lepo videlo, da je to ostanek morskega polžka. Dele 
glinastega dne, kjer so bili lepši prelomi polžev ali školjk, smo odkopali in 
jih nesli domov v naše zbirke. O tem nahajališču smo še marsikaj izvedeli. 
Zanimivo je, da je to eno najbolj pomembnih nahajališč fosilov. Ne samo 
v okolici Kamnika oziroma v Tunjiškem gričevju, temveč kar v Sloveniji. 
Tu je velika množica različnih fosilov in polžev, morskih rakov, ostankov 
rib, koral, fosilnih storžev iglavcev, ostanki listov in lesa in še marsikaj. 
Najden je bil tudi del rebra mladega delfi na. To nahajališče je pomembno 
tudi zato, ker so fosili zelo dobro ohranjeni. Ima pa še eno posebnost; naj-
lepši, največji in sploh fosili so v zelo trdih kroglastih ali krompirjastih 
»kepah« te gline. Ko smo bili o vsem poučeni glede nahajališča in še o 
marsičem drugem, kar je najlaže povedati na terenu, smo dobili še na-
mig, kje in kako iskati. Tako se je sedaj »prava akcija« lahko začela. 
Vsak si je poiskal svoj del »zemljišča«, kjer je upal, da bo kar najbolj 
uspešen. No, res smo našli marsikaj lepega in lahko se pravzaprav po-
hvalimo, da je bil dan v povprečju zelo uspešen. Za ene bolj, za druge 
manj, a skupaj smo našli kar veliko. Celo starši, ki so nas spremljali ob 
našem raziskovanju, so bili zadovoljni z najdenim in s slišanim. 

Naslednji zanimiv dogodek je bil sedaj že tradicionalni Miklavžev 
geološki kviz. Že teden pred kvizom smo se dogovorili, da bomo tekmo-
vali v skupinah in jih tudi sestavili. Mentor je pripravil vprašanja in nam 

ponudil po štiri odgo-
vore, mi pa smo mora-
li poiskati pravega. 
Vprašanja so bila raz-
lično težka, zato so bili 
tudi odgovori različno 
ocenjeni. To pa je bo-
trovalo velikemu pre-
senečenju, kajti nekaj 
takega se menda še ni 
zgodilo, odkar obstaja 
ta Miklavžev kviz. Vse 
sodelujoče skupine so 

KAMENKOST Polletna »inventura«
Bili smo na nahajališču fosilov v potoku Tunjščica. - Še posebno zanimiv je bil Miklavžev geološki 
kviz. - Mineralfest, Prirodoslovni muzej in Planetarij; težko že čakamo na spomladanski start razisko-
vanja fosilov in mineralov.

zbrale popolnoma enako število točk. No, za nas sodelujoče je bilo to 
seveda najboljše, kar se je v tem primeru sploh lahko zgodilo, saj smo 
vsi dobili enake nagrade. Nagrade so bile seveda praktične; dobili smo 
fosile in minerale za naše zbirke, vsak pa še nekaj bombonov. 

Tudi decembra se nam je v krožku dogajalo. Na Gospodarskem raz-
stavišču v Ljubljani so pripravili prireditev Mineralfest. Obiskali smo 
ga in videli marsikaj. V vitrini Prirodoslovnega muzeja Slovenije smo 
lahko spoznali uporabnost nekaterih mineralov. Lepo je bilo prikazano, 
kaj se pridobiva iz nekaterih rudnin. Videli smo, kako iz raznobarvnih 
kamnov in kamenčkov lahko nastane slika- mozaik. Malo naprej nam je 
zlatarka Helena Rojšek iz Tržiča prijazno pokazala, kako iz srebra iz-
dela prstan z dragim kamnom. Ko smo pri tej prijazni gospe videli že 
skoraj ves postopek od srebrne žice do končnega izdelka – prstana, smo 
se napotili do stojnic z minerali in fosili. Marsikaj lepega smo videli, 
najbolj privlačni pa so bili zobje morskega psa. Kar nekaj »jih je šlo« z 
nami. Največje doživetje na prireditvi pa je bil (tudi za starše) obisk 
Planetarija. To je bil velik črn napihnjen šotor v obliki kupole. Zlezli 
smo vanj, posedli po tleh in kmalu se je nad našimi glavami pokazalo 
najprej jutranje nebo in vzhod sonca, potem zahod, kasneje pa zvezde, 
ozvezdja, vesolje s planeti in še mnogo tega, kar se dogaja v vesolju. 
Res zanimivo! Ker nam je pri obisku te prireditve pomagala tudi naša 
šola, se vodstvu šole najlepše zahvaljujemo.

 - - -
Upamo, da bomo kmalu potem, ko bo sneg skopnel, imeli prave pogoje 
in bomo čim prej spet odšli kam, kjer bomo lahko raziskovali in nabira-
li fosile ali minerale. 

Edo Grmšek
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kalne zastoje krvi in povečamo vsrkavanje krvi zunaj krvnih žil, do kate-
rega navadno pride pri poškodbah. Arniko uporabljamo tudi za obkladke 
pri kožnih vnetjih, po piku žuželk in ožigih meduz, oteklinah, zvinih, 
zlomih, podplutdbah ter bolečinah v mišicah in sklepih. Pogosto se 
uporablja tudi v homeopatiji, kjer z njenimi pripravki zdravijo med dru-
gim tudi glavobole in nespečnost ter pospešujejo celjenje po operacijah.

Arnikino olje se odlično obnese pri bolečinah v mišicah, ki so posledice 
intenzivnejše telesne aktivnosti t.i. “musklfi br”. Malo pred spanjem si 
lahko olje vmasiramo v kožo, ki prekriva boleče mišice, in zjutraj se bomo 
zbudili z bistveno manjšimi bolečinami. Slednje so namreč posledica na-
kopičene mlečne kisline (laktata), ki v mišicah nastane, ko le-te zaradi 
pomanjkanja kisika preidejo na anaerobno dihanje oziroma pridobivanje 
energije, pri katerem mlečna kislina nastaja kot stranski produkt. Zaradi 
večje cirkulacije krvi, ki jo spodbudi arnika, se ta kislina hitreje odstrani 
iz mišic in nam pomaga, 
da se regeneriramo v 
krajšem času. Arnikino 
olje je na voljo v večini 
drogerij in v bolje zalo-
ženih trgovinah. 

Zaposlena sem kot delavka v proizvo-
dnji in za 8-urni delavnik prejemam 
mesečno neto plačo v višini 640 EUR, 
od tega 70 EUR predstavlja povračilo 
stroškov za malico in 80 EUR za pre-
voz. Zanima me, če to dosega neto mi-
nimalno plačo?

Vsak delavec, ki pri delodajalcu v Re-
publiki Sloveniji dela polni delovni čas, 
je upravičen do plačila za opravljeno delo 
najmanj v višini minimalne plače, ki od 
1. januarja 2018 znaša 842,79 EUR bru-
to. Višina neto plače je odvisna od tega 

ali pri plačilu akontacije dohodnine poleg splošne davčne olajšave 
uveljavljate tudi olajšave za vzdrževane družinske člane. Če uvelja-
vljate le splošno davčno olajšavo, bi neto plača znašala 588,88 EUR.

V primeru, da delavec dela krajši delovni čas od polnega, mu pripada 
najmanj sorazmerni del minimalne plače. Skladno z 126. členom Zako-
na o delovnih razmerjih (ZDR-1) je plača sestavljena iz osnovne plače 
za posamezen mesec, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Pri 
čemer je sestavni del plače tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-

Arnika že od nekdaj velja za učinkovito 
ljudsko zdravilo, ki ga večinoma koristi-
mo za zunanjo uporabo. To zelišče je 
doma v Alpah srednje Evrope, najdemo 
ga denimo na planinah v Sloveniji, Švici, 
Avstriji, Nemčiji in Franciji. Spada med 
zaščitene rastline, prepoznamo pa ga po 
lepem rumenem cvetu. V višino zraste 
med 20 in 60 cm. V naravi najdemo več 
kot trideset različnih vrst arnike, med 
katerimi sta najbolj znani gorska arnika 
(Arnica montana) in travniška arnika 
(Arnica chamissonis).

Iz zdravilnega vidika se vrste arnik med seboj močno razlikujejo po 
vsebnosti zdravilnih sestavin. Najbolj zdravilna med njimi je gorska 
arnika, ki je zaradi velike priljubljenosti ponekod že skoraj izumrla. Da 
bi zadostili potrebam so jo zato kultivirali in jo sedaj tudi gojijo, vendar 
pa gojena nima tako močnega zdravilnega učinka kot divja.

Njeno olje uporabljamo za pospeševanje prekrvavitve v koži in sluzni-
ci, s čimer preko povečanja krvnega pretoka zmanjšamo tveganje za lo-

Da lahko zagotovimo osnovne potrebe 
starih ali bolnih ljudi, moramo najprej ve-
deti, kaj mednje spada. Gibljivi, še zdravi 
ljudje lastne potrebe jemljemo samoumev-
no, pri potrebah drugih tega sploh ne opa-
zimo ali spregledamo. Svojci starih ljudi bi 
morali zagotoviti osnovne potrebe sami ali 
zagotoviti, da to opravi namesto njih nekdo 
drug, če sami iz katerega koli vzroka tega 
ne naredijo. Med osnovne potrebe štejemo, 
da zjutraj človek vstane iz postelje, se 
umije, preobleče, giba, je in pije, po potre-
bi vzame zdravila in se druži z ostalimi 

ljudmi. 
Ljudje smo družabna bitja. Večinoma ne samotarji, zato potrebujemo 

družbo sočloveka. Socialna osamljenost je za bolnika ali starega človeka 

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

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

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

Višina minimalne plače
to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. 

Iz minimalne plače so na podlagi 2. člena Zakona o minimalni plači 
(ZMinP) izvzeti dodatki za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz raz-
poreditve delovnega časa in sicer dodatek za nočno delo, dodatek za delo v 
nedeljo ter dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. 

V minimalno plačo ni možno vštevati niti povračil stroškov v 
zvezi z delom, ki jih je delodajalec na podlagi ZDR-1 dolžan izpla-
čati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za 
prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju). Prav 
tako se v minimalno plačo ne vštevajo drugi dodatki, ki ne predstavljajo 
plačila za delo v polnem delovnem času (npr. dodatek za nadurno delo, 
dodatek za pripravljenost) in prejemki iz delovnega razmerja, kot so 
npr. regres za letni dopust, odpravnina, jubilejna nagrada.

Če torej uveljavljate le splošno davčno olajšavo, znesek vaše neto plače 
ne dosega zakonskega minimuma. Zoper delodajalca lahko sprožite po-
stopek na Inšpektoratu 
RS za delo in vložite 
tožbo zoper delodajalca 
za plačilo razlike v plači 
na Delovnem in social-
nem sodišču.

Arnika in regeneracija mišic

Osnovne potrebe ljudi
zelo pomembna, saj izolacija poslabša telesno in duševno zdravje. Če 
star človek dovolj ne pije in je, postane dehidriran in podhranjen, še hi-
treje slabi in peša. Nekateri ne morejo jesti zaradi slabih zob ali nepra-
vilno pripravljene hrane. Nekateri starostniki so tudi higiensko zane-
marjeni, nihče jim ne pomaga pri osebni negi ali ne opere perila. 
Marsikateri je neprimerno oblečen in tudi obut ter živi v nezdravih raz-
merah. Duhovno, telesno in socialno je star človek lahko zanemarjen, če 
ne upoštevamo njegovih izkušenj, vrednot in nazora. 

Če vsega tega v skrbi za starega ali bolnega človeka ne upoštevamo, 
govorimo o nasilju. Hote ali nehote, morda tudi zaradi neznanja, neka-
teri svojci izvajajo vsakodnevno psihično nasilje, ki je lahko hujše od 
fi zičnega. Več o tem pa prihodnjič.

Pred in med prazniki bodite še bolj pozorni do starejših in bolnih, saj 
boste praznike tako polepšali tudi sebi!

Lepe velikonočne praznike, vsem dobrim ljudem!
OLGA HACE  

INŠTRUKCIJE MAT, FIZ in KEM
IZOBRAŽEVNJE PREM, 

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

031 361 305, www.prem.si
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MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO

Trda dejstva, da današnja družba 
starost tabuizira, da delež upoko-
jenih ljudi naglo narašča ter da 
se stara, srednja in mlada gene-
racija čedalje težje razumejo 
med seboj, dajejo smisel in polet 
delovanju Medgeneracijskega 
društva za kakovostno starost 
Komenda.

V letu 2017 smo nadaljevali z 
aktivnostmi iz prejšnjih let. Stopili 
smo v dvanajsto leto delovanja in 
smo neizmerno ponosni, da že toli-
ko časa širimo v naši lokalni sku-

pnosti programe, potrebo in zavedanje po skrbi za kakovostno staranje 
in solidarno medgeneracijsko sožitje.

Ozaveščanje lokalne skupnosti o kakovostnem staranju in o nuj-
nosti priprave na starost

Ozaveščanje prebivalstva o potrebi osebne priprave na starost in 
družbene priprave na povečano število starega prebivalstva je ena od 
težjih nalog, vendar še kako nujnih. V našem društvu se tega zavedamo. 
Za informiranje o vseh naših programih po večini uporabljamo lokalni 
časopis Aplenca, nekaj tudi spletno stran Zavoda Medgeneracijsko sre-
dišče, v prihodnosti pa se bomo morali začeti posluževati tudi družbenih 
omrežij, kot so Facebook ipd., če želimo bolj pritegniti in nagovoriti 
mlado in srednjo generacijo.

Sodelovanje z Zavodom Medgeneracijsko središče Komenda
Kot soustanovitelji Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda smo 

v stalnih stikih z zavodom preko izvajanja skupnih programov, kot je 
računalniški tečaj za starejše na način druženja z mladimi. Program se je 
izvajal konec meseca januarja, v februarju in v marcu. Kot zaključni 
dogodek je bilo organizirano evalvacijsko skupno srečanje vseh starejših 
tečajnikov in mladih učiteljev.

Medgeneracijske skupine za kakovostno starost
Redna tedenska srečevanja v medgeneracijskih skupinah starim lju-

dem preprečujejo osamljenost, srednja generacija se v njej pripravlja na 
svojo kakovostno starost, mladi odkrivajo modrost življenja pri starih 
ljudeh, lokalna skupnost pa z mrežo skupin dobiva sodobno socialno 
mrežo za medgeneracijsko povezovanje. Še vedno se tedensko srečujejo 
tri medgeneracijske skupine in sicer skupina Sožitnice, Odmev in Rosa. 
Vesela in hvaležna sem, da vseh sedem voditeljic medgeneracijskih 
skupin vztraja pri tedenskih srečanjih. Še več; na intervizijah dajejo 
občutek, da se povezovanje v skupinah povečuje, kar je na nek način 
razumljivo, ni pa samo po sebi umevno. Če voditeljice ne bi delale do-
bro, ne bi bilo tako. Intervizijska mesečna srečanja voditeljic skupin so 
pomembna za doživljanje zadovoljstva človeškega bogatenja na podro-
čju kakovostnega staranja.

Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda

Kakšno je bilo preteklo leto
Tečaji nemškega in angleškega jezika

Letošnja sezona tečajev angleškega in nemškega jezika je že sedma 
po vrsti. V tej sezoni so tri skupine tečajnikov angleškega jezika in ena 
nemškega jezika. Izvajajo se od oktobra pa do konca aprila, enkrat te-
densko po dve šolski uri. Naj ob tej priliki navedem še izjavo nevroki-
rurga, prof.dr. Zvezdana Pirtoška, da učenje tujega jezika zagotovo 
blagodejno učinkuje proti demenci. Ravno tako zanika splošno veljavno 

dejstvo, da je v starosti omejitev pomnenja; tudi v starosti se lahko nau-
čimo povsem novih stvari.

Joga za starejše
Letos že drugo sezono pod okriljem našega društva enkrat tedensko 

izvajamo jogo za starejše. Kako dobre učinke ima joga na človeka, 
lahko povemo samo tisti, ki se joge udeležujemo. Toplo priporočam 
prav vsem, ne glede na leta.

Sodelovanje s knjižnico Franceta Balantiča
Vsak prvi ponedeljek in sredo v mesecu imajo vse tri medgeneracijske 

skupine bralna srečanja, ki jih pripravita in vodita sodelavca knjižnice. 
Tovrstno sodelovanje traja že peto leto in so vse udeleženke navdušene 
nad njim. Skupno smo si v septembru ogledali Menačenkovo domačijo 
v Domžalah in Slamnikarski muzej.

Izobraževanje
Izobraževanju voditeljic je potrebno namenjati veliko pozornosti. Kot 

sem že večkrat izpostavila, imamo neizmerno srečo, da delujemo pod 
okriljem Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracij-
sko sožitje. Vsako leto je organiziran osvežitveni tečaj. V letu 2017 je 
bil ponovno v Dobrni, udeležili pa sta se ga Marija Smolej in Vida 
Barle. Osrednja nit tečaja je bila, kako v mrežo medgeneracijskih pro-
gramov za kakovostno staranje privabiti tudi moško populacijo. 

Predsednica društva, kot organizatorka mreže medgeneracijskih pro-
gramov je imela v letu 2017 tri srečanja z drugimi organizatorji mrež 
preko Zveze medgeneracijskih društev Slovenije.

Skupna druženja in izleti
V mesecu marcu, ki je posvečen ženskam in mamam, imamo skupno 

druženje vseh treh medgeneracijskih skupin in ravno tako v mesecu 
decembru, ko se poslovimo od koledarskega leta. V letu 2017 pa smo se 
namesto skupnega srečanja udeležili Slavnostne akademije Zavoda 
Medgeneracijsko Središče Komenda, ob njihovi desetletnici. Jeseni 
smo se z avtobusom odpeljali na Kras. Pod strokovnim vodstvom smo 
si ogledali Štanjel in Kosovelovo domačijo. V juniju pa smo se udeleži-
le piknika v Mostecu, ki ga je organiziralo ljubljansko medgeneracijsko 
društvo. Tema piknika je bila predstavitev kakšnega pomembnega posa-
meznika v občini. Naše društvo se je odločilo za gospoda Janeza Ki-
movca.

Viki Drolec, predsednica Medgeneracijskega društva 
za kakovostno starost Komenda
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GASILCI, OSKRBA IN SOŽITJE

na tečaj Družinska oskrba starejšega svojca in tečaj Medgeneracij-
sko prostovoljstvo za lepo medčloveško sožitje

Tudi vi brezplačno oskrbujete in negujete starejšega ali invalidne-
ga soseda, prijatelja, svojca – ata, mamo, moža, ženo, taščo, tasta, 
babico, dedka itd.? Ali pa se bo to zgodilo v prihodnje?

Vabimo vas na Tečaj za svojce in druge, ki doma skrbite za starej-
šega bližnjega oziroma boste ta znanja potrebovali v prihodnosti. Na 
tečajih udeleženci izmenjavajo svoje izkušnje in pridobijo praktična 
znanja in veščine potrebne pri oskrbi (komunikacija s svojcem, o de-
menci, o negi, kako poskrbeti za lastno zdravje, umiranje in žalovanje 
itd.). Tečaj je sestavljen iz desetih tedenskih srečanj, ki trajajo do dve 
uri in pol. Potekal bo od aprila do sredine maja (5 srečanj), s preosta-
limi srečanji bomo nadaljevali v jeseni. Po koncu tečaja pa bodo 
imeli udeleženci možnost, da se še naprej mesečno dobivajo v Klubu 
svojcev.
Si želite v svojem kraju ustanoviti in voditi skupino starejših ljudi? 
Ali bi se raje individualno družili s starejšimi ljudmi?

Če imate željo po takem prostovoljskem delu vas vabimo, da se 
udeležite usposabljanja za prostovoljce, ki se bo začelo v aprilu in bo 
obsegalo 10 mesečnih srečanj. Na njem dobijo prostovoljci splošna 
znanja o prostovoljstvu (npr. kako biti prostovoljec, da bom imel od 
tega korist sam in drugi okoli mene), o kakovostnem staranju, o pre-
prečevanju padcev v starosti ter se naučijo in vadijo, kako voditi sku-
pino. Iz izkušenj vam zagotavljamo, da se vsega potrebnega zlahka 

V A B I L O

nauči prav vsak, ki ima malo dobre volje, ne glede na poklic in starost 
– zato vabljeni vsi, od študentov, do upokojencev in zaposlenih.

Prvo srečanje Tečaja za družinske oskrbovalce bo v ponedeljek, 9. 
aprila, od 17.00 do 19.30. Z usposabljanjem prostovoljcev za lepo 
medčloveško sožitje pa bomo začeli v sredo, 18. aprila,  od 8.30 do 
12.30. Oba tečaja bosta v Glavarjevi bolnici,  Glavarjeva cesta 104, 
Komenda (prostori Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda). 
Prijavite se lahko po telefonu 040 842 776 (Viktorija) ali po e-pošti 
viktorija.drolec@zmsk.si do zapolnitve mest. 

Inštitut Antona Trstenjaka in Zavod Medgeneracijsko središče Ko-
menda bo oba tečaja izvedel v okviru projekta KREKOVO SREDIŠČE 
in sta namenjena udeležencem naselij Komenda, Mengeš, Moste, Trzin 
in Vodice. 

Tečaja sta brezplačna, saj Naložbo sofi nancira Republika Slove-
nija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predsednik Jože Sušnik je na seji skup-
ščine zveze v oceni dela poudaril, da na-
loga društev ni le gašenje in reševanje, 
ampak tudi združevanje in povezovanje 
občanov, da pomagajo v nesreči. In to je 
tudi že ves čas značilnost delovanja gasil-
cev v Gasilski zvezi, ki združuje gasilce v 
gasilskih društvih Komenda, Moste in 
Križ. Sicer pa so bili gasilci v minulem 
letu, ki so organizacijsko iz vseh treh 
društev povezani v Gasilski zvezi Ko-
menda po številu članov in članic vseh 
starosti med društvi in klubi v občini naj-
številčnejši. Pa tudi po številu intervencij, 

reševalnih akcijah, na tekmovanjih v usposabljanju, strokovnem izobra-
ževanju in opremljenosti vso v samem 
vrhu.

V Mostah, ki je osrednje gasilsko dru-
štvo, gradijo tudi nov gasilski dom. Pogo-
ji za zahtevno in učinkovito delo v seda-
njem so res nevzdržni, je na skupščini 
komendske zveze poudaril župan Občine 
Komenda Stanislav Poglajen, ki tudi rad 
pove, da je gasilec. Veliko že nekaj časa 
delajo z mladino, bolj pa naj bi tudi z 
ženskimi članicami. 

Še posebno aktivni, predvsem tudi pri 
delu z mladino, so v Komendi, za kar je 
še posebno zaslužna Mihaela Poglajen. 

Ne le gašenje, tudi pomoč
Po občnih zborih v vseh treh gasilskih društvih v občini Komenda so delo gasilcev ocenili v petek, 
16. marca, tudi na seji skupščine Gasilske zveze Komenda. 

Članice GD Komenda so le malo zgrešile 
uvrstitev slovenskih predstavnic na olim-
pijadi, še posebno uspešno pa so organizi-
rali zahtevno tekmovanje v spajanju sesal-
nega voda. 

Kriški gasilci pa so poznani po delo-
vanju veteranov, mladine in ženskih 
članic; pa tudi po tem, da držijo v vasi 
pokonci praktično vso družbeno dejav-
nost. Prenavljali so tudi stanovanje v 
gasilskem domu in skrbeli za urejeno 
okolico doma.

Na seji skupščine je bilo slišati tudi 
številne pohvale gostov iz sosednjih ga-
silskih zvez in pobude za nadaljnje sode-

lovanje. So pa izvolili 
tudi nove organe za 
delo zveze v priho-
dnje. V vrhu Gasilske 
zveze Komenda ne bo 
sprememb. Predse-
dnik Gasilske zveze 
Komenda bo novem 
mandatu še naprej 
Jože Sušnik, poveljnik 
Janez Hlade in tajnik 
Slavko Poglajen. 

A. Žalar

Jože Sušnik tudi v novem 
mandatu ostaja predsednik 
Gasilske zveze Komenda  

Janez Hlade je novi (stari) 
poveljnik Gasilske zveze 
Komenda

Slavko Poglajen bo še 
naprej imel na skrbi delo 
tajnika Gasilske zveze Ko-
menda

Mihaeli Poglajen so se na skupščini Gasilske 
zveze Komenda zahvalili za  prizadevno, uspe-
šno mentorstvo mladim gasilkam in gasilcem.
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GASILCI
GRADNJA GASILSKEGA 

DOMA V MOSTAH

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.

Naše novo domovanje je v zadnjem mesecu »zraslo« do konca. Dokon-
čan je bil stolp na upravnem delu, betonske ograje nad garažami.

V teh dneh pa se tudi dokončujejo notranje stene. Objekt dobiva tudi 
streho objekta, v naslednjih tednih pa se bo začela delati fasada, zmon-
tirana bodo okna in izdelovati se bodo začele notranje električne in 
strojne inštalacije

Poročilo gradbenega odbora PGD Moste

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. 

Obvestilo o pobiranju donacij za nov gasilski dom
Vse krajane občine Komenda obveščamo, da jih bodo v mesecu 

aprilu obiskali člani našega društva, saj bodo pobirali donacije za gra-
dnjo novega gasilskega doma. Za vse informacije se lahko obrnejo na 
01/834-11-59 ali na info@pgd-moste.si

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 pod-
jetjem 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!

Prodamo ali oddamo star gasilski dom
Zaradi gradnje novega, prodamo star gasilski dom. 276 m2, zgrajen l. 

1930, adaptiran l. 2010, 299 m2 zemljišča, Optični internetni priključek, 
telefon, kabelska televizija, kanalizacija. Ogrevanje na kurilno olje. Objekt 
ima novo streho in okna v pritličju. Vselitev možna konec poletja 2018.

Kontakt: Matej Tancek - 051257965, Roman Koncilija - 031388351, 
info@pgd-moste.si

Obvestilo o pobiranju donacij za nov gasilski dom
Vse krajane občine Komenda obveščamo, da jih bodo v mesecu 

aprilu obiskali člani našega društva, saj bodo pobirali donacije za gra-
dnjo novega gasilskega doma. Za vse informacije se lahko obrnejo na 
01/834-11-59 ali na info@pgd-moste.si

Florjanova maša
Prvo nedeljo v maju, 6.5. 2018, 
ob 9.30 zbor gasilcev pred gasilskim domom PGD Moste. 
ob 10.00 maša v Moščanski cerkvi sv. Boštjana

Gasilska mladina v največjem trampolin parku Woop
V torek, 6.3.2018, smo gasilsko mladino PGD Moste odpeljali v najve-

čji trampolin park Woop v Ljubljani. Odpeljali smo 15 otrok in 4 mentor-
je, uživali in se tudi izmučili. Da pa domov nismo odšli lačni in žejni, smo 
se še v prostorih GD okrepili s picami in brezalkoholnimi pijačami. 

Ta športni izlet je bila nagrada za lanskoletni uspeh na vse tekmova-
njih in spodbuda za naprej. Na pomoč! 

Mentor mladine Tadej Poje



Aplenca Glasilo občine Komenda 3/2018

18

S ŠOLSKIH KLOPI
Zimske počitnice
Počitnice sem preživela z družino. Veliko sem 
se igrala z bratci. Dvojčka sta imela četrti roj-
stni dan in smo veselo praznovali. Šli smo tudi 
na sankanje. Risala sem in sestavljala s kocka-
mi. V nedeljo me je ujela vročina.

Sofi a Teresa Sanches, 2. b

Moje počitnice niso bile najlepše. Že prvi dan 
me je začela boleti glava. Mami mi je skuhala 
čaj. Naslednji dan sem dobila še vročino. 
Obležala sem v postelji. V nedeljo sem se šla 
sankat. Tako sem preživela počitnice.

Mina Jenko, 2. b

Med počitnicami smo šli na bazen. Na jezeru 
smo videli labode. Jedla sem sladoled. Šli smo 
še na kakav in na kosilo. Tudi sankat smo se 
šli. S sestrico sva odšli k babici in dedku. Obi-
skali sva gledališče Gosenica.

Ela Benda, 2. b

OLIMPIJSKE IGRE 
Letos so se olimpijske igre odvijale v Pjong-
čangu. To je v Južni Koreji. Simbol iger je pet 
barvnih krogov. Zeleni krog predstavlja Av-
stralijo, modri Evropo, črni Afriko, rumeni 
Azijo, rdeči pa Ameriko. Slovensko zastavo je 
nosila Vesna Fabjan. Osvojili smo srebrno in 
bronasto medaljo.

Eva Bevec, 2. c

V muzeju nas je naprej sprejela prijazna vodič-
ka. Pripovedovala nam je o zgodovini gradu. 
Pokazala nam je njegove makete in ozemlja, ki 
so mu pripadala, in predmete, ki so jih izkopa-
li arheologi. Videli smo tudi krone. V Škopar-
jevi hiši pa smo spekli kruh in si ogledali fi lm. 

Ela Pia Palfy, 4. b

Najbolj so mi bile všeč stare pištole in sulice, 
nagačene živali in peka kruha. Zelo mi je bilo 
všeč, da je že pred davnimi leti podpisal po-
godbo o ozemlju človek, ki ima enako ime kot 
jaz: Oton II. 

Oton Benda, 4. b

V muzeju smo izvedeli, kako je nastala Škofja 
Loka, da so si nekoč pudrali obraz in lase, da 
so imeli najraje skodrane lase, da so imela de-
kleta glavnike iz živalskih rogov. Ogledali smo 
si fi lm o nastanku moke, zatem pa je vsak 
oblikoval in spekel svoj kruhek. 

Kaja Miklavc, 4. b

ZIMSKI ŠPORTNI DAN 
Na začetku februarja smo imeli petošolci zim-
ski športni dan – šli smo se sankat.

V šoli smo se dobili kot običajno ob 8.20 in 
takoj pojedli malico. Zatem smo se odpravili na 
sankanje na Mlako. Najprej smo se dogovorili 
za pravila in se nato povzpeli na vrh sankališča. 

Tam je bilo premalo snega, zato smo ga s 
sošolci nosili z obrobja sankališča na stezo. 
Poleg sankanja smo izdelovali igluje ter ska-
kalnice za sanke in se kepali. Med sankanjem 
smo imeli odmor za malico. Pojedli smo to, 
kar smo prinesli s sabo. Ko smo končali s san-
kanjem, smo se odpravili proti šoli, kjer smo se 
preoblekli in v pogovoru in igri počakali na 
zvonjenje. Na sankanju sem se zelo zabavala. 

Anika Rode, 5. č

Ogromno lepega je bilo: smučanje, družabne 
igre, plavanje, predstavitev sob, ples, obisk 
muzeja, pogovori.   Anej Kepic, 6. c

Najbolj všeč mi je bil ples. Pa tudi kopanje v 
bazenu.       Gal Zidar, 6. c

Kosilo, ki je bilo zelo dobro, smo imeli kar na 
smučišču. Pa v bazenu smo lahko skakali v vodo. 

Andraž Grkman, 6. c

Šole v naravi se bom spominjala po ogromni 
količini snega in zaključni zabavi. 

 Izabela Justina Petrovič, 6. č

Nikoli ne bom pozabila »peklenskega« mraza. 
Čeprav je bilo smučišče lepo in smučanje v 
skupinah zabavno in poučno, nas je zeloooo 
zeblo.              Lara Livakovič Kočevar, 6. č

TEKMOVANJE EMONA
Med uro fl avte mi je učiteljica povedala, da se 
bom udeležila tekmovanja Emona. Ker sem že 
trikrat tekmovala, sem vedela, kaj to pomeni.

S pripravami sem začela kar naslednji dan. 
Z učiteljico Mašo sva izbirali note in se prija-
vili na tekmovanje. Najprej mi je bilo težko, 
saj so bile skladbe zelo zahtevne. Z vajo in tr-
dim delom sem hitro napredovala. Učiteljica 
me je zelo pohvalila. Vaj sem imela veliko, 
zadnji mesec skoraj vsak dan. Bilo je naporno, 
a hkrati zelo koristno. 

Hitro je prišel 19. januar – dan tekmovanja. 
Potekalo je v Ljubljani na Konservatoriju za 
glasbo in balet Ljubljana. Ko sem prišla v sobo, 
kjer smo se pripravljale na tekmovanje, je bilo 
tam že veliko fl avtistk. Na vrsti sem bila šesta 
od petintridesetih. Ker sem že s prejšnjih tek-
movanj vedela, kako je, preden greš na oder, 
sem bila malo manj nervozna. Kmalu sem odi-
grala svoj program. Takoj mi je bilo lažje. Za-
ploskali so in odšla sem iz dvorane. Ker je za 
mano nastopilo še veliko fl avtistk, rezultatov 
nisem čakala v Ljubljani, ampak kar doma pred 
računalnikom. Ko sem izvedela, da sem dobila 
zlato plaketo in da sem dobila odlične točke, 
sem hitro poklicala svojo učiteljico in ji poveda-
la to veselo novico! Tudi ona je bila zelo vesela. 
Tudi vsem sorodnikom sem sporočila, saj so 
bili vsi na trnih, kaj bom dosegla. Bili so veseli. 

Za vse te dosežke na tekmovanjih se moram 
zahvaliti prav učiteljici Maši. Med vajami sem 
sama že večkrat obupala, ona pa mi je še naprej 
vlivala pogum. 

Igranje fl avte mi pomeni zelo veliko. Kadar 
sem slabe volje, vzamem fl avto in si zaigram 
pesem. Veselje do igranja pa mi prinese tudi 
uspeh na tekmovanju.   Nika Juvan, 7. b 

V petek pred počitnicami smo imeli olimpijske 
igre. Na šolskem igrišču smo tekmovali v 
zimskih športih. Najbolj mi je všeč tek na 
smučeh. Vsi drugi razredi smo bili zmagovalci. 
Prejeli smo priznanje za sodelovanje. Bil je 
zelo lep dan.

Lili Strehar Pinčič, 2. c

Imeli smo olimpijske igre v šoli. Igrali smo hokej 
in delali šolsko maskoto Snežaka. Na noge smo 
dali vreče in tako smo imeli občutek, da tečemo 
na smučeh. Ob tem smo se zelo zabavali. Na 
koncu so nas učitelji presenetili z diplomo.

 Jasna Zabret, 2. c

OGLED LOŠKEGA MUZEJA
Loški muzej ima svoje prostore v gradu. Naj-
prej smo si ogledali fi lm o peki kruha, od mla-
tenja pšenice do pečenega hlebca. Od prostorov 
je bila posebej zanimiva črna kuhinja. Vsak od 
nas je lahko zamesil svoj hlebček kruha. 

Arne Šraj, 4. a

PO ČEM SI BOM ZAPOMNIL ZIMSKO ŠO-
LO V NARAVI V CERKNEM?
Prebivali smo v majhnih sobah v hotelu na 
smučišču, ki je imelo ogromno prog. Všeč mi 
je bil muzej laufarjev. 

Timotej Lunar, 6. č

Zapomnila si jo bom po groznem padcu . 
Anja Poje, 6. c
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SKAVTI

Ena od prvin skavtske vzgoje je 
dejaven odnos med mladimi in 
odraslimi. Voditelj je odrasel skavt, 
ki si prizadeva s svojim zgledom in 
delovanjem pri vzgoji mladih. Za-
vedati se mora, da je osebni zgled 
najbolj pomemben . Zato se trudi, 
da živi v skladu z dano skavtsko 
obljubo, zakoni iz s katoliško vero.

Voditelj razvija svoj odnos z otroki in mladimi na spoštovanju, zaupa-
nju in stalni medsebojni povezavi. Voditelj je s spoznavanjem otrokovih 
oziroma mladostnikovih interesov, pričakovanj in občutkov osebni 
spremljevalec pri poznavanju, napredovanju in izkušnjah v skavtstvu.

Naše Združenje je po spolih mešano. Voditelj in voditeljica v skladu 
z načeli sovzgoje zagotavljata zgledno delovanje obeh spolov. Občasno 
pa se voditelju pridružijo tudi drugi odrasli, ki s svojim delom pomaga-
jo pri doseganju ciljev skavtske vzgoje (npr. drugi voditelji SKVO, ki 
vodijo projekt).

Magdalena Rode, Zagnana žabca

Kako na skavtih preživljamo čas?
V četi sta medgeneracijsko sode-

lovanje in prenos znanja najbolj pri-
sotna, saj je skupina otrok starostno 
zelo raznolika. V vsakem vodu 
(manjša, spolno enaka skupina 
otrok) se izbere vodnika, ki nato 
obiskuje vodniške sestanke. Tam od 
voditeljev prejme znanje in material 

za vodstvo sestanka svojega voda. Na sestanku voda se navadno pri uče-
nju veščin posebno pozornost nameni mlajšim, ki so ravno prišli v četo. 
Najbolj jih usmerja vodnik, pomagajo pa mu tudi ostali starejši člani.

Seveda pa imamo poleg sestankov tudi taborjenja in srečanja čete, ko 
smo skupaj vodniki in voditelji. Takrat vodstvo prevzamemo voditelji, 
vodniki pa so odgovorni za izpolnjevanje dolžnosti in počutje svojega 
voda. Pri težjih opravilih (npr. postavljanje zgradb, ognja, kuhanje itd.) 
so mlajši navadno bolj opazovalci ali učenci in za pomoč. Marljivost pa 
izkažejo pri lažjih opravilih (pospravljanje šotora, pomivanje posode, 
nabiranje palic za ogenj itd.).

David Osolnik, Neustrašni sokol

Dogajalo se je …

ZIMOVANJE VV
Volčiči krdela Glasnih šap so se od 16. do 18. februarja odpravili v 

Močvaro, kamor so se zatekli pred nevarnostjo, ki jim je pretila – Lord 
Tudomani jim je namreč poslal pismo, v katerem so izvedeli, da bodo 
varni le daleč od doma, v odmaknjeni (in precej umazani ter smrdeči) 
Močvari. Osel jim je obljubil, da jih bo Shrek gostoljubno sprejel. Ko so 
Janki in Metke prišli na cilj, so ugotovili, da Shrek ni vedel nič o obiskih, 
vendar jim je iz usmiljenja in zaradi prigovarjanja Fione vseeno dovolil, 
da se nastanijo v njegovem domu. Za začetek so z blatnim odtisom 
podpisali pravila, ki se jih bodo držali na Močvirovanju. Petkov večer je 
minil v sproščenem rapoloženju. V soboto so se Janki in Metke pogovar-
jali in se učili, kako se zakuri ogenj, tekmovali v postavljanju in kurjenju 
ognja, nato pa so si na njem spekli odlično kosilo. Popoldne so si izbira-
li delavnice, po večerji pa se je zgodil nepričakovan zaplet – zlobni lord 
Tudomani je odkril, kje Shrek skriva Fiono in jo ugrabil! Janki in Metke 
so skupaj z ostalimi pravljičnimi bitji napeli vse moči in uspešno rešili 
Fiono iz Tudomanijevih krempljev. Po nedeljski sveti maši in igri, ki so 
jo pripravili najstarejši člani krdela, sta se Shrek in Fiona poročila, nato 
pa smo praznovali s pravo ohcetjo; imeli smo celo poročno torto. Popol-
dne smo se utrujeni in veseli odpravili nazaj v komendsko džunglo.

Ana Kepic, Sončna koala

Kdo in kaj smo skavti? ZIMOVANJE IV
Naše zimovanje se je prak-

tično začelo, potekalo in kon-
čalo v obilici snega. Odpravili 
smo se namreč na Sv. Križ nad 
Belimi vodami. Naprej je sle-
dil del, ki ga cela četa vedno 
pričakuje z navdušenjem na 
obrazu in to je prenos opreme 
in ker avto ni mogel do vrha, 
je bila pot bistveno daljša. Po naporni poti gor so sledile vodove speci-
alitete, ki so letos dejansko uspele. Sledilo je zmrzovanje s pridihom 
spanja, saj je bilo res precej mrzlo. Ob polnoči je sledilo petje Zdravljice 
in naslednji dan slavna orientacija, se razume da po največjih rovtah. Po 
kosilu je sledil prosti čas in delavnice, po delavnicah dobra večerja, 
svalki z drobtinami. Ker pa se je bližala ura, ko bosta vlomilca vlomila 
h Kevinu v hišo (tema zimovanja je bila Sam doma), smo mogli hitro 
pohiteti na sneg. Da bi ju premagali, smo mogli zakuriti 7 ognjev sredi 
snega in na njih speči čevapčiče in skuhati čaj. Naslednji dan pa je bil 
kot vsak zadnji dan. Pospravljanje, sveta maša in slavnostna debata, na 
kateri smo ugotovili (na Davidovo žalost), da mučilne naprave ne more-
jo biti del kazni. 

Julija Pečlin, Čebljava gazela

ZIMOVANJE NoPP
Letošnje zimovanje novici-

ata Dobrih vil je bilo res pravo 
zimovanje, z obilico snega in 
mraza. Vendar pa nam ne sneg 
ne mraz nista preprečila, da 
smo se imeli super. Kuhali 
smo na švedskih baklah, si 
naredili mini gorilnike za ku-
hanje kave ali čaja in pihali 
ogromne milne mehurčke. 
Imeli smo tudi športne igre in gala večerjo ter tekmovali v skavtskem 
znanju, ponoči pa smo v nočni igri raziskovali kraj, v katerem smo bi-
vali – Trstenik pri Kranju. Na zimovanju smo res uživali in se imeli prav 
čarobno – ravno tako, kot se za Dobre vile spodobi.

Sara Maleš, Andeseb gazela

ZIMOVANJE/ ZMRZOVANJE KLANA FUTRGAVNARJI
Letos smo se Futergavnarji na zimovanje odpravili na Ledine nad 

Idrijo. Povabljeni smo bili na 161. rojstnodnevno zabavo našega ustano-
vitelja Roberta Stephensona Smytha Baden-Powella ali krajše Bi–Pija. 
Bi–Pi nam je skozi celotno zimovanje pošiljal pisma z napotki, da bomo 
življenje zajemali z največjo žlico. Prvi dan oziroma večer je bila na 
sporedu nočna igra. 2 ekipi sta se borili druga proti drugi tako, da sta na 
telefonih preklapljali čas, izločali pa so se tako, da so povedali zapored-
je svetlečih zapestnic, ki so jih imeli. »Simpel k' pasulj,« sneg pa je vse 
naredil še bolj zabavno. V Ledinah je bilo baje več kot 1 meter snega, 
zato smo naslednje jutro zače-
li graditi igluje. Najpogumnej-
ši so v njih tudi prespali, neka-
teri pa smo se raje odločili za 
jogi in radiator, ne preveč 
skavtsko, je pa udobno. Seve-
da pa nismo odšli spat brez 
večerje, ki smo jo skuhali na 
švedskih baklah. Naslednji 
dan smo se večinoma greli v 
topli hiši, imeli slavnostno 
kosilo, vse pospravili in se 
utrujeni, a dobro razpoloženi, 
vrnili domov.
Katarina Romšak, Sproščena 

gazela
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POTOPIS

V pustnem času sva se z ženo od-
pravila v največjo države Južne 
Amerike, Brazilijo. Brazilija ima 
170 milijonov prebivalcev. Sve-
tovno znan karneval, ki ga vsako 
leto v krajši minutaži, predstavlja-
jo televizijski kanali, je tako barvit, 
da ga je treba videti na lastne oči. 
Pol leta pred odhodom sem ženi in 
sebi kupil letalski karti. Royal Air 
Maroc, ki je imel najkrajši posta-
nek na letališču (prestop iz enega v 
drugo letalo) naju je popeljala iz 
Milana v Casablanco, od tam pa v 
Rio de Janerio. Mesto leži ob Juž-
nem Atlantiku in ima manj kot 7 
milijonov prebivalcev.

V Rio sva priletela ponoči, se namestila v hotelu v Flamengu in nasle-
dnjo jutro sva bila že turistično aktivna. Receptor nama je povedal, kje 
bova našla turistično pisarno za organizirane oglede Jezusa odrešenika 
(Cristo Redentor) v nacionalnem parku Corcovado. Kristus bedi nad 
večmilijonskim Riom. Bila sva še dovolj zgodna, da sva na hribu, pri 
kipu ujela nekaj sonca in napravila posnetke iz hriba nad Riom. Proda-

jalka vstopnic naju je opozori-
la, da bo verjetno oblačno in 
da ne bodo najbolje vidno me-
sto. Imela je prav. Kaj kmalu 
se je pooblačilo in naju na po-
vratku s hriba (nekaj sto sto-
pnic) ni pretirano grelo. Kip je 
zasnoval francoski kipar Paul 
Landowski in ga je zgradil 
brazilski inženir Heitor da Sil-
va Costa, v sodelovanju s 
francoskim inženirjem Alber-
tom Caquotom. Romunski ki-
par Gheorghe Leonida je obli-
koval obraz. Konstruiran med 
leti 1922 in 1931, je kip visok 
30 metrov, brez njegovega 8 
metrov podstavka. Roke se 
raztezajo 28 metrov široko. 
Kip tehta 635 metričnih ton in 
se nahaja na vrhu 700 metrov 
gore Corcovado v narodnem 
parku Forest Tijuca s pogle-
dom na mesto Rio de Janeiro. 

Poleg simbola krščanstva, je kip tudi kulturna ikona Rio de Janeira in 
Brazilije in je navedena kot ena od novih sedem čudes sveta.

V Riu je bilo v februarju do 35 stopinj, z dodatkom velike vlažnosti. 
Prenočišče brez klima naprave vsekakor ne priporočam. Ko sva se vrni-
la nazaj v park, kjer je bila turistična pisarna, sem povprašal po kartah 
za karneval. Svetovali so, da se čim prej odpraviva na blagajno priredi-
telja, na sambodromo, na prizorišče karnevala. Z mestnim avtobusom 
sva se odpravila na sambodrome in po vztrajnem iskanju prišla do me-
sta, kjer so prodajali vstopnice in do angleškogovorečega svetovalca za 
nakup vstopnic. V hotelu nama je receptor ponujal vstopnico za 500 
realov (150 €), ki je vključevala tudi hrano in pijačo in je bila za prostor 
tik ob stezi parade. Kupila sva vstopnici za petkov večer in zanju (za 
dve) odštela 100 (30 €) realov. Ponovitev petkove parade je v soboto, v 
nedeljo in ponedeljek je vrhunec karnevala, nastopajo najboljše šole 
samba in skupine in so temu primerno tudi višje cene vstopnic. Vstopni-
ci sva imeli za sektor 09, vrsto F (vrste so si sledile od A do Z) in ozna-
čena sedeža. Torej čisto blizu paradne steze.

STANE ZARNIK Barvita Brazilija - 1

Najznamenitejša plaža na svetu, 4 km plaža kjer se največ dogaja in 
je vseskozi na očeh svetovnih medijev je Copacabana. Iz Flamenga sva 
pripotovala z metrojem (podzemna železnica) na plažo, kjer je najem 
stola in marele (2 stola in marela je 15 realov) cenejša kot v Piranu. Prav 
tako je cenejša kot v Sloveniji tudi osvežilna hladna pijača. Poleg jedi in 
pijač prodajajo oblačila, kopalke, vse se premika, trguje, vsi so zado-
voljni. Ljudje različnih barv polti, od bele, rjave, črne, tisti nekaj vmes 
med navedenimi barvami, mladi, stari, lepih postav, pa tudi s kakšno 
kilo preveč. Vse to je na plaži, na katero udarjajo valovi Atlantika. 
Sonce je bilo močno, premočno za belo kožo, navajeno snega in mraza, 
ne pa vročine in prijetno toplega morja (okrog 25 stopinj). Po celodnev-
nem kopanju sva se vrnila domov, se spočila in zvečer komaj dočakala 
uro odhoda na sambodromo. Karneval se je pričel ob 22.30 uri in zaklju-
čil ob 4.00. Videla sva 4 sprevode različnih samba šol, vsak sprevod, 
defi le, je trajal eno uro. Odlična kostumografi ja, vseh barv, živo rume-
nih, zelenih, modrih, bela in rdeča oblačila. En sprevod je bil lepši od 
drugega. Samba, za vsak sprevod le ena skladba, ki se ponavlja v »ne-
skončnost« je pozibavala v ritmih ne le plesalce na stezi, ampak tudi 
gledalce. V največji zabavi na svetu sodeluje več tisoč plesalk in plesal-
cev sambe. Skupine tekmujejo med seboj in najboljše med njimi so 
uvrščene v nedeljsko predstavo prihodnjega leta. Na plesnem »stadio-
nu« ni bilo slišati drugih jezikov kot portugalščina. Na karneval v Rio 
pridejo številni Brazilci, turisti iz celega sveta polni energije in želje po 
zabavi. V sprevodih je prikazana zgodovina Brazilije, življenje avtohto-
nih prebivalcev, Indijancev, prihod Portugalcev, suženjstvo, raj in pekel, 
živobarvne velike ptice, aligator, tiger in seveda kostumi žuželk, metu-
ljev… Kostumi so tako lepi, da jih ni mogoče predstaviti z besedami.

(nadaljevanje v naslednji številki)
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JUDO

V soboto, 3. marca 2018, je Osnovna šola 
Moste pri Komendi gostila Medobčinsko tek-
movanje v judu za vrtce in šole. Tekmovanje je 
organiziral domači Judo klub Komenda, na ta-
tamiju pa se je zbralo več kot 60 mladih judoi-
stov, ki so se pomerili v igrivih začetniških 
borbah. Za nekatere je bilo to prvo srečanje s 
tekmovanjem. 

Vrtčevski otroci od štirih let naprej so se 
pomerili v sumo borbah, kjer se nasprotnika 
potiskata iz označenega prostora, prvošolci pa 
so že pokazali nekaj pravih judo metov, saj so 
se borili v judo borbah s prilagojenimi pravili. 

pridobili točke za skupni seštevek, v katerem so izmed vseh sodelujočih 
30 klubov in 470 tekmovalcev osvojili 3. mesto in pokal, ki se bo pri-
družil že kar lepi zbirki. 

Za uradno slovensko ligo so tekmovali starejši tekmovalci med kate-
rimi so se najbolje odrezali Luka Lukšič (U14), ki je ponovno priznal 
premoč le Žanu Kostanjšku in osvojil 2. mesto. V kategoriji U12 je 
Lukov mlajši brat Mark Lukšič pometel s konkurenco in stopil na naj-
višjo stopničko. Čisto malo je zmanjkalo Hayi Veinhandl Obaid, ki se je 
s tremi zmagami in enim porazom uvrstila na 3. mesto.

Zelo uspešni pa so bili tudi vsi ostali tekmovalci, skupno so osvojili 6 
zlatih, 5 srebrnih in 5 bronastih kolajn.

Katarina Kumer

JUDO KLUB KOMENDA Bron s tekmovanja v Žireh
V soboto, 10.3.2018, se je kar 
33 tekmovalcev iz Komende 
in vseh podružnic Judo kluba 
Komenda (Kamnik, Litija, 
Šmartno v Tuhinju, Mengeš in 
Trzin) udeležilo judo tekmo-
vanja 2. Pokal Žirov. Tekma je 
bila uradna za kategorijo U14 
starejši dečki in starejše dekli-
ce ter U12 mlajši dečki in 
mlajše deklice ter neuradna za 

kategoriji U10 in U8. Judoisti so se uspešno borili in z vsako uvrstitvijo 

Judoisti iz vrtcev
V Komendi tekmovali najmlajši judoisti iz vrtcev in šol.

Dogodek je začela maskota Judo Panda, ki je 
otrokom razdelila bonbone. Skupaj so se ogre-
vali na poligonu ter z različnimi zabavnimi 
igrami. Tekmovanja so se udeležili vrtci in šole 
iz šestih občin, kjer deluje JK Komenda ter iz 
ljubljanske občine. Sodelovali so vrtci Me-
hurčki Komenda, Antona Medveda Kamnik,  
Gobica Mengeš, Šmartno v Tuhinju, Palčica 
Trzin in iz ljubljanske občine.  Tekmovali pa 
so tudi učenci iz OŠ Komenda Moste, OŠ Tr-
zin, OŠ Litija, OŠ Toma Brejca Kamnik, OŠ 
Frana Albrehta Kamnik, OŠ Šmartno v Tuhinju 
in nekaj osnovnih šol iz Ljubljane. Naši tek-

movalci so se odlično odrezali, čestitke pa tudi 
vsem mentorjem.

Katarina Kumer

V soboto, 17. 2. 2018, so se judoisti Judo kluba Ko-
menda udeležili mednarodnega Pokala Guštanj na 
Ravnah na Koroškem. Pomerili so se tekmovalci v 
konkurenci mlajših, starejših dečkov in deklic ter 
mlajših kadetov in kadetinj iz več držav in številnih 
slovenskih klubov. Uvrstitve v kategoriji U12 – mlaj-
ši dečki in deklice so štele za uradni slovenski pokal. 

V kategoriji U12 je kot edina ženska predstavnica 
našega kluba nastopila Haya Veinhandl Obaid. 
Najprej se je borila z nasprotnico iz Lendave in jo 
premagala. V drugi borbi je bil odločilen trenutek v 
podaljšku (zlata točka), saj v rednem času nobena ni uspela priti do 
možnosti za met. Haya je ponovno zmagala in osvojila 1. mesto.

Mark Lukšič (U12) je zmagal prvo borbo. V borbi za 3. mesto je po-

JUDO Pokal Guštanj
novno  zmagal.Dobro sta se borila tudi Tristan Pe-
trušić in Žiga Pahor prav tako U12. Boljše uvrstitve 
sta žal morala prepustiti starejšim tekmovalcem z več 
izkušnjami. Končala sta Tristan 4., Žiga pa 7.   

V kategoriji starejši dečki U14 sta se za JK Ko-
menda borila dva tekmovalca. Luka Lukšič, lanski 
državni prvak, je zmagal dve uradni borbi in eno 
proti nasprotniku iz višje kategorije iz Srbije. Bil je 
2. Mark Jelnikar je zmagal prvo borbo in si prislu-
žil 3. mesto. 

Rezultati - 1. Mesto Haya Veinhandl Obaid, 2. 
Luka Lukšič, 3. Mark Lukšič in Mark Jelnikar, 4. Tristan Petrušič in 7. 
Žiga Pahor. 

Katarina Kumer

JUDO Pasovno državno prvenstvo
V nedeljo, 4.3.2018, je bilo v Kopru pasovno državno prvenstvo v judu, 
ki se ga je udeležil tudi Judo klub Komenda. Med začetnimi – belimi 
pasovi se je boril Saša Ristić in nastop sklenil izgubljene borbe. Pohva-
li se lahko ne samo z zmago, ampak tudi s kar dvema ipponoma (takojšna 
zmaga – met nasprotnika na hrbet). S prvim mestom je osvojil rumeni 
pas – 7.kyu.

Med rumenimi pasovi sta se borila Kamničanka Tina Vavpetič in 
Domžalčan Nik Cimprič. Oba sta osvojila bronasto odličje. 

Katarina Kumer je pokazala velik napredek in v konkurenci modrih 
pasov po napeti, kar 4-minutni polfi nalni borbi premagala tekmovalko s 
Ptuja in se prebila v fi nale. Z osvojenim 2. mestom je za las zgrešila 
rjavi pas – 1. kyu.

Vsi tekmovalci so se odlično borili.
Boštjan Veinhandl
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Ne glede na to kakšne učinkovine vsebujejo zdravila, postanejo, ko jih ne 
potrebujemo več, nevaren odpadek. Zato jih moramo oddati ločeno, saj 
kljub pretečenemu roku uporabe še vedno vsebujejo snovi, ki lahko negativ-
no vplivajo na okolje, posledično pa tudi na zdravje ljudi, če jih ne odložimo 
pravilno. 

Kaj vse spada med odpadna zdravila?
Med odpadna zdravila spadajo:

zdravila v trdem stanju (tablete, kapsule in svečke) skupaj   ● z neposre-
dnim ovojem, ki jih ščiti, 
praški in tekoča zdravila v originalni, neposredni embalaži (plastična   ●

ali steklena steklenička). 
POMEMBNO: Vedno oddajamo zdravilo skupaj z originalno, neposre-

dno embalažo, ki mora biti dobro zaprta oziroma ohranjena in nepoškodo-
vana. Zunanjo embalažo (kartonske škatlice) in navodila odstranimo in 
ju odložimo v zabojnik za zbiranje mešane odpadne embalaže ali pa v 
zabojnik za papir na ekološkem otoku. 

Česa ne smemo dajati med odpadna zdravila?
Med odpadna zdravila ne spadajo:

drugi odpadni izdelki, čeprav so po videzu podobni zdravilom in jih je   ●
mogoče kupiti v lekarnah ali specializiranih prodajalnah, vendar ne vsebuje-
jo zdravilnih učinkovin (prehranska dopolnila, kozmetični proizvodi itd.),
citološka in citostatična zdravila,   ●
aktivna cepiva,   ●
kemikalije,   ●
zdravstveno tehnični pripomočki in   ●
injekcijske igle ter drugi ostri predmeti.  ●

Kam lahko oddamo odpadna zdravila?
Odpadna zdravila lahko oddate:

v   ● lekarnah in specializiranih prodajalnah, ki imajo za to na vidnem 
mestu nameščene plastične zbiralnike,

Kam z odpadnimi zdravili in tehničnimi 
zdravstvenimi pripomočki?

v sklopu   ● rednih akcij zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbi-
ralnico ali 
v   ● Zbirni center Suhadole v času obratovanja.

Kakšna je končna oskrba ločeno zbranih odpadnih zdravil?
Podjetja, ki se ukvarjajo z zbiranjem nevarnih odpadkov, zbrana zdravila 

varno prepeljejo v specializirane sežigalnice in jih tam ob visoki temperatu-
ri nadzorovano sežgejo, da ne onesnažijo okolja. V sežigalnici končajo vsa 
zdravila, tudi tista, ki so popolnoma neuporabljena in jim rok uporabe še ni 
potekel. Čeprav so morda še uporabna, jih v lekarnah, ko jim jih vrnemo, ne 
morejo več prodati. 

Kaj pa storimo s pripomočki, namenjenimi preventivi ali zdravljenju?
Čeprav so tehnični zdravstveni pripomočki (merilniki krvnega tlaka, in-

halatorji, elektronski merilniki krvnega sladkorja, električni glavniki za od-
stranjevanje uši itd.) namenjeni zdravstveni preventivi, po izteku življenjske 
dobe ne spadajo med odpadke iz zdravstva, ampak med odpadno električno 
in elektronsko opremo, saj delujejo na baterije oziroma na elektriko. 

Tovrstne odpadke lahko oddate:
na prodajnih mestih, kjer ste jih kupili,  ●
v specializiranih prodajalnah električnih naprav ob   ●

nakupu nove, podobne naprave,
v ulične zbiralnike za drobno odpadno električno in   ●

elektronsko opremo ter odpadne baterije, ki se naha-
jajo na določenih ekoloških otokih. V Komendi je 
zbiralnik nameščen na ekološkem otoku pri Občini, 
po en zbiralnik pa se nahaja še na ekološkem otoku 
v Križu in v Suhadolah ter v Mostah pri sadjarju.
v okviru oddaje kosovnih odpadkov in  ●
v Zbirni center Suhadole v času obratovanja.  ●

Več informacij o pravilnem ločevanju odpadkov in o tem, kam posamezen 
odpadek spada in kje ga lahko oddate, najdete na naši spletni strani www.
publikus.si.

Akcija bo izvedena s tovornim vozilom opremljenim z utreznimi posodami za 
zbiranje posameznih vrst nevarnih odpadkov. Tovrstne odpadke boste lahko od-
dali usposobljeni ekipi, ki vas bo pričakovala na v naprej določenih lokacijah.

Kako hranimo nevarne odpadke?
Nevarne odpadke je potrebno hraniti v originalni embalaži, ki mora biti dobro 

zaprta, da ne pride do morebitnega razlitja pri prevozu na zbirno mesto oziroma 
lokacijo oddaje. Potrebno je še paziti, da se odpadki med seboj ne mešajo, saj 
lahko pride do nepredvidene reakcije med različnimi snovmi. Do oddaje je po-
trebno nevarne odpadke hraniti na suhem, varnem in otrokom nedostopnem 
mestu. 

POMEMBNO: Vse občane še posebej opozarjamo na oddajo odpadnih jedil-
nih olj, ki vse prevečkrat končajo bodisi med različnimi vrstami komunalnih od-

Spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov
V soboto, 31. marca 2018, bo potekala spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospo-
dinjstev na območju Občine Komenda. 

padkov (mešani komunalni odpadki, biološko razgradljivi kuhinjski odpadki, …) 
bodisi v javni kanalizaciji oziroma greznicah. Tovrstni odpadek lahko poleg odda-
je v okviru akcije, oddate tudi v Zbirni center Suhadole v času obratovanja.

Poletni urnik (1. marec–30. september):
ponedeljek – petek: od 6.00 do 19.00
sobota: od 8.00 do 13.00

LOKACIJE ODDAJE
URA LOKACIJA
08.00 – 10.00 KRIŽ – pri gasilskem domu
10.15 – 12.15 KOMENDA – pri kmetijski zadrugi
12.30 – 14.30 MOSTE – pri bivši mlekarni

V OKVIRU AKCIJE ZBIRANJA LAHKO ODDATE
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SPV

Osnovni namen projekta Pasavček je spodbujati pravilno uporabo 
otroških varnostnih sedežev (OVS) in varnostnih pasov med vožnjo 
otrok in tudi odraslih, ki ga slogan Red je vedno pas pripet jasno 
sporoča.

Varnost otrok med vožnjo
Zadnje meritve v Sloveniji so pokazale, da je ustrezno zavarovanih tri 

četrtine otrok (70,9 %), a še vedno je kar dobra četrtina otrok, ki nima 
ustreznega varnostnega sedeža. Žal se to odraža tudi pri podatkih o mr-
tvih in poškodovanih v cestnem prometu. Od leta 1991 je na naših cestah 
ugasnilo življenje 479 otrok in mladostnikov starih do 18 let, več kot 
27.000 pa je bilo poškodovanih. V času odkar je Slovenija samostojna, 
smo izgubili za celo šolo otrok, število poškodovanih mladostnikov bi 
nadomestilo prebivalce večjega mesta. Kakšna bi bila slika, če bi bili po 
ulicah le otroci v povojih, na invalidskih vozičkih in na bolniških poste-
ljah? Koliko tragedij se skriva za temi strahotnimi številkami, ne ve 
nihče. Vemo, da so številke nesprejemljive, naš cilj mora biti VIZIJA 
NIČ.

PREVERITE ALI STE OTROKA PRAVILNO NAMESTILI V OTROŠKI 
SEDEŽ

Otroški sedež je dobro pritrjen na sedežu avtomobila, tako da se ne   ●
premika.
Otrok v sedežu udobno sedi.  ●
Trakovi varnostnega pasu so poravnani.  ●
Varnostni pas pri otroku je dovolj tesno zategnjen.  ●
Varnostni pas gre čez otrokovo ramo in ne ob vratu.  ●
Varnostni pas gre čez otrokove boke.  ●
Varnostni pas je speljan pod stranskimi vodili (nasloni za roke).  ●
Otrokove igrače niso pod trakovi varnostnega pasu.  ●

KLIKNITE
Ta droben KLIK, ki ga slišite, ko pripnete varnostni pas, je vez z ži-

vljenjem. Naj se oglasi takoj, ko posadite otroka v otroški sedež in ko 
sami sedete v avto!

NAPAKE IN TEŽAVE PRI UPORABI
Otrok noče sedeža

Veliko staršev se srečuje s podobno težavo. Večinoma se pojavlja pri 
otrocih, ki kot dojenčki med vožnjo niso bili nameščeni v otroškem se-
dežu, ali pa pri otrocih, kjer starši niso dosledno vztrajali pri zahtevi, da 
je otrok v sedežu.

Za pripravljenost otrok, da se bodo vozili pravilno pripeti in namešče-
ni v otroškem sedežu, je pomembno najprej to, da so starši in drugi, s 
katerimi se otrok v avtomobilu vozi, prepričani o nujnosti uporabe sede-
ža in varnostnih pasov za otrokovo varnost. Tako otroci, ki se že od 
rojstva vedno vozijo pripeti v ustreznem otroškem sedežu, sploh ne ču-
tijo potrebe, da bi se tej zahtevi upirali.

Prav tako je pomembno, da smo pri tem dosledni ter da je otrok res 
pripet med vsako vožnjo z avtomobilom ter pri vseh voznikih (očka, 
mamica, stari starši). Sicer se nam lahko hitro zgodi, da se otrok začne 
pogajati, kdaj bi bil pripet in kdaj ne.

Pomembno je tudi, da se o tem dogovorimo tudi z vsemi ostalimi 
odraslimi, s katerimi se otrok vozi v avtomobilu (npr. babice in dedki 
itd.).

Nekaj problemov se lahko pojavi tudi s starostjo otroka, češ “sedaj 
sem pa že toliko velik, da ne potrebujem več stolčka”. Tej najstarejši 
skupini, dokler otrok ne doseže višine 150 cm (okrog 12. leta), so name-
njene posebne podloge – jahači, otrok pa je pripet z običajnim varno-
stnim pasom. Tudi tu moramo starši neomajno vztrajati, da je pripetost 
nujni pogoj za varno vožnjo.

Včasih se starši srečujejo s težavo, da otrok odkrije, kako se odpne 
varnostni pas, in nato navdušeno pritiska na ključavnico in odpenja pas. 
Preprosta rešitev je, da pas za nekaj časa obrnemo, da otrok ne doseže 
gumba na ključavnici.

Varnostni pas - vez z življenjem
Sedež ni primeren za otrokovo težo, višino in starost

pri sedežu za dojenčke je otrokova glavica više   ●
od roba sedeža,
otrok je premajhen za sedež, trakovi ali varnostni   ●

pas potekajo precej više, kot so otrokova ramena,
otrok je prerasel sedež, otrokova ramena so više,   ●

kot je vrh vpenjanja naramničnih pasov,
otrok težji od 18 kg mora biti obvezno v sedežu   ●

skupine II+III in pripet z avtomobilskim varno-
stnim pasom.

Sedež ni pravilno pritrjen
sedež za dojenčka je obrnjen narobe, da otrok gleda v smer vožnje, po-  ●

stavljen je na prednji sedež v avtomobilu, varnostni meh pa ni izključen,
sedež ni pravilno pripet z avtomobilskim varnostnim pasom, še   ●

zlasti nevarno pa je, da bi ga pritrdili s trakovi ali vrvicami,
sedež je slabo pritrjen in ne daje stabilne opore – vožnja v takšnem   ●

sedežu je za otroka neprijetna,
avtosedež mora biti pritrjen v avto v skladu z navodili proizvajalca   ●

sedeža in avtomobila,

Otrok v sedežu ni 
pravilno pripet

trakovi varnostne-  ●
ga pasu so zaviti in 
premalo zategnjeni,
varnostni pas ne po-  ●

teka pravilno, npr. pri 
jahaču pod rogljema,
otrok sploh ni pri-  ●

pet v otroškem var-
nostnem sedežu.

Nekaj napotkov za vožnjo otrok
Ko vozite v avtomobilu otroke, morate biti pri vožnji še posebej pozor-

ni. Prizadevajte si voziti čim bolj tekoče, brez naglih zaviranj ali pospeše-
vanj. Tako se bo otrok bolje počutil in bo lažje prenašal vožnjo. Varnostni 
sedež namestite tako, da bo otrok sedel ali ležal kar najbolj udobno.

Poskrbite, da bodo vrata ob otrokovem sedežu zaprta tako, da jih ni 
možno odpreti z notranje strani. Večina avtomobilov ima vgrajeno tovrstno 
zaporo. Pri dolgih potovanjih se večkrat ustavite za počitek. Že pred odho-
dom na pot predvidite dovolj postankov, da bodo otroci lažje prenesli vo-
žnjo. Med postankom morate otroku seveda omogočiti, da odide iz avto-
mobila. Še posebej pri vožnji v vročih dneh morate imeti vedno na voljo 
tekočino za pitje. Če bo otrok med vožnjo vseskozi gledal le skozi okno, se 
bo hitro začel dolgočasiti. Zato je priporočljivo, da ga zaposlite, tako da mu 
čas hitreje mine. Če je le možno, poskrbite, da otrok na zadnjih sedežih ne 
bo sam. Igra v dvoje je bolj zanimiva in čas hitreje mine, prav tako pa 
lahko sopotnik zadaj preprosto pobere igrače, ki padejo otroku s sedeža.

Ni nujno, da se otrok igra z običajnimi igračami. Med vožnjo si lahko 
izmislite tudi nove igre, povezane z vožnjo: npr. igra registrskih številk 
avtomobilov, ko z otrokom tekmujete, kdo bo prej naštel več avtomobi-
lov s sodimi ali lihimi številkami.

Če je vašemu otroku rado slabo, ga poskušajte zaposliti z igrami, ki 
usmerijo njegovo pozornost na zunanjost avtomobila: štetje znakov, 
avtomobilov, opazovanje pokrajine in podobno.

Avtomobil vedno ustavite tako, da otrok iz avtomobila izstopi na po-
vršino za pešce in ne na cesto.

Ko otrok zraste do 150 cm, mu ni treba več uporabljati varnostnega 
sedeža, temveč lahko sedi na običajnem sedežu in uporablja tritočkovni 
varnostni pas v avtomobilu. Seveda tudi tu velja, da mora zgornji del pasu 
potekati prek otrokovega ramena, da morajo biti pasovi poravnani in tesno 
ob telesu, predvsem pa, da si je treba pas pripeti med vsako vožnjo.

Vir: AVP - Agencija za varnost prometa, 
Povzetek pripravila Bernarda Hozjan
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Odšli so…

V nebesih sem doma, 
tam Jezus krono da, 
tam je moj pravi dom,
tam večno srečen bom. 

Z A H V A L A 
11. marca je v 88. letu svoje 
življenje dopolnila naša draga 
mama, stara mama in teta

MARIJA KOČAR

roj. Boštic
iz Most pri Komendi.  

Iskrena hvala zdravnikom Zdr. zavoda Revita v Komendi in patr. 
sestri Marti Malus, za dolgoletno spremljanje in podporo v zadnjih 
dneh. Prav tako prisrčna hvala Medgeneracijskemu centru Komenda, 
še posebej gospe Majdi Grašič, za čutečo pomoč pri negi. 

Hvala in Bog povrni gospodu župniku Zdravku Žagarju za lepo 
pogrebno sveto mašo in dolgoletno redno prinašanje sv. zakramenta 
na dom. Posebna zahvala tudi somaševalcem: p. Andreju Bendi za 
besede ob pridigi, g. Marku Koširju, g. Milanu Preglju, p. Milanu 
Bizantu in p. Dragu Lavriču. 

Hvala pogrebni službi, pevcem in nosačem. 
Prav lepa hvala tudi vsem zaposlenim v Bolnišnici Topolšica za 

zdravljenje, nego in razumevanje ob težkem času.  
Posebna zahvala pa nenazadnje tudi vsem sorodnikom, sosedom, 

številnim znancem in prijateljem, ki ste nam v zadnjih dneh in ob 
pogrebu izražali podporo, bližino in sožalje.

Vsi njeni. 
Marec 2018

Marija Kočar, Moste 22, stara 87 let
Milka Obrulec, Moste 63, stara 93 let
Ciril Kos, Klanec 35 A, star 85 let

Ljudje se čedalje bolj zavedamo, kako zelo velika odgovornost je 
skrb za psa. Število lastnikov, ki se o pravilni negi in vzgoji teme-
ljito podučijo je v porastu. Kljub doslednosti pa lahko včasih pride 
do napačnih predstav o tem, kaj je za štirinožne prijatelje koristno 
in kaj ne.

Ena največjih zmot 
je, da pes, ki živi zu-
naj, ne potrebuje 
našega časa in to-
pline!

1. Psa pozimi ne 
zebe

Različne pasme 
psov različno reagira-
jo na mraz in na vro-
čino. Da je psom treba 
poleti zagotoviti 
ustrezno senco, je ja-
sno že vsem lastnikom 
psov, vendar pa neka-
teri še vedno verjame-
jo, da pozimi psov 

zaradi njihovega kožuha ne zebe. Na mraz so posebej občutljivi tisti psi, 
ki živijo v stanovanju in jih prav tako zebe, ko gredo ven na nizke tem-
perature.

Pes, ki je navajen življenja v stanovanju, se veliko bolje počuti, ko 
ima oblečen pasji plašček. O plaščku morate razmisliti predvsem tisti, ki 
ste lastniki kratkodlakih psov majhnih pasem.

2. Pes, ki živi zunaj, potrebuje le streho nad glavo
Tudi psi, ki večino časa preživijo zunaj, potrebujejo za udobje in za-

ščito proti mrazu več kot le streho nad glavo. Zagotoviti jim morate 
kakovostno pasjo uto, ki mora biti predvsem primerne velikosti. Vhod v 
uto lahko dodatno zaščitite s plastičnimi nihajnimi vrati.

Dodatno izolacijo boste dosegli s posebno prevleko za uto, ki va-
ruje pred močnim vetrom in pred nizkimi temperaturami. Psom ne 
pozabite namestiti tudi termo odeje ali debele pasje blazine, ki jo 
redno čistite in razkužujte s primernimi čistilnimi sredstvi za pasje 
blazine.

3. Pes je lahko na verigi
Psi, ki večino svojega življenja preživijo na borih nekaj metrih povr-

šine v okolici svoje ute, so slika iz preteklosti. Psi so družabna bitja in 
nikakor ne sodijo na verigo. Čeprav jih morda veriga ne poškoduje fi zič-
no, jim vsekakor škoduje v psihičnem smislu.

Vsak pes nujno potrebuje družbo ljudi, drugih psov in predvsem veli-
ko dolgih in aktivnih sprehodov!Vir: http://www.dominvrt.si

Foto: Tukano

Tri največje zmote o psih

Vse bolj podobni folkloristom
Pa ne mislim tiste plesalke in plesalce iz komendskega društva 
upokojencev oziroma tiste, ki so med sejmom v soboto plesali iz 
folklorne skupine Sava v glasbenem šotoru. Ne, mislim tiste, ki so 
primerljivi s tistimi iz »štajerske ikebane«.

Ja, spori, je zapisano v uradnem poročilu. Jaz bi rekel kar »špeter«; in 
to 5. 2. v družinskem okolju v Suhadolah,14. in 22. pa v podobnem 
okolju dvakrat v Mostah. Precej korajžen pa je bil 5. 2. NN motorist, ki 
je žalil občanko v Mostah.  

Še večji križ pa je z avtomobili. Dvakrat se je zgodilo. Najprej 9. 2. 
na cesti Moste-Brnik (izven Nasovč), drugič pa 19. 2. v križišču Pri 
Kralju. Obakrat nesreča in obakrat je moral povzročitelj »bežati«.  
Dvakrat (1. 2.) na parkirišču na Glavarjevi in 27. 2. na parkirišču za 
Osnovo šolo Komenda. Obakrat je prišlo do materialne škode. Ne, ni šlo 
za to, da nimate na hrbtu oči, ampak za neuporabo ogledal.

Sicer pa smo imeli še tri drugačne dogodke. 6. 2. je bil vlom v hišo v 
Komendi. S 16. na 17. 2. je nekdo v Mostah mislil, da je v komisijski 
trgovini, kjer izposojajo registrske tablice. 22. 2. pa je v Suhadolah zapel 
rdeč petelin.

- aže 
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INTI MAČEK državna prvakinja v stan-
dardnem in pospešenem šahu v kategoriji 
deklic do 8 let.

DRŽAVNO PRVENSTVO MLADIH V 
STANDARDNEM ŠAHU - Državno šaho-
vsko prvenstvo mladih je bilo v Portorožu od 
24. 2. 2018 do 2. 3. 2018. Na tekmovanju je 
nastopilo 11 mladih igralk in igralcev - članov 
Šahovskega kluba Komenda. Mlada Inti MA-
ČEK, članica Šahovskega kluba Komenda, je 
postala državna prvakinja v standardnem šahu 
v kategoriji deklic do 8 let. Uspeh je dopolnila 
Klara VIDMAR z osvojitvijo 3. mesta v kate-
goriji deklet do 16 let. Osvojili smo še nekaj 
lepih mest in sicer: 4. mesto Ajda Lapanje v 
skupini deklic do 12 let, 5. mesto Katarina 

Šahovske novice
Mazzini v kategoriji deklet do 16 let, 9. mesto 
Jernej Zidar in 11. mesto Jure Žličar v katego-
riji dečkov do 12 let.

DRŽAVNO PRVENSTVO MLADIH V 
POSPEŠENEM ŠAHU - Državno šahovsko 
prvenstvo mladih v pospešenem šahu je bilo v 
Portorožu 3. 3. 2018. Mlada Inti MAČEK, 
članica Šahovskega kluba Komenda je postala 
državna prvakinja v pospešenem šahu v kate-
goriji deklic do 8 let, tako je v enem tednu 
osvojila dva državna naslova. Uspeh sta dopol-
nila Klara VIDMAR z osvojitvijo 3. mesta v 
kategoriji deklet do 16 let in Teo CIMPER-
MAN z osvojitvijo 3. mesta v kategoriji dečkov 
do 12 let. Osvojili smo še nekaj lepih mest in 
sicer: 4. mesto Maj Markošek v skupini fantov 
do 18 let, 5. mesto Katarina Mazzini v katego-
riji deklet do 16 let, 10. mesto Ajda Lapanje v 
kategoriji deklic do 12 let.

MLADINSKI ŠAHOVSKI TURNIR 
LARS & SVEN LJUBLJANA OPEN - Tek-
movanje v organizaciji ŠK Komenda in v so-
delovanju s ŠK Ljubljana je bilo 10. marca 
2018 v športni dvorani Kašelj v Ljubljani. Ča-
stni pokrovitelj turnirja je predsednik Republi-
ke Slovenije Borut Pahor.

V skupini mladincev do 20 let je nastopilo 
76 igralcev. Zmagal je Jan ŠUBELJ (ŠK Ža-
lec). Sledita: David Brinovec (ŠK Žalec) in 
Teo Tomulič (ŠD Krka Novo mesto). Naši 
igralci so osvojili: 4. mesto Maj Markošek, 13. 
mesto Klara Vidmar, 21. mesto Katarina Maz-
zini, 37. mesto Jernej Zidar, 38. mesto Gal 
Založnik, itd.

V skupini najmlajših do 10 let je nastopilo 
102 igralk in igralcev. Zmagal je Gašper 
DREVENŠEK (ŽŠK Maribor), 2. mesto je 

Državno prvenstvo mladi 2018 - Inti Maček 1. 
mesto v standardnem šahu.

Državno prvenstvo mladi 2018 - Klara Vidmar 
3. mesto v standardnem šahu.

Državno prvenstvo mladi 2018 - zmagovalke 
do 8 let Ema Gregorič, Inti Maček, Sofi a Ti-
magina.

Državno prvenstvo mladi 2018 - zmagovalke 
do 16 Zla Urh, Nuša Hercog, Klara Vidmar.

Državno prvenstvo mladih v pospešenem šahu 
2018 - Inti Maček.

Državno prvenstvo mladih v pospešenem, ša-
hu 2018 - Klara Vidmar.

Državno prvenstvo mladih v pospešenem šahu 
2018 - Teo Cimperman.

Državno prvenstvo mladih v pospešenem šahu 
2018 - zmagovalci do 10 let Liam Lugarič, Val 
Kotnik, Teo Cimperman.

Državno prvenstvo mladih v pospešenem šahu 
2018 - zmagovalke do 8 let Nuša Nisa Šertelj, 
Inti Maček, Veronika Vsilenko.

Državno prvenstvo mladih v pospešenem šahu 
2018 - zmagovalke do 16 let Nuša Hercog, 
Zala Urh, Klara Vidmar
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6. turnir mladih 2017-2018 - zmagovalci Denis 
Vah, Vesna Mihelič, Gal Založnik.

7. turnir mladih 2017-2018 - zmagovalci Vesna 
Mihelič, Jan Marn, Denis Vah.

Ljubljana Open - zmagovalci pri mladincih 
David Brunovec, Ivana HreščaK, Jan Šubelj, 
Teo Tomulič.

Ljubljana Open - zmagovalci pri najmlajših La-
na Seič, Kristjan Plevnik, Gašper Kodrič, Teja 
Guid.

osvojil Kristjan Kodrič Plevnik (ŠK Triglav 
Krško), 3. mesto je osvojila Taj Guid (ŠK 
Ljubljana). Naši igralci so osvojili: 8. mesto 
Bine Markošek, 9. mesto Pavle Đokić, 13. 

mesto Tero Cimperman, 20. mesto Patrik Zu-
pančič, 27. mesto Stanko Perme, itd.

5. MEMORIAL VESNE ROŽIČ IN 16 IG 
OPEN 2018 - Tekmovanje je bilo 17. marca 
2018 na Igu. V konkurenci 151 igralk in igral-
cev je zmagal Jure Borišek (ŽŠK Maribor). 
Naši igralci so osvojili 23. mesto Jan Gantar, 
25. mesto Tilen Lučovnik, 27. mesto Blaž De-
bevec, 45. mesto Jernej Zidar, 48. mesto Klara 
Vidmar, 57. mesto Katarina Mazzini, 81. mesto 
Teo Cimerman, itd.

6. TURNIR MLADIH 2017/2018 na 
osnovni šoli Vič v Ljubljani v petek, 16. 2. 
2018. Zmagala je Vesna Mihelič. Osvojili 
smo: 3. mesto Gal Založnik, 8. mesto Jernej 
Zidar, 14. mesto Pavle Đokić, 17. mesto Maj 
Koderman, 19. mesto Jaka Tavčar, 25. mesto 
Ajda Lapanje, 29. mesto Urban Prevc. 

7. TURNIR MLADIH 2017/2018 na 
osnovni šoli Nove Jarše v Ljubljani, v petek, 
16. 3. 2018. Zmagal je Jan Marn. Osvojili 
smo 6. mesto Jure Žličar, 8. mesto Gal Zalo-
žnik, 10. mesto Teo Cimperman, 11. mesto 
Katarina Mazzini, 14. mesto Jernej Zidar, 15. 
mesto Jaka Tavčar, 17. mesto Martin Perme, 
19. mesto Pavle Đokić, 22. mesto Maj Koder-
man, 23. mesto Inti Maček, 25. mesto Bine 
Markošek, 30. mesto Ajda Lapanje, 37. mesto 
Stanko Perme.

2. TURNIR NAJMLAJŠIH 2018 na 
osnovni šoli Kolezija v Ljubljani v torek, 13. 2. 
2018. Osvojili smo 1. mesto Pavle Đokić, 4. 
mesto Stanko Perme, 5. mesto Teo Cimperman, 

Dogajanje v vrtcu Mehurčki
Mesec februar smo začeli s kul-
turnim tednom. Dejavnosti po 
oddelkih so bile raznolike in zani-
mive: obisk knjižnice Komenda, 
lutkovne predstave, spoznavanje 
različne vrste književnosti, izde-
lava lutk, različno likovno ustvar-
janje,…. Najstarejša oddelka sta 
obiskala Kranj in si ogledala Pre-
šernov spomenik in spoznavala 
njegova dela in življenje.

Februar je tudi čas pusta in z 
njim povezanih običajev, norčij in 
zabave. Tako otroci kot zaposleni 
so si ta dan nadeli različne maske 

in se poveselili, zaplesali in posladkali s krofi . 
Najmlajši pa so se ta mesec zagotovo najbolj razveselili snega, ki ga 

je bilo končno dovolj za različno igro na snegu. Tako smo veliko časa 
preživeli zunaj ob zabavnih, zanimivih in sproščenih gibalnih aktivno-
stih kot so dričanje po snegu, kepanje, lovljenje, izdelava snežaka,….

Pomlad pa je že potrkala na 
vrata. Zato smo se v nedeljo, 
11. 3. 2018, zbrali ob ribniku 
Križ, kjer smo spustili gre-
gorčke v vodo in tako pregna-
li temo. 

Ob tem pa se najlepše za-
hvaljujemo za podporo sve-
čarstvu Perne. 

Karate klub Komenda 
Štiri zmage na regijskem tekmovanju Sankukai 
karateja v Kamniku

Takoj po zimskih počitnicah, v soboto, 3. marca 2018, so naši karateisti 
na regijskem tekmovanju pokazali dobro športno formo. 52 tekmovalk 
in tekmovalcev iz Cerkelj, Kamnika in Komende je moči pomerilo na 
OŠ Toma Brejca v Kamniku, kjer so tekmovali v borbah, katah in ippon 
kumiteju (borbena vaja).

Tekmovalo se je v 15. kategorijah, ki so bile oblikovane glede na 
starost in težo udeležencev. Člani in članice domačega Karate kluba 
Komenda so se odlično izkazali.  

V kategoriji dečkov starih med 9 in 12 let (6. in 5. kyu, do 40 kg) se 
je odlično boril Samo Komatar, na koncu je premagal vseh 9 tekmecev 
in zmagal. V isti starostni skupini, vendar v drugi težavnosti, sta prav 
tako v borbah zmagala Jurij Matija Lisec (6. in 5. kyu, nad 40 kg) in 
Jaka Kovač (3. in 2. kyu, ABS).

V kategoriji starejših deklic med 12 in 15 let (ABS) se je z nasprotni-
cami pogumno pomerila Kaja Zupančič, premagala 5 tekmic in se na 
koncu veselila zmage in doseženega prvega mesta. Kasneje je osvojila 
še drugo mesto za uspešno izvedeno kato. 

Kato je v kategoriji deklic med 9 in 12 let (ABS) uspešno prikazala 
tudi Lara Zupančič in se med desetimi tekmovalkami uvrstila na 5. 
mesto. 

Čestitamo vsem, še posebej tistim uvrščenim na prva štiri mesta v 
svoji kategoriji, ki so se uvrstili naprej na Sankukai državni turnir za 
otroke, ki bo v soboto,  7. aprila 2018 , v Grosuplju. 

Že sedaj vas vse prijazno vabimo, da se nam pridružite pri navijanju, 
našim mladim borkam in borcem pa želimo uspešno športno udejstvo-
vanje.

Alenka Pintar

8. mesto Inti Maček, 9. mesto Bine Markošek, 
38. mesto Aneja Lapanje.

Franc POGLAJEN
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Zaposlimo sodelavca za razvoz kruha.
Potreben je vozniški izpit B kategorije.

PEKARNA HROVAT, D.O.O.
Kranjska pot 3, 1218 Komenda

tel.: 041-55-11-84 ali 041-71-36-21

Uspešen na gorskih tekih
O uspehih gorskega tekača Bojana 
Galina iz Suhadol ste lani že lahko 
brali v Aplenci. Sicer pa je lani Bojan 
tekmoval v kamniškem, gorenjskem, 
primorskem in slovenskem pokalnem 
tekmovanju v gorskih tekih v kategori-
ji starejših veteranov. To so tekmovalci, 
ki so že srečali Abrahama, zato nekate-
ri že težko najdejo motivacijo. 

Lani je nastopil na 29 tekmah. V ka-
mniškem pokalu je bilo na sporedu pet tekem, od katerih so v skupni 
seštevek štele štiri prireditve. Bojan je na koncu osvojil tretje mesto, kar 
je velika motivacija za novo sezono. V gorenjskem pokalu Moj planet je 
nastopil samo na štirih tekih in je kljub temu med 224 tekmovalci 
osvojil 34. mesto. Slovenski pokal je končal tik pod stopničkami na 
četrtem mestu. Dosežek ima še posebno vrednost, ker sodi med najsta-
rejše tekače, kljub temu pa mu motivacije ne manjka in lahko se nadeja-
mo še več dobrih uvrstitev. Med najboljšimi nastopi omenimo tek na 
Krvavec (4. mesto), Šmarna Gora (9. mesto) in Češnjiški tek (4. mesto). 
V okviru ljubljanskega maratona je nastopil tudi na desetki in osvojil 
137. mesto. Odličen rezultat je tudi 3. mesto na teku na Črno Prst, ki je 
štela za primorski pokal.

Po uspešni sezoni pa časa za počitek ne bo kaj dosti, ker namerava ju-
nija letos nastopiti na veteranskem svetovnem prvenstvu na Ratitovec. 

Peter Pibernik
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NAPOVEDNIK
dogajanj aprila 2018

NAPOVEDNIK

DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
Avtobusni izlet: 12. april 2018 - kopalni izlet v BIO Terme Mala Nede-
lja in ogled okolice. Odhod ob 7.00 iz Komende.
7-dnevne počitnice na morju od 7. 9. do11. 9. 2018 v hotelu Donet v 
Zadru. Prijave že sprejema vodja izletov Marija Špehonja – telefon 031 
405 303 in poverjeniki po vaseh.
Pohodniška sekcija - 6. april 2018 - pohod na sv. Primož. Odhod izpred 
trgovine TUŠ v Mostah ob 8.30.
14. april 2018 - Maistrov pohod - zbirno mesto bo na Trgu talcev v 
Kamniku ob 7.45.
21. april 2018 - Pohod do Mlinčkov. Zberemo se pri cerkvi v Suhadolah 
ob 8.30.
Pikado sekcija - Prvenstvo PZDU Gorenjske bo v prostorih Teniškega 
kluba Komenda.
Šola za zdravo življenje - Vabljeni vsi, ki želijo v prijetnem druženju 
in telovadbi osmisliti čas druge pubertete. Vadba je vsak ponedeljek in 
četrtek od 7.30 do 8.00 pri Lovskem domu na Križu.
Kolesarska sekcija- 21. april 2018 - Suhadole - srečanje pri Mlinčkih. 
Zbor ob 8.30.
Plavanje - Vodja Filip Železnik bo organiziral skupno vadbo v Kranju, 
če bo dovolj prijav. Vstopnina je ugodna za upokojence ob določenih 
urah.
Prstomet - Treningi so vsak torek ob 17. uri v prostorih Turističnega 
društva Komenda na Gori (domačija Koželj). Prostor je pokrit in trenin-
gi so ob vsakem vremenu. Vodja Filip Železnik telefon 031 398 658
Folklorna sekcija - Nastopili bodo na Območni reviji folklornih skupin 
JSKD.
Mešani pevski zbor - 21. aprila 2018 nastop v Kamniku na reviji pev-
skih zborov PZDU Gorenjske.

26. aprila 2018 v Avstriji - V Vrbi na povabilo slovenskega DU ob nji-
hovi 60- letnici.
Šah - igralni dnevi so vsak ponedeljek po 17. uri v društvenih prostorih 
na Glavarjevi 104. Vsak prvi ponedeljek v mesecu je turnir v pospeše-
nem šahu. Vodja sekcije Anton Trebušak: 01 8342 154. 
TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
Predstavitev KOMENDE 30. aprila v Arboretumu (kulinarika, med).
Tržnica bo vsako soboto.
Ekskurzija 27. do 29. aprila
Vzdrževalna dela na Koželjevi domačiji in 7. aprila Čistilna akcija
DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, 031 379 891, mravljisce@gmail.com, 
www.mravljisce.com
ČIRE ČARE za najmlajše – Vsako soboto, od 10.00 do 12.00, v 
Mravljišču potekajo raznovrstne ustvarjalne delavnice za otroke od 4 do 
10 let. 
7. april 2018 ŠOLSKA VESELICA, delavnica odpade
14. april 2018 PRIŠLA JE POMLAD pomladni kolaž
21. april 2018 POMLADANSKO ČIŠČENJE kako si uredim svojo 
sobo
27. april 2018 počitnice delavnica odpade
PETKOVE KUHARIJE za osnovnošolce 
V petek, 2. februarja 2018, pričnemo z novo sezono »Petkovih ku-
harij«, ki bo potekala vsak petek od 18. do 20. ure. Otroci od 8 do 12 
let ustvarjajo v kuharski delavnici, ki poteka v Mravljišču. Obvezne so 
predhodne prijave do zapolnitve mest na mravljisce@gmail.com , 
dodatne informacije na 031/379 891.
LOKOSTRELSTVO – za otroke, mladino in odrasle, vsak četrtek v 
športni dvorani. Vabljeni otroci in odrasli.
Otroci od 17.00 do 18.30
Odrasli od 18.30 do 20.00
Več informacij o dogajanju v Mravljišču najdete na naši spletni strani 
www.mravljisce.com, lahko pa nam pišete na mravljisce@gmail.com.
KJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK
Torek, 3. 4., ob 19. uri v dvorani knjižnice 
ENAJSTA ŠOLA O ANTIKI: Antična Fortuna in Ahelajev rog izobilja
V tretjem ciklu predavanj o antiki bo o Ahelajevem banketu predavala 
arheologinja in muzeologinja ddr. Verena Perko, o starem mestnem je-
dru Kranja bo predaval arheolog dr. Rafko Urankar, slovensko ljudsko 
pravljico Indija Koromandija pa bo prebrala mag. Breda Podbrežnik 
Vukmir.
Ponedeljek, 9. 4., ob 19. uri v dvorani knjižnice
KAMNIŠKE PODOBE: digitalizirana zbirka razglednic
V okviru kamniškega občinskega praznika bo v Knjižnici Franceta Ba-
lantiča Kamnik potekala predstavitev na novo urejene in digitalizirane 
zbirke razglednic iz knjižnične domoznanske zbirke. Zbirka hrani tudi 
dragocene razglednice z območja današnje občine Komenda. Na pred-
stavitvi nam bo ob razglednicah spregovorila dr. Marjanca Klobčar.
Torek, 10. 4. ob 17. uri v dvorani knjižnice
Predstavitev knjige pravljic Matica Slapšaka z naslovom Zvezdne 
pravljice 
Matic Slapšak je po skoraj 100 objavljenih pravljicah v različnih revijah 
dočakal tudi izid knjižnega prvenca Zvezdne pravljice, v katerem je 
zbral 20 pravljic. Za izvirne ilustracije je poskrbela mlada ustvarjalka 
Klara Lapanja. Avtor se v pravljicah loteva zelo različnih tem - spopa-
danja s strahovi, varovanja okolja, globalnim segrevanjem in onesnaže-
vanjem, uresničevanjem sanj, sanjskim svetom in fantazijskimi dogodi-
vščinami ter borbo dobrega proti zlemu. Zbirka pravljic, ki si jo bodo 
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otroci želeli poslušati znova in znova, po njih pa bodo radi posegli tudi 
starši. Knjigo bo predstavil avtor. 
Sreda, 11. 4., ob 19. uri v dvorani knjižnice
Potopisno predavanje: Kuba - Tam, kjer se je rodila salsa
Tri prijateljice so v enem mesecu prepotovale dobršen del Kube, kjer so 
spoznale kubansko kulturo: salso, tradicionalno hrano ter doživele pravi 
utrip Kube. Prevažale so se s starimi ameriškimi avtomobili, jahale ko-
nje ter živele življenje brez interneta. Kuba sicer na vsakem koraku po-
nuja presenečenje, prijetno je, če ji dovoliš, da te nauči kaj novega. Pre-
davala bo Sara Drolc.
Sreda, 18. 4., ob 19. uri v Krajevni knjižnici Komenda 
Potopisno predavanje: Avstralija – Avanturistično popotovanje z 
avtodomom 
Spoznali bomo avstralski »outback«, ki je največje in hkrati najbolj pra-
zno območje Avstralije, to je nasprotje poseljenih območij, tam ni mest 
ali drugih znakov civilizacije. Pot se pričenja v čudovitem Sydneyu, na-
daljuje pa s puščavsko, 8000 km dolgo pustolovščino po zahodni obali, 
kjer so rudniki dragocenih kovin, divje kamele, kenguruji, živina, cestni 
vlaki in Aborigini. Sveti gori Uluru in Kata Tjuta sta rdeča osamelca 
sredi puščave. Plavanje v čudovitih neposeljenih zalivih z belo peščeno 
plažo in koralnim grebenom, polet z majhnim letalom nad zalivi in klifi  

Coral Baya, srečanja z divjimi kamelami, koalami, kenguruji, emuji, 
ogromnimi ptiči, barvnimi papigami in kuščarji – to je divja Avstralija, ki 
jo spoznajo le redki. Predavala bo Andreja Avberšek.
Torek, 24. 4., ob 19. uri v dvorani knjižnice 
Slovenologija – Pogovorni večer z dr. Noachom Charneyjem: Kava 
in pokušina 
Tokratni gostje bodo Katja in Omar Escobar ter skupina Črna zrna. 
Vrhničanka Katja in Honduračan Omar Escobar imata na Vrhniki svojo 
pražarno kave. Člani skupine Črna zrna pa nam bodo ob pokušanju 
različnih eksotičnih kav dokazali, da v svetu kav obstaja še kaj več kot 
jutranja skodelica Barcaff e-ja.

Finale odbojkarske lige 
Po osmih mesecih intenzivnih bojev, smo končno prišli do ducata 
ekip, ki se bodo na zaključnem turnirju Certi.si odbojkarske lige 
2017/2018 pomerile za naslov prvaka. 

Zaključni turnir, ki bo v soboto, 7.4., od 10.45 naprej v Športni 
dvorani Komenda, se igra po sistemu dvojne eliminacije na vseh treh 
igriščih. Tekmi za tretje in prvo mesto, ob 19.45 in 20.45, pa bosta 
odigrani na centralnem igrišču in ob bučnem navijanju zvestih navi-
jačev. Vabljeni k ogledu.

Društvo prijateljev športa, www.drustvo-dps.si

NOGOMETNI KLUB KOMENDA
Aprila ima nogometno mnoštvo NK Komenda zaradi 
vremena zgoščen urnik.
SOBOTA, 7. aprila 2018, ob 16.30
NK KOMENDA: NK ŠOBEC LESCE 
SREDA, 11. aprila 2018, ob 16.30
NK KOMENDA : NK ARNE TABOR 
NEDELJA, 15. aprila 2018, ob 17.00
NK KOMENDA : NK IVANČNA GORICA 
SOBOTA, 21. aprila 2018, ob 17.00 
NK KOMENDA : NK JESENICE 
SREDA, 25. aprila 2018, ob 17.00
NK KOMENDA : NK BRINJE

Turistično društvo Komenda v sodelovanju s krajevnim odborom 
»Očistimo Slovenijo«, ter občino Komenda vabi na čistilno akcijo, 
ki jo bomo izvedli v soboto, 7. 4. 2018, po celi občini Komenda med 
8. in 12. uro.  

V soboto, 7. 4., bodo po glavnih krajih v občini pripravljena tudi 
zbirna mesta (zabojniki), kamor boste lahko odlagali ZBRANE OD-
PADKE V OKVIRU ČISTILNE AKCIJE !

V ZABOJNIKE NA ZBIRNIH MESTIH NE ODLAGAJTE 
DOMAČIH GOSPODINJSKIH ODPADKOV 

PO SPOMLADANSKEM ČIŠČENJU! 

Na dan akcije, s seboj prinesite rabljene večje stare vreče, v katere 
bomo zbirali odpadke, na zbirnih mestih, pa bodo koordinatorji, 
ki bodo usmerjali udeležence, podeljevali rokavice in dodatne 
vrečke med 8. in 9. uro.

Nevarnih odpadkov (salonitke, igle, kemikalije,…) ne pobirajte in 
ne premeščajte, za te obveščajte koordinatorje, ki bodo poskrbeli za 
odvoz!

Po končani akciji med 13. in 15. uro bo na Koželjevi domačiji,  
Gora 5, zaključek in malica za udeležence. 

Akcija bo ob vsakem vremenu. Zbirna in vpisna mesta, ter 
kontakt koordinatorjev na zadnji strani tega letaka!

ČISTILNA AKCIJA KOMENDA 2018
Vabljeni vsi, ki vam ni vseeno, kakšen je naš kraj!

Zbirna  mesta in koordinatorji:

Križ-gasilni dom: zbirno mesto+zabojnik 
- Nataša Prezelj, tel.: 041 971 574

Križ-lovski dom: zbirno mesto - Miha Žnidar, tel.: 031 890 109

Gora: zbirno mesto+zabojnik- Urban Jeraj, tel.: 051 367 346

Žeje in Moste: zbirno mesto Moste gasilni dom+zabojnik - Irena 
Skok, tel.: 041 386 371

Suhadole-ekološki otok: zbirno mesto+zabojnik - Miha Repnik,tel.: 
051 675 560

Mlaka,Gmajnica-Tera: zbirno mesto+zabojnik - Helene Drolc, tel.: 
041 589 785, Boris Hafner, tel. 031 878 311

Podboršt-planinski dom: zbirno mesto+zabojnik - Rajko Rekano-
vič, tel.: 051 313 050

Klanec, Potok, Nasovče, Breg: zbirno mesto Breg- ekološki 
otok+zabojnik - Franc Petrič, tel.: 040 365 080

Komenda- pred športno dvorano: zbirno mesto+zabojnik šolska 
pot -Vid Koritnik , tel.: 051 688 705, Štefan Kern, tel.: 041 991 466

Komendska dobrava-pri spomeniku NOB: zbirno mesto - Milan 
Starovasnik, tel.: 041 685 576
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Ferjuc Cvetka s.p.
Pakiranje in prodaja naravne gline
 Gmajnica 124, 1218 Komenda
Delovni čas: vsak dan  od 8.00 do 18.00, 
sobota 8.00 do 14.00 
Telefon: 01 834 21 02

V Bolusu na Gmajnici v fi rmi Ferjuc Cvetka 
s.p. imajo glino za pitje, za obloge, za kopeli, 
imajo zobno kremo, mazila in mila.  

Janez Ferjuc, doma z Gmajnice pri Ko-
mendi, pove, da je glina poznana pri njih na 
domačiji že od 1950. leta. Da je zdravilna pa 
je vedel tudi pater Simon Ašič iz Stične. Ko 
sta se z Janezom seznanila, je bilo kmalu ja-
sno, da ima glina na tem območju tiste značil-
nosti in sestavine, ki jih je pater Ašič iskal. 

Sicer pa je znano na Komendskem, da gresta 
lončarstvo in glina skupaj; poleti polje, pozi-
mi pa lončarstvo. Tudi pečarji so vedeli in 
marsikje še vedno vedo zanjo. In tudi to, da je 
glina pod zemljo stara 7 milijonov let, da ži-
vljenje živali na zemlji ne bi preživelo, če ne 
bi bilo gline. Tudi Kleopatra je imela barve iz 
gline. 

Danes pa se ve, da glina pomirja.

Nagrade
1. nagrada izdelki v vrednosti 35,00 EUR   
2. nagrada izdelki v vrednosti 25 ,00 EUR 
3. nagrada izdelki v vrednosti 15,00 EUR

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo 
REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredni-
štvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda (tudi 
po mejlu: urednistvo.gok@komenda.si) DO 
VKLJUČNO 12. aprila 2018.   

Na kuverto ali po mejlu napišite ime, prii-
mek, naslov in Nagradna križanka.

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

Seznam nagrajencev Nagradne križanke Fri-
zerski STUDIO BLEŠČICA

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

Telefon 069 616 600. E: karlasitarahcin@
gmail.com

Nagrade
1. nagrada - Žensko striženje - MITJA 

MIHELČIČ, Mlaka 40 B, 1218 Komenda     
2. nagrada - Parmanentno lakiranje nohtov 

na roki - BARBARA PODJED, Gmajnica 
118, 1218 Komenda

3. nagrada - Moško striženje - EVA PRO-
ŠEK RAZPOTNIK, Tesovnikova 45, 1000 
Ljubljana

4. nagrada - Moško striženje - JASNA 
KALAN, Gmajnica 234, 1218  Komenda

Čestitamo. Nagrajenci nagrade na podlagi 
potrdila in osebnega dokumenta lahko uvelja-
vljajo v Frizerskem studiu Bleščica, Vopovlje 
8, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Več informa-
cij: telefon 069 616 600, e-pošta karlasitarah-
cin@gmail.com  spletna stran: blescica.si  

KRIŽANKA





Podjetje RAREC IN d.o.o. je mlado podjetje, ki se vse 
bolj uveljavlja na trgu enostavnih montažnih objektov, 
izdelanih po evropskih smernicah in standardu SIST EN 
13782:2015. V naši ekipi imamo izkušene cer  fi cirane 
varilce, kovinske konstrukcije pa so proizvedene po po-
stopkih SIST EN 1090-1 in SIST EN 1090-2. Naši inženirji in 
projektan   pa vam pomagajo pri uresničitvi vaših izven 
standardnih želja. Smo fl eksibilna in učinkovita ekipa. 

Sledimo novos  m in uporabljamo vgradne materiale, ki 
imajo poreklo v Sloveniji in njihova kakovost zadovoljuje 
vsem standardom. Pred časom smo pridobili nove proi-
zvodne prostore v Poslovni coni Komenda in tako uresni-
čujemo našo vizijo; bi   sodobni, uspešni in cenovno ugo-
dni dolgoročni poslovni partnerji. 

NAŠE STORITVE IN IZDELKI SO: 

IZDELAVA ZAČASNIH OBJEKTOV: 
- hitro montažne hale iz jekla 
- skladiščni šotori prekri   s PVC 

ponjavami v celo   ali delno 
(samo stranice)

- pokrita parkirišča
- šotori za kme  jstvo

KOVINSKE KONSTRUKCIJE 
PO NAROČILU: 
- nadstrešnice
- podes  
- ograje
- drsna vrata
- nadstrešnice za sme  
- izdelki po naročilu
- popravila kovinskih izdelkov

Sledimo novos  m in uporablja-
mo vgradne materiale, ki imajo 
poreklo v Sloveniji in njihova 
kakovost zadovoljuje vsem 
standardom. Pred časom smo 
pridobili nove proizvodne pro-
store v Poslovni coni Komen-
da in tako uresničujemo našo 
vizijo; bi   sodobni, uspešni in 
cenovno ugodni dolgoročni po-
slovni partnerji. 

SERVIS IN VZDRŽEVANJE: 
- vzdrževanje industrijskih 

objektov (popravila, 
dodelave, interventni posegi) 

- servisiranje transportne 
opreme, visoko regalnih dvigal

- varjenje po postopkih ; MIG, 
MAG in TIG

Poslovna cona Žeje pri Komendi,
Pod bori 2, 1218 Komenda

051 631 093
info@rarec.si


