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Glasilo občine Komenda 8-9/2018

Četrtkova 27. redna seja Občinskega sveta Komenda, 20. septembra
2018, je bila nekako posebna. Ne toliko zaradi dnevnega reda s kar 16
točkami, tudi ne zaradi sprejetja dveh občinskih proračunov za leti 2019
in 2020. Pravzaprav je bilo morda še najmanj pomembno ogledalo, kako
se vključujemo v javne razprave o večkrat pomembnih vprašanjih in
tudi glede uresničevanja v nekem trenutku morda za nekaj časa odloženih del. Ja, je pač tako.
Vse omenjeno in še več je bilo na seji. Posebna pa je bika tokratna
seja, ker je bila delovna in zaradi iztekajočega se mandata sestava tega
Občinskega sveta nazadnje tudi lepo slovesna. Župan se je vsem svetnikom zahvalil za štiriletno delo s spominkom na zaupanje, ki so jim ga
pred štirimi leti z izvolitvijo za Občinski svet dali občani.

Na zahvalo tudi ni pozabil podžupan Igor Štebe, ki se je zahvalil
Stanislavu Poglajnu za njegovo županovanje.
In potem?
Povabilo v Selanovo in Demšarjevo sobo na Glavarjevi 104. Poznani
sta nam obe sobi, ki sta na drugi strani hodnika, kjer so vedno seje Občinskega sveta. Tam pa sta nas tokrat pozdravila Marko Zadrgal in dr.
Marko Žerovnik in povedala, da vsem občanom Občine Komenda poklanjata darilo z vsemi spomini in deli v obeh sobah. Še posebej sta se
zahvalila županu in direktorici mag. Majdi Ravnikar, da je v tem mandatu postala soseda Selanovi sobi tudi soba Viktorijana Demšarja.
Ob spominski zahvali obema Markoma je župan Stanislav Poglajen
poudaril, da so vrata obeh sob odprta vsem, ki pridejo v Komendo in v
stavbo Petra Pavla Glavarja. Bilo je svečano in lepo za iztekajoče se
štiriletno obdobje delovanja Občine Komenda!
Andrej Žalar

Najtežje gasilsko tekmovanje
Drugo vikend v septembru (8. in 9.) je bilo v Radovljici najtežje gasilsko
tekmovanje na svetu - Fireﬁghter Combat Challange. V soboto so se
operativni gasilci iz PGD Moste pomerili v kategoriji »posamično« v
premagovanju ovir v popolni gasilski opravi z masko na obrazu, kar že

tako težke pogoje še bolj oteži. V nedeljo pa je bilo tekmovanje dvojic
v štafeti. Na tekmovanju sta bila zelo uspešna Žan Koncilija, 2. mesto v
državnem tekmovanju, in Žan Koncilija ter Gal Zevnik, 3. mesto v štafeti. Čestitke Žanu in Galu.
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Za osemdeset oziroma točno 79 najmlajših občanov Občine Komenda
je bil ponedeljek, 3. septembra, prvi šolski dan in začetek bodočega
devetletnega nabiranja znanja. V Osnovni šoli v Mostah so se sredi dopoldneva zbrali najmlajši in skupaj z njimi prvi dan seveda tudi starši.
Malo manj mladi s prejšnjega šolskega leta, ki so se še pred poletnimi
počitnicami dogovorili, kako bodo jeseni pozdravili nove sošolke in sošolce, so jim pripravili lep program iz začetkov nabiranja znanja v šoli in
s prikazom, kakšen urnik jih čaka. Nagovorili sta najmlajše tudi ravnateljica Osnovne šole Komenda Moste Mira Rek in njena pomočnica v šoli
v Mostah Bernarda Hozjan. Zaželeli sta jim lepo in prijazno počutje pri
učenju in nabiranju znanja. Srečno in prijetno dogajanje na začetku njihove devetletne življenjske poti v občini Komenda pa jim je zaradi zadrža-

JOŽEF SUŠNIK: MESEC POŽARNE
VARNOSTI IN VOLITVE

nosti župana Občine Stanislava Poglajna zaželel podžupan Igor Štebe.
Šolsko leto pa je letos sicer pomenilo konec počitnic za kar 745 mladih občank in občanov Občine Komenda in že precej prej tudi za dobro
stotnijo odgovornih (učiteljic-učiteljev) za učenje in njihovo znanje.
Skratka, začelo se je leto, ko se v občini razmišlja tudi o izgradnji nove
telovadnice pri šoli v Mostah.
A. Ž.

Sodelovanje in zato tudi uspehi

Pred bližnjim Oktobrom - mesecem požarne varnosti se končuje tudi
štiri letni mandat delovanja izvoljenih občinskih svetnikov v občini
Komenda. Jožef Sušnik s Križa je že nekaj let predsednik Gasilske
zveze Komenda z gasilskimi društvi Komenda, Križ in Moste pa tudi
občinski svetnik z županom Stanislavom Poglajnom.
Kako gleda na iztekajoče se obdobje in na gasilstvo v občini?
»Ocenjujem, da smo v občinskem svetu skupaj z občinsko upravo
delovali zelo dobro, čeprav vemo, da denarja ni nikdar na pretek. Je pa
nekaj. Ni več nasploh tistega: Mi smo naši, vi pa vaši. To je tisto dobro,
prijazno, ustvarjalno in značilno za sedanje iztekajoče obdobje .

Zahvala
Pesnik Tone Pavček je zapisal:
Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi.
Prav take ljudi sem jaz srečal na Občini v Komendi, ko sem se
namenil urediti spominsko sobo župniku Viktorijanu Demšarju,
edinemu raziskovalcu Petra Pavla Glavarja, ki je velik del življenja
posvetil temu velikemu rojaku. Ker sem na občini dobil vso podporo,
prav tako tudi pri vseh občinskih svetnikih, se jim javno zahvaljujem.
S tem so dokazali, kako prav sem imel, da se ohrani tako pomembna
zgodovina malteških vitezov - predvsem pa Petra Pavla Glavarja. Če
ne bi bilo Demšarja, te zgodovine ne bi poznali.
Še posebno se zahvaljujem direktorici občinske uprave magistri,
gospe Majdi Ravnikar, saj mi je bila vseskozi v veliko oporo pri
opremljanju spominske sobe. Še enkrat vsem in vsakemu posebej
iskrena hvala. S tem ste dokazali, da prijateljstvo in dobra volja ljudi
združujeta in jih pelje v lepšo prihodnost.
S spoštovanjem.
Marko Zadrgal

Prek 600 gasilcev ima
GZ skupaj v treh društvih.
V vseh treh so dejavni,
uspešni in lepo predstavljajo
gasilce in ime Komenda. V
Mostah tudi končujejo gradnjo novega gasilskega doma; povabil sem predsednika Gasilske zveze Slovenje,
da ga pride pogledat.
V tem mandatu ste bili
tudi občinski svetnik. Kaj
pa v prihodnjih štirih letih?
Kar nekaj Križanov in
tudi drugih občanov me je
že nagovorilo, da ne bi bilo
modro, če v občinskem
svetu ne bi bilo tudi Gasil- Jožef Sušnik
ske zveze. Ker pa sem član
liste TRN, sem se odločil, da bom kandidiral. In če bom izvoljen, se
bom zavzemal za spodbudno nadaljevanje in delovanje vseh treh društev; pa tudi za Križ, ki na primer na južnem delu še nima hidranta in se
voda pretaka še vedno po salonitnih ceveh. Pa tudi na severni strani
proti gozdu k hišam je cesta slaba; vsaj z mletim asfaltom bi jo veljalo
urediti.
In če bo izvoljen tudi sedanji župan, verjamem, da bomo dobro delali.
Res pa je, da je denarja vedno premalo. Vendar pa vem, da nas čakajo
skrb za starejše, kanalizacija, šport...
A. Ž.
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Le lepa beseda lepo mesto najde
Na Gmajnici in proti naselju Podboršt. - V presojo in razmislek novi sestavi. - Če takrat ne bi bilo tudi nekaj svetnikov, danes ne bi bilo treba
razkopavati cest.- Je tudi to predvolilno? - Tega si ne moremo in ne
smemo privoščiti. - Za kulturno dediščino razpisa že deset let ni bilo. Kot da nikogar ne zanima, kakšne predloge pripravljamo. - Krožišče pri
Vrtnariji Gašperlin in pri vhodu v Poslovno cono. - Usmerjevalne table za
kolesarje.
ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan.
Pravzaprav je bilo tudi to
poletje v občini nekako podobno lanskemu. Dela na
terenu so se dogajala kot lani, ko smo se med drugim
pripravljali na novo šolsko
leto v novih prostorih. Ob
volilnih oblikovanjih pa smo letos imeli celo izredno sejo občinskega
sveta. Čeprav se sliši, da se »na špici« v Mostah zadeva ne dogaja
tako, kot je bilo dogovorjeno na izredni seji, je v bližini lepo zrasel
nov gasilski dom mošanskih gasilcev. Izvedeli smo celo, da bomo
imeli, kot kaže, v Komendi vendarle tudi dom za starejše. Dobili
smo novo manjšinsko slovensko vlado, kjer se še vedno dogaja, po
oceni nam do sedaj nepoznana, »meteorologija«. Pa tudi v Občini
na terenu se veliko dogaja; presenetljivo - zakrpan (saniran) je celo
tisti del ceste v vas Breg z imenom »sama jama«. In za ime Komenda
so poskrbeli še kolesarji, orientacisti, šahisti... Torej je tudi to poletje
potrjevalo, da imamo res svojo občino?
Za dogajanja preko celega leta, ne samo preko poletja, je poskrbljeno,
deloma zato poskrbijo naši občani s prireditvami in udeležbami na tekmovanjih, deloma tudi občina z izvajanjem del. Ta dela so predvsem
najnujnejša dela in niso dela zaradi bližajočega datuma lokalnih volitev
(18.11.2018).

Na sejah odborov pred četrtkovo redno sejo Občinskega sveta (20.
9.), je bilo celo slišati oceno, da je urejanje ceste na Gmajnici uspeh,
ki je vreden celega mandata in še več. Na Podborštu pa so velika
(450m) protipoplavna dela na urejanju brežin potoka Pšata. Lahko
poveste kaj več?
Na tem delu javne lokalne ceste smo se odločili, da cestišče uredimo
tako, kot bi moralo biti izvedeno že pred desetletjem, a žal zaradi takšnih
in drugačnih razlogov tega nismo uspeli. Sočasno z obnovo in rekonstrukcijo cestišča bomo uredili tudi manjkajočo javno razsvetljavo,
uredili odvodnjavanje s cestišča in zgradili manjkajoči pločnik. Ob tem
moram poudariti, da je bilo potrebno vložiti kar nekaj napora da smo
zadevo uspešno izvedli. Ko pripravljam tale zapis, dejansko cesta še ni
dobila končne oblike (asfalta), a upam da do dneva, ko boste tole prebirali, bo tudi to postorjeno, vsaj tako zagotavlja izvajalec del. Kar nekaj
pogovorov in dogovorov smo morali izvesti, da zadeva poteka tako, kot
poteka. Poudariti moram, da le lepa beseda lepo mesto najde in da je
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potrebno mnogokrat sklepati tudi kompromise, vse v dobrobit občank in
občanov, za večjo varnost v prometu.
Proti naselju Podboršt pri Komendi pa koncesionar za vzdrževanje
vodotokov dela obsežna dela na vodotoku Pšate zaradi večje poplavne
varnosti. Ta prepotrebna dela so plod dobrega sodelovanja občine z izvajalcem ob znatni vsakoletni ﬁnančni pomoči iz proračuna za vzdrževanje in čiščenje vodotokov širom občine. Tudi državne inštitucije in
koncesionar so uvideli, da se občina zaveda poplavne nevarnosti in da
ni vseeno kakšni so naši vodotoki, zato tudi del sredstev v vsakem našem
proračunu namenjamo za čiščenje vodotokov. Za vzdrževalna dela, ki
trenutno potekajo, pa sama občina nima dovolj sredstev, a kot sem že
omenil, lepa beseda lepo mesto najde in po zagotovilih koncesionarja, s
tem odsekom ne bodo končali del na vodotokih v naši občini. Odsekov
za potrebno sanacijo in obnovo je še mnogo, in upam, da bodo kaj
kmalu nadaljevali z deli dolvodno po Pšati in na ostalih vodotokih.
Ko pa sem poslušal na zadnji seji Občinskega sveta razmišljanja v
razpravi o Pomoči na domu in ceni za občino, sem pomislil na september - mesec demence in strokovne razlage, kako ravnati s takšnim bolnikom te neozdravljive bolezni. Ali bi bila lahko pomoč na
domu dvakrat na teden po eno uro na primer branje Aplence (najinega pogovora v njej, reševanje križanke...) nekomu, ki recimo
slabo vidi. Vsi se staramo. Mar niso zdravstvo, šolstvo, varstvo,
kultura ... tista nadgradnja, ki nas lahko bogati v medsebojnem bivanju in zato terja posluh in red?
Pomoč na domu je ena od socialno varstvenih storitev, ki jo zagotavljajo lokalne skupnosti. Naša občina se je pred natanko 10 leti odločila
tudi za pomoč našim najstarejšim občankam in občanom, ki so takšne
pomoči potrebni. To humano delo na območju naše občine opravlja
Zavod Medgeneracijsko središče Komenda (ZMSK). Življenjska doba
se nam povečuje, povišuje se doba za pridobivanje pokojnine in s tem je
vedno manj možnosti, da starejši populaciji, ki potrebuje pomoč soljudi,
le-to nudijo domači, najbližji, sorodniki,…. Vedno več je dementnih
ljudi. Pomoč na domu je lahko tudi, kot ste omenili, branje. Res je, da se
proračunska sredstva, ki so namenjena tej dejavnosti, povišujejo iz leta
v leto, ker je tudi koristnikov te pomoči vedno več. V našem veljavnem
odloku o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev je
določeno, da uporabnik krije stroške v višini 30 %, razliko v višini 70 %
pa krije proračun občine. V presojo in razmislek novi sestavi občinskega
sveta po volitvah bi bilo potrebno podati morebitno drugačno delitev, ki
jo zakon dopušča. Je pa dejstvo, da uporabniki, ki svojega prispevka ﬁnančno ne zmorejo kriti, lahko na podlagi pridobljene odločbe s strani
Centra za socialno delo, koristijo pomoč v celotni višini. Pomoč na domu, z vsemi oblikami pomoči, predvsem z delom in oblikami, ki jo
omogoča in nudi ZMSK, je dodatna vrednota za naše občane.
Na zadnji seji občinskega sveta je bilo spet govora o odpadkih, o
morda celo potrebnem lastnem sežiganju(?), o kanalizaciji in o
skoraj milijonu evrov, ki ga Občina še vedno ni dobila za opravljeno
delo na komunalni infrastrukturi s kohezijskim denarjem. Če pomislim, da smo bili že pred precej leti priča celo zbiranju podpisov
in polemikam v zvezi z obema problemoma (kanalizacija in suhadolska jama), mi je nekako tuje, da danes v predvolilnih dogajanjih
že slišimo, česa občina ni naredila pa bi morala in kaj bi še morala
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že kdaj... Se strinjate, če bi našteto in še kaj (tudi prostorsko) naredili, se danes na to ne bi več (morda pomembno predvolilno) sklicevali za jutri?
V zadnjih tednih se v določenih krogih in socialnih omrežjih širijo
prispevki posameznikov o tem, da se občina v zadnjem obdobju nekako
ne razvija, da se kot je samo po sebi umevno gradi le kanalizacija in
posledično urejajo ceste le tam, kjer se je gradila kanalizacija. Res je, da
je bilo v zadnjem času največ sredstev in truda vloženega v izgradnjo
kanalizacije, ki bi lahko bila zgrajena in dokončana že pred desetimi
leti, če takrat nebi bilo nekaj oseb, tudi takratnih svetnikov, ki so nas s
svojo aktivnostjo med občankami in občani prisilili k razdrtju že podpisane pogodbe za izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Če pred desetletjem ne bi bilo te neljube akcije, nam danes ne bi bilo potrebno razkopavati cest in bi prosta sredstva proračuna lahko namenili na druge, za
občanke in občane bolj priljubljene in všečne segmente, tako pa... .
Predvidevam in menim, da je to le del obdobja, ki je pred nami – predvolilno obdobje.
Na zadnji seji občinskega sveta v četrtek sta bila sprejeta tudi občinska proračuna za prihodnje leto (2019) in leto 2020. Skoraj bi se
zaradi Komendske Dobrave zgodil pregovor, da vsaka šola nekaj
stane. A nazadnje se je (pravno) le izšlo - Sprejetje. In najbrž je tudi
prav. Ampak, kaj pa nas čaka v občini ob pogledu na oba proračuna
v prihodnjih dveh letih?
Kot je bilo predstavljeno že tudi na sami seji Občinskega sveta, namenjamo v prihajajočih dveh letih vsa razpoložljiva investicijska sredstva za
izgradnjo sekundarnih kanalizacijskih vodov po vaseh kjer tega še nimamo zgrajenega; Klanec, Breg pri Komendi, Nasovče in Potok. Brez
zgrajenega sekundarnega kanalizacijskega omrežja in 95-odstotne priključenosti objektov na javno kanalizacijsko omrežje do leta 2021, nam
grozi povračilo vseh prejetih kohezijskih sredstev, tudi prejeta sredstva za
nadgradnjo Centralne čistilne naprave v Domžalah. Pa ne samo naši občini, temveč vsem šestim občinam, ki sodelujemo v tem skupnem projektu.
Tega si ne moremo in ne smemo privoščiti, zato bo potrebno vse napore
usmeriti v to. Seveda bomo ob sami gradnji poskrbeli tudi za ostalo komunalno infrastrukturo na območjih, kjer bomo gradili. Za gradnjo sekundarnega voda na Potoku do Obrtne cone Potok je že objavljen javni
razpis, vendar ima odložilni pogoj, da se sama gradnja in podpis gradbene
pogodbe lahko prične šele po prejetju že založenih kohezijskih sredstev,
tako da se sama gradnja predvideva v začetku naslednjega leta.
Se kaj dogaja v okviru kulturne dediščine s pred časom že omenjano
obnovo Kulturnega doma Komenda?
Zavedamo se, da je stavba občine v slabem stanju in je potrebna njena
celovita sanacija, za katero je že pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje. Le sredstev za realizacijo nikakor ne moremo najti. Ni pa malo sredstev potrebnih za celovito obnovo. Morda pa bo tudi država našla kakšna
sredstva za obnove takšnih objektov in bodo objavili kakšen razpis za del
nepovratnih sredstev. Takšnega razpisa že vsaj deset let ni bilo.
Zanimivo je, da v javni razpravi o prostorskem načrtu, o občinskem
proračunu, športnem parku ni bilo nobenih pisnih mnenj in pripomb, razprava pred sprejetjem pa kaže na prostorsko okrnjen
bodoči športni park in vsebine, na opredelitev telovadnice... Kako si
to razlagate?
Priznam, da sem na odzive, bolje rečeno neodzive, kar malo razočaran. Na noben javni poziv občankam in občanom o kateremkoli predlogu, do sedaj nismo prejeli niti ene same pobude, pripombe, predloga, …
Imam občutek, kot da nas in vas nič ne zanima, kakšne predloge pripravljamo za našo skupno bodočnost, kako planiramo sredstva, kaj načrtujemo, ...
Bili so v zadnjem času tudi pogovori o Cesti Želodnik - Mengeš Moste -Vodice, o gorenjskih kolesarskih stezah,....?
V vezi velikega problema glede prometa, predvsem v križišču v Mostah, in novopredvidene državne ceste Želodnik – Vodice vam lahko
namenim le nekaj informacij, ker kaj dosti novosti žal ni. Sredi meseca
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je potekel rok za izbiro izvajalca gradbenih del manjkajočega dela kraka
obvoznice Mengeš od krožišča (rondoja) na kamniški cesti do ceste
Mengeš – Moste. Predvidena gradbena dela naj bi se pričela spomladi.
Na sestanku na Direkciji RS za infrastrukturo so nas seznanili, da projekt za izgradnjo obvoznice Vodice trenutno zamuja približno pol leta,
vendar upajo, da bodo del tega časa še lahko nadoknadili. Sama gradnja
te obvoznice pa je po trenutnem terminskem planu predvidena koncem
leta 2019 oziroma bolj verjetno v začetku leta 2020. Tako kot nam je
bilo že večkrat obljubljeno in zagotovljeno, da bodo s projektom kraka
med Vodicami in Mengšem, ki poteka po naši občini, nadaljevali. Zagotovljeno nam je, da bodo projekt ponovno novelirali, ker je od zadnjega
projekta preteklo že nekaj let in so se med tem časom določene zadeve
in zakonodaja spremenili in da bomo v tem postopku lahko tudi predlagali naše dopolnitve in želje, da ne rečem zahteve, kot sta krožišče
(rondo) pri Vrtnariji Gašperlin in pri vhodu v Poslovno cono. Koliko
bomo uspešni, pa ne morem predvidevati: Trudili se bomo za umestitev
obeh krožišč (rondojev) namesto klasičnih križišč.
Pred nedavnim je 24 gorenjskih in obljubljanskih občin z Ministrstvom za infrastrukturo podpisalo pogodbo o soﬁnanciranju projekta
Označevanja kolesarskega omrežja, na podlagi katerega bodo na območju naše občine postavljene usmerjevalne table za kolesarje in označevalne table z zanimivostmi ob tej trasi.

Županovo pojasnilo na nepodpisano pismo

Civilna iniciativa proti
hrupu zvonov
Naj za konec podam še svoje pojasnilo in mnenje, na prejeto pismo
Civilne iniciative za omejitev hrupa zvonov v Komendi. Nepodpisano pismo Civilne iniciative, ki smo ga prejeli s pošto 30. 8. 2018,
smo posredovali na pristojno ustanovo, to je Nadškoﬁja Ljubljana in
v vednost tudi našemu župniku. Nepodpisani iniciatorji so v pismu
zahtevali odgovor v »Uradnih objavah«, vendar se praviloma odgovarja prvopodpisanemu na zahtevi. Ker je bil dopis nepodpisan, odgovarjam v tej Aplenci – Glasilu občine Komenda. Odgovor je bil
ustno posredovan tudi na zadnji seji Občinskega sveta, ker je to pismo Civilne iniciative za omejitev hrupa zvonov v Komendi predstavil ostalim svetnikom svetnik SDS Aleš Marinko. Z Nadškoﬁje
Ljubljana so nas takoj po prejemu odstopljenega pisma poklicali, nas
obvestili, da bi tudi oni pisno odgovorili Civilni iniciativi, če bi bil
dokument podpisan in bi vedeli komu naj odgovorijo. Povedali so
nam, da so v preteklosti že imeli nekaj takšnih zadev in so se z vsemi
uspešno dogovorili v dobrobit vseh, le vedeti morajo, kdo je njihov
sogovornik. V konkretnem primeru pa tega žal ne vedo. Prav tako so
tudi navedli, s čimer se strinjam, da ima vsakdo možnost naročiti
meritve glasnosti (tudi zvonjenja v cerkvi) in če te meritve dejansko
izkazujejo nepravilnosti – preglasno zvonjenje, se lahko v skladu z
veljavno zakonodajo ukrepa.
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Lokalne volitve 2018

Izdajatelj glasila Aplenca Občine Komenda je poslal v seznanitev Uredniškega odbora Aplence in za objavo
v glasilu Aplenca Sklep o določitvi pogojev za pridobitev pravice do uporabe objav v času volilne kampanije.
Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št.
41/2007, 105/2008 – odločba US, 11/2011, 28/2011 – odločba US, 98/2013, 8/2015,
6/2018 – odločba US), 17. člena Odloka o izdajanju javne glasila Občine Komenda
(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 05/2018) ter 24. člena Statuta Občine
Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 08/2015) izdajam naslednji
SKLEP O DOLOČITVI POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE
OBJAV V APLENCI – GLASILU OBČINE KOMENDA V ČASU VOLILNE
KAMPANJE ZA REDNE LOKALNE VOLITVE V LETU 2018 NA OBMOČJU
OBČINE KOMENDA
Brezplačne objave
1. člen
Vsak organizator volilne kampanje, ki sodeluje na rednih lokalnih volitvah v letu
2018 na območju Občine Komenda, lahko za predstavitev volivkam in volivcem
v času volilne kampanje brezplačno pridobi v Aplenci – Glasilu občine Komenda
(v nadaljevanju Aplenca) ¼ prostora na črno-belih straneh.
Redna številka Aplence bo izšla v petek, 26. oktobra 2018.
Število znakov za brezplačno objavo v Aplenci je 1600 znakov (vključno s presledki) in logotip organizatorja oziroma 1800 (vključno s presledki) brez logotipa.
Predolgi, žaljive vsebine, ali teksti, ki niso v skladu z zakonom, bodo zavrnjeni.
2. člen
Zaporedje brezplačnih predstavitev v redni izdaji Aplence določa datum prejetja
popolnega gradiva za objavo.
3. člen
Zadnji rok za oddajo popolnega gradiva za brezplačno objavo v Aplenci je
četrtek, 18. oktober 2018, do 10. ure.
Popolno dokumentacijo je potrebno posredovati v roku iz predhodnega odstavka na elektronski naslov: urednistvo.gok@komenda.si ali po pošti na naslov:
Občina Komenda, Uredništvo Aplence, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda s pripisom »LOKALNE VOLITVE 2018«.
Oddano gradivo mora obvezno vsebovati naročnika objave.
Za brezplačno objavo lahko oddate ločeno tekste, logotipe in slike. Obliko
lahko le predlagate oziroma nakažete. Logotipi ali slikovni materiali morajo
imeti potrebno kvaliteto za reprodukcijo oziroma za tisk (večji formati so boljši).
Materiali, že oblikovani v urejevalnikih teksta (npr.: word), niso primerni (lahko
v JPG 300 dpi, ali v CDR in besedilo v krivuljah).
Plačljive objave
4. člen
Vsak organizator volilne kampanje, ki sodeluje na rednih lokalnih volitvah v letu
2018 na območju Občine Komenda, lahko za predstavitev volivkam in volivcem
v času volilne kampanje pridobi v Aplenci tudi dodatni plačljivi prostor na dodanih barvnih straneh.
Velikost plačljive objave je lahko ½ strani ali cela stran.
5. člen
Izdajatelj Aplence bo zagotovil tudi IZREDNO (volilno) številko v primeru, da
bo prejel najmanj za 3 (tri) strani plačljivih barvnih objav.
Izredna številka bo ob pogojih iz predhodnega odstavka izšla v sredo, 14. novembra 2018.
Zadnji rok za oddajo popolnega gradiva za barvne plačljive objave v redni
izdaji Aplenci je četrtek, 18. oktober 2018, do 10. ure, za izredno številko pa je
zadnji rok za oddajo popolnega gradiva četrtek, 8. november 2018 do 10. ure na
naslov iz drugega odstavka 3. člena tega sklepa.
6. člen
Stroški plačljivih objav, tako v redni številki Aplence kot v izredni številki so:
• ½ strani – 216,00 EUR
• Cela stran 420,00 EUR.
Cene vsebujejo vse stroške, vključno z DDV in raznosom po gospodinjstvih.
Politične stranke kot organizatorji volilne kampanje ob predložitvi popolnega
gradiva za objavo predložijo naročilnico za plačilo izdajatelju Aplence (Občini
Komenda), skupine volivcev oziroma posamezniki kot organizatorji volilne
kampanje pa ob predložitvi popolnega gradiva objavo tudi plačajo na podlagi
izstavljenega računa s strani izdajatelja.
7. člen
Popolno dokumentacijo je potrebno posredovati v roku iz predhodnega odstavka
na elektronski naslov: urednistvo.gok@komenda.si ali po pošti na naslov: Občina
Komenda, Uredništvo Aplence, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda s pripisom
»LOKALNE VOLITVE 2018«.
Oddano gradivo mora obvezno vsebovati naročnika in plačnika objave.
Za brezplačno objavo lahko oddate ločeno tekste, logotipe in slike. Obliko
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lahko le predlagate oziroma nakažete. Logotipi ali slikovni materiali morajo
imeti potrebno kvaliteto za reprodukcijo oziroma za tisk (večji formati so boljši).
Materiali, že oblikovani v urejevalnikih teksta (npr.: word), niso primerni (lahko
v JPG 300 dpi, ali v CDR in besedilo v krivuljah).
Drugi krog volitev
8. člen
Za drugi krog volitev župana veljajo enaka pravila tako za brezplačne objave kot
za plačljive objave.
Za drugi krog volitev bodo objave organizatorjev volilne kampanje kandidatov
za župana, ki se bosta uvrstila v drugi krog, objavljene v redni številki Aplence,
ki izide v petek, 30. novembra 2018.
Rok za oddajo popolnega gradiva za objavo je ponedeljek, 26. november
2018, do 12. ure na naslov iz 7. člena tega sklepa.
Ostalo
9. člen
Morebitne dodatne informacije v vezi z objavami za volilne oglase lahko pridobite izključno po elektronski pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.si .
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju in se objavi:
- V Aplenci – Glasilu občine Komenda
- Uradnih objavah Glasila občine Komenda
- Na spletni strani izdajatelja Aplence.
Številka: 040-0013/2018-001
Datum: 7. 9. 2018
Izdajatelj
Občina Komenda
Stanislav Poglajen
župan

OBVESTILO
Občina Komenda obvešča, da sta od dne 3. 9. 2018 do dne 5. 10. 2018 na
spletni strani www.komenda.si objavljena naslednja javna razpisa:
Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda za leto 2018, za naslednje ukrepe:
- pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva,
- pospeševanje zaposlovanja,
- pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah,
- spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.
Javni razpis za soﬁnanciranje prireditev in projektov v občini Komenda
Stanislav Poglajen, l.r.
ŽUPAN

Priklop na javni kanalizacijski sistem
Spoštovani uporabniki javnega kanalizacijskega sistema.
Občina Komenda je v okviru skupnega projekta Izgradnja kanalizacijskega
sistema in nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik pospešeno gradila javni kanalizacijski sistem. Izgradnja se delno ﬁnancira s kohezijskimi sredstvi EU in občina ima iz naslova soﬁnancerske pogodbe obveznosti
zagotavljanja zelo visoke priključenosti objektov na javni kanalizacijski sistem.
Po pridobitvi uporabnega dovoljenja za novoizgrajeni javni kanalizacijski
sistem so bile zavezancem za priklop izdane odločbe za priključitev zgradbe na
kanalizacijsko omrežje v roku šestih mesecev po prejemu odločbe.
Občina Komenda ugotavlja, da nekateri zavezanci zamujajo z izvedbo hišnega
kanalizacijskega priključka, kar povzroča tveganje za doseganje ciljev priključenosti in tveganje ﬁnančnih korekcij s strani nadzornikov nad izvajanjem skupne
operacije šestih občin.
Obveznosti uporabnikov kanalizacije oziroma zavezancev za priklop določa
56. člen Odloka o odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode in njegove
spremembe (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 08/2010, Uradne objave
Glasila občine Komenda, št. 09/2018).
Občina Komenda želi ponovno pojasniti in poudariti, da je priklop obvezen za vse zgradbe, ki imajo za to tehnično možnost in za katere je bila tudi
izdana odločba. V primeru zamud bo skladno z navedenim odlokom prisiljen ukrepati Medobčinski inšpektorat in redarstvo v Trzinu, ki je pristojen
za nadzor nad izvajanjem navedenega odloka.
V izogib morebitnim globam Občina Komenda vsem uporabnikom predlaga,
da upoštevajo roke za priključitev na javno omrežje in poskrbijo za zapisniški
prevzem hišnega priključka ter zapisnik čim prej posredujejo Občini Komenda.
Za vsa morebitna dodatna pojasnila in informacije se uporabniki lahko obrnejo na Režijski obrat Občine Komenda.
Režijski obrat Občine Komenda

AKTUALNO

Aplenca
VAŠA PISMA

Glasilo občine Komenda 8-9/2018

Ponujam znanje in poznanstva - ker želim biti aktiven občan

Moje razmišljanje je zorelo skozi čas, sedaj pa sem se odločil, da ga kot
aktiven državljan in odgovoren občan Občine Komenda delim skozi
moj zapis tudi z vami, dragi bralci Aplence.
Glede na to, da sem bil kar dva mandata (8 let) že občinski svetnik,
imam seveda še toliko bolj razvit občutek za to, kaj vse se v Občini
Komenda dogaja. Kaj se premika, kaj se ne da premakniti in česa bi se
lahko lotili, pa se ne, ker nam zmanjkuje denarja, časa ali pa idej.
Ko danes opazujem kraje, današnjo Občino Komenda ter vasi, ki sestavljajo bivše Krajevne skupnosti in vasi Komenda, Križ, Moste itd …,
se mi dozdeva, kot da se je čas ustavil 4 leta nazaj. V mandatu, ki nam
ta trenutek vlada v naši občini, se zdi, kot da so vsi prijazni, da nam ne
bodo nič posebnega naredili, hkrati pa se razen nujnega komunalnega
urejanja po vaseh, tudi ne bo zgodilo prav nič velikega.
To, da nam urejajo ceste, kanalizacijo, to da nam popravijo pregorele luči
iz javne razsvetljave (čeprav na Zajčevi cesti ena luč utripa že 6 mesecev,

kar vedo tudi prebivalci tam) je sicer čisto nujno. Ampak to so nam brez
velikih besed urejali tudi že takrat, ko smo bili del večje druge občine.
Moje mnenje je, da se moraš za Samostojno Občino Komenda boriti.
Da le ta, ni samoumevna. Da jo vodijo ljudje, ki imajo vizijo, strategijo,
da ljudem predstavljajo projekte in smernice. Kajti županovanje v občini ni isto kot vodenje komunalne uprave ali obratov. Krajani v občini
potrebujejo Dom starejših občanov, otroci potrebujejo večji vrtec, dijaki
športne dvorane, vsi občani pa centralni športni center, normalna krožišča (ne tako kot »pri Kralju v Mostah«,) ter več reda pri prekopavanju
istih cest, znova in znova.
Zato je moje skromno mnenje, da je sicer lepo živeti v Komendi,
ampak da bo življenje v občini postalo res nekaj posebnega, pa moramo
imeti od kraja nekaj več! Sicer bomo le ena od mnogih, manjših občin,
ki ima občinski svet in direktorja ter enega župana.
Roman Dobnikar

Romarski shod pri sv. Roku v Mostah
Med številnimi cerkvami, posvečenimi sv. Roku, je temu priprošnjiku
v sili, enemu izmed štirinajstih, v ljubljanski
nadškoﬁji posvečena tudi podružnična in romarska cerkev sv. Boštjana
v Mostah pri Komendi.
V
glavnem
oltarju
prezbiterija gotske cerkve iz leta 1512 sicer
»kraljuje« mučenec sv. Boštjan, sv. Rok pa v desnem stranskem oltarju.
Vsako leto se na njegov god v tem izjemno lepem in v celoti obnovljenem
svetišču zbere veliko svetnikovih častilcev iz komendske župnije in kamniške
dekanije ter od drugod. Tako je bilo tudi letos 16. avgusta, ko je somaševanje
duhovnikov iz kamniške dekanije vodil sam ljubljanski nadškof Stanislav Zore.

Številne zbrane romarje je v govoru med mašo povabil, naj kot sv. Rok zares
»živijo svojo krščansko poklicanost in izpolnjujejo Božjo voljo«. Sv. Rok jo je
tako, zato je tudi postal svetnik, da je pred romanjem iz rodnega Montpelliera v
južni Franciji v Rim razdal vse svoje imetje revežem, med potjo pa se je ustavljal,
lečil in blagoslavljal kužne bolnike. Številni so, ko jih je pokrižal, ozdraveli. Ob
njegovem zgledu je nadškof Zore povabil navzoče častilce sv. Roka, naj dobro
premislijo, kaj morajo tudi oni narediti sami pri sebi. Predvsem naj na svoji življenjski poti vidijo tudi druge, posebej najbližje okrog sebe. Odkrivajo naj bolezni sedanjega časa, med katerimi so še posebej nevarne in zaudarjajoče »bolezni
srca in duha« ter »medsebojne needinosti«. Da bodo ozdraveli od njih, naj se
priporočijo sv. Roku, sami pa tako spremenijo, da bodo ljudje o njih lahko rekli:
»Ta je pa danes v resnici srečal Boga.«
Mašo so z lepim petjem obogatili pevci in pevke cerkvenega pevskega zbora
iz Komende, po njej pa so gostoljubni Moščani pogostili vse romarje.
Nadškof Zore tudi ni pozabil na čestitko vsem Rokom med romarji, med njimi
ministrantu s tem imenom. Lepo znamenje njegove pozornosti!
Jožef Pavlič

OBČINSKI SVET OBČINE KOMENDA
Številka: 430-0028/2018-1
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Datum: 14. 9. 2018
Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA,
90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16), 8. člena Odloka o izdajanju javnega glasila občine Komenda (Uradne
objave Glasila Občine Komenda, št. 5/18) in 18. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 8/15) Komisija
za mandatna vprašanja volitve in imenovanja objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO ODGOVORNEGA UREDNIKA APLENCE
– GLASILA OBČINE KOMENDA
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih v 19. členu Zakona o medijih, ki so:
● ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije,
● je poslovno sposoben,
● mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja,
● po ustavi in zakonu ne uživa imunitete,
● izpolnjuje še naslednje pogoje:
● ni predstavnik politične stranke ali liste na lokalnem nivoju,
● ima vsaj V. stopnjo izobrazbe,
● ima najmanj tri leta izkušenj s področja urejanja glasil.
Odgovorni urednik ne more biti član Občinskega sveta Občine Komenda,
član Nadzornega odbora Občine Komenda, Župan Občine Komenda in zaposlen v občinski upravi Občine Komenda.
Mandat odgovornega urednika je pet let.
Odgovornemu uredniku pripada za opravljeno delo plačilo v skladu z 12.
členom Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Komenda (Uradne objave
Glasila Občine Komenda, št. 5/18).
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
● kratek življenjepis,
● dokazila o izobrazbi,

● ustrezna dokazila o najmanj treh letih delovnih izkušenj s področja urejanja glasil,
● pisno izjavo, da kandidat izpolnjuje pogoje iz 19. člena Zakona o medijih ter
● predlog svoje programske zasnove glasila.
Prijavo z ustreznimi dokazili morajo kandidati poslati v zaprti ovojnici z
opombo »Ne odpiraj – javni razpis za odgovornega urednika Aplence – Glasila
Občine Komenda«, najkasneje do ponedeljka, 8. oktobra 2018, na naslov: Občina Komenda, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo, poleg izpolnjevanja vseh
razpisnih pogojev, ponudili najprimernejšo programsko zasnovo.
Odgovornega urednika imenuje Občinski svet Občine Komenda na predlog
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Z odločitvijo Občinskega sveta Občine Komenda bodo prijavljeni kandidati
seznanjeni v osmih dneh po sprejetju sklepa o imenovanju.
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in odgovornim urednikom se
uredijo s pogodbo.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za vse kandidate ne glede na spol.
Roman Koncilija, l. r.
Predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
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VABILO
Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda
vabi na jesenski termin programov.

Vsi programi in informativna srečanja se bodo izvajali v Glavarjevi bolnici,
Glavarjeva cesta 104, v Komendi. Za dodatne informacije je na voljo tel. št.: 040
842 776 in elektronski naslov: viktorija. drolec@zmsk.si.

TEČAJ ANGLEŠKEGA
IN NEMŠKEGA JEZIKA
Tečaji tujih jezikov v naši občini potekajo letos že osmo sezono in se izvajajo od
začetka oktobra pa do konca aprila naslednjega leta, enkrat tedensko po dve šolski
uri.
Informativno srečanje za nove tečajnike obeh tujih jezikov bo v torek,
2. oktobra, ob 16.00.

JOGA ZA STAREJŠE
Joga je vadba primerna za vse generacije, še posebej pa je priporočljiva za starejše. V okviru društva jo letos izvajamo tretjo sezono. Za tiste, ki se nam želite
pridružiti na novo, je prva vadba v ponedeljek, 1. oktobra, ob 10.00. Vadba
traja dobro uro.

PLESNA REKREACIJA
Vaje za moč, aerobne vaje in učenje lažjih plesnih korakov – koreograﬁja za posameznike, ne v parih. Prvo srečanje v četrtek, 4. oktobra, ob 10.00 do 11.00.

MEDGENERACIJSKE
SKUPINE
ZA KAKOVOSTNO
STARANJE
Enkrat tedensko druženje v manjši skupini z do deset udeleženci, za slabi dve uri,
ob strokovnem vodenju, nam lahko pomaga h kvalitetnejšemu življenju v tretjem
življenjskem obdobju. Če se nam želite pridružiti, brez oklevanja pokličite ali
napišite elektronsko sporočilo.

TOPLO VABLJENI!
Viktorija Drolec,
predsednica Medgeneracijskega društva za kakovostno starost
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Koželjeva domačija na Gori
Spomladi smo praznovali njenih 200 let. V starih bukvah pa piše, da je še starejša.
Leta 1795 je bil na Gori (danes št. 5) gospodar 69-letni Jurij Juchart
(Juhant), rojen leta 1726, poročen z Marijo, tedaj staro 65 let. Imela sta
sina Jožeta, rojenega 1751, poročenega z Margareto. Ta dva pa sta
imela hčerki Uršulo in Marijo, sina Jožeta, hčerki Barbaro in Heleno. A
to ni bil prvi rod. Rod se je nadaljeval z Jožetom Juhantom, poročenim
s Heleno Barle. Na kmetiji sta živela od leta 1818 naprej, od takrat se
beleži uradna zgodovina kmetije; zato smo letos pomladi praznovali
200-letnico. Helena je umrla 1843, in Jože se je kasneje ponovno poročil
z Gertrudo -Jero Strehovec iz Vodic. Kot pravijo zapisi, v obeh zakonih
ni bilo potomcev, zato na Koželjevo domačijo pride iz Vodic dvanajstletni Jerin nečak, Anton Strehovec, rojen 1850. leta. Mladi Anton je
kmetijo prevzel, gospodaril naprej in se poročil z Mal'nškovo Marijo,
rojeno Zadrgal iz Kaple vasi, rojene 1843. leta. Rodili sta se jima dve
hčerki - Marija in Marjana in obe umrli že leta 1903. Imela pa sta še
Jožeta in Katarino, dvojčka, rojena 11. februarja 1911. Katarina je
umrla v Begunjah in zapustila tri leta starega sina Stanislava.
Jožef Strehovec je
gospodaril na kmetiji
do marca leta 1961 z
ženo Marijo Boltežer;
po domače Worwowa
sta praznovala zlato
poroko februarja 1958.
Ona mu je stala vedno
ob strani in ga podpirala tudi pri njegovem
petju, saj je bil 50 let
cerkveni pevec. Rodilo
se jima je 10 otrok; prva dva, oba Jožefa, sta
umrla že kot otroka.
Najmlajši sin France
Strehovec, rojen 14.
februarja 1927, pa je
bil predzadnji gospodar
na Koželjevi domačiji.
Otroci Antona in Marije v praznični opravi;
Z ženo Ivano, rojeno
zgoraj dvojčka Katra in Jože, spodaj Marija in
Lap iz Komendske
Marjana, še pred letom 1900.
Dobrave, sta imela štiri
otroke - Ivi, Franceta,
Joži in Tončko, rojeno 1947. leta. Trije še danes živijo na Gori, Joži pa je
v Mengšu. Vsi otroci pa so po tradiciji dobili imena po svojih prednikih.
Mama Ivica je s svojo veliko milino in pridnimi rokami vzgajala otroke,
delala na kmetiji in podpirala moža pri njegovih številnih delavnostih.
Rada sta hodila v hribe. France je bil vsako nedeljo po delu v hlevu ob
sedmi uri že pri maši, pozimi hitro prišel domov, sedel na kolo se odpeljal
s smučmi na ramah pod Krvavec, peš šel gor, zato da se je enkrat odsmučal nazaj do kolesa in odhitel nazaj domov na kosilo. Poleg športnika je
bil tudi gasilec, lovec, igralec, pevec, aktiven na vseh področjih. Strehovčevi so bili vsi prav pridni ljudje, dobri gospodarji, hiša je bila vedno
topla in prijazna, gostoljubna, tudi »če mati ni imela nič dati, se je našlo
nekaj za dobrodošlico.« Pri hiši so se zbirali mladi, peli, se veselili in ob
večerih pletli kite. Verjetno za slamnikarsko podjetje iz Domžal. Pri hiši
je dolgo živel tudi stric Maks, ki je bil invalid, a določena dela je pri hiši
lahko opravljal. Zapise o življenju na kmetiji je pridno zapisoval Boštarjev oče, zapisal je tudi, kako je vojska vzela ves prihranjen denar, kako je
človek doživljal stvari skozi svoje oči, kot da Bog na svetu marsikaj dopusti v potrditev vere. Pripovedovali so, da imajo mrtvi ob polnoči mašo,
zato se v cerkvi opolnoči sliši zvonjenje. Na to so gledali z velikim spoštovanjem. Zapisoval je tudi, kako so posesti prehajale iz rok v roke.
Leta 1935 so igrali igro »Najdenček v Komendi«, zgodbo iz življenja
Petra Pavla Glavarja.
Tončka še vedno hrani mnogo razglednic z rožami na naslovnici, ki
jih je France pisal svoji Ivici. »Veliko toplih pozdravov od dobro pozna-

nega in vedno nate mislečega Francita« in »Pozdrav iz Daljine - lepe so
naše, lepša si ti, moje te srce videti želi« ali pa »Želim ti lahko noč nasvidenje«. V zakonu je res vladala velika ljubezen in »dobrota od
nekdaj« pravi Tončka.
V očetovih očeh je bila najmlajša hči Tončka prevzemnica na kmetiji,
žal pa je France mnogo prezgodaj umrl in zapustil mlado »kmetico«
nepripravljeno za težko in odgovorno delo. Mama je morala potegniti
pretežki voz gospodarjenja, tako sta mama in hči vztrajali skupaj. Tončka še ni bila vešča ne molže, ne vožnje s traktorjem. Le-ta je prišel na
kmetijo zelo pozno. Nikoli ni bilo zanj dovolj denarja. Spomini so še
živi, kako je prišel k hiši dober sosed Janez Kepic – Len'čk'n in Strehovčevim ponudil posojilo za traktor. Posojilo so postopoma vračali, delo
na kmetiji pa je postalo mnogo lažje. Kmetija na Gori je res na gori, in
je bilo spravilo pridelkov in tudi gradbenega materiala s konji vedno
zelo težavno. Na Brnci so včasih rekli tem bregovom. In hvaležnost
družine še vedno živi.
Danes Tončka pravi, da se je v teh stoletjih spremenilo marsikaj; v
resnici pa skoraj nič. Še vedno namreč veljajo vrednote, skromnost,
spoštovanje, delavnost, znanje in ponos, ki so bile pomembne takrat in
so pomembne danes. Danes jo skrbi, da je odtujenost od zemlje in od
narave vedno večja. Želi si, da bi znali vsi opaziti in spoštovati procese
našega bivanja. Ostaja ji upanje, da bo Turistično društvo Komenda
negovalo vrednote, ki so bile pomembne za naše prednike.
Klepetali in spomine sva obujali s Tončko, poročeno Absec. Veliko bi
bilo še za povedati, zapisati in ohraniti. Živeli smo z ljudmi, ki so za
seboj pustili sled.
V Komendi-na Gori, september 2018
Katja Tabernik

Družina se je slikala tik pred začetkom obnovitvenih del TD Komenda.

9

Aplenca

POLITIKA

Le dejanja
naj veljajo
Počasi se izteka mandat sedanje lokalne samouprave. V Listi TRN smo bili zvesti našemu
načelu-sloganu Le dejanja naj veljajo.
Bili smo med prvimi pobudniki podpore, ko smo darovali deﬁbrilatorje gasilskima društvoma Križ in Moste. S tem smo spodbudili pomoč,
če zastane srce. Gasilskemu društvu Komenda, kjer so takrat gradili
gasilski dom, pa smo dali denar. Sicer pa je naše prepričanje, da so gasilci, ne samo v naši občini, tisti, ki so veliko, veliko več, kot samo gasilci požarov. Vsi skupaj, tudi in predvsem cela država z odgovornimi v
njej, smo lahko hvaležni, da imamo v Sloveniji takšne GASILCE. Zato
bodimo hvaležni in ponosni nanje.
Podprli smo tudi projekt nadgradnje šole v Komendi.
Že do sedaj smo sodelovali pri izgradnji Lope za igrače in orodje v
vrtcu, za klopce na Šolski poti in na Komendski Dobravi, ko je bila
pobuda za ureditev avtobusnega postajališča. Sodelovali smo tudi pri
obnovi tlaka (podna) v šoli v Mostah, kjer sta bila ob naši podpori
predvsem zaslužna Igor Štebe in Konjeniški klub. In odločna vsestranska je naša podpora Romanu Konciliji pri gradnji gasilskega doma
Moste.
Vemo, da so tudi kanalizacija oziroma komunalna infrastruktura in
njena gradnja še naprej velika pridobitev za vse občane. In ne pozabimo:
Potrebujemo Dom in skrb za starejše.
Lista TRN

Hvala stara,
srečno nova
Dobili smo novo Vlado RS, stara
je končala z delom. Preko javnih anket je bilo zaslediti nezadovoljstvo
z delom nekdanje Vlade. Pa je bilo res tako slabo? Povečala se je zaposljivost, naložbe v investicije rastejo, obnovljena je infrastruktura. Ljudje se še vedno počutimo varne. Res pa je, da mnogi tega ne čutijo v
svoji denarnici. Bo čas pokazal vrednost opravljenega dela.
V Komendi smo lahko zadovoljni z delom stare Vlade: obnovljene so
bile vse državne ceste, vključno z najbolj kritičnim odsekom Moste –
Vodice, postavljena je nova signalizacija. Ponovno smo se pričeli dogovarjati glede zazidljivih površin v Poslovni coni, ki so izvzete iz pozidave zaradi nesoglasja ZRSVN, v državni načrt je bila umeščena izgradnja
obvozne ceste Vodice – Mengeš.
Stranka SMC bo tudi v novi Vladi. Vodila bo pomembna ministrstva:
za okolje in prostor, za gospodarstvo, za delo ter zunanjo politiko.
Predvsem pri prvih treh računamo v Komendi na pomoč in dobro sodelovanje. Poznamo težave z zbirnim centrom v Suhadolah; v Poslovni
coni želimo pridobiti gradbeno dovoljenje za infrastrukturo in pozidavo
dodatnih zemljišč, pri izgradnji in delovanju centra za starostnike pa
bomo tudi verjetno potrebovali pomoč. Glede na dejstvo, da so nam
bila v preteklosti odprta vrata na večino ministrstev, ki jih je vodila
SMC, pa tudi na nekaterih drugih nismo imeli težav, lahko z gotovostjo
računamo na pomoč. Seveda pa se bo potrebno močno potruditi tudi na
drugih ministrstvih, saj še vedno upamo na izgradnjo obvoznice Želodnik – Vodice skozi občino Komenda.
V poletnih mesecih nam je končno uspelo omejiti hitrost na delu ceste
Moste – Lahovče pred križiščem za Nasovče. Vzdrževalec ceste je na
podlagi sklepa DRSI-ja postavil znake za omejitev hitrosti na 60 km.
Tik pred iztekom mandata so nam v kabinetu ministra za infrastrukturo na naše zaprosilo omogočili sestanek, na katerem se bomo, župana
Občine Komenda g. Poglajen in Vodice g. Šuštar in sam, skušali dogovoriti glede državne pomoči pri uvedbi nove avtobusne linije Ljubljana
– Vodice – Poslovna cona – Komenda. Nova proga bi še kako razbremenila cesto od Vodic do Cone, sočasno pa ponudila nove možnosti prevoza iz Komende v Ljubljano.
Roman Grošelj
SMC LO Kamnik - Komenda
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NSi v prihodnost
z optimizmom
Nova vlada je s kar šestimi koalicijskimi strankami sestavljena. N.Si ostaja v opoziciji in kot je zapisal mag Matej Tonin, bo
N.Si ravnala državotvorno in bo varuh demokracije in zdrave pameti ter glasnik
pridnih, podjetnih, delovnih ljudi in gospodarstva. Po svojih močeh se bomo
trudili, da bomo v državnem zboru preprečevali izlete na skrajno levo ali skrajno
desno, z vlaganjem dobrih zakonskih predlogov, pa bomo poskušali Slovencem
zagotoviti boljšo prihodnost. Naš skupni cilj mora biti Slovenija, v kateri bomo
lahko vsi svobodno živeli in uresničevali svoje talente. V takšni državi ne sme
biti prostora za izključevanje in sovraštvo. Namesto tega potrebujemo predvsem
več optimizma, samozavesti, dialoga in sodelovanja za skupno dobro.
Prav sodelovanje za skupno dobro je na lokalnem področju še kako pomembno.
Pred nami so lokalne volitve, ki bodo najverjetneje postregle s kopico obljub o
takšnih in drugačnih projektih v naši občini Komenda v prihodnosti. Nič ni narobe, da se načrtuje vizija razvoja občine – to je celo nujno. Ne smemo pa pri tem
pozabiti, da naj vizija zajame občino kot celoto. V N.Si smo se v dosedanjem,
skoraj iztekajočem mandatu v Občinskem svetu zavzemali za razvoj celotne občine, podpirali dobre projekte in se trudili biti pozoren sogovornik občanom.
OO N.Si Komenda, Martina Prezelj

Državnim sledijo
Lokalne volitve

Za nami je vroče poletje, v senci katerega je potekalo sestavljanje vlade, ki jo zdaj sestavlja 5 strank levice s podporo
skrajnežev istega pola. Slednji nas z zaletavanjem v manj pomembne teme želijo
prepričati da niso del obstoječe koalicije, vse z namenom spuščanja megle v javnost,
za katero poteka tiha razdelitev 10 milijard vrednega paketa domačih podjetij. Seveda od tega državljani ne bomo imeli nič, nas pa bodo zato kaj kmalu obremenili z
novimi davki in dolgovi, ki bodo ostali še naslednjim generacijam. Slednje je težava
tudi v Komendi, ki je zaradi napačnih potez prejšnjega župana, druga najbolj zadolžena občina v državi, kjer smo občani še vedno zadolženi za več 1100 eur na osebo.
Vsled tega je bil občinski svet v iztekajočem se štiriletnem mandatu prisiljen k racionalnejšim odločitvam, kljub temu pa se ne moremo izogniti občutku, da bi župan z
aktivnejšo vlogo kot jo je odigral, lahko še marsikaj uredil za boljšo kakovost življenja občanov. Tako pa je ostalo, kot na državni ravni za Cerarjevo vlado, štiriletno
obdobje izgubljenih priložnosti in medlo reševanje težav, potem ko te že dodobra
zajame plamen. Priložnost spremeniti način dela občinskega sveta bomo občani
imeli že čez 2 meseca, ko bodo izvedene lokalne volitve. Občinski odbor SDS na teh
ne bo imel svojega županskega kandidata, podprla pa bo kandidata, ki bo imel najboljši in tudi uresničljiv program za izboljšanje kakovosti življenja v občini. Bomo
pa imeli polni listi in program, s katerim si obetamo pridobiti še večje zaupanje kot
na zadnjih lokalnih volitvah, ko smo bili stranka, ki je najbolj napredovala.
OO SDS Komenda

Telovadnica
v Mostah bo?

Nedavno je občinskemu svetu bila predstavljena idejna zasnova telovadnice v Mostah in dveh učilnic, na zadnjo sejo pa je župan malce dopolnjen dokument poslal v obravnavo kot Dokument identiﬁkacije investicijskega
projekta (DIIP) - žal nezadostno pripravljen za obravnavo na občinskem svetu.
Kljub nezadostnim podatkom o demograﬁji, ugotavlja, da bosta leta 2023 dve
učilnici premalo in da bi novi prizidek komaj zadostil potrebam. Kaj bo, če telovadnica in novi učilnici ne bodo zgrajeni? Občina denarja nima - torej se zelo verjetno
obeta stiska s prostorom; načrta B pa nimamo - ker je DIIP slabo pripravljen.
Podjetje, ki bo plačano za pripravo DIIP, ni iskalo variante najema ali obnove
prostorov, drugačnem organiziranju šole in vrtca... Kaj bo leta 2022 tako nihče ne
ve. Vemo pa, da bodo otroci in koliko jih bo.
Niti ni predstavljena varianta gradnje šolskega centra (in centralnega vrtca) –
stara tema, ki nikoli ni bila dovolj proučena. Zamujena priložnost?
Telovadnica v Komendi je bila zgrajena tudi s samoprispevki (kaj pa sedaj), načrtujemo športni park, ki ga otroci v Mostah ne bodo mogli uporabljati. Je to pravično?
Kako lahko zagotovimo boljšo kakovost šole in športa? To vse je potrebno
pretehtati ne pa slediti zgolj parcialnim interesom. Staro rivalstvo med vasmi...
kdo ga še vzdržuje? In zakaj?
Svoje mnenje sem delil s svetom kljub odsotnosti, vendar vlak pelje naravnost brez
pomislekov. Kljub našim opozorilom nikjer ni bila pripravljena strategija. Niti dober
načrt, kaj šele (pravilen in) kakovosten DIIP. Upam, da bo prihodnjič drugače.
Izak Matej Ciraj
ListaVEZ
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Poslovna cona Komenda poplačala še en dolg
Poplačana še Gorenjska banka. - Aktivnosti ob pridobivanju okoljskega soglasja za vrnitev 25.000
m2 v pozidljivo območje. – Investitorji čakajo na prosta zemljišča. - Avtobusi LPP do cone še ne
ANDREJ ŽALAR
vozijo. – Uprava se uspešno vključuje na prosti nepremičninski trg.
Spoštovani g. Matic Romšak, direktor
Poslovne cone Komenda. Že nekaj časa
se sliši, da je med podjetji vse večje zanimanje za Poslovno cono Komenda.
Lahko poveste kaj več o tem?
Po dogovoru z največjim upnikom
DUTB se je iz zadnjih prodaj, ko so bila
prodana tri zemljišča podjetjem REAM,
ALTEKSKEM in CHEMIE po 105 EUR/
m2 največji del kupnine v višini preko
420.000 EUR namenil upniku Gorenjska
banka. S tem je njihovo zadnje posojilo
plačano. To je podjetju uspelo, ker so za
Matic Romšak
parcele 2299, 2300 in 2301 dosegli izbris
predkupne in odkupne pravice potencialnega kupca po 75 EUR/m2 in
za zemljišča, skupne površine 7.451 m2 namesto 558.825,00 evrov iztržilo 782.355,00 evrov.
Kako pa kaže glede pridobivanja prostora za nove interesente v
coni?
Po odločitvi ARSO, da mora PCK pred pridobitvijo okoljskega soglasja za 2.5 hektara zemljišč izdelati Presojo vplivov na okolje in projektno dokumentacijo PGD oziroma DGD (vsaj Vodilno mapo) za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju cone, sta uprava in občina
takoj pristopili k projektu, ki je v tem trenutku v polnem teku. IPSUM
pripravlja PVO, N-Invest pa PGD. Za bodoče investitorje je dobrodošla
informacija, da bodo v pozidljivi del vrnjena tri zemljišča po 5.000 m2
in štiri zemljišča po 2.500 m2. Za vsa bo PCK poiskala tudi gradbenega
izvajalca in zgradila popolno infrastrukturo; tudi s širšimi uvozi na zemljišča, kot je bila praksa do sedaj.
Je tudi cenovna konjunktura ugodna?
Ker v tem trenutku na prosta zemljišča čaka več kot 15 zainteresiranih
kupcev, je pomembna tudi informacija, da se je nadzorni svet družbe
odločil, da se cena za ta zemljišča oblikuje šele po pridobitvi okoljskega
soglasja. Skoraj zagotovo pa ne bo nižja od 110 EUR/m2, v ceno pa bo
vključen tudi komunalni prispevek. Prodaja je predvidena prihodnje
leto. Pričakovana kupnina naj bi bila okrog 2.7 milijona evrov, kar bo za
poplačilo še zadnjega kredita do DUTB.
Ali do Poslovne cone oziroma Komende bo javni prevoz iz Ljubljane?
V coni je aktivnih že več kot 60 podjetij, od katerih imajo številna
večino zaposlenih iz Ljubljane in okolice. Zato je zelo velik interes za
ureditev javnega prevoza od Ljubljane do Poslovne cone Komenda o in

do same Komende ter obratno. Pri tem sta zelo aktivna tudi župana občin
Vodice in Komenda. Dograjena in označena so že postajališča v območju cone, naslednji sestanek o tem pa bo na Ministrstvu za infrastrukturo
še pred koncem meseca.

Kako pa kot direktor PCK ocenjujete sedanji nepremičninski trg?
Po lanskem letu, ko se je podjetje PC Komenda prvič vključilo na
prosti nepremičninski trg in preko posredniških pogodb v blagajno
podjetja prispevalo skoraj 60.000 evrov, se uspešni trend nadaljuje tudi
v letu 2018. Uprava je podpisala in realizirala že štiri nepremičninske
posle ter zaslužila že 40.000 EUR, dva posla pa sta trenutno v realizaciji. Vsa zainteresirana podjetja, ki na področju poslovnih nepremičnin
rešujete svojo problematiko, PCK vabi, da se oglasijo, saj lahko, po
podpisani posredniški pogodbi, za vas kupi-proda ali najame nepremičnino za poslovno dejavnost ali pa zgolj svetuje pri nakupu zemljišča.
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23. Jesenski sejem v Komendi
Šest sto razstavljavcev in razstava konj - Predavanja, predstavitve, zabavni program, vstopnina in
parkiranje brezplačno - Iz Poslovne cone Komenda tudi brezplačne vožnje na sejem in nazaj. - Pestra
in kvalitetna gostinska ponudba.
Več kot 600 (šest sto) razstavljavcev se bo predstavilo tokrat že na
23. Jesenskem kmetijsko-obrtnem
sejmu od 12. do 14. oktobra v
Komendi na 45.000 kvadratnih
metrih. Še pred slovesnim odprtjem v petek opoldne bo v veliki
sejni sobi Občinskega sveta na
Glavarjevi cesti 104 strokovno
predavanje z naslovom Kaj upoštevamo pri izbiri bikov za
osemenjevanje krav in telic na
kmetijah.
V sejemskih dneh pa bodo poleg razstave konj različnih pasem
tudi številne strokovne, podjetniške in kulturno zabavne prireditve. Vsak dan bodo predstavitve varnega
dela z motorno žago in različni prikazi razstavljavcev, zabavni program

pa bo tudi v šotoru pri vhodu na sejem pod novimi hlevi Konjeniškega
kluba Komenda. V petek zvečer bosta nastopila Ines Erbus in ansambel
Calypso, v soboto pa ansambel Stil in skupina Tequila. Čez dan bodo
pred šotorom najmlajši lahko jahali ponije, nastopili bodo godbeniki...
Tudi tokrat, kot vedno za ogled sejma, vstopnine ne bo, parkiranje bo
brezplačno, iz Poslovne cone Komenda na sejem in nazaj pa bo vozil
obiskovalce avtobus
Konjeniški klub, ki je že 23 let organizator sejma v Komendi, pa je že
pripravil tokrat tudi predsejemska dogajanja. V soboto, 15. septembra,
je ob Dnevu odprtih vrat Konjeniškega kluba predstavil delovanje kluba
dela in tudi bodočo manežo za konje pri prostorih kluba in hlevov. Nastanek, delovanje in dejavnosti je s sodelavci oziroma člani kar lepemu
številu starejših obiskovalcev v spremstvu najmlajših predstavil predsednik in častni občan Občine Komenda Lojze Lah. Popoldanska predstavitev je vzbudila kar precejšnjo pozornost.
Druga takšna predsejemska prireditev pa je bila v nedeljo, 23. septembra, ob 14. uri na hipodromu v Komendi, ko so bile tretjič letos kasaške dirke s stavami, nastopi dvovpreg in poniji.

Ureditev prometa med sejmom v Komendi
Konjeniški klub Komenda organizira od 12. do 14. 10. 2018 Jesenski
kmetijsko- obrtni sejem in Razstavo konj. Pričakujemo, da bo sejem
obiskalo več tisoč obiskovalcev. Za zagotovitev varnosti obiskovalcev
sejma in prebivalcev Občine Komenda bo v soboto 13. in nedeljo 14.
10. 2018 (v skladu z dovoljenjem Občine Komenda) občasno spremenjena prometna ureditev v Komendi.
Popolna zapora javne ceste št. 039120 (Moste–Zalog) na odseku od
Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37 do občinske stavbe na
Zajčevi 23.
Enosmerna zapora javne ceste št. 039120 (Moste–Zalog) na odseku
od Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37 do križišča pri
Kralju v Mostah.
Popolna zapora javne ceste št. 162020 (Kranjska pot) v celotni
dolžini od državne ceste G104 Mengeš – Kranj do občinske stavbe na
Zajčevi cesti 23 v Komendi.
Enosmerna zapora javne ceste št. 162041 (Križ–Gmajnica) od občinske stavbe na Zajčevi cesti 23 v Komendi do križišča s Šolsko ulico
na Gmajnici.
Zaradi velikega števila vozil na območju Most in Komende bodo
možne občasne večje gostitve prometa in krajši zastoji. Obiskovalcem
priporočamo, da za parkirajo vozila na urejenem parkirišču v Poslovni
coni Komenda (v Žejah). S parkirnega prostora do sejma in obratno bo
namreč za obiskovalce organiziran BREZPLAČEN AVTOBUSNI
PREVOZ.
Na vseh cestnih zaporah bo zagotovljen dovoz in dostop za prebivalce
naselja Komenda, redne avtobusne linije in za intervencijska vozila.
Postavljena bo cestna signalizacija z označenimi obvozi, z obvestilnimi
tablami. Za promet in red bodo skrbeli reditelji.
Organizator bo zagotovil dovolj parkirnih prostorov na travnikih pri
Osnovni šoli Komenda. Prosimo razstavljavce in obiskovalce sejma, da
svoja vozila parkirajo na za to predvidenih mestih.
Ob prihodu v komendo in obisku sejma upoštevajte prometno signalizacijo. Ravnajte se po obvestilih in navodilih rediteljev. Upoštevajte
obvestila na tablah z napisi. Tako se izognili morebitnem plačilu globe
zaradi parkiranja na krajih, kjer to ni dovoljeno (dvorišča stanovanjskih hiš, pločniki, dovozne in intervencijske poti ipd...).
Lastnikom zemljišč, ki so v preteklosti imeli težave parkiranj na njihovih zemljiščih svetujemo, da še pred pričetkom sejma dovoze zaščitijo z varnostnim trakom. Če nimajo traku, ga lahko dobijo v pisarni KK
Komenda, ali pokličejo vodjo varovanja na tel. 041-471-690.
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Lastnike zemljišč v neposredni okolici prireditvenega prostora prosimo, da morebitno škodo, ki bi nastala na zemljiščih zaradi sejma, sporočijo članu organizacijskega odbora Jelenku MILIČU na tel. 041-471690 ali na sedež KK Komenda na Glavarjevi ulici v Komendi.
Prosimo za potrpežljivost in razumevanje!
KK KOMENDA
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Tabor mladine PGD Komenda na Rogli
Letos smo letovali že četrtič. Prvo leto je pogum za letovanje na Rogli
zbralo le 8 mladih gasilcev, naslednje leto nas je bilo že 15, tretje leto 20
in letos kar 24, tako da smo za prevoz morali najeti avtobus. Cenovno
ugodno letovanje in malce drugače, kot na morju.
Na Rogli smo letovali od 12.8. do 17.8. Prav veliko priprav ne potrebujemo, saj smo nastanjeni v hotelskih apartmajih, za naše želodčke pa
zelo dobro skrbijo v hotelski restavraciji. Nujna oprema so kopalke,
športna obutev in zvočniki za poslušanje glasbe ob večernih urah. Že
prvi dan smo se kopali v hotelskem bazenu in se sankali na Zlodejevem.
V večernih urah smo koristili športna igriška, ta pridni pa so se vsak dan
povzpeli na razgledni stolp. V ponedeljek smo cel dan preživeli na bazenih v Termah Zreče, večinoma na toboganih in se posvetili drugim
vodnim vragolijam (plavanje, tunkanje, špricanje). V torek je cel dan
deževalo, zato smo poleg plavanja v hotelskem bazenu koristili tudi
športno dvorano za igranje odbojke in namiznega tenisa. V sredo zjutraj
nas je zopet zbudil lep, sončen dan, zato smo se dopoldne kopali, nekateri so se udeležili maše v cerkvici na Rogli, po kosilu pa smo se sankali na Zlodjevem in se odpravili na pohod po Škratovi poti. Med potjo
smo pridno nabirali žige, se povzpeli na razgledni stolp in se na kocu
ustavili v Škratovi vasi. Najmlajša dva sta za vse osvojene žige prejela
nagrado – sladoled. Tudi četrtek je minil športno: plavanje, sankanje,
košarka in nogomet. V petek zjutraj po zajtrku smo pospravili svoje
stvari in apartmaje ter se odpravili v Savinjsko dolino v Avtocamp Menina. Preplezali smo adrenalinski park in se ob mučenju naših sotrpinov
hudo zabavali. Poskrbeli so tudi za naše želodčke z slastnimi pizzami in
v popoldanskih urah smo se vrnili domov.
Celotni tabor je potekal v prijetnem vzdušju. Že med zimskimi počitnicami smo za vse mlade gasilce izdelali majice z imeni, ki smo jih
razdelili na Rogli. Poleg vseh aktivnosti nam je ostalo dovolj časa za

druženje, poslušanje glasbe, gledanja ﬁlmov, igranja kart in seveda za
norčije, kot je mazanje z zobno pasto in še kaj kar ba naj bi mentorjema
ostalo skrito. In seveda, drugo leto gremo spet tja gor.
Mihaela Poglajen, predsednica MK pri PGD Komenda

Mladi iz PGD Križ
Minuli soboti, 15. in 22. 9., bi lahko rekli, da se je za vso gasilsko mladino v državi dogajala Liga prvakov.
V soboto, 15. 9., se je v Moravčah zbralo 195 ekip na državnem tekmovanju v gasilski orientaciji. Tekmovala je tudi trojka mladink iz PGD
Križ. Ob hudi konkurenca so se dekleta dobro uvrstila.
V soboto, 22.9., pa je bilo v Gornji Radgoni državno gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta, na katerem je sodelovalo 200 ekip
najboljših gasilskih desetin. Desetina mladincev Gasilske zveze Komenda iz PGD Križ je z vajo dokazala, da sodi v sam vrh usposobljenosti.
Vsem, ki ste k temu pripomogli, Kapo dol.

Rolanje po gasilsko 2018
Mladi gasilci iz PGD Komenda niso čakali na konec počitnic, temveč so
takoj po koncu letovanja na Rogli pričeli z gasilskimi vajami. Že drugo
soboto v septembru je bilo v Špitaliču gasilsko tekmovanje na rolarjih,
ki se ga je udeležilo 9 prostovoljnih gasilskih društev. Tekmovala so
tudi vsa tri društva iz naše Gasilske zveze.
Iz našega društva (Komenda)
se je tekmovanja udeležilo 15
mladih gasilcev v vseh štirih kategorijah. Da so bili pridni na
vajah, se je videlo na rezultatih,
saj je pri pionirkah močno zmagala Nika Mencigar, pri pionirjih Tjuš Perko, pri mladinkah
Nina Mikelj, tretje mesto je
osvojila Eva Mikelj. Pri mladincih pa je zmaga ušla Domnu
Štebetu, ki je osvojil srebrno
medaljo. Osvojili smo še dve četrti mesti in tako med devetimi

društvi tudi ekipno močno zmagali. Po odličnem začetku tekmovanja v
jesenskem delu že pridno treniramo za namizni tenis in pikado, ko bo
tekmovanje novembra. Obe tekmovanji bosta tudi odločali o skupnem
zmagovalcu vseh tekmovanj.
Povabilo
Vsako leto ob začetku šolskega leta povabimo tudi nove mlade gasilce v naše vrste. Torej pionirke in pionirji, če vas zanima gasilstvo, če bi
bili radi nekoč pravi gasilci, se nam pridružite. Vaje imamo vsak torek:
za pionirke in pionirje od 17. do 18. ure in za mladinke in mladince od
18. do 19. ure. Vabljeni!
Dan odprtih vrat
Bliža se tudi mesec oktober, ki je namenjen požarni preventivi. Zato
bomo organizirali dan odprtih vrat, kjer si občani lahko ogledajo gasilski
dom, opremo in vozila (najmlajše običajno tudi peljemo z gasilskimi
vozili), prikažemo rokovanje z deﬁbrilatorjem, preverili bomo hidrantno
omrežje in izvedli občinsko gasilsko vajo.
Spoštovani občani, toplo vabljeni na naše aktivnosti.
Mihaela Poglajen
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Gradnja novega gasilskega doma PGD Moste
Oddaja novih stanovanj v novem
gasilskem domu

Zidaki in SMS donacija

Obveščamo vse iskalce stanovanj, da smo začeli s pridobivanjem interesentov za najem
stanovanj v novem gasilskem
domu PGD Moste.
Nov gasilski dom je ob Vrtnariji Gašperlin v Mostah
(občina Komenda) ob glavni
cesti Mengeš–Moste.
Stanovanja imajo pogled na
severo-vzhod in jugo-zahod.

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.

Najem stanovanja obsega
● enosobno stanovanje v
velikosti 45 m2,
● balkon v velikosti 18 m2,
dostopen iz spalne sobe ali
pa skupnega prostora,
● 2 rezervirani parkirni
mesti,
● uporabo skupnih prostorov - hodnikov od vhoda v
objekt do stanovanj.
Oprema stanovanja
Stanovanja se oddajajo brez
opreme, končana v peti gradbeni fazi z izjemo kopalnice, ki je urejena s
toaletno školjko, tušem in umivalnikom z ogledalom.
Ogrevanje (objekta) je talno prek toplotnih črpalk.
Vsa zasteklitev je troslojna in senčena z zunanjimi žaluzijami. Stanovanja imajo tudi predinštalacije za montažo klime.
Vhodna vrata v objekt imajo so nadzorovan pristop. Odpiranje vhodnih vrat je možno iz stanovanj preko video domofona.
Priključki
● elektro priključek - odštevalni števec,
● vodovodni priključek - odštevalni števec,
● števec za merjenje tople - ogrevalne vode,
● skupni internetni priključek (z internetno televizijo) - možnost
priključitve lastnega priključka od operaterjev Telekom Slovenije,
T-2, Softnet.
Prednost bodo imeli najemojemalci, ki bodo del naše operativne
enote.
Vselitev možna po 1. novembru 2018 ozlroma po dogovoru.
Prijave sprejemamo do 10.10. 2018 na info@pgd-moste.si ali na telefonsko številko 01/834-11-59.

14

Še vedno je sestavni del pokrivanja stroškov izgradnje doma pobiranje
nepovratnih sredstev s tako imenovanimi ZIDAKI. Za pridobitev zidaka je pogoj v donaciji nepovratnih sredstev v naslednji vrednosti.

Gradnja novega gasilskega doma
Gradnja novega gasilskega doma se bliža koncu.
Izven objekta se ureja zunanja ureditev, urejena je bila tudi prestavitev
Telemach oddajnika na sam objekt. Dvorišče je pred asfaltiranjem še
meseca septembra.
Gasilski dom je v poletnih mesecih dobil garažna vrata, položena je
bila večina talne keramike, delno so vgrajena notranja vrata, skoraj
končana so slikopleskarska dela.
Selitev operativne enote načrtujemo sredi oktobra.
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Na košarkarskem kampu v Savudriji

Bil je vroč poletni dan 20. avgusta, ko smo se
igralci, trenerji in spremstvo odpravili proti
znanemu hrvaškemu kampu Veli Jože v Savudriji. Kamp, ki je veliko več kot kamp, saj je
kraj, kjer se vsako leto zbere veliko mladih,
živahnih slovenskih otrok, ki se predstavljajo
tudi kot ljubitelji športa. S takšnim namenom
so kamp obiskali tudi naši mladi košarkarji, ki
so ponosno predstavljali in zastopali Košarkarski klub Komenda.
Kljub neizmerni vročini in vlagi so igralci
skozi celotni tabor intenzivno trenirali, pred-

vsem pa pokazali željo po dokazovanju in igranju košarke.
Treninge smo imeli 2 krat na
dan. Prvi je bil vsako jutro
zjutraj ob 6.15, drugi pa pozno
popoldne po 18. uri. Zgodnje
vstajanje je bilo za nekatere v
prvih dneh kar malo nenavadno, ampak so se navadili!
Poleg treniranja košarke
smo vsak dan tudi obiskovali bližnje plaže,
kjer ni manjkalo vragolij ; od potapljaške
abecede, »tunkanja«, petelinjih bojev pa vse
do tekmovanja za najhitrejšega plavalca. Nismo pa pozabili na vodna igrala, ki smo jih
preizkusili zaradi pridnosti in vzornega vedenja fantov.
Predzadnji dan smo imeli tudi košarkarsko
tekmo proti hrvaškem KK Sisaku. Odigrali
smo 2 tekmi s selekcijo kadetov U17 in selekcijo mlajših pionirjev U13.
Seveda rezultat na preizkusni košarkarski

tekmi ni bil pomemben, pač pa igra in nabiranje izkušenj, kar mladi košarkarji potrebujejo;
seveda pa tudi disciplina, odnos do kluba,
druženje in zabava.
Tabor Savudrija 2018 v izvedbi Košarkarskega kluba je kar prehitro minil, zato se tudi z
višjimi cilji že oziramo v naslednje poletje. Ob
tem pa se zahvaljujemo predvsem udeležencem
Košarkarskega kampa iz Komende, ki so nas
iskreno zadovoljili z delom in otroško navihanostjo. Hvala tudi trenerskemu štabu in vodstvu
KK Komenda. Slike (in tudi druge informacije)
dobite na KK Komenda: Info: 040 931 715 ;
kos.klubkomenda@gmail.com
Lahko pa nas obiščete tudi na prenovljeni
spletni strani www.koskomenda.si ali na FB
strani »Košarkarski klub Komenda«.
Košarkarski klub Komenda vpisuje tudi
nove člane! Treningi za najmlajše do 12. let:
sreda od 17.00 do 18.30, petek 17.00 do
18.30
KK Komenda, Anže Štern

Je še eno leto spet okoli?
opremo. Pod skrbnim mentorstvom in nekaj
nasveti smo se večina potopili prvič, nekateri
pa se bodo po spoznavnem potopu zagotovo
potopili še kdaj. Izkušnja je bila zanimiva in
zabavna, predvsem pa smo se zabavali ob nerodni hoji v plavutkah.
Tako smo letošnji zaključek uspešnega leta
preživeli godbeniki. Navdušeni smo bili nad
izkušnjami, odzivi tamkajšnje publike in si
zagotovo želimo še kakšnega sodelovanja. Z
našimi sosedi smo spletli tudi nekaj prijateljskih vezi, med godbeniki pa so se te le še
okrepile. Upamo, da bo prihodnje leto vsaj tako
delavno in razgibano kot letošnje in da nam
tudi vi kdaj prekrižate pot.
Miša Šala, godbenica Godbe Komenda

Godbeniki godbe Komenda smo se po še enem
napornem in uspešnem delovnem letu od 22.
do 24. junija odpravili na zaslužen zaključek
sezone, ki nas je popeljal čez mejo, do sončnih
plaž sosednje Hrvaške.
V prijetnem letovišču v Malinski smo poleg
druženja in čofotanja v slanem morju intenziv-

no vadili in razveseljevali sosede. V okviru
začetka turistične sezone smo v soboto, 23.
junija, izvedli koncert z naslovom Summer
welcome in mimoidočim v mestu postregli z
razgibanim in zabavnim programom. Ob
sončnem zahodu, mestni marini in sproščenem vzdušju se niso zabavali le poslušalci,
uživali smo tudi godbeniki, ki smo koncert
izvedli energično in z odlično energijo. Marsikateremu turistu smo polepšali večerni sprehod po mestu, domačini pa so nas sprejeli z
velikim navdušenjem.
Kljub zasedenemu urniku smo se godbeniki
lahko preizkusili v novem vznemirljivem
športu. Imeli smo namreč priložnost, da se v
morje potopimo s pravo scuba potapljaško

Judoisti v Izoli

Osebnostni razvoj

Del tekmovalne sekcije judoistov, članov Judo
kluba Komenda, se je med 5. in 10. avgustom
udeležilo mednarodnih judo priprav v Izoli.
Ekipa osmih se je udeleževala dveh judo treningov dnevno in enega kondicijskega na atletskem
stadionu. Dopoldanski treningi so bili namenjeni spoznavanju novih tehnik in borbenih kombinacij, popoldanski pa borbam v partetju (newazi) in borbam stoje (tachi-wazi).
Komendčana tri s kolajnami
V Bosanskem mestu Prnjavor so bile med 14.
in 18. avgustom mednarodne priprave, ki sta se
jih udeležila tudi Haya Veinhandl Obaid in
Karim Veinhandl iz Judo kluba Komenda. Zadnji dan so sepriprave zaključile z velikim
mednarodnim turnirjem Kup mala Evropa,
kjer sta nastopila v zaključnem mednarodnem
turnirju s prek 10 državami tudi oba Komendčana in se odlično odrezala. Karim je osvojil
2. mesto, Kaya pa je bila 3.
Katarina Kumer

(ob začetku novega šolskega leta)

Vedno se mi je zdelo prav, da bi morali imeti
otroci že v začetku svojega šolskega izobraževanja na voljo najsposobnejše in najboljše
učitelje. Tako nekako, kakor se je godilo gimnazijcem na stari ljubljanski »Šubički«, ko jim
je slovenščino približeval pokojni dolgoletni
predsednik Slovenske matice, profesor Joža
Mahnič, ki mu je le zvestoba svojemu (tudi
verskemu) prepričanju preprečila kariero na
univerzi. Bila je razlika med njegovimi dijaki
in nami. Podobno na drugih področjih. Ne, da
bi zanikal trud in prispevek naših profesorjev.
Res pa je, da je vrhunstvo enkratno in spodbuja potenciale (zmožnosti) mnogo bolj kot »le«
primernost podajanja znanja.
Nismo vsi popolni in le redki dosežejo vrhunskost. Je pa vsem na voljo osnovno pedagoško poštenje.
To je, po mojem spoznanju, v tem, da ne
prodajamo otrokom, ki šele stopajo na pot
spoznavanja sveta, neprehodno zakoličenih
nazorov in kvazi resnic. Odpirati jim je treba

okna in vrata v vse smeri, da pridobijo čim
več spoznanja o okolju in že prehojenih, pa
danes zanje tudi skrajno odprtih smeri človeškega zrenja sveta in samega sebe. Na eni
strani je resnica, na drugi je predsodek. Ne
vbijajmo otrokom v glavo predsodka in jim
odpirajmo oči za vprašanja, ki vodijo v
smeri resnice.
Če se na vrhovih znanja v svetu pojavlja
utemeljeno zagovarjanje brezverskega in
verskega pogleda na svet, imajo že najmlajši
pravico do spoznanja te dvojnosti, ki je stalnica človeštva. Ne pa, da eni zmerjajo pristaša evolucije (ne evolucionizma!) z opico,
drugi pa tistega, ki ohranja neko temeljno
vero v transcendentno smiselnost našega
osebnega bivanja, z zahojencem in mračnjakom.
Ali pa je vse tole že preveč abstraktno povedano? Pomagaj si, kdor si more! Želim vse
dobro tudi prihajajočim generacijam.
Matija Remše
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Pesnica odprtega srca in duha
Štefka Oblak s Podboršta mi
je med obiskom povedala,
da izhaja iz Zaloga pri Cerkljah na Gorenjskem, kjer se
je rodila kot četrti otrok
(poleg nje brata Avguštin in
Peter ter sestri Cilka in Fanika) očetu Avgustu, kleparju,
in materi Frančiški, gospodinji. Kakor oče, sta tudi sinova postala kleparja, kleparji
so tudi Avgustova sinova
Zoran in Tomaž, ter Petrov
sin Simon.
Osnovno šolo je najprej
obiskovala v rodni vasi, nato
v Cerkljah, kjer je zadnje leto
še hodila v staro šolo v bližini
župnijske cerkve Marije
Vnebovzete. Nato se je na
trgovski šoli v Kranju izučila
za trgovko. Najprej je ta poŠtefka Oblak s Podboršta
klic opravljala v trgovini v
Cerkljah, v kateri je bila pred
tem šola, nato v marketu podjetja Kočna na Kranjski cesti, nazadnje, do upokojitve, v novi trgovini podjetja Kočna v Komendi. Svojo poklic je imela rada,
narobe ji je nazadnje hodilo, ko je morala zaradi zelo povečanega števila prebi-

valcev v naši občini delati tudi ob nedeljah. Pri pripravi nedeljskega kosila sta ji
pomagala hčerka Nataša in sin Brane. Sedaj živi kot upokojenka z možem
Dragom, tudi upokojencem, v hiši, ki sta jo začela zidati, še preden sta se januarja 1974 poročila; po poroki sta pol leta živela na njenem domu »pri Mokarjevih« v Zalogu.
Spoznala sta se na plesu v Zalogu, kjer so vsako nedeljo popoldne fantje in
dekleta plesali. Tega jih je na plesnem tečaju naučil mojster plesa Adolf
Jenko.
Starši so jo naučili delati in poštenosti
Od doma najbolj ceni to, da sta jo starša naučila delati, poštenosti in življenja
po veri pa tudi, kako ravnati z denarjem. Vsi otroci so vedeli, v katerem predalu
je denar. Starša sta jim tudi zaupala, da so poravnavali manjše vsote denarja, na
primer za posodo, ki jo je tudi izdeloval ali popravljal oče.
V možu Dragu je glede pridnosti in še marsičesa drugega dobrega Štefka našla
pravega zakonskega druga. Drago se je najprej izučil za ključavničarja, je leta
1989 doma odprl delavnico in obrt, nato je začel izdelovati stavbno pohištvo iz
aluminija, kar je preraslo v podjetje Oblak ALU s. p., sin Brane, ki je obrt prevzel
za njim, pa ga je preimenoval v Oblak ALU, d. o. o.
Štefka in Drago se, odkar sta upokojena, rada in zelo skrbno posvečata vrtu
(pridelavi zelenjave in sadja), skupaj obrezujeta sadno drevje, naredila sta celo
tečaj iz računalništva. Štefkina posebna skrb, pa tudi ljubezen, so rože. Vedno je
polna zamisli, kaj bi še delala novega, v vrtu na primer brez vsakoletnega prekopavanja zemlje, zgolj nastiljanje.
Uživata le presno hrano, ker sta spoznala, da je ta zanju najbolj zdrava.
Vsako jutro se, ne glede na vreme, sprehodita do Komendske Dobrave.
Na morju zelo rada plavata, daleč in dolgo.

Obstajajo vodila skozi celo življenje
2. septembra je minilo že devet desetletij od rojstva profesorja Franceta Pibernika. Mnogi ga označujejo kot skromnega, iskrivega in radovednega človeka.
Njegov umetniški opus pa kaže tudi na to, da je pri svojem delu izjemno dosleden
in sistematičen. S pesnikom in literarnim raziskovalcem sem se v pogovoru dotaknila samo nekaj koščkov iz njegovega izjemno bogatega življenja.
Nam lahko zaupate, kako boste praznovali svoj rojstni dan?
Kar se bo dalo preprosto, kar se bo dalo mirno. Najprej z najbližjimi, potem pa
še s prijatelji. Saj bo šlo bolj za običajna medsebojna srečanja, za pogovore, kakršni so potrebni za dušo in srce. Sicer sem pa za to priložnost natisnil drobno
domoljubno zbirko, pravzaprav cikel pesmi pod naslovom »Slovenski spevi«, in
to v simbolnih 90 izvodih.
Še vedno ste izjemno mladostni in polni energije. Ali obstaja za to kakšen
prav poseben recept ali vodilo?
V mojih zdajšnjih letih je življenje vendarle že podvrženo številnim omejitvam, v ospredju je zlasti problem človekove moči. Nobenih receptov ni, najbrž
pa obstajajo vodila, ki posameznika lahko spremljajo skozi vse življenje. Toda to
je stvar osebnega občutka za okoliščine in dogajanja, marsikaj pa je odvisno od
sreče, ki te lahko obvaruje kakšnih težjih, tudi usodnih zadev. To je bilo toliko
pomembnejše, ker sem v zgodnji mladosti doživljal tegobe in negotovosti druge
svetovne vojne, ko smo bili sleherni dan izpostavljeni nevarnostim, po vojni pa
še totalitarnemu sistemu, ki posebej ni prizanašal katoliškim ljudem.
Ob prebiranju vašega življenjepisa kar ne morem mimo družine, v kateri ste
preživljali svoje otroštvo v Suhadolah. Vem, da zelo spoštujete svoje starše,
občudovali ste očetovo naprednost in delavnost ter materino marljivost in
zadržanost. Še posebna vez pa je med vami in najstarejšim bratom Avguštinom. Zakaj?
Še vedno ohranjam v sebi občutek tistega urejenega predvojnega življenja, ko
je naša družina živela zelo značilno patriarhalno življenje, ko je bilo na kmetih
glavno vodilo delo. Vsak po svoje je prispeval svoj delež, ne da bi kaj spraševal.
Zelo smo bili navezani drug na drugega, kar je bilo toliko bolj pomembno, ker
smo bili številna družina z devetimi otroki. Brat Avguštin je bil najstarejši med
nami in je zgodaj odšel v ljubljanske šole. Takrat sem bil še premlad, bil sem
sedem let mlajši od njega, z njim se še nisem mogel kaj pogovarjati. Ko pa sem
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tudi sam obiskoval klasično gimnazijo v Ljubljani, on pa je študiral bogoslovje,
je spremljal moje šolanje in sva se redno srečevala. Med vojno se štiri leta nismo
videli, ker je ostal v Ljubljani, po vojni pa je moral v begunstvo na Koroško;
nato pa sem z njim izgubil neposreden stik. Ko je potem služboval kot duhovnik
na Tirolskem, sva si veliko dopisovala, pošiljal mi je tudi zanimive knjige iz
evropske literature, žal ga je vse prezgodaj ugonobila zavratna bolezen in je umrl
v šestintridesetem letu starosti, ne da bi dosegel svoj glavni cilj. Po vojni je namreč nadaljeval teološki študij na univerzi v Salzburgu in bi postal teolog znanstvenik. Ob spominu nanj sem pogosto razmišljal o tem, da moram jaz namesto
njega napisati, česar on ni mogel. Seveda sem bil vseskozi povezan s svojimi
sestrami ter ostalimi brati, ki so mi vsi veliko pomagali, da sem končal študij in
se počasi postavil na noge, zlasti brat Klemen pa tudi brat Peter, ki je v težavnih
povojnih razmerah reševal našo domačijo.
Po končani gimnaziji ste se odločili za študij slavistike na ﬁlozofski fakulteti. Nato vas je pot zanesla v profesorske vode. Najprej na nižjo gimnazijo
Dobrovo v Goriških brdih, nato na gimnazijo v Kranj. Ste se v vlogi profesorja dobro počutili?
V razredih je bilo lepo delati, ker imaš pred seboj mlade ljudi in zlasti v zgodnji
dobi poučevanja na kranjski gimnaziji sem se počutil zelo svobodnega. Veliko
sem se ukvarjal s kulturnim delom zunaj šole, posebej v literarnem klubu in pisal
za razne revije. Pozneje pa so sledile nenehne šolske reforme, ki so s tako imenovanim samoupravljanjem vedno bolj omejevale avtonomijo šole.
Ste pesnik, literarni publicist in literarni zgodovinar. Svoja dela ste objavljali vse od leta 1950. Na katero delo ste najbolj ponosni in zakaj?
Vsakemu ustvarjalcu je najbližje lastno izvirno delo, pri meni vsekakor moje
pesniške zbirke. Kar pa zadeva moje literarno raziskovalno delo, je v ospredju pesnik France Balantič iz Kamnika, čigar tragična življenjska usoda, padel je med
vojno kot žrtev državljanske vojne, me je zgodaj pritegnila. Posebej sem se posvečal
njegovi literarni usodi v povojnem času, ko je bil v domovini uradno prepovedan.
Vaša osrednja tema so zamolčani književniki iz časa druge svetovne vojne in
po njej. Kaj vas je gnalo, da ste se lotili tovrstnega raziskovanja?
Med raziskovanjem Balantičeve usode sem nehote naletel še na vrsto drugih
prepovedanih književnikov. Po vojni je obstajal uradni seznam prepovedanih
avtorjev, ki so bili izločeni iz javnosti. Zame je bil to velik izziv. Ni šlo samo za
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K pisanju pesmi jo je spodbujal učitelj slovenščine Varl
Štefkina posebna ljubezen je pisanje pesmi. Pisati jih je začela v 7. razredu OŠ
Janeza Bobnarja Cerklje, zlasti pa v 8. razredu. K temu jo je spodbujal učitelj
slovenščine Jože Varl, urednik šolskega glasila Odmevi izpod Krvavca. Kadar
mu je za glasilo manjkalo gradiva, je šel kar po razredih in učencem naročal, kaj
naj kdo napiše ali nariše. Štefka je zaupano nalogo naredila še istega dne, kajti
urednik Varl je hotel imeti prispevek končan že naslednjega dne. Skrbno hrani
četrto številko Odmevov izpod Krvavca z datumom junij 1966, v kateri so bile
objavljene kar štiri njene pesmi: Petelin, Metulj, Sinička in Na dvorišču. Učitelj
Varl ji je predlagal naslove pesmi, sama jih je potem napisala v rimi, zlahka, kar
se ji je porodilo v domišljiji. Obsegale so dve, tri kitice.
Nekatere pesmi je voditelj tamburaškega orkestra na šoli Nikola celo uglasbil,
jih je orkester potem izvajal na šolskih proslavah.
Po koncu osnovne šole ni več pisala pesmi vse do Dragovega 60. rojstnega
dne. Tedaj je v rimah popisala njegovo življenje od trenutka, ko sta se spoznala.
Več kot štiri strani dolgo pesem.
To jo je spodbudilo, da je začela resneje pisati pesmi ob okroglih obletnicah in
praznovanjih lastnih otrok, vnukov in vnukinj, drugih sorodnikov, ob pomembnih
dogodkih v občini in župniji ter v Sloveniji. Piše na roko, ima zelo lepo pisavo,
pesmi izpili, nato jih prepiše na računalnik. Vse skrbno hrani. Piše, kadar ima
mir, je sama. Pesmi najprej prebere možu, včasih jih pokaže še komu drugemu,
ki mu zaupa.
Aplenca je objavila njeno pesem ob vstopu Slovenije v Evropsko zvezo
Veliko ji pomeni, če je tisti, ki mu je pesem namenjena, z njo zadovoljen. Kot
je bila vnukinja Lara, ko ji je posvetila pesem ob prejemu prvega obhajila. Pa
hčerka Nataša, ko je praznovala 40. rojstni dan. Soseda Majda ob 50. rojstnem
dnevu. Rokodelkam iz Komende je Štefka napisala pesem Naš ponedeljek.
Svoje družice v Klekljarskem društvu Čebelica Moste pri Komendi je ob 10-letnici delovanja društva 19. maja v Lončarjevem muzeju na Podborštu razveselila
avtorje v domovini, prepovedani so bili tudi vsi, ki so delovali bodisi v zamejstvu,
bodisi v zdomstvu, v Argentini, ZDA, Kanadi in Avstraliji. Nekaj tega je bilo
mogoče pokazati z natisom antologije »Jutro pozabljenih«, ki jo je izdala celjska
Mohorjeva družba leta 1991 in v kateri sem zbral 21 med vojno in takoj po vojni
pobitih katoliških književnikov. Pozneje se je področje širilo in tudi dostopnost
do arhivov je bila nekoliko lažja.
Kdo je bil vaš vzornik v mladih letih? Jih je bilo več?
Povedal sem že, koliko sta mi v življenju pomenila oče in mama, bilo pa je
tudi veliko drugih izjemnih ljudi, ki sem jih občudoval zaradi njihovih izjemnih
usod. Osebno sem poznal Alojza Grozdeta, v gimnaziji me je pretresla usoda
sošolca, ki je bil leta 1948 v sedmi šoli obsojen na sedemnajst let zapora in je
sedem let preživel v njem. Občudoval sem njegovo osebno držo, da je vse to
zmogel prenašati. Posebej bi rad omenil svojega profesorja dr. Antona Slodnjaka,
človeka visokih etičnih načel, ki ga je socialistična oblast vrgla z univerze, ker je
branil avtonomijo univerze in se zoperstavljal samoupravnemu sistemu. Spremljal sem tudi tragično usodo Edvarda Kocbeka in še marsikoga.
Vem, da še ustvarjate. Imate še kakšne posebne načrte?
Mislim, da sem glavnino opravil. Trenutno čakata pri dveh založbah dva rokopisa in upam, da bosta knjigi izšli še letos. Kakšna stvar pa je še odprta za naslednje leto.
V posvetilu h knjigi Suhadole ste zapisali: En sam na svetu je domači kraj.
Torej vam rojstni kraj veliko pomeni?
Za veliko ljudi je rojstni kraj najljubši kraj. Za ustvarjalce pa pomeni še mnogo
več, pomeni temeljni vir navdiha. Vsi vemo, kaj je Prešernu pomenila Vrba, kaj
Jenku Sorško polje, kaj Gregorčiču Soča, kaj Cankarju Vrhnika, Kosovelu Kras.
Sam sem v Suhadolah preživel otroštvo in mladost in me nanje vežejo osnovna
življenjska doživetja in tudi pozneje, ko sem se kar pogosto vračal in sem v domači pokrajini vedno znova odkrival kaj zanimivega v tistih prvinskih, močno
odmaknjenih končkih naših travnikov in gmajn. Domača pokrajina mi je bila
vedno pomemben navdih za ustvarjanje. Seveda pa se je v zadnjih desetletjih v
Suhadolah marsikaj spremenilo. Število prebivalcev se je več kot podvojilo, na
novo so vzniknila uspešna mala podjetja, dvignil se je nivo izobrazbe, saj smo
dobili vrsto fakultetno izobraženih mladih ljudi, prvega magistra znanosti in prvega doktorja znanosti. Močno so se organizirali športniki, alpinisti, v zimskih
športih tekači in skakalci, v kolesarstvu imamo profesionalca v svetovnem meri-
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s pesmijo Čebelice, prebrala pa je tudi pesem Moja Komenda. Olgi Hace se je
za njeno skrb za zdravo prehrano zahvalila s pesmijo Vse za zdravje. Janiju
Lončarju, ljubitelju konj, je za zlati življenjski jubilej čestitala s pesmijo Janijevih petdeset. Ni pozabila na Branetovih 40, ko je njen sin praznoval to življenjsko obletnico, pa na prvo vnučko Špelo, ko je postala polnoletna (tej je napisala
kar 15 strani dolgo pesem od rojstva do 18. leta, nato še posebno pesem, ko je
dopolnila to leto). Tudi vnukov Toma in Marka se je spomnila ob prejemu prvega
obhajila. Vnučko Neli je razveselila s pesmijo za osmi rojstni dan. Na prošnjo
hčerke Nataše je spesnila čestitko njeni prijateljici Tanji.
S pesmijo se je zahvalila tudi ustanoviteljici Klekljarskega društva Čebelica
Moste pri Komendi upokojeni učiteljici Stani Pibernik ob njenem 80. rojstnem
dnevu. Nekdanjim sodelavkam trgovkam, s katerimi se srečuje vsako leto, je
posvetila pesem Trgovke. Janez Lončar jo je k pisanju pesmi Kufer pred vrati
spodbudil z opozorilom, da žena lahko tako naredi z možem, če ta ni »priden«.
Ob sklepu Delavnic molitve in življenja v Repnjah se je voditeljicama zahvalila s pesmijo Zahvala Bogu.
V imenu vaščanov Podboršta je s pesmijo Novomašniku počastila vaščana
novomašnika Petra Steleta 30. junija zvečer ob sprejemu v Komendi.
Klekljaricam iz sosednjih Cerkelj, ker si tega želijo, pripravlja za njihovo
razstavo v septembru pesem Lastovke; tako se tudi imenuje njihova skupina.
Vse to potrjuje, kako Štefka Oblak živo bogato notranje življenje. Del tega
tudi upesnjuje. Dolgčas ji ni nikoli, ker je navajena delati, skrbi za zdravo telo in
duha, sprostitev najde tudi v ročnih delih, za kar ima zelo spretne prste. Malo
obžaluje, da ni študirala, to pa nadomešča z dobrim izkoriščanjem številnih darov; med njimi s pisanjem lepih, rimanih, tudi duhovno močnih in sporočilnih
pesmi. Želimo si jih še veliko izpod njenega peresa.
Jožef Pavlič

Štefka Oblak je Komendi in Komendčanom posvetila pesem
Moja Komenda.
lu. Pričakujem, da se bo
spet oglasil kakšen pisatelj,
potrebovali pa bi tudi zgodovinarja, saj imajo Suhadole kar bogato preteklost.
Mi zaupate, katero knjigo ste prebrali nazadnje?
Imate svojega najljubšega pesnika oziroma pisatelja?
Počasi berem knjige, ki
jih doslej nisem utegnil, a v
glavnem biograﬁje pomembnih osebnosti. Pravkar sem se prebil skozi obsežno biograﬁjo Leonardo
da Vinci. Med pesniki jih je
res veliko, ki so mi blizu, a
največ mi je dal angleški
pesnik Thomas Stearns Eliot, ker mi je odpiral pot v
svetovno poezijo. Kakšno knjigo zaradi zanimivosti vzamem znova v roke, na
primer roman Vergilova smrt Hermanna Brocha.
Kaj vas je v življenju opogumljalo, da ste lahko preživeli težje trenutke?
Kot mlad človek nisem imel dovolj trdne zavesti, da bi se vedno odločal za
pravo rešitev, kar je moglo pomeniti, da sem koga lahko prizadel, pozneje, ko pa
sem imel redno zaposlitev, je bilo drugače, ker sem že zaupal v svoje sposobnosti
in svoje delo, pri čemer so mi bili v veliko oporo najbližji. Najtežje je bilo zaradi
zunanjih pritiskov, ker sem se v neprijaznih časih loteval družbeno problematičnih literarnih osebnosti.
Nam za konec poveste, kako poteka vaš vsakdanjik?
Življenjski prostor se je precej omejil. Vsak dan skušam opraviti daljši sprehod. Treba je pregledati e-mail pošto, napisati še kakšen članek, tedensko se v
Ljubljani srečujem z literarno druščino. Redno zahajam v knjižnico, da nisem
brez branja. Nekaj dneva pa pobere TV.
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Mediacija in pogodba o dosmrtnem preživljanju

S sinom sem po moževi smrti sklenila pogodbo
o dosmrtnem preživljanju. Od tega je že 10 let
in vedno sem sama skrbela za svoje gospodinjstvo, sin pa mi je pomagal, tako da me je peljal
k zdravniku, po opravkih, mi pripravil drva,
itd., kadar sem ga prosila. Lansko leto je zaživel
z novo partnerko in od takrat so se stvari spremenile, saj ima zelo malo časa. Sicer mi še vedno ustreže in naredi kar potrebujem oz. me
pelje kamor želim, a pogosto se moram prilagajati. Včasih se tudi zgodi, da nima časa in takrat
me pelje njegov starejši sin. S sinom se ne bi
rada kregala, sploh pa ne bi vložila nobene
tožbe. Zanima me ali je možno nastali spor reIrena Hacin Kölner
šiti kako drugače kot s tožbo?
Situacija, ki je opisujeta ni redka. Da bi lahko ocenila ali vaš sin izpolnjuje
obveznosti po sklenjeni pogodbi o dosmrtnem preživljanju, bi morala poznati
vsebino zavez, ki jih je sprejel ob sklenitvi. Glede na to, da pišete, da vam je
priskočil na pomoč, kadar ste potrebovali, domnevam, da je zaveze izpolnjeval.
Življenje se spreminja in vsega ni moč predvideti. Nova partnerka je zagotovo
povzročila določene spremembe, a kot lahko razberem iz vašega vprašanja, vam
sin še vedno nudi pomoč – včasih sam, včasih s pomočjo vašega vnuka. Običajno

POD DROBNOGLEDOM

Z vami in za vas

Meseca oktobra bo že deset let, od kar se v
občini Komenda izvaja pomoč na domu. To
je storitev, ki jo socialne oskrbovalke opravljamo pri uporabnikih na njihovem domu.
Ti zaradi starosti, bolezni ali oslabelosti ne
morejo sami skrbeti zase, svojci pa take nege
in oskrbe ne zmorejo zaradi lastnih obveznosti. Pomoč podaljša tudi bivanje v domačem
okolju. Upravičenci – uporabniki so občani,
ki imajo stalno bivališče v občini Komenda.
Občina namreč zagotavlja in subvencionira
storitev, kar ji nalaga zakonodaja.
Upravičenci pomoči na domu so osebe
Olga Hace
stare nad petinšesdeset let, ki zaradi starosti
ali pojavov, ki spremljajo starost niso sposobne za popolnoma samostojno
življenje. Lahko živijo samostojno ali so član družine. Osebe s statusom
invalida ne glede na starost. Storitev pripada tudi kronično bolnim ali
osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki so mlajši in nimajo urejenega statusa invalida. Socialno varstvene storitve pomoč na domu so upravičeni tudi zelo bolni otroci ali otroci z težko motnjo v telesnem ali duševnim
razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva. Vsakemu upravičencu pripada dvajset ur oskrbe v sedmih dneh.
Kaj obsega pomoč na domu? Socialna oskrbovalka pomaga pri temelj-
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v pogodbi o dosmrtnem preživljanju ni določeno, da lahko preživljalec pomoč
oz. potrebno oskrbo nudi le sam. To lahko po njegovem naročilu nudijo tudi
drugi ljudje – sorodniki ali pa tretja oseba npr. negovalka. Vaš uspeh v morebitnem pravdnem postopku je zato vprašljiv.
V vašem primeru bi bilo smiselno, da se s sinom pogovorita. Pogovor naj ne bo
nekje med vrati, ko že ravno odhaja. Vzemite si čas in mu povejte kako vi vidite
sedanji potek dogodkov. Če ocenjujete, da se sami z njim ne boste mogli v miru
pogovoriti, vam predlagam, da se odločite za postopek mediacije, pri katerem vam
bo tretja nevtralna oseba pomagala, da rešite nastali spor. Predvsem vam bo dala
možnost, da eden drugega ne samo poslušata, ampak tudi slišita. Mediatorji pri sodišču pridruženi mediaciji so večinoma iz vrst odvetnikov, sodnikov in notarjev.
Glavne prednosti mediacije so poleg popolne nevtralnosti mediatorja, še zaupnost
postopka ter prostovoljna udeležba vseh vpletenih. Prednost mediacije kot neformalnega postopka je tudi v tem, da daje strankam možnost, da svoja razmerja uredijo celovito in hkrati ohranijo medsebojne vezi (družinske, sosedske itd.). To je še
posebej pomembno v primerih, ko je posamezniku najbolj pomemben odnos do
drugega in si z njim še vedno želi sobivati.
Mediacija je znak kulOdvetnica mag. Irena Hacin Kölner
turnega reševanja sporov in
nam je lahko le v ponos, če
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
spor poskušamo rešiti po
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
mirni poti izven sodišča.
www.moj-odvetnik.si

Vitamin B12 v prehranskih dopolnilih

Pod oznako B12 je zajetih več sorodnih
spojin, ki kot kofaktorji sodelujejo pri
presnovi aminokislin, fosfolipidov, hormonov in številnih drugih snovi v telesu.
B12 ima pomembno vlogo pri zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Je nepogrešljiv za normalno delovanje tako
imunskega, kot tudi živčnega sistema.
Sodeluje pa tudi v procesu tvorbe rdečih
krvničk in pri sintezi DNK.
Njegov najpogostejši vir so živila živalskega izvora, vse pogosteje pa ga uživamo tudi v obliki prehranskih dopolnil.
Blaž Filipič
Tak vnos je posledica pogostega pomanjkanja vitamina B12, do katerega prihaja
tako pri vsejedih, kot tudi vegeterijancih oziroma veganih. Potrebno je
poudariti, da ta vitamin proizvajajo bakterije. Nahaja se predvsem v prsti,
živalskih iztrebkih in vodi. Tako kot ljudje, ga tudi živali ne proizvajajo
same in ga v svoje telo vnašajo pretežno s hrano, manjši delež pa ga, tako
kot pri ljudeh, proizvedejo njihove črevesne bakterije.

OLGIN KOTIČEK
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Nutricionisti priporočajo dnevni vnos B12 za odrasle 2,5 mikro grama, pri čemer je potreben večji vnos pri nosečnicah (3,5 mikro grama)
in doječih materah (4 mikro grama), saj se ga del prenese tudi na plod
oziroma dojenčka.
Pri izbiri prehranskih dopolnil moramo biti pozorni, saj se kot vir B12
uporablja tudi užitne modrozelene cepljivke (cyanobacteria), ki pa vsebujejo predvsem neaktivno obliko vitamina B12. Zato je bolje izbrati
dopolnila z aktivno obliko B12, kar je moč razbrati v informacijah o
sestavi. Viri aktivne obike B12 so: cianokobalamin, hidroksikobalamin,
metilkobalamin in deoksiadenozilkobalamin.
Pomanjkanje vitamina B12 se lahko kaže z blagimi simptomi kot so
utrujenost, zaprtje in izguba apetita, ali pa v primerih dolgotrajnega
pomanjkanja tudi z resnimi težavami, kot je megaloblastna anemija.
Vse več ljudi se dandanes odloča, da zaradi zdravstvenih, etičnih, okoljskih ali katerih drugih vzrokov zmanjša ali celo opušča vnos živil živalskega
izvora (vegeterijanci in vegani). Te skupine ljudi, so še posebej izpostavljene
tveganju za pomanjkanje vitamina B12, ki pa ga je po zaslugi biotehnologije
v obliki dopolnil enostavno, varno in cenovno ugodno dodati v prehrano,
denimo v obliki malih tabletk, ki jih zaužijemo med obrokom.
IZOBRAŽEVANJE PREM, Blaž Filipič s.p.
nih dnevnih opravilih: oblačenje, slačenje, pomoč pri umivanju, hranjenju,
opravljanju osnovnih življenjskih potreb in vzdržuje in neguje ortopedske
pripomočke. Seveda pri nepokretnih uporabnikih opravimo popolno nego
na postelji. Za sabo postimo čisto! Socialna oskrbovalka opravi tudi gospodinjsko pomoč. Če je potrebno nabavi tudi živila in pripravi obrok
hrane. Pomije tudi vso uporabljeno posodo. Med gospodinjsko pomoč
spada tudi osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
Ohranjanje socialnih stikov: socialna oskrbovalka kontaktira po potrebi
z zdravniki, patronažno službo, svojci in svojimi nadrejenimi. Za vsakega
uporabnika vodi tudi pisno dokumentacijo. Da je nekdo upravičen do
storitve sta potrebna vsaj dva sklopa opravil.
Socialno varstveno storitev pomoč na domu izvajajo socialne oskrbovalke. Imajo strokovni izpit, velik nabor znanja in tudi želene osebne lastnosti: prilagodljivost, občutek za soljudi, upoštevanje drugih, samostojnost. Morajo biti natančne, vztrajne, odprte za izkušnje in učenje. »Sveto
pismo« našega dela je KODEKS ETIČNH NAČEL, ki ga ne smemo kršiti! Zavedati se moramo, da vstopamo v tuji dom, da kar tam vidimo, tam
tudi ostane. Hiša mora imeti strop in vrata. Znati moramo poslušati in
slišati, seveda tudi videti.
Socialne oskrbovalke, nismo medicinsko osebje. Ne zdravniki, ne patronažna služba, čeprav z njimi veliko sodelujemo. Nismo tudi člani družine, smo pa vredne zaupanja. Zaupa se nam življenje in premoženje. In
pri marsikateri hiši olajšamo življenje vsem.
Se nadaljuje.
Olga Hace
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Vključevanje učencev v promet
V prvih dneh septembra, ko so se učenci podali na šolske poti, so pešcem
in kolesarjem priskočili na pomoč policisti, redarji Medobčinskega inšpektorata, upokojenci in štipendisti Ustanove Petra Pavla Glavarja.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Komenda se
zahvaljuje policistom Policijske postaje Kamnik, ki nadzirajo promet na
območju občine Komenda, še zlasti v bližini obeh šol, redarjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki izvajajo meritve hitrosti v občini
Komenda z namenom, da vozniki ne bi ogrožali sebe in najranljivejših
udeležencev v prometu, štipendistom Ustanove Petra Pavla Glavarja in
upokojencem, ki so spremljali učence na najnevarnejših prehodih čez
ceste v prvih tednih pouka.
Zahvaljujemo se tudi vsem občanom, ki prispevate k večji varnosti v
prometu s svojim zgledom kot pešci ali vozniki in vsem, ki prispevate
pobude in pripombe k izboljšanju prometne varnosti v občini.
V občini Komenda bo potrebno zgraditi še nekaj pločnikov, da bo
lahko čim več učencev hodilo peš v šolo. Manjkajo kolesarske steze
tako za otroke kot za odrasle kolesarje. Na državnih cestah bo potrebno
zagotoviti varnejše prečkanje cest. Načrti z obvoznico se prepočasi
uresničujejo.
OTROK POTNIK OZIROMA VOZAČ
Starši pripeljejo otroke v vrtec, številne tudi v šolo z avtomobili.
Otroci morajo biti vedno pravilno pripeti z varnostnim pasom ter, glede
na njihovo starost, nameščeni v ustreznem varnostnem sedežu. Šolarji
naj vstopajo ali izstopajo iz avta na tisti strani, ki je obrnjena stran od
prometa (npr. na
pločnik).
Učenci, ki se
vozijo s šolskim
kombijem, morajo upoštevati
pravila obnašanja na kombiju
in tudi pravila
čakanja na postajališčih šolskega kombija.

Napotki učencem, ki se vozijo
s šolskim kombijem:
● Skupaj s starši
učenci izberete in
preizkusite najvarnejšo pot do
postajališča
ter
razmislite o pravilnem in odgovornem ravnanju
pešca v cestnem prometu. Pri tem ne pozabite na svojo vidnost v
prometu (svetla oblačila, ustrezno nameščena odsevna telesa).
● Šolarji pričakate kombi na postajališču. Vedno počakajte, da se
vozilo ustavi, nato varno in organizirano vstopite vanj. Enako velja
tudi ob izstopu, odmaknjeno od vozila, na varni površini počakajte,
da vozilo odpelje. Nato nadaljujte svojo pot proti domu.
● Vstopajte in izstopajte DRUG ZA DRUGIM in SE NE PRERIVAJTE.
● Pozdravite voznika, med vožnjo MORATE SEDETI in BITI PRIPETI z varnostnim pasom. OBRENJENI morate biti V SMERI
VOŽNJE.
● Šolarji morate na avtobusu ali kombiju upoštevati voznikova navodila.
● Še posebej PAZITE NA MLAJŠE in ŠIBKEJŠE (bolne ali poškodovane).
● +Ne motite voznika pri vožnji, ne kričite, ne smetite in ne uničujte
inventarja v vozilu.
OTROK PEŠEC
Pešci naj dosledno prečkajo cesto na označenih prehodih ali pri zeleni luči na semaforju. Vedno preverimo, ali je prečkanje ceste res varno
(pogled levo-desno-levo). Hodimo po pločniku in ne po cestišču. Kadar
ni pločnika, hodimo ob levem robu vozišča v smeri hoje, tako da nas
nasproti vozeči vozniki prej opazijo. Ne uporabljamo mobitela v prometu, tudi kadar smo v vlogi pešca, ker zmanjšuje pozornost.
Bernarda Hozjan, predsednica SPV Komenda

Odcep za Nasovče - zmanjšana hitrost
Roman Grošelj, svetnik Občinskega sveta Komenda, je v četrtek, 2.
avgusta, sporočil: »Končno nam (mi) je uspelo omejiti hitrost na državni cesti Spodnji Brnik - Moste v Nasovčah na 60 km. Pot za dosego cilja
je bila dolga, a se je splačalo. S tem bo varnejše prečkanje ceste pri
uporabi avtobusnih postajališč, lažje bo vključevanje osebnih vozil iz
Nasovč na državno cesto in varnejše se bodo vključevali ali prečkali
cesto vozniki traktorjev z mehanizacijo.«

Zeleno-rjave
rastlinske snovi in nesreče
Če je eno z drugim povezano, bi bilo preveč nestrokovno trditi.
Najbrž pa je vseeno malo res. Konec koncev je že prižiganje cigarete med vožnjo bila grenka izkušnja marsikomu. Da ne omenjam
prijav zaradi glasnosti in sporov med sosedi. No, slednje, špetiri
med sosedi, pa najbrž res nimajo zveze z zeleno-rjavo rastlinsko
snovjo; že zaradi bolj popularnega razloga - namreč - zaradi znane
slovenske nevoščljivosti.
Ampak, poletje tudi v črni kroniki ni mirovalo. Čudno naključje je
bilo, da je 28. julija nekdo vlomil v hišo v okolici Komende, potem pa
točno po treh tednih spet. In spet v hišo v okolici Komende. Prav tako ni
znano, zakaj je v podjetju Lidl 7. avgusta delavec z viličarjem zapeljal
čez nogo sodelavcu.
18. julija so v Mostah v stanovanju navijali glasbo, 28. pa sta se
izvenzakonska partnerja (in spet v Mostah) prepirala v lokalu. Predlagam, da se raje poročita. Ker je potem po sporih običajno večkrat (lahko

tudi daljša) tišina.
Skoraj do sredine avgusta so se kregali sosedje v Mostah, na Mlaki in
v Nasovčah, nazadnje pa 29. 8. še v Poslovni coni Komenda v Žejah.
Morda bi bilo bolje, da gredo naslednjič raje v kino, ali pa doma na televizorju gledajo kavbojski ﬁlm.
13. in 30. julija, 4. 22., in 29. avgusta so se dvakrat v Žejah in trikrat
na Križu zaposleni v modrem srečevali s kršitelji tiste vedno pogostje
omenjane rjavo-zelene rastlinske snovi. Upal bi stavit, da je analiza vedno pokazala isto; ne samo drago, ampak drogo.
Od začetka julija pa do konca avgusta je bilo devet prometnih nesreč;
petkrat z materialno škodo, trikrat z lahkimi telesnimi poškodbami, enkrat pa je bila »kriva« divjad.
Vsak čas se bo začel mesec oktober - Mesec požarne varnosti. Ali
veste, kakšna je razlika med gasilsko in črno kroniko? Pravzaprav največkrat nobene. Samo, da je gasilska lahko bolj vroča. Pa srečno. - aže
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Prazen dom je in dvorišče,
zaman oko te naše išče,
solze, žalost, bolečina
ostale nam so - in praznina.

Ločitev, kako si boleča...

V SPOMIN

ZAHVALA
V 84. letu se je od nas poslovil dragi
mož, oče, dedek in pradedek

JOŽICI URŠIČ

PETER GALJOT

(1. 11. 1957 - 31. 8. 2018)

iz Most pri Komendi

Z žalostjo v srcih se spominjamo, da je minilo že 2. leto, ko te ni več
med nami.
Hvala vsem, ki se je spominjate, ko stojite ob grobu...
Vsi njeni.
Mlaka pri Komendi.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom in prijateljem
za izrečeno sožalje, sveče, maše in darove.
Zahvale tudi župniku Zdravku Žagarju za lepo opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči vsi njegovi.
O, saj ni smrt!
Samo tišina je pregloboka.
(S. Kosovel)

ZAH VALA

V 87. letu nas je zapustil naš dragi

ZAH VALA
V 75. letu nas je zapustil

DOMINIK ŽAGAR st.
iz Komende
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
vsem ostalim za darovan o cvetje in sveče.
Hvala tudi vsem za izrečeno sožalje in spremstvo na njegovi zadnji poti.
Žalujoči vsi njegovi.

SREČKO CIBAŠEK
iz Most pri Komendi
Naše misli naj dosežejo vse sorodnike, prijatelje, sosede, ki ste ga še
zadnjič pospremili na njegovi poslednji poti.
Zahvaljujemo se za darovano cvetje, sveče, pogrebni službi in g.
župniku za lepo opravljen obred.
Hvala bolniškemu osebju Bolnišnice Sežana za vso skrb in nego.
Iskrena hvala za izrečene besede in misli vseh, ki ste nam stisnili
roko.
Žalujoči vsi njegovi.

Odšli so…
Srečko Cibašek, Moste 43 f, star 74 let
Katarina Drešar, Nasovče 19, stara 91 let,
Franc Štupar, Komenda, Kranjska pot 7, star 72 let
Peter Galjot, Moste 1 d, star 83 let
Marijana Mlakar, Komendska Dobrava 11, stara 75 let
Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Katja Tabernik, Bojan Škof, Danica Zmrzlikar, Marija Špehonja, Grega Krmavnar, Matija Remše, Marko Dobnikar.
Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Jože Pavlič, dr. Marko Žerovnik ... Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 2150 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva
v občini ga dobijo brezplačno.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si
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Prvič v šolo
Všeč mi je učiteljica za angleščino. - Bor Humar, 4. a
Všeč mi je nova učilnica. Ajda Jarc, 4. a
Na šoli je veliko učencev.
Vesel sem, ker bom spoznal
nove prijatelje. - Timotej
Starovasnik, 4. a

Vrata osnovne šole Komenda Moste je letos
prvič prestopilo 79 prvošolcev in prvošolk.
Skupaj s starši so se prvi šolski dan, ki je bil
tokrat 3. septembra, zbrali v telovadnici šole
v Mostah, kjer sta jih nagovorila ravnateljica gospa Mira Rek in podžupan občine Komenda gospod Igor Štebe. Oba sta jim zaželela veliko novega znanja in dobrega počutja
na šoli. Sledil je kulturni program, ki so ga
za prvošolce in prvošolke pripravili učenci
četrtega razreda. S petjem, plesom in krajšo
dramsko predstavo so jih zagotovo navdušili. Pokazali so jim, da vstopajo na pot, ko
bodo usvojili veliko novega znanja in sklepali trdna prijateljstva.
Prvošolci 1. b razreda ter učiteljica Ana so
povedali, kaj jim je bilo prvi dan v šoli najbolj všeč.
Najbolj všeč nam je bila predstava, ki so jo
zaigrali učenci. - Leon Urič, Kaja Markoja,
Anja Bevec, Dayan Spahić, Iris Burger
Všeč mi je bilo, ko sem spoznal svoji novi
učiteljici. - Bor Bevec
Najbolj sem se razveselila soka, ki nas je
čakal v učilnici. - Sara Neža Jerebič
Meni je bila všeč telovadnica. - Jaka Kosi
Najbolj všeč sta mi bili predstava in sok. Nik Plut
Všeč mi je bilo, ko so v našo učilnico prišli
starši. - Filip Blatnik
Všeč mi je bilo, ko smo šli pogledat našo
učilnico.- Mija Jeraj
Najbolj sem bila vesela, ko sem spoznala
svoje nove učence.
- Učiteljica Ana
ČETRTOŠOLCI V ŠOLI V KOMENDI
Zelo mi je bil všeč prvi šolski dan, saj sem
dobila svojo garderobno omarico. - Iza Julija
Veler, 4. a
Všeč so mi učiteljice. Žiga Nemec, - 4. a
Všeč mi je, da sem se hitro navadila na novo
šolo. Emily Kuhar, - 4. a
Zelo mi je všeč razredničarka. - Tiana Kosmina, 4. a
Vsako jutro se gnetemo po hodnikih, uživam v
veliki telovadnici. - Nika Uršič, 4. a
Zelo sem navdušen nad prostorno šolo. - David
Luka Jerebič, 4. a

MOJE POČITNICE
Med počitnicami sem bil na
Korziki. Ulovil sem hobotnico. Videl sem tudi morske
liste.- Žiga Papež, 3. č
Bili smo v Grčiji. Tam
smo govorili angleško. Naučili smo se nekaj
novih besed. - Marisa Plevel, 3. č
Bila sem na morju, uživala sem na bazenu,
jedla sladoled in se igrala. Moje počitnice so
bile sicer kratke, ampak zelo zabavne. - Zarja
Plevel, 3. č
Na morju se je zgodilo, kar se zgodi le na
vsakih 100 let. Gledala sem lunin mrk. Na pomolu. - Kaja Virag, 3. č

Plavanje smo nadgradili,
da smo delfinčka usvojili.
Petošolci OŠ Komenda Moste
NEPOZABNE POČITNICE
Najbolj všeč mi je bilo, ko sva z bratrancem
prespala na hiški na drevesu. Dolgo v noč sva
gledala utrinke. Zjutraj sva si naredila zajtrk,
ga pojedla in šla domov. - Jakob Zotler, 8. c
Najbolj si bom zapomnil obisk Berlina, ker ima
pestro zgodovino. Ogledali smo si Volkswagnov sejem Drive in vodni park Tropical Islands. Zelo so me navdušili ostanki berlinskega
zidu. Uživali smo ob značilni nemški hrani
(klobasa s karijem). V Berlinu sem zelo užival,
saj je glavno mesto moje najljubše države.David Petrič, 8. c
Mazanje z zobno pasto, zrezki, zabava, grozljivka, kraja limon in še česa – to so razlogi,
da je Rogla moja najljubša poletna destinacija.
Tokrat ga je še polepšala vožnja s sanmi, a žal
mi je med vožnjo padel telefon iz žepa in se
razbil. Zadnji dan smo se odpravili v adrenalinski park, kjer smo počeli same neumnosti.
- Sara Lipovšek, 8. b
Z družino smo šli na orientacijsko tekmovanje
na Madžarsko. Do Blatnega jezera smo prišli v
pičlih štirih urah. Prvi dve tekmi se nista izšli
pa mojih načrtih. V tretji in četrti tekmi pa sem
presegla svoja pričakovanja, pa četudi je bilo
to dvanajsto mesto! Počitnice na Madžarskem
so bile polne doživetij in uspehov.
- Vita Malus, 8. b

LETNA ŠOLA V NARAVI
Od staršev smo se poslovili,
v avtobus posedli se,
v Novigrad se pripeljali,
šola med borovci se začela je.
Na obali smo se zbrali
5. a in b in c,
da bi v morje poskakali,
plavali kot ribice.
Naši učitelji so pridni,
ne težijo nam preveč.
Šola ta je res odlična,
taka nam zares je všeč.
Z barko bomo se peljali,
mestno jedro ogledovali,
še spominček en kupili,
in se z vlakcem v Pineto vrnili.

KONČNO V DEVETEM RAZREDU
V šoli smo že osem let, a še nikoli nismo bili
najstarejši. A če si najstarejši, dobiš tudi dodatno
odgovornost. Prav bi bilo namreč, da smo zgled
mlajšim. Deveti razred tudi pomeni, da smo zadnji september v osnovnošolskih klopeh. Upam,
da bomo to leto preživeli brez prepirov in bili
še naprej kot razred tako povezani kot doslej.
- Timotej Hrovat, 9. b
V mlajših razredih sem s strahospoštovanjem
opazovala devetošolce. Vedno se mi je zdelo,
da imajo nekakšno moč in odgovornost s tem,
ko so najstarejši na šoli.
Po hodnikih se je vsak dan slišalo njihovo
kričanje in pritoževanje mlajših, ko so se pri
kosili vrnili pred njih. Čudno se mi je zdelo, saj
sem imela občutek, da jih spoštujejo in občudujejo vsi – mlajši učenci in učitelji.
Letos sem prišla v deveti razred in ugotovila,
da ni vse tako bleščeče, kot sem mislila. Kot
devetošolci smo dobili predvsem veliko odgovornost – biti zgled mlajšim. Poleg drugih
pravil moramo upoštevati tudi to, da se med
seboj spoštujemo in si pomagamo, saj je navsezadnje to naše zadnje osnovnošolsko leto.
- Danaja Kepic, 9. b
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V Vrtcu Mehurčki spet skupaj
Poletje in brezskrbni čas počitnic sta hitro
minila. Prišel je september in z njim novo
vrtčevsko leto. Vrnili smo se polni energije in novih idej – tako otroci, kot tudi odrasli. Kar nekaj naših prijateljev je pogumno prestopilo šolski prag in želimo jim
vse najlepše. V naš vrtec pa smo v prvih septembrskih dneh sprejeli čez
80 novincev, tako da se bo tudi v tem letu pri nas »bleščalo« skoraj 350
»mehurčkov«. Zanje bo vsak dan skrbelo 62 zaposlenih. Vsem novo
sprejetim otrokom in njihovim staršem želimo, da bo ločitev od varnega domačega doma in uvajanje v novo okolje čim manj stresno. Za
nekatere otoke je to prva ločitev od staršev. Zaposleni se zavedamo, da
je to tako za otroke kot starše velika sprememba. Spremembe so življenjska stalnica in tudi otroci si morajo pridobiti oziroma naučiti
sposobnost prilagajanja. Odrasli otrok ne moremo obvarovati pred
spremembami, lahko pa jim pomagamo, da bodo čim lažje prebrodili
morebitno stisko. Zato smo uvajanje kar se da prilagodili potrebam
otrok, staršev in se trudili, da prve solzice kar najhitreje vsi skupaj
premagamo in pričaramo nasmeh. Prepričani smo, da s skupnim sodelovanjem in zaupanjem lahko najbolje pomagamo otroku in mu omo-

KONJENIŠKI KLUB KOMENDA

gočimo čim bolj ustvarjalno in prijetno bivanje v vrtcu.
Zaposleni bomo skrbeli, da bo vrtec prostor, kjer se bodo vsi otroci
dobro počutili in preko igre, lastne aktivnosti širili svoja obzorja. Želimo
si dobrega sodelovanja z družinami in vsemi, ki sodelujejo z nami.
Predvsem pa si želimo veliko srečnih in zdravih otrok, ki bodo z veseljem prihajali v Vrtec Mehurčki. Saj veste... v vrtcu se vsak dan kaj zanimivega dogaja!

Dan odprtih vrat

Živahno sobotno popoldne sredi septembra (15.) na prostoru pri hlevu ob
jahalni maneži Konjeniškega klub
Komenda. Kar celo popoldne se je
dogajalo in nazadnje so organizatorji
- vodstvo kluba ugotovili, da je bil to
res velik dogodek za najmlajše in
njihove starše. Predstavili so se poniji, jahali so na konjih, se vozili s kočijami,
risali in barvali, pekli palačinke, pozdravil
jih je predsednik Konjeniškega kluba Lojze
Lah in jim prestavil program, prostore in
delo v klubu ter najmlajše, mlade skupaj s
starši povabil, da še večkrat pridejo. Saj so
konji prijazni in imajo radi otroke. In klub
vsako leto ima na hipodromu dirke, pa tudi
Miklavža povabijo decembra.
Predsednik kasaškega
odbora Roman Jerovšek
s podpredsednikom in
predstavniki uprave so s
predstavitvijo med številnimi obiskovalci (pr-

vič v zadnjem obdobju) vzbudili pozornost in zanimanje za konje, konjeništvo in šport. Skratka, bila je lepa posebnost in novost, da tudi mladi
spoznajo tradicijo po kateri je danes Komenda poznana v Sloveniji in tujini.

Povabilo
upokojenkam k varovanju otrok v okviru projekta Krekovo
središče
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje je skupaj z Zavodom Medgeneracijsko središče Komenda začel
marca 2018 izvajati projekt Krekovo lokalno središče za severozahodno Ljubljansko urbano regijo – KREKOVO SREDIŠČE. Projekt
se izvaja v sklopu Lokalnih akcijskih skupin LAS Za mesto in vas v
naseljih Komenda, Moste, Mengeš, Trzin in Vodice. Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj.
V novembru bomo v okviru projekta Krekovo središče začeli s
programom

BABI SERVIS

Spominka dirka Franca Seršena - V nedeljo, 23. septembra, so
bile v Komendi že tretjič letos kasaške dirke. Med devetimi dirkami
je bila tudi spominska dirka Francu Seršenu in prišli so tudi njegovi
svojci, ki so po dirki izročili zmagovalcu Ivu Dovžau, KK Komenda,
pokal. Več v naslednji Aplenci. - A. Ž.
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Čeprav so otroci v vrtcu ali šoli, se včasih zgodi, da bi starši še kako
potrebovali varstvo izven organiziranega časa. V okviru tega programa bodo upokojenke čuvale otroke na otrokovem domu.
Zato vabimo vse tiste upokojenke, seveda lahko tudi upokojence
iz občin Komenda, Mengeš, Trzin in Vodice, ki se vidijo v tej vlogi,
da se nam čim preje oglasijo na institut.antona.trstenjaka@gmail.
com ali viktorija.drolec@zmsk.si ali na 040 842 776.
Upokojenke in upokojenci bodo varovanje otrok izvajali proti
plačilu, medtem ko bo za starše otrok to brezplačna storitev, ker jo
soﬁnancira EU in Republika Slovenija.
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Šahovske novice

Evropsko mladinsko prvenstvo-Riga 18 Inti
Maček
EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH je
bilo v Rigi v Litvi od 20. do 29. avgusta 2018.
V konkurenci deklic do 8 let je nastopila Inti
Maček. Osvojila je 3 točke in zasedla 41. mesto. Inti je igrala zelo dobro, manjkajo ji le
tekmovalne izkušnje iz počasnega šaha. Inti je
pokazala, da se lahko razvije v odlično šahistko, če bo pridno delala in tekmovala.
PORTOROŽ OPEN 2018 od 14. do 21. 7.
2018. V konkurenci 75 igralcev je nastopil Teo
Cimperman in osvojil 58. mesto.
ODPRTO PRVENSTVO ČEŠKE je bilo v
Pardubicah na Češkem od 21. do 28. 7. 2018.
Skupaj je nastopilo 1053 igralk in igralcev iz 46
držav, od tega 47 velemojstrc in velemojstrov.
Na turnirju A – Pardubice open je v konkurenci
309 igralcev in igralk nastopil Blaž Debevec in
zasedel 197. mesto. Na turnirju B – Motorgas
open je v konkurenci 231 igralk in igralcev nastopil Tilen Lučovnik in osvojil 25. mesto. Na

EVROPSKO ŠAHOVSKO PRVENSTVO

Open Češka 2018 Tilen Lučovnik, Ajda Lapanje, Inti Maček, Blaž Debevec
turnirju D – Dostihovy spolek open sta v konkurenci 247 igralk in igralcev nastopili Inti Maček,
ki je osvojila 199. mesto ter Ajda Lapanje, ki je
bila 226. Vsi so izboljšali rating točke.
16. PLESNIČARJEV MEMORIAL v
Portorožu od 5. 8. 2018. Osvojili smo 7. mesto
Blaž Debevec.
PEKOS PUB TRZIN v Trzinu 26. 8. 2018.
Osvojili smo 4. mesto Blaž Debevec, 17. mesto

Turnir ob pričetku šolskega leta 2018-2019 udeleženci

Boris Skok.
LAGUNA OPEN - Tekmovanje je bilo v
Ljubljani 29. 8. 2018. Osvojili smo 1. mesto
Boris Skok, 12. mesto Gosto Novakovič.
TURNIR OB PRIČETKU ŠOLSKEGA
LETA v Komendi 31. 8. 2018. Zmagal je Jure
Žličar. Osvojili smo še 2. mesto Bine Markošek,
3. mesto Martin Perme, 4. mesto Ajda Lapanje, 5.
mesto Stanko Perme, 6. mesto Aneja Lapanje.
Pričelo se je tudi novo šolsko leto in s tem
šahovska dejavnost. Na osnovni šoli Moste je
ob ponedeljkih Šahovski krožek s pričetkom
ob 14.30. V Ljubljani je ob ponedeljkih Klubska šahovska šola. Pričeli smo z 19. Osrednjo
slovensko šahovsko ligo, ki bo tri mesece z
gostovanji ob četrtkih. Nastopa 19 ekip. Konec
meseca bo v Komendi I. članska liga zahod,
nastopilo bo 10 ekip itd.
Franc POGLAJEN

Turnir ob pričetku šolskega leta 2018-2019 zmagovalci Bine Markošek, Jure Žličar, Martin
Perme

Bronastalet. medalja
za Jana Šublja
Na tekmovanju v posamičnem šahu v kategoriji do 14 let je Jan

Jan Šubelj iz Križa pri Komendi je imel med počitnicami malo
časa za počitek. Lahko bi rekli, da
so bile njegove počitnice zelo šahovsko obarvane. Poleg številnih
treningov je nastopil na treh
močnih mladinskih mednarodnih
prvenstvih.
Jan je že drugo leto zapored
član slovenske mladinske reprezentance v kategoriji fantov do 18
let. V času med 11. in 19. julijem
so fantje v postavi Vid Dobrovoljc, Jan Šubelj, Amon Nejc in
David Stevanič nastopili na Ekipnem evropskem prvenstvu v
standardnem šahu v kategoriji do 18 let, ki je potekalo v Nemčiji, v
mestu Bad Blankenburg. Fantje so se zelo izkazali, saj so v zadnjem
kolu igrali neodločeno s prvouvrščenimi Romuni in v močni konkurenci osvojili 6. mesto. Jan je odlično zastopal barve Slovenije z najboljšim
dosežkom na prvenstvu na drugi šahovnici (rating performance 2584).
Konec julija je barve reprezentance zastopal tudi na Evropskem prvenstvu v pospešenem in v kategoriji fantov do 18 let, ki je potekalo v
romunskem mestu Oradea. Z ekipo Slovenija A v postavi Vid Dobrovoljc, Jan Šubelj, Amon Nejc in David Brinovec so osvojili 9. mesto.
Odlično se je izkazala ekipa Slovenija B v postavi David Stevanič, Domen
Tisaj, Jaka Brilej in Jan Marn, ki je osvojila odlično 5. mesto. Po ekipnem
tekmovanju sta potekali še dve posamični tekmovanji v kategoriji do 14

osvojil 15. mesto, na tekmovanju v hitropoteznem šahu pa se je razveselil
težko prislužene bronaste medalje. Odlično sta nastopila tudi Domen
Tisaj in David Brinovec. Domen Tisaj je na pospešenem prvenstvu v
kategoriji fantov do 16 let osvojil 17. mesto in v hitropoteznem šahu 21.
mesto, David Brinovec pa je na pospešenem prvenstvu v kategoriji
fantov do 18 let osvojil 10. mesto in v hitropoteznem šahu 17. mesto.
Že teden dni po končanem prvenstvu se je Jan s trenerjem Martinom
Kodričem odpravil na Evropsko mladinsko prvenstvo v standardnem
šahu v kategoriji do 14 let, ki je potekalo v mestu Riga v Latviji. Jan je
na tekmovanju, na katerem je nastopilo 125 udeležencev, nastopil kot
sedmi nosilec. Tekmovanje se ni začelo po načrtih, saj je v prvem kolu
doživel poraz, ki ga je žal spremljal do konca turnirja. Kljub tem, da je
turnir nadaljeval zelo dobro, v svojem slogu, preboj v vrh ni bil več
možen. Turnir je končal na vseeno odličnem 16. mestu, le s točko več pa
bi lahko posegel po novi evropski medalji.
Prvi teden v septembru je Jan nastopil tudi na odprtem mednarodnem turnirju v Trstu, na katerem je sodelovalo tudi 9 velemojstrov. Turnir je potekal v času od 1. 9.–8. 9. 2018, kamor se je Jan
vozil vsak dan po končanem pouku. Turnir je morda tudi zaradi
utrujenosti končal na 30. mestu s 4,5 točkami.
V mesecu oktobru bo Jan nastopil še na dveh največjih mladinskih
tekmovanjih. Za tri tedne se bo odpravil v Grčijo, kjer bo nastopil
na Svetovnem mladinskem prvenstvu v pospešenem šahu in Svetovnem mladinskem prvenstvu v standardnem šahu, oboje v kategoriji
do 14 let. Na pospešenem prvenstvu bosta nastopila tudi Domen
Tisaj v kategoriji do 16 let in David Brinovec v kategoriji do 18 let.
Šahovski klub Žalec
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Komendski orientacisti na prvenstvu v Cerknem
V Cerknem je bilo od 22. do 26.
8. osmo prvenstvo Jugovzhodne
Evrope v orientacijskem teku,
ki smo se ga udeležili tudi mladinci in člani Orientacijskega
kluba Komenda. Za SEE(M)OC
so svoje barve zastopali tekmovalci iz dvanajstih držav, ker pa
je vzporedno potekal še Cerkno
cup, je tekmovalo prek 800 tekŽenska štafeta z Moniko Ravnikar movalcev, med njimi tudi letošnji
svetovni podprvak v šprintu.
Vse se je začelo s treningom
(model eventom) na Črnem vrhu
nad Idrijo, kjer smo tekmovalci
dobili približno predstavo, kakšen
je teren, na kaj moramo biti posebej
pozorni in kaj lahko pričakujemo
od prihajajočih tekem. Naslednji
dan nas je namreč že čakala preizMladinska štafeta M18 je osvojila kušnja na srednji razdalji. Prvi
tekmovalni dan je postregel z zelo
1. mesto
tehnično zahtevnim terenom in nekateri naši člani so ga premagali zelo uspešno. V kategoriji Ž16 je Katja
Babič osvojila odlično 2. mesto, pri fantih v isti starostni kategoriji je bil
Domen Kavčič četrti. V moški kategoriji do 18 let se je zmage veselil
Žan Ravnikar, družbo na 2. mestu pa mu je delal Matic Blaž. 6. mesto je
v Ž20 osvojila Monika Ravnikar, Romana Zupan je zmagala v Ž40,
Blaž Kolner pa je bil v M35 drugi. Za proslavljanje ni bilo dosti časa, saj
so nas naslednji dan že čakale dolge proge. Te je zaznamoval vzpon, ki ga
je bilo na samem smučišču Cerkno res veliko. S težko ﬁzično preizkušnjo
so najbolje opravili Blaž Kolner, 1. mesto, Irena Hacin Kolner, 3.
mesto, Gregor Zupan, 3. mesto, Katja Babič,4. mesto, Žan Ravnikar,
5. mesto in Matic Blaž, ki je bil šesti. Glava in noge so bile že kar pošteno
utrujene, a časa za počitek ni bilo veliko, saj smo naslednje popoldne že
napolnili ulice Cerkna, kjer smo se preizkusili na najkrajši razdalji-šprintu.
Tudi ta dan je bil zelo uspešen, saj je Katja Babič osvojila 2. mesto, prav
tako je bil drugi Žan Ravnikar, Matic Blaž je bil tretji, s konkurenco je
ponovno pometel Blaž Kolner, Romana Zupan pa je bila tretja. Vrhunec
je prišel naslednjega dne s štafetmi, kjer je slovenska reprezentanca pre-

Aplenca se smeje
Na tržnici
»Gospa, kilogram marelic bi prosil!«
»Seveda gospod, le malo bolj zrele so.«
»Ravno prav - rabim jih za češpljeve cmoke…«
Vzgoja
»Oči, kaj pa je tole?«
»Črni ribez, sinko!«
»Črni ribez? Zakaj pa je potem rdeč?«
»Ker je še zelen!«
Markacija
Markacisti na novo označujejo planinsko pot, ki vodi mimo sadovnjaka pri samotni kmetiji. Na pragu jih z rokama, oprtima v bok,
opazuje stara mama.
»Mam'ca, lahko na vašo češpljo narišemo markacijo?«
»Lahko, lahko; samo nisem vedno doma!«
Pa še ena zdravstvena
Sredi noči Pavle pokliče zdravnika, se predstavi in ga prosi za pomoč,
ker naj bi njegova žena imela vnetje slepiča.
Zdravnik po telefonu razmišlja:
»Poslušajte, Pavle, to bo napačna diagnoza. Vaši ženi sem pred
štirimi ali petimi leti slepič že izrezal!«
»Poslušajte, gospod doktor, ste morda že slišali, da bi kdo imel
drugo ženo?«
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segla vsa pričakovanja in se skoraj v vseh kategorijah povzpela na zmagovalni oder. Pomemben del vsake ekipe s tremi tekmovalci pa smo bili
tudi člani OK Komenda. Zmage smo se tako veselili v kategorijah Ž16
(Katja Babič in Ana Pia Pogačar) in M18 (Žan Ravnikar in Matic
Blaž), punce v Ž18 (Zala Zavrl) so bile druge, fantje v M16 (Domen
Kavčič) pa tretji. Takšnega izida štafet pravzaprav nihče ni pričakoval, je
pa bil uspeh še toliko slajši, ko smo dvomljivcem dokazali nasprotno.
Letošnji SEEOC je zaznamoval na eni strani težak teren (tako tehnično kot ﬁzično), dež in zadnji dan tudi mraz, na drugi strani pa kot vedno
odlična družba, obilo smeha, solze sreče (morda kdaj tudi razočaranja)
in izjemni uspehi naših mladincev in članov. Prihodnje leto bo tekmovanje potekalo v Moldaviji.
Ana Pia Pogačar in Zala Zavrl

ČEBELA IN OSAT
September 2018

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2018 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude na GSM 031 638
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net
dajejo lahko vsi občani, naslove in imen predlagateljev na željo ne
objavimo.
ČEBELA - Letošnje leto je nekaj posebnega. Pa ne zaradi volilne nadaljevanke. Morda bolj zaradi nenavadne
pomladi, ko smo že takrat izmerili
skoraj 30 stopinj. Tudi dežja poleti ni
manjkalo in dobri letini sadja, kostanja, gob smo priča. Tudi toče in vetra
(ponekod) ni manjkalo. Med vse naštete omenjene in še kakšne drugačne
posebnosti pa so se pridružili tudi:
Klopca na vrhu skakalnice Društva
skakalni komite Gora na Gori in, ne
boste verjeli, likovniki so se izvirno
lotili Poslikav panjev s čebeljimi družinami kranjske sivke. K obema naštetima so poletele letošnje poletne
čebele. Na vrh skakalnice na klopco
ČEBELA za avgust, september
Janeza Slapnika in v vasi Potok k čebelnjaku številka 341077 na domačiji 2018
Jakoba Čebulja-Perčevega Jakoba k
desetim AŽ panjem s čebelami in slikami iz pravljic na končnicah. Res lepo
poletje s ČEBELAMI.
OSAT - V občini Komenda, poznani
po konjih in Konjeniškem klubu z
najlepšimi hlevi za konje v tem delu
Evrope, po Poslovni coni, po sejmu,
ki nadaljuje tradicijo nekdanjega Gorenjskega sejma v Kranju z največ
obiskovalci v treh dneh med slovenskimi sejmi, poznani po Petru Pavlu
Glavarju in še in še. No, ima pa Komenda tudi pokopališče s prostorom
za raztros. Kaže pa, da nekateri razumejo raztros tudi za sveče ob cipresah
na pokopališču, čeprav je blizu vhoda
na pokopališče pri vežicah tudi zabojnik zanje. In čeprav je v Komendi kar
nekaj kilometrov lokalnih (občinskih)
cest, imajo tudi državno cesto. Na njej OSAT za avgust, september
pa ni za prečkanje z avtobusnega po- 2018
stajališča prehoda za pešce, ko stopijo
iz avtobusa. Sicer pa, zakaj raztros in prehod? Saj imajo OSAT.

ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih
področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor. Naj bo zato
leto čim bolj bogato s ČEBELAMI.
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Kam z odsluženimi televizorji in računalniškimi
zasloni?
Starejši televizijski sprejemniki, računalniški in drugi zasloni vsebujejo
nekatere nevarne komponente, ki
lahko zaradi nepravilnega ravnanja
po končani življenjski dobi ogrožajo
okolje in ljudi. Iz tega razloga je zelo
pomembno, da tovrstne odpadke zavržemo oziroma oddamo na pravilen
način, saj bomo le tako onemogočili,
da nevarni deli končajo v naravi ali
na odlagališčih.
Pooblaščeni za zbiranje in recikliranje tovrstnih odpadkov zato prispevajo k nadzorovanemu upravljanju
nevarnih snovi in omogočajo morebitno nadaljnjo uporabo velikega
dela sestavin. Z ločenim zbiranjem in kasnejšo reciklažo pomagamo
tako ohranjati naravne vire, posebej redke materiale, s čimer zmanjšujemo stroške izdelave novih produktov in delujemo okolju prijazneje.
Med koristne materiale, iz katerih so sestavljeni TV-sprejemniki in računalniški zasloni, ki jih lahko po reciklaži ponovno uporabimo, spadajo predvsem različne plastične komponente, različne vrste barvnih in
nebarvnih kovin in steklo. Ponovno je mogoče uporabiti
tudi posamezne dele, ki vsebujejo nevarne snovi. Katodne cevi odpadnih TV-sprejemnikov je mogoče v celoti
reciklirati in izdelati iz njih enake ali podobne izdelke.
Tako hkrati preprečujemo onesnaževanje okolja s svincem in prekomerno izkoriščanje naravnih virov. Svinčeve
komponente, ki jih ni mogoče uporabiti za izdelavo novih
TV-sprejemnikov, pa lahko uporabimo na primer pri izdelavi avtomobilskih akumulatorjev.

● živo srebro – uporablja se
predvsem v LCD-zaslonih, in
sicer v lučeh za osvetljevanje
zaslona. Živo srebro je zelo
strupeno, zato reciklažno podjetje pred reciklažo iz zaslonov
najprej odstrani luči.
● bromirani zaviralci gorenja
se nahajajo v notranjih komponentah televizorjev in ekranov
kot premaz, včasih pa jih najdemo celo na zunanjih plastičnih površinah. Zaviralci gorenja preprečujejo nastanek požara ob morebitnem kratkem stiku.
● krom – nahaja se v kovinskih ploščah in ohišju zaslonov. Uporablja se za učinkovitejše strjevanje plastike in kot zaščita kovinskih
plošč pred korozijo.
● berilij – pogosto ga najdemo v matičnih ploščah in priključkih.
● kadmij je sestavni del čipov, polprevodnikov, infrardečih detektorjev, stabilizatorjev ter kablov in žic.
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.

Kam lahko oddamo odslužene televizorje in računalniške zaslone?
Odslužene televizorje in računalniške zaslone lahko
oddate:
● trgovcu ob nakupu novih (podobnih) izdelkov,
● v Zbirni center Suhadole v času obratovanja in
● v okviru oddaje kosovnih odpadkov na podlagi
predhodno izpolnjenega kupona oziroma elektronskega naročila (naročilo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov).
Nevarne snovi iz odsluženih televizorjev in računalniških zaslonov, na katere moramo biti še posebej
pozorni:
● svinec – nahaja se v steklenem delu katodne cevi
(CRT) starih, analognih TV-zaslonov. Uporabnike
ščiti pred sevanjem, ki ga ustvarjajo katodne cevi
med delovanjem. Čeprav katodnih monitorjev ne
prodajajo več, jih najdemo veliko med odpadki, saj
jih uporabniki še vedno nadomeščajo z novimi, ravnimi zasloni.
Svinec se nahaja tudi v elektronskem vezju, tako
da njegove sledi (sicer v manjši meri) vsebujejo tudi
LCD-zasloni.

25

Aplenca

NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK
dogajanj oktobra 2018
KONJENIŠKI KLUB KOMENDA
23. JESENSKI KMETIJSKO OBRTNI SEJEM bo na prostoru Konjeniškega kluba od 12. do 14. oktobra. Tokrat bo na tradicionalnem in v Sloveniji
enem največjih sejmov, saj ga obišče v treh dneh tudi prek 70 tisoč obiskovalcev, predstavljalo svoje izdelke in ponudbo prek 600 razstavljavcev.
OBČINA KOMENDA IN PGD MOSTE
DOBRODELNA PRIREDITEV - NA POMOČ za izgradnjo gasilskega doma
Moste pri Komendi. Prireditev bo v petek, 2. novembra, ob 19. uri v Športni
dvorani v Komenda. Nastopili bodo Modrijani, Okrogli muzikanti, Ognjeni
muzikanti in Tjaša Hrovat, ansambel Viharnik, Gašperji, Manca Špik,
Kvatropirci, Orkester slovenske vojske, Nuša Derenda, Godba Komenda in
Mažoretke, Otroci Osnovne šole Komenda. - Voditelja Maja Oderlap in
Franc Pestotnik Podokničar. - Vstopnice: Trgovina Marija Moste pri Komendi, Trgovina Spar Komenda, Mengeš, Trgovina Ha-NI - tel.: 01/723 79
04, Kamnik: TIC tel.: 01/831 82 50. Telefonska prodaja: 041 591 660.
AVTOBUSNI IZLETI - Ogled Rajbelskega rudnika,Trdnjave Kluže, predstava
skupine 1313, Log pod Mangartom in Breginj; odhod ob 6.00 iz Komende - Predil- Strmec- Kluže-Bovec- Kobarid. Odhod avtobusa iz Komende ob 6. uri. Informacije pri poverjenikih po vaseh in vodji izletov Mariji Špehonja 031 405 303.
BALINARSKA SEKCIJA - Članice in člani sekcije se pridno pripravljajo na
Memorialni turnir v počastitev pokojnih balinarjev in na MARTINOV TURNIR
V MESECU NOVEMBRU. Novembra se tudi začne zimska liga veteranov, ki bo
trajala do marca v letu 2019.
POHODNIŠKA SEKCIJA - 13. oktobra bomo od cerkve v Suhadolah odšli do
MLINČKOV na Kostanjev piknik. Pri cerkvi se dobimo ob 8.30, kjer bosta čakala vodji Filip Železnik tel.: 031 398 658 in Janko Burnik.
PIKADO SEKCIJA ima treninge v brunarici Teniškega kluba Komenda na
Podborštu. Informacije pri vodji sekcije Alfonzu Hrovatu 031 327 170
ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA pri Lovskem domu na Križu vsak ponedeljek
in četrtek ob 7.30 do 8.00. Vodja Pavla Košir.
KOLESARSKA SEKCIJA - GREMO NA KOLO ZA ZDRAVO TELO. Vodja
skupine Janez Zalokar. Informacije 031 359 430.
4. oktobra - Zbor pri Občini Komenda ob 8.20 in iz Komende- Zalog-VodiceSuhadole- do Kamnika.
13. oktobra (sobota) - od cerkve v Suhadolah do Mlinčkov na Kostanjev piknik.
Zbor ob 8.30.
PRSTOMET - Vodja Filip Železnik vabi na vadbo vsak torek ob 17.00 v prostore Turističnega društva Komenda na Koželjevi domačiji na Gori.
ŠAH - 24. oktobra bo v društvenih prostorih na Glavarjevi 104 Prvenstvo Slovenije v pospešenem šahu- polﬁnale zahodni del. Vodja sekcije je Anton Trebušak
01 8342 154. Treningi so vsak ponedeljek od 17.00 naprej.
FOLKLORNA SKUPINA bo 12. oktobra nastopila na odprtju Jesenskega
kmetijskega sejma v Komendi in v Motniku na prireditvi VESELA JESEN.
MEŠANI PEVSKI ZBOR bo nastopil na komemoraciji ob Dnevu mrtvih. Vse
občane vabimo, da se udeležite in si ogledate prireditve.
TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
TRŽNICA - Na prostoru Konjeniškega kluba Komenda bo v soboto, 6. oktobra,
20. oktobra in 27. oktobra.
LIČKANJE - Prikaz običaja bo v soboto, 20. oktobra, od 10. ure na prostoru
ob tržnici.
KOSTANJEV PIKNIK bo v soboto, 27. oktobra, od 10. ure na prostoru ob tržnici.
Novembra bo tržnica vsako soboto.
DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
MRAVLJIŠČE PONOVNO ODPIRA VRATA
ČIRE ČARE za najmlajše – Vsako soboto, od 10. do 12. ure, bodo v Mravljišču razne ustvarjalne delavnice za otroke od 4 do 10 let.
Program si lahko ogledate na naši spletni strani ali FB
LOKOSTRELSTVO - Uvodno srečanje bo 4.10.2018 ob 17. uri v športni
dvorani Komenda.
Nadaljnji treningi bodo ob četrtkih od 17.00 do 18.30 otroci, od 18.30 do 20.00 odrasli.
Več informacij o treningih ima trener Robi 040 853 112
PETKOVE KUHARIJE za osnovnošolce od 8 do 12 let - Uvodno srečanje bo
5. 10. 2018 ob 18. uri. Kuhali bomo slivovo marmelado ● Pridružite se nam, če vam je všeč dobra hrana in vas veseli kuhanje, pečenje
in ustvarjanje v kuhinji,
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● zbirali in izmenjavali bomo kuharske recepte,
● naučili se bomo pripraviti raznovrstne jedi in dnevne obroke,
● spoznali bomo zakonitosti postavljanja pogrinjkov,
● prepustili se bomo ustvarjanju takšnih in drugačnih sladic…
vsak petek, od 5. oktobra do 14. decembra 2018 (3 mesece = 10 obiskov),
od 18.00 do 20.00:
OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE na delavnico na elektronski naslov:
mravljisce@gmail.com, prijave zbiramo do zapolnitve mest.
Prispevek za delavnice 10 obiskov (material in pripomočki): znaša 40 EUR za
enega otroka in ga poravnate na prvem srečanju, (možnost plačila v dveh obrokih).
S seboj prinesete predpasnik, elastiko za lase, lahko pa tudi kakšen dober in
preizkušen recept, da ga izmenjate s prijatelji.

Aplenca

Glasilo občine Komenda 8-9/2018

Nagrade:
1. nagrada - 10 (deset) kremnih rezin Pekarne Hrovat
2. nagrada - 6 (šest) kremnih rezin Pekarne Hrovat
3. nagrada - 4 (štiri) kremne rezine Pekarne Hrovat
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite na
naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda (tudi po mejlu:
urednistvo.gok@komenda.si) DO VKLJUČNO 12. oktobra 2018.
Na kuverto ali po meilu napišite ime, priimek, naslov in Nagradna
križanka.
Ostala pravila Nagradne križanke v glasilu Aplenca so objavljena na
spletni strani Občine Komenda.

Pekarna Hrovat, d.o.o.
Kranjska pot 3, 1218 Komenda
telefon 01/ 8343 270, gsm 041 55 11 84
Odprto:
ponedeljek–petek od 5.00 do 19.30, sobota od 5.00 do 12.00
Pekarno sta 1975. leta odprla Alfonz Hrovat in žena Pavla, sedaj pa nadaljuje delo hčerka Bernarda Hrovat z Vilijem Kešnarjem. Na začetku
je imela Pekarna v programu kruh, kifeljčke, makovke, žemlje, buhteljčke...
Danes je poznana še posebno po kremnih rezinah, različnih kruhih in
sendvičih. Posebnost je pa tudi kruh Marjetin hleb.
Tradicija Pekarne Hrovat, ki deluje že 43 let, so izdelki kruhi, torte,
vseh vrst rezanci, pecivo in keksi ... izbranega okusa s poudarkom na
zdravju in pripravljeno z ljubeznijo!

Seznam nagrajencev Nagradne križanke Pletenine Špenko v Aplenci
Glasilu občine Komenda, številka 7/2018. Pravilna rešitev nagradne
križanke (geslo) je VEDNO V KORAKU Z MODO.
1. nagrada - darilni bon v vrednosti 30,00 EUR- ALENKA AMBROŽ,
Ulica Matije Blejca 12, 1241 Kamnik
2. nagrada – darilni bon v vrednosti 20,00 EUR - NUŠKA MESARIČ,
Koblarjeva ulica 1, 1234 Mengeš
3. nagrada – darilni bon v vrednosti 10,00 EUR- TEREZIJA SMREKAR, Mlaka 23 B, 1218 Komenda
Čestitamo! Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta uveljavljajo nagrade v poslovalnici Pletenine Špenko, Moste
95 a, 1218 Komenda. Več informacij: telefon 01/ 834 15 23, 01/ 834 17
53, gsm 051 304 660, E: info@pleteninespenko.si, pletenine.spenko@
siol.net, www.pletenine-spenko.si
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