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Aplenca
Hiška
eksperimentov v šoli v Komendi
ANDREJ ŽALAR

V četrtek, 4. oktobra, so v šoli v Komendi malo pred 9. uro dopoldne
odprli Vrata Hiške eksperimentov. Glavna pokrovitelja te nadvse zanimive predstave sta že štiri leta po šolah v Sloveniji Lek-Sandoz in Telekom Slovenije. Tokrat pa se jima je še Občina Komenda z županom
Stanislavom Poglajnom. Po predstavitvah vseslovenskega projekta
znanja, poizkusov, razmišljanj, radovednosti, raziskovanj... so predstavitev že imeli v več krajih po Sloveniji.
V Komendi so Hiško eksperimentov povezali tudi s Tednom otroka in
župan Stanislav Poglajen je skupaj z direktorico občinske uprave mag.
Majdo Ravnikar mladim članom šole zaželel uspešno zbiranje in nabiranje znanja za dneve in leta, ko bodo potovali k starejšim letom.
Hiško eksperimentov so v šoli
učiteljice z Matejo Kuhar pripravljali že od junija letos. Tako so na
delavnicah v razredih predstavili
prek 50 različnih in zanimivih eksperimentov. Dogajanje pa sta odprla
oziroma začela ravnateljica Mira
Rek in župan Stanislav Poglajen
potem, ko je zapel šolski pevski zbor.
Tudi začetek je bilo Presenečenje, skrito v dveh škatlah z imenom Hiša
eksperimentov. Nasvet povezovalke dogajanj je bil, da vsi stopimo bolj
stran, ker se ne ve, ali bo počilo, ali bo zagorelo, ali bo mokro, ali ... In
res je bilo presenečenje, ko sta ravnateljica in župan dvignila pokrov.

MESEC POŽARNE VARNOSTI

Ven sta poletela dva balona in s tem odprla vrata delavnic s številnimi
zanimivostmi s področja znanja, oblikovanja, reševanja, likovnih zanimivosti in še in še...
In bilo je, potem ves dan do popoldneva (tudi za starejše) eksperimentalno zanimivo...
Zaupamo vam; če si ga niste ogledali in videli, ste se eksperimentalno
napačno odločili za nekaj drugega. Škoda, ker ste zamudili nekaj, kar je
s predstavitvijo več kot 50 eksperimentov odšlo mimo vas.

Dan odprtih vrat

Komenda - V soboto, 20. oktobra, je bil Dan odprtih vrat PGD Komenda. Pripravili smo prikaz oživljanja z deﬁbrilatorjem (mimogrede to se
učijo v skandinavskih državah že v otroškem vrtcu in njihov odstotek
preživelih je veliko večji kot pri nas), pripravili smo prikaz gorenja v
gospodinjstvu (gašenje z mokro krpo, prahom in peno).
Štirje gasilci pripravniki so prikazali opremo za gašenje notranjih
požarov (v popolni opremi z dihalnim aparatom so prikazali vstop v

goreči prostor in pomikanje po prostoru).
Za najmlajše pa smo pripravili tudi poligon, kjer so se lahko preizkusili v gasilski spretnosti. Nadeti so si morali čelado, dihalni aparat,
vstopati so morali v zadimljen prostor, premagati rov, gred in oviro in na
koncu podreti tarčo z vedrovko.
Mihaela Poglajen
Križ - V petek, 19. oktobra, smo imeli že tradicionalni Dan odprtih vrat
gasilskega društva na Križu. Vsem obiskovalcem smo pokazali naša
vozila, orodja, s katerim krotimo ogenj in druge pripadajoče dele našega
delovanja v požarnih, reševalnih in podobnih akcijah. Prikazana je bila
tudi vaja, s katero je mladinska desetina nastopila na državnem tekmo-
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Erasmus
+ ali obisk iz Evrope
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Osnovna šola Komenda Moste je v šolskem letu 2018-2019 že drugič
uvrščena v Program Erasmus+, ki pomeni sodelovanje, izobraževanje,
usposabljanje mladine in športa od 2014 - 2020 v EU. Projekt Erasmus+
omogoča izboljšanje spretnosti in zaposlitve mladih, posodobitve izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. V okviru sedemletnega
programa, vrednega skoraj 15 milijard evrov, želi Evropska skupnost
(EU) več kot 5 milijonom mladim Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj in opravljanje prostovoljnega
dela v tujini.
Učence, predstavnike in mentorje iz šol Italije, Romunije, Turčije in
Bolgarije, skupaj jih je bilo 26, ki so bili gostje komendske šole oziroma
učencev in njihovih staršev od 15. do 19. oktobra, je v spremstvu ravnateljice šole Komenda Moste Mire Rek sprejel tudi župan Stanislav

Poglajen z direktorico občinske uprave mag. Majdo Ravnikar. Po
predstavitvi dela in zanimivosti občine so obiskali in si ogledali tudi
Lončarjev muzej na Podborštu, Knjižnico in druge zanimivosti v Komendi ter Sloveniji. Od komendskih učencev in njihovih staršev, pri
katerih so bivali med obiskom in spoznavanjem Projekta Erasmus+, so
se potem v petik, 19. oktobra, poslovili s skupnim kulturnim programom
v šoli v Mostah.
Učenci OŠ Komenda Moste bodo v tem šolskem letu prijateljem-sošolcem in njihovim mentorjem v omenjenih štirih evropskih državah
vrnili obisk v okviru Projekta Erasmus+EU.
Ni kaj; evropsko prepoznavna Občina Komenda v državi Sloveniji.
A. Žalar

vanju v Gornji Radgoni. Kor je želel, so ga peljali tud z gasilskim vozilom, za posladek ni manjkal tudi vroč oktobrski kostanj in še kakšne
dobrote.
Dan kasneje, v soboto, pa je bila delovna akcija, v kateri so članice in
člani olepšali okolico obeh domov, pripravili pa so tudi teren za izgradnjo vadbenega poligona.

Moste - V soboto so se mošanski gasilci preselili v novo zgrajeni dom v
Mostah. Res lepo v njihovem Mesecu požarne varnosti. Praznovali bodo
pa maja prihodnje leto.
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ŽUPANOVA BESEDA

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN
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Po svojih močeh se
pogajamo z vlado
Vsega tega nam ne bi uspelo, če... - Treba je znati hoditi tudi po nekoliko manj rožnatih poteh. - Potrebno bo sodelovanje občank in občanov.
- Čas res hitro mineva. - Poleg sejmov tudi druge prireditve. - Za marsikatero obljubo je potem realnost... Imeli smo veliko javnih pozivov in
razprav, a... Velja rek: Le skupaj zmoremo.
ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan.
Spominjam se nekega srečanja z bančnikom gospodom
Arharjem, ko je rekel: Denar je plaha ptica. Ko danes
ob iztekajočem se mandatu župana Občine Komenda Stanislava
Poglajna gledam v ogledalo štiriletnih dogajanj v občini, me nekako
spremljata dve misli: Le s skupnimi močmi bomo zmogli in tista iz
zadnje Aplence: Lepa beseda lepo mesto najde. Pod vse se brez pomisleka podpišem. Povejte, gospod župan, kako ste, kot prvi občan,
izven občine in doma, zadovoljni s pogledom v štiriletno občinsko
ogledalo dogajanj.
Z mojim prvim mandatom vodenja naše lepe Komende sem osebno
zadovoljen, saj nam je, vsaj po mojem mnenju, uspelo postoriti veliko
stvari, predvsem če imamo v vidu naše ﬁnančno stanje, kakršno je.
Vsega tega nam prav gotovo ne bi uspelo postoriti, če ne bi imel takšne
ekipe sodelavcev na občinski upravi, kot jo imam. Rek in moto, »le s
skupnimi močmi bomo zmogli«, ki sem ga večkrat sam omenil, prav
gotovo velja in moram pohvaliti sedanjo sestavo svetnic in svetnikov, ki
so k temu veliko pripomogli. Že na začetku mandata smo se s svetnicami in svetniki dogovorili, da bomo složni pri skupnih projektih in si ne
bomo nagajali, kot je to že bilo v navadi v preteklosti. Vse za napredek
naše občine. Tudi dejstvo, da lepa besed lepo mesto najde, se je že
mnogokrat dokazala, tudi ob naših, občinskih investicijah in akcijah.
Zavedati pa se moramo, da lepa beseda najde mesto le tam, kjer sta vsaj
dve osebi, ki se tudi poslušata in sta razumna za skupno dobrobit, ne le
za lastno, osebno zadovoljstvo.
Ste po vseh številnih, štirikrat 365-tih iz dneva v dan drugačnih
dnevih, začetih in nadaljevanih, prepričani in odločeni, da je treba
nadaljevati zaradi doseženega, zaradi tistega, kar denar kot plaha
ptica ni omogočila, kar lepa beseda in z njo želja iskanja lepega
mesta občanov v kopici vasi v občini še ni dala in našla. Ste zato
odločeni, ko tudi rezultatov ni malo, da nadaljujete, kot ste že pred
časom napovedali: Kandidiral bom tudi v naslednjem mandatu.
Tudi zaradi vsega predhodno naštetega sem se že pred letom dni odločil, da poizkusim v naslednjih štirih letih dokončati še nedokončane, a
nujno potrebne zadeve. Ko pripravljam odgovore na vprašanja, je že
znano, da na prihajajočih volitvah ni drugega kandidata za opravljanje
včasih tudi nehvaležne in težke funkcije županovanja. Nikoli v teh štirih
letih se mi zjutraj ni bilo težko odpraviti v pisarno, pa naj bi imel v
dnevnem planu še tako težke ali razburljive sestanke oziroma opravila.
Vse to zato, ker sem že ob odločitvi pred dobrimi štirimi leti in pol vedel,
v kaj se podajam in zakaj se podajam na to pot. Resda vsi ti dnevi niso
bili z rožicami postlani, a potrebno je znati hoditi tudi po nekoliko manj
rožnatih poteh.
Šest tisoč in še nekaj občanov ima občina Komenda. In tudi toliko
želja. Kaj jim lahko poveste, sporočite, da se bo dogajalo v danes
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daleč naokrog poznani Občini Komenda?
Večina od dobrih šest tisoč občank in občanov me pozna, da praviloma
ne dajem nerealnih in ne življenjskih obljub. Tako je tudi sedaj, v tem
predvolilnem obdobju. Čeprav je vsaj toliko želja kot nas je, vsakdo ima
svoje želje, je potrebno vse te želje pretehtati in jih oceniti oziroma
ovrednotiti, mnogo od teh želja je neuresničljivih, nerealnih, niso v
skladu z veljavno zakonodajo, so pa prav gotovo tudi želje, ki bi bile
lahko uresničljive. Lahko zagotovim, da se bo v naslednjih dveh letih
zgradila sekundarna kanalizacija v naseljih, kjer še ni zgrajena, seveda z
obnovo oziroma rekonstrukcijo ostalih komunalnih vodov, ki potekajo
na območju predvidene gradnje kanalizacije. To je naša obveza do ostalih
občin, ki skupaj sodelujemo v kohezijskem projektu čiščenja in odvajanja
odpadne vode, do naše države, do Evrope. Pri teh delih pričakujem
ustrezno sodelovanje občank in občanov, predvsem lastnikov zemljišč
ob trasi gradnje, da bi lahko najbolje in najuspešneje dokončali projekt.
Verjetno bo potrebno s strani lastnikov zemljišč pridobiti tudi kakšen
meter njihovega zemljišča, če bomo hoteli urediti primerno široke ceste
in morebiti še pločnik za večjo varnost. Drugi velik projekt bo izgradnja
Medgeneracijskega centra - doma za naše starejše občane. Čeprav bo ta
objekt ﬁnancirala zunanja (tuja) družba, bomo v občinski upravi v ta
projekt močno vpleteni v vseh fazah – od priprave dokumentacije do
same izgradnje objekta in končne izvedbe – vselitvijo občank in občanov
v objekt. Pa prepotrebna cestna povezava Mengeš – Vodice, …
Kateri dogodek ali dogodki v sedanjem vašem županovanju so vas
na trenutek spreleteli z mislijo Kako čas hitro teče?
V štirih letih je bilo dogodkov veliko, od tistih za nekatere majhnih,
do velikih. Prav vseh se na pamet niti ne spomnim, preveč jih je, da bi
jih našteval. Veliko dogodkov je bilo vsaj omenjenih v našem lokalnem
časopisu ali na internetni strani. Ne bi omenjal posameznega dogodka,
vsi so zame pomembni, a ko malo pobrskam po spominu dejansko
opazim, da čas hitro mineva; saj ni niti tako daleč nazaj, ko sem bil po
vaši zaslugi izvoljen za župana, že so pred nami ponovne volitve.
Bili pa so tudi takšni, ko ste najbrž zadovoljno ugotovili: Vse poti
vodijo v Komendo.., To je Komenda, po njih je poznana ..., Imamo
Petra Pavla Glavarja. Imamo pa tudi...
Ob vsakokratnih sejemskih prireditvah v Komendi omenjam, da vse
poti vodijo v Komendo, vsaj tisti vikend v času sejemske prireditve. Pa
niso samo sejmi v Komendi, tudi ostale prireditve in pomniki v naši
občini so obiskani. Nekatere prireditve so resda obiskane samo s peščico
obiskovalcev, kar me včasih razžalosti. Je pa res, da na posamezne prireditve in akcije na silo ne moreš nikogar pripeljati; če v posamezniku
ni volje za obisk, pa naj bo to kulturna, športna ali pa kakšna drugačna
prireditev, je vsakršen trud zaman.
Ali pa z druge strani: Kdaj bomo tudi na našem koncu dobili... Pa
niso samo ceste. So tudi mladi, starejši, skrb za ene in druge...

Aplenca

ŽUPANOVA BESEDA

Evropsko leto kulturne dediščine, molimo pa že deset let, da ne bo
padlo preveč snega na streho kulturnega doma. Na koncu mandata,
kot se moderno reče, je takšnih »ježic« namenjenih (tudi) predvolilni prepoznavnost tudi zaznanih, slišanih. Ali tudi tukaj velja, le
skupaj bomo zmogli in Lepa beseda lepo mesto najde?
Ob koncu mandata oziroma ob vsakokratnih volitvah je slišati veliko
stvari, kaj ni bilo postorjeno, česa ni, kaj bi bolje naredili, a večina takšnih »bodic« je s strani tistih, ki ne poznajo delovanja lokalne skupnosti v podrobnosti in njihove pristojnosti. Še več pa je nagovarjanja in
obljub, kaj vse bi oni postorili v naslednjem mandatu. Res je, da je večina takšnih nagovorov in obljub všečnih občankam in občanom, a
kruta realnost je za marsikatero obljubo precej drugačna. Vsekakor pa
sta, vsaj po mojem mnenju, oba navedena reka resnična in dosegljiva.
Zato v novem mandatu pričakujem sestavo občinskega sveta takšno, da
bo znala in zmogla to postoriti, a izbira ni v mojem glasu, temveč v
glasu Vas, občanke in občani. Udeležite se lokalnih volitev in dajte svoj
glas tistim, za katere veste, da bodo to znali in zmogli.
Nekdo je nekoč rekel: Takrat govori, vprašaj, ko je čas, ko je recimo
javna razprava. Ne potem, ko je čas zanjo, za razpravo, že mimo.
Ta »nekdo« ima povsem prav. Tudi v naši občini se dogajajo podobne
zadeve. V zadnjih treh letih smo imeli veliko javnih pozivov in enomesečnih javnih razprav o posameznih aktih, a žal na njih nismo prejeli
niti ene pripombe v času javne razprave. Ne zatiskamo si oči, da so vsi
predlagani akti tako dobro pripravljeni, da na njih ne bi bilo mogoče
podati pripombe oziroma dopolnitve. Včasih, a zelo redko, se posamezniki oglasijo po tem, ko so ti akti že sprejeti in veljajo. Zato ponovno
preko Aplence vabim vse občanke in občane, da spremljajo te javne
razprave in po potrebi podajo svoje pripombe, svoja mnenja in tudi
svoje predloge. Vse to bomo pred sprejetjem preučili in v kolikor bomo
ugotovili, da so utemeljeni, jih bomo upoštevali.
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Na koncu najinega pogovora je pogled na štiriletni mozaik v ogledalu zanimiv. Recimo, tudi bogat. Recimo, tudi spodbuden ... Tudi takšen, recimo, z željo, da bi se Denar- plaha ptica... odločila za
gnezdenje tu, pri nas. Kaj menite?
Mozaik je vsekakor pester, zanimiv in tudi bogat. Dogajanja v zadnjih
štirih letih so tudi vzpodbuda za naprej, le nadaljevati moramo z roko v
roki. Denarja pa tako in tako ni nikoli dovolj, predvsem za obljube in
želje, a kot napoveduje predsednik vlade – nekdanji župan – bo poskrbel
tudi, da bi lokalne skupnosti prejele nekaj več sredstev iz primerne porabe, ne le nova in nova bremena. Župani se po svojih močeh pogajamo
z vlado, se z njo pogovarjamo in pričakujem, da bo tudi tu obveljal rek:
Le skupaj zmoremo.

USTANOVA PETRA
PAVLA GLAVARJA

Naši talenti

Škoda bi bilo, da bi toliko naših spretnosti
in ustvarjalnosti ostalo skritih in ne opaženih.
Zato Ustanova že dvanajstič vabi občane,
da sodelujete na prireditvi Množimo talente.
Do 3. novembra se lahko prijavite vsi – mladi in odrasli. Sodelujete lahko z ročnimi spretnostmi, petjem, plesom, igranjem na instrument, umetniškimi izdelki, poezijo in prozo,...

Predstavite svoje talente.
Zakaj ne bi? Saj se najbolj čudovite stvari, ki jih nosimo v sebi, do konca
razvijejo, če jih uporabljamo, utrjujemo in delimo z drugimi. Prepričani
smo, da je med nami veliko talentov – spretnosti in ustvarjalnosti.
Prijava in dodatne informacije: https://www.uppg.si/
Prireditev bo v šoli v Mostah, 24. novembra ob 19.00.

S pesmijo, plesom in belo krizantemo
Na dnevih starejših v Cankarjevem domu
Nekdo je rekel: starost je brodolom.
Jaz pa mislim, da je samo drugačen lom svetlobe:
svet je lahko enako lep, kakor je lepo leto v vseh
letnih časih. Življenje je lepo v vseh obdobjihin ga radi živimo.
T. Pavček
V tem duhu se je od 1. do 3. oktobra v Cankarjevem domu odvijal že 18.
festival za 3. življenjsko obdobje /F3ŽO/ pod častnim pokroviteljstvom
predsednika Vlade Marjana Šarca in v soorganizaciji Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in številnih drugih institucij. Med številnimi kulturnimi ljubiteljskimi skupinami iz vse države smo dali svoj
pečat tudi komendski upokojenci, s pevskim zborom in folklorno skupino. Za tri dni so zavzele naš največji kulturni hram generacije, ki so vse
svoje moči razdajale za materialni in duhovni razcvet domovine Slovenije, ki je prav v našem aktivnem času dozorela za samostojno državo.
Kot v oktobrskih zrelih barvnih niansah dogoreva narava, potem ko je
iz svojih grudi izlila vse svoje sokove, a se že prerojeva za kalitev novih
semen. Za boljšo kakovost staranja, za socialno vključenost, za medgeneracijsko sodelovanje in sobivanje, s spoznanjem: vsi smo ena generacija. To spoznanje nas motivira za takšen vrednostni sistem, v katerem
imajo starejši v družini in širši skupnosti nenadomestljivo etično –moralno in spoštljivo vlogo. S tisto človeško lepoto, ki sije od znotraj, ki
vidi naprej in s srcem.
Kulturni program je ponujal čez 130 dogodkov, 36 izobraževalnih
prireditev in 6 okroglih miz s strokovnimi znanji in vprašanji o izzivih
dolgožive družbe. Seveda pa so ti dnevi vesela srečanja, druženja, potrditev živega slovenskega duha in plemenite tradicije. Da ozavestimo
pomen vseživljenjskega dela in vseživljenjskega učenja. Vsa nova gerontološka, psihološka in socialna spoznanja počasi vodijo v ustrezno
zakonodajo z zagotovljenimi človekovimi pravicami in priznanim inte-

lektualnim potencialom starejše generacije.
Če bi hoteli vsaj površno pregledati vse stojnice in demonstracije sodobnih prehranskih dodatkov in tehničnih pripomočkov, delavnic, ortopedskih inovacij vse do robotike, bi potrebovali ves dan, da pa bi prisluhnili kulturnim programom in strokovnim posvetom, pa celo
tridnevje. Dovolj je že, da smo si ustvarili širši pogled na odprto področje večplastne razsežnosti bivanja današnje upokojenske generacije kot
izziv družbe 21. stoletja. Slovenija je dovolj bogata, da vsem generacijam zagotovi dostojno mesto in dostojno preživetje. Med neskončnimi
prehranskimi eksotami pa naj zmaguje zdrava pamet in naš slovenski
genski zapis. Pa smo spet pri klasičnem izviru o zdravem duhu v zdravem telesu in pri krščanski maksimi: Moli in delaj.
Na odprtem odru smo pod taktirko Ignaca Gorjanca in predsednika
Miha Ferjuca iz polnega srca zapeli pet pesmi: peli smo Sloveniji, pa o
ljubezni, ki se razdaja, o glasbi, ki je vedno pozitivna energija in o moči
veselega druženja ob tisti kapljici-za zdravje.
In Ljubljana je sijala v poživljajočih niansah oktobrskega sonca.
Iva Ogorevc, foto: K.T.
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Gorenjska kolesarska pot
Na nedavnem sestanku z ministrom za infrastrukturo so na Jesenicah župani oziroma predstavniki
štiriindvajsetih občin z Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske podpisali dogovor o sodelovanju
pri projektu Označevanje kolesarskega omrežja
na Gorenjskem z enotnimi oznakami.
»Turistov ne zanimajo regijske meje, še manj
občinske,« je ob podpisu pogodbe poudaril Stevo
Ščavničar, direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, ki je pripravila
projekt. Izbranih je bilo kar 400 kilometrov kolesarskih poti, ki bodo
označene z več kot 600 usmerjevalnimi tablami. Poudarili so tudi, da je
cilj, da so poti krožno zasnovane in da bo imela Slovenija do leta 2023
zgrajeno mrežo več kot tisoč kilometrov državnih in regionalnih kolesarskih poti. Postane naj kolesarjem prijazna država. Do sedaj je bilo zgrajenih in urejenih približno
260 kilometrov državnih
kolesarskih povezav. Prva,
109 kilometrov dolga daljinska kolesarska povezava,
je bila zgrajena od Rateč do
Ljubljane. Cilj ministrstva
je vzpostaviti »kolesarski
križ«, podobno kot pri avto-

cestah. Minister Gašperšič
je tudi napovedal, da bo
Slovenija za dosego tega
cilja namenila okoli 300
milijonov evrov iz evropskega sklada za regionalni
razvoj, državnega proračuna in občinskih proračunov.
V občini Komenda, sestanka se je udeležil župan
Stanislav Poglajen, so idejno že skušali opredeliti nekatere zanimivosti
oziroma točke, kjer bi v navezavi s sosednjimi občinami lahko potekala
v tem delu gorenjska oziroma vseslovenska kolesarska pot.
- A. Ž.

SPOT Osrednje slovenske regije
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je v Uradnem listu RS št.
6/2018 z dne 2.2. 2018 objavila javni razpis za ﬁnanciranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru
Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018-2022 – za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednje slovenska in Primorsko-notranjska.
Za področje Osrednje Slovenije smo se v konzorcij povezali partnerji Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija, Območna obrtno podjetniška zbornica Domžale, Območna obrtno podjetniška zbornica Logatec in Data d.o.o.
Namen javnega razpisa je ﬁnanciranje izvajanja brezplačnih storitev za
ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja , ki bodo z izvedbo
aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:
- povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki
dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
- povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
- premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.
Cilj javnega razpisa je prispevati k spodbujanju nastajanja in delovanja
podjetij, predvsem start-up podjetij ter spodbujanje podjetništva, zlasti
z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem
ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.
S prijavo na razpis smo uspeli in tako bo v prihodnjih petih letih (od
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01. 03. 2018 do 31.12.2022) 10 svetovalcev SPOT Osrednje Slovenije
- sedež SPOT Osrednje Slovenije je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana ; skrbelo za izvajanje sledečih aktivnosti:
● informiranje,
● svetovanje – podjetnikom in potencialnim podjetnikom,
● animiranje in povezovanje regionalnega okolja,
● mreženje subjektov podpornega okolja v regiji,
● promocija in informiranje o podjetništvu,
● usposabljanja in delavnice,
● izmenjava dobrih praks v Sloveniji in tujini,
● odpiranje poslovnih priložnosti,
● srečanje podpornega okolja v regiji,
● showroomi.
Področje občine Komende je v pristojnosti svetovalke Obrtno -podjetniške zbornice Slovenije Mateje Loparnik Učakar , zato vas vabimo, da
v kolikor želite kakšne informacije s področja podjetništva, da mi pišete
na naslov: mateja.loparnik@ozs.si
Mateja Loparnik Učakar,
Podjetniška svetovalka SPOT svetovanje Osrednjeslovenske regije
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Poslovne novice iz Poslovne cone Komenda

Javni prevoz
V naslednih dneh, bo tudi na pobudo župana občine Komenda, sklican
sestanek vseh prevoznikov, ki imajo koncesije za javni prevoz na območju Vodic in Komende (Kambus, Alpetour in LPP). Trenutni problem je,
ker ima LPP koncesijo samo do Vodic, v naši občini pa imata koncesijo
Kambus in Alpetour. Brez njihovega pisnega soglasja pa MZI ne more
uvrstiti in prevoznik ne sme voziti po drugih teritorijih, sicer jim grozi
plačilo odškodnine. Tudi če bi Kambus želel voziti preko Vodic bi moral
imeti pisno soglasje LPP. Dokaj neživljenjsko, zato je župan že predlagal možnost kombiniranih prevozov, na katerih se bodo dogovarjali
ravno o tej možnosti.
Občina pa je nova postajališča že izvedla in označila.
Nove parcele v coni
Uprava PCK je v soglasju z ZRSVN in ARSO-m sprožila postopek za
pridobitev okoljskega soglasja za ca. 2.5 HA zazidljivih zemljišč v
okviru poslovne cone. Pooblaščeno podjetje pripravlja projekt Presoje
vplivov na okolje, drugo podjetje pa hkrati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za infrastrukturo, na »novih zemljiščih.« Takoj po pridobitvi obeh dokumentov bomo pričeli s postopkom prodaje novih zemljišč in sicer vas, prednostno, kot lastnike zemljišč v coni, obveščamo,
da bodo na voljo še zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
2269/0, površina 2500m2, pozidana 17x34m,
2270/0, površina 2500m2, pozidava 17x34m,
2279/0, površina 5000m2, pozidava 34x84m,
2280/0, površina 5000m2, pozidava 34x84m,
2281/0, površina 5000m2, pozidava 34x84m,
2287/0, površina 2480m2, pozidava 34x34m + 2355/0, površina
956m2, parkirno parkovne površine,
2288/0, površina 2480m2, pozidava 34x34m + 2356/0, površina
876m2, parkirno parkovne površine,
Okvirna cena, ki jo bo predhodno sprejel in potrdil nadzorni svet
družbe bo okrog 110 EUR/m2 pozidljivih zemljišč in 40 EUR/m2 parkirno parkovnih površin.
Označevanje ulic v coni
Poslovna cona je pristopil k izvedbi projekta »Označevanje ulic v coni,« v okviru katerega bo vsem podjetjem ponujena tudi možnost označitve, na novo postavljenih oglaševalskih stebrih, ki jih bomo postavili v
vseh večjih rondojih. Ob tem obveščamo tudi, da bo, zaradi enotnega
izgleda cone, po postavitvi, potrebno odstraniti vse mobilne table in
označitve, ki ste jih postavili za lažje dostope do svojih podjetij.
Pred izvedbo boste graﬁčno obliko oglaševalskih stebrov dobili v
pregled, že sedaj pa vas pozivam, da nam sporočite svoj interes, na
podlagi katerega vam bomo tudi pripravili oglaševalsko ponudbo.
Vzpostavitev komunikacijskega sistema v coni
Na pobudo nekaterih podjetnikov, se je uprava PCK odločila, da bo

nadgradila internetno stran www.pc-komenda.si. Vzpostavili bomo komunikacijski kanal oz. forum, do katerega boste imeli dostop vsi podjetniki v coni in na katerem boste lahko ponujali svoje izdelke in storitve,
iskali dodatne poslovne prostore v coni za najem, tkali nove poslovne
povezave in drugo, vse v povezavi s poslovnim življenjem v coni. Z
našim računalniškim skrbnikom Marko Kramberger s.p. se dogovarjamo da bo možno tudi ﬁltriranje informacij oz. se boste lahko povezali z
vsemi ali pa samo z določenim podjetjem v coni. V zvezi s tem projektom vam bomo po e-pošti poslali tudi obrazec za soglasje.
Investicije v podjetje
Mednarodno podjetje išče podjetja v Sloveniji, v katera bi investiralo.
Gre za INEX Group (www.inex360.co), privatni sklad z lastnimi
strokovnjaki iz različnih gospodarskih panog, ki išče podjetja, v katera
bi vlagali kapital, znanje in tehnologijo. Trenutno so v fazi predizbora
podjetij iz Slovenije, ki bodo imela priložnost vstopiti v njihov globalni program ﬁnanciranja in proces digitalizacije in platformizacije
poslovanja.
Stranke INEX Group so svetovno priznane blagovne znamke in startupi (več: http://inex360.co/#members), njihov partner je MIT. Skupaj s
Foresight Factory (https://www.foresightfactory.co) so specializirani za
kvantiﬁciranje in kvaliﬁciranje potrošniških navad in vzorcev, in sicer s
pregledovanjem in analiziranjem 70-ih ključnih trendov in preko 350
sektorskih trendov vsako leto.
Vabimo vsa podjetja v coni, ki jih tovrstno sodelovanje zanima, da
pisno ali po e-pošti sporočijo svoj interes, na podlagi katerega boste
prejeli krajši vprašalnik, na podlagi katerega bo podjetje ocenilo ali
spadate v njihov portfelj.
Po zaključku predizbora bo INEX Group, za izbrana podjetja, izvedlo
brezplačno delavnico, na kateri bodo predstavili glavne metatrende in sektorske trende, ki naj bi pomembno spremenili speciﬁčne panoge teh podjetij.
Dodatne informacije ali pojasnila pridobite na e-naslovu: dr. Tine
Drolec Sladojević - Tina.Drolec@op-ds.si
Ponudba nakupa
KOMENDA, CENTER POSLOVNE CONE, 612,5 m2, večji poslovni kompleks, zgrajen l. 2018, 1.350 m2 zemljišča, prodamo. Cena:
399.000,00 EUR
Dodaten opis
Prodamo poslovno stavbo zgrajeno do 3. faze v centru poslovne cone
Komenda. Stavba ima tlorisno površino 306 m2 v dveh etažah- pritličje
306 m2 namenjeno skladiščenju je visoko 7,6 m; nadstropje 306 m2 namenjeno pisarnam pa je visoko 3,8 m. Višina stavbe je 12,8 m in jo je
mogoče dvigniti do višine 16 m in pridobiti dodaten prostor 306 m2, prav
tako pa je v pritličnem delu, ki je visok 7,6 m možno narediti medetažo
in pridobiti dodaten prostor 306 m2. Torej obstoječe stanje stavbe se
lahko poveča za naknadnih 612 m2, kar pa omogočajo tudi temelji objekta, ker so dimenzionirani za nadgradnjo stavbe v kolikor bi to kdo želel.
Glede na zazidalni načrt je na parceli 1350 m2 možno zgraditi objekte
visoke do 16 m, v tlorisni površini 675m2. Sedaj je zgrajena stavba s tlorisno površino 306 m2 in je možno dograditi še en objekt tlorisa do 369 m2!
Na parceli so vsi priključki, komunalni prispevek je v celoti plačan za
celotno zazidljivo zemljišče- torej za objekt, ki se prodaja in tudi za
zemljišče kjer bi se lahko dogradil objekt.
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1. oktober - mednarodni dan starejših

Dom za starejše v domačem okolju – Predstavniki občin (na sliki) vključenih v Grozd majhnih domov.
1. oktober je za mednarodni dan starejših razglasila Generalna skupščina Združenih narodov leta 1990. Tema mednarodnega dneva starejših v letu 2018, v katerem zaznamujemo tudi 70-letnico sprejetja
Splošne deklaracije človekovih pravic, so človekove pravice starejših.
Verjetno so med drugim najbolj očitne kršitve pravic predvsem starim
onemoglim in bolnim, ko ni poskrbljeno za njihovo osnovno dostojanstvo. Že več posteljne sobe v domovih za stare ljudi predstavljajo veliko
kršitev, nasilje nad starejšimi, predvsem s strani njihovih najbližnjih ni
redkost, pa seveda vse preveč upokojenih, predvsem žensk se s svojo
pokojnino ne more preživeti. Vse to so kršitve, ki bi jih z družbenim
dogovorom lahko odpravili. Denarja je dovolj, samo prioritete, na žalost, tako na osebni, kot skupnostni ravni, niso naravnane na človeka,
ampak na materialno dimenzijo bivanja.
V naši lokalni skupnosti je skupnostna raven glede skrbi za stare ljudi
na dokaj visoki ravni, kar ne pomeni, da ne bi moglo biti bolje.
DOM ZA STAREJŠE V DOMAČEM OKOLJU
Sodoben dom za starejše, na primer, bi lahko že zdavnaj imeli, če ne
bi pred leti v krogih odločevalcev prevladovalo slabo nad dobrim.
Smo pa letošnji konec avgusta ponovno dobili koncesijo (zdravstveni
del oskrbe se plačuje iz blagajne Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije) za institucionalno varstvo starejših v domovih za starejše.
Že v prejšnjih številkah Aplence sem pisala o tem, da se je naša občina pridružila k projektu Grozd majhnih domov, v okviru katerega bi v
čim krajšem času dobili v Komendi manjši dom za stare ljudi. Sedem
občin (Žiri, Železniki, Loška dolina, Pivka, Šentjernej, Ivančna Gorica
in Komenda) je pod idejnim vodjem, gospodom Francijem Imperlom in
z Inštitutom Antona Trstenjaka, lani spomladi začelo dogovore z investitorjem, evropskim velikanom na področju institucionalnega varstva
starejših, francosko družbo Orpeo, oziroma njeno avstrijsko hčerinsko
družbo SeneCuro. Pogajanja so bila uspešna, investitorji so privolili v
povsem inovativni model tako po načinu vodenja, arhitekturnih rešitev,
kot samem konceptu dela in oskrbe starih ljudi.
Če bo šlo vse po načrtih, se bo v Komendi z deli pričelo sredi leta
2019, dom pa naj bi začel delovati konec leta 2020. Imel bo 68 postelj,
v 90 % bodo sobe enoposteljne, službo pa bo dobilo okrog 30 ljudi.
POMOČ DRUŽINI NA DOMU
Socialno varstveno storitev Pomoč družini na domu Zavod Medgeneracijsko središče Komenda v naši občini izvaja že enajsto leto. Ravno 1.
oktobra, na Mednarodni dan starejših, je poteklo 10 let. S to storitvijo se
pomaga starim in onemoglim čim dlje ostati v domačem okolju. Če je bilo
na začetku samo od 4 do 5 uporabnikov in1,5 zaposlenih, je v letošnjem
letu število uporabnikov okrog 25 in 5 zaposlenih. Porast je občuten. S tem
se seveda veča tudi višina sredstev, ki jih mora občina zagotavljati za izvajanje storitve. 70 % cene namreč pokriva občina, ostalo pa uporabniki.
Upam, da bo tudi v prihodnosti prevladovala humana, človeška dimenzija in da se sredstva iz občinskega proračuna, namenjena zagotavljanju
pomoči na domu, ne bodo nižala. Smo pa tako in tako po raziskavi, ki so
jo pred kratkim naredile Finance na podlagi statističnih podatkov v samem
slovenskem vrhu: na lestvici Top 10 gospodarsko najmočnejših občin in
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občanov je občina Komenda na zavidljivem 3. mestu, iz česar lahko izpeljemo, da nam gre zelo dobro in da krčenje programov, ki so naravnani na
pomoč človeku, drugemu, absolutno ne pride v poštev. Ravno nasprotno.
DELO NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Vloga Društva upokojencev in Medgeneracijskega društva za kakovostno starost je na področju aktivnega, zdravega staranja in medgeneracijskega sožitja velika in menim, da jo opravljata dobro. Je pa še veliko prostora za izboljšanje. Zavod Medgeneracijsko središče je letos
spomladi pričel skupaj z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo
in medgeneracijsko sožitje v sklopu Lokalnih akcijskih skupin LAS za
mesto in vas in s soﬁnanciranjem Republike Slovenije in Evropske
unije v naseljih Mengeš, Vodice, Trzin, Moste in Komenda, z izvajanjem
projekta Krekovo središče. V zaključni fazi je izvedba desetih srečanj
Tečaja za družinske oskrbovalce, to so tisti, ki skrbijo za obnemogle
domače, prejšnji mesec pa se je pričel Tečaj za prostovoljsko družabništvo in vodenje medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje.
V prihodnosti si moramo vsi akterji, tako občinska uprava, občinski
svetniki, nevladne organizacije in posamezniki še bolj prizadevati, vsak
po svojih najboljših močeh, da bo tudi življenje v zadnjem obdobju,
kljub bolezni in drugim omejitvam, vredno človeka. Materialne pogoje
za to imamo, samo odločiti se moramo, da nam je mar tudi za drugega.
Viktorija Drolec

Osemdeset letniki Pri Slavki
Vsako leto se dobivajo že blizu 30 let pri Slavki v Podgorju. Lani jih je
bilo sedem, letos pa sedemnajst; nekateri sami, drugi z boljšimi polovicami.
Vsi pa iz vasi v občini Komenda, ki so skupaj hodili v šolo, rojeni 1938.
leta. In kdo so? Ženske z leve: Milka Šarlija, Marija Smolnikar, Vida Rosulnik, Ana Lah, Mimi Kavlija, Veronika Kepic, Neža Borin in Viktorija
Sodnik - Moški z leve: Štefan Borin, Jerko Bajt, Peter Lah, Franc Pibernik,
Peter Peterlin, Slavko Sodnik, Peter Jakomini (organizator srečanj), Alojz
Lah in Mirko Kepic. Naj bo še naprej veliko srečanj Pri Slavki.
-. A. Ž.
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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.

POVABILO DRUŽINAM
V soboto, 10. novembra 2018, bo od 9.00 do 12.00,
v Krekovem središču, Krekova ul. 10, v Komendi
prva delavnica namenjena eno ali dvostarševskim družinam, parom, ki
se pripravljajo na družino in starim staršem z vnuki.
Srečanja bodo vsako drugo soboto v mesecu.
Odrasli bomo skupaj kuhali, se učili dobre komunikacije in družinskih odnosov; otroci pa bodo imeli zagotovljeno varstvo in animacijo.
Udeležba je brezplačna.
Kontakti: institut.antona.trstenjaka@gmail.com ali viktorija.
drolec@zmsk.si ali 040 842 776
Nihče si ne more narediti lepega življenja sam, brez pomoči drugih: ne
sam oče, ne sama mati, kaj šele otroci, ki so odvisni od njiju. Uspeh in sreča
vsakega v družini sta odvisna od uspeha in sreče drugih – kar naredimo za
skupni družinski kapital, se nam v življenju vrača in plača z obrestmi.
V družini smo drug od drugega odvisni pri delu, pri pogovoru in pri
doživljanju. Kdor se uči doživljati sebe, druge in svet najprej z lepe
strani, ima pogoje za lepo komuniciranje in uspešno sodelovanje.
Današnje življenjske razmere zahtevajo, da se za vse dobro osebno

Vabilo na delavnice Varno staranje
Sodelavci Inštituta Antona Trstenjaka bomo v občini Komenda
izvedli priljubljene delavnice za večanje varnosti starejših. Govorili
bomo o razdelitvi premoženja in pisanju oporoke; o dobri komunikaciji, grajenju dobrih odnosov ter o skrbi za varnost izven doma.
V Komendi se bomo na delavnicah Varno staranje srečali trikrat;
ob ponedeljkih – 5., 12. in 19. novembra, med 9. uro in 11.30 v
Krekovem središču (Krekova ul. 10 – bivša Lenčkova slaščičarna).
Prosimo, da se za udeležbo prijavite na telefonski številki: 01 433
93 01 ali po elektronski pošti: institut.antona.trstenjaka@gmail.com.
Delavnice so brezplačne.

odločimo in vsega potrebnega zavestno učimo. To ne velja samo za
nakup in vožnjo avta, gospodinjenja in gospodarjenja, ampak tudi za
doživljanje sebe in drugih, za komuniciranje med partnerjema in pogovarjanje v družini. Komuniciranje v družini se razvija v čedalje
boljše, če se starša zavestno usmerjata in učita lepó pogovarjati; če se
tega ne učita, se njuno sožitje razvija v čedalje usodnejše spore. Za kar
se v življenju zavzemamo in trudimo, to prej ali slej dosežemo.
Pri medčloveških odnosih velja zakon, da smemo zboljšanje
pričakovati samo od samega sebe. Če pričakujemo, da bodo drugi
naredili lepše sožitje, ga s to svojo zahtevo že slabšamo. Sami pa lahko
odločilno vplivamo na lepše sožitje, če se zavzamemo zanj in se učimo
lepe komunikacije – predvsem s partnerjem, saj otroci spontano prevzamejo kakovosten ali slab pogovor, obnašanje in ravnanje staršev.
za Krekovo središče
Viktorija Drolec

Komendski pritrkovalci Pritrkavanje v cerkvenih
zvonikih ima tradicijo obeleževanja naših praznovanj in
druženj. V jugovzhodnem
delu Gorenjske (Mengeš,
Vodice, Komenda,... ) so se
v devetdesetih letih začela
tudi srečevanja in tekmovanja pritrkovalcev. Spominjam se Mengša in vodje
Franca Blejca. Za objavo v Aplenci pa je fotograﬁjo komendskih
pritrkovalcev prinesel županu Občine Stanislavu Poglajen Franc Kočar iz vasi Križ, 76a. Posneta je bila 26. maja 1968. Morda kdo
prepozna pritrkovalce na sliki(?). Veseli bomo, če nam bo sporočil.
- A. Ž.

Svetovalni tim za starše

V tednu otroka ga je ustanovila Osnovna šola 27. julij v Kamniku
Osnovna šola 27. julij Kamnik ima z obravnavo otrok s posebnimi
potrebami 35-letne izkušnje. Poleg vzgojno izobraževalnega programa za nižji izobrazbeni standard in posebnega programa vzgoje
in izobraževanja, nudi tudi mobilno specialno pedagoško pomoč
otrokom s posebnimi potrebami v vrtcih in večinskih osnovnih šolah
Občine Kamnik in Občine Komenda in tudi širše.
Zaposlujemo močan in strokoven specialno pedagoški kader in sicer
specialne pedagoge, socialne pedagoge, logopede in psihologinjo. Na
podlagi dolgoletnih izkušenj in izmenjav informacij z inštitucijami, ki
obravnavajo otroka od rojstva naprej, smo prišli do spoznanja, da je še
vedno veliko nedorečenega, da je odprto prenekatero vprašanje.
Starši sicer velikokrat sami opazijo, da je njihov otrok drugačen, a si
ne upajo vprašati za nasvet oziroma ne vedo koga vprašati. Dostikrat je
razkorak med pričakovanji in realnostjo tisti, ki pri starših vzbuja razočaranje in strah, ko na primer ugotovijo, da je njihov otrok drugačen od
tistega, kar so pričakovali, da ima posebne potrebe, ki jih ne bo mogel
zadovoljiti na takšen način kot večina otrok.
Veliko staršev takrat »zmrzne« in ne vedo, kako in kaj. Ne vedo, da to
pravzaprav ni konec sveta, ampak, da je od njih samih v največji meri
odvisno, kako hitro bodo otroka sprejeli takšnega, kot je in mu po svojih
močeh in s pomočjo za to izobraženih ljudi kar najhitreje in najbolje

pomagali na poti odraščanja in izobraževanja.
Pogostokrat starši predolgo oklevajo, si predolgo zatiskajo oči in nočejo sprejeti, da njihov otrok enostavno ne zmore. Takrat ne delajo v
korist otroka, saj mu težave, nesprejetost pri sošolcih, večni neuspehi,…
začno povzročati dodatne težave in frustracije. Morda temu botruje tudi
premajhna seznanjenost staršev s tem, da imajo tudi ti otroci svojo prihodnost, da prav tako lahko pridejo do nekega poklica, da sicer morda
nikoli ne bodo zdravniki in pravniki, bodo pa za to lahko pridni rokodelci, ki bodo uspešni v svojem poklicu.
Na Osnovni šoli 27. julij Kamnik smo se prav iz teh razlogov odločili ustanoviti Svetovalni tim, ki ga bodo sestavljale specialna pedagoginja, socialna pedagoginja, logopedinja in psihologinja in bo enkrat
mesečno na voljo staršem, ki se srečujejo z raznimi težavami na področju posebnih potreb.
Svetovalni tim bo imel svoje uradne ure vsak tretji četrtek v mesecu od 17. do 19. ure, v prostorih OŠ 27. julij, Tomšičeva ulica 9,
Kamnik. V istem terminu bodo dosegljivi tudi na telefonski številki
070 85 00 82. Starši bodo tako brezplačno dobili vse potrebne informacije s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, pomoč pri iskanju podpore in virov za reševanje kompleksnih težav in ne nazadnje o
samih otrocih s posebnimi potrebami.
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Svetnik SLS Matija Zadrgal je sodeloval in podprl vse ključne projekte iztekajočega se
mandata občinskega sveta in se mu zato na tem mestu zahvaljujemo.
Čas teče naprej, pojavljajo se novi problemi in težave. Nerešeni stari problemi postajajo vse večji in bo imel novi sklic veliko dela. Ena od velikih težav je nenehno naraščanje prometa. Kolone skozi Moste so vse daljše in se pojavljajo preko celega dneva.
Nujno je treba pospešiti izgradnjo cestne povezave od Mengša skozi Moste vse do
priključka na avtocesto v Vodicah. Z Občino Kamnik je nujno potrebno pristopiti k bolj
intenzivnemu in hitrejšemu reševanju skupne problematike glede ureditve odlagališča
in predelave odpadkov v suhadolski jami. Sedanje stanje je nesprejemljivo, ogrožena je
podtalnica, širi se smrad, velika je požarna ogroženost, da o izgledu ne govorimo. Dovoljenja in soglasja za zadrževalnik na Tunjici se pridobivajo že dva mandata. Če se
spomnimo preteklih poplav, je spomin grenak. Izgradnja zadrževalnika je nujna brez
nadaljnjega odlašanja, saj je vreme vse boj muhasto. Zasebni investitor je na državnem
razpisu uspešno pridobil koncesijo za dom starejših občanov v Komendi. Potrebno ga
je podpreti in mu nuditi podporo pri postopkih potrebnih za izgradnjo.
Občinski odbor Slovenske ljudske stranke Komenda na lokalnih volitvah nastopa s
polno listo, nosilca liste sta Franc PETRIČ v VE01 in Alojz GAŠPERLIN v VE02.
Naš namen je, da se intenzivno in pozitivno vključimo v reševanje naših skupnih
problemov v prihajajočem mandatu.
Občinski odbor SLS

Naročnik in plačnik oglasa: SLS Slovenska ljudska stranka, Beethovnova ulica 4, 1000 Ljubljana

Stranka DeSUS je levosredinska stranka, ki je
bila v Občini Komenda
oživljena leta 2004. Delovala je sicer že od vsega
začetka, vendar je potem
iz več vzrokov poniknila.
S pomočjo sosednje Kamniške OO DeSUS, smo
jo zopet postavili na noge in lahko rečem, da več kot uspešno, saj smo že
na prvih volitvah uspeli priti v občinski svet z eno svetnico. Prepričan
sem, da bi bili lahko še veliko uspešnejši, če naš strankarski vrh v najvišjih organih države ne bi zagrešil vrsto napak s kupčkanjem prav pred
lokalnimi volitvami. Upam, da je bila to dobra šola in da bo DeSUS zdaj
vse svoje sile usmerila v prizadevanje za boljše življenjske razmere najšibkejših in najbolj ranljivih v naši družbi, med katerimi je tudi znatno

Naročnik in plačnik oglasa: DeSUS Občinski odbor Komenda, Gora 23b, 1218 Komenda
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število upokojencev. Prioriteta DeSUS-a mora biti, da vsem pomoči potrebnim ljudem omogoči in zagotovi življenje vredno človeškega dostojanstva. Ostajamo edina stranka, ki se je ves svoj mandat izdatno trudila
za dvig pokojnin, čeprav brez večjega uspeha. Uspela pa je, vsaj doseči
minimalno rast pokojnin. V naslednjih letih naj bi le-te dosegle ali presegle 70% v primerjavi z dohodkom. Veliko je govora o preplitki pokojninski blagajni za povišanje sramotno nizkih pokojnin, vendar je resnično
stanje bistveno bolj zapleteno. Denar obstaja, vendar je nepošteno porazdeljen – vemo, koliko malverzacij in nepoštenosti mrgoli na najvišjih
nivojih. DeSUS se že ves čas trudi ustanoviti Demografski sklad, iz katerega bi pokojninska blagajna po potrebi lahko črpala manjkajoča denarna sredstva. Ta denar bi zadostoval tudi za povišanje najnižjih pokojnin, zagotovljenih za 40-letno delo, vendar politične volje in interesa
ostalih strank preprosto ni. Res je sramotno za Slovenijo, da s tako visokim številom prebivalcev, ki živijo pod pragom revščine, sploh če upoštevamo dejstvo, da nismo tako revni, da ne bi mogli te težave z ustreznimi ukrepi sami rešiti. Ustaviti je potrebno vedno večje bogatenje
posameznikov in zagotoviti sredstva tistim, ki s svojim poštenim delom
premalo zaslužijo. Vsi se moramo zavedati, da se ponosno štejemo za
socialno državo, v resnici pa se z malim človekom dela kot v času tlačanstva – bogatijo zgolj eni, drugi pa so vedno bolj revni. Politikom mora
priti v zavest, da bo enkrat ljudem dovolj in ko bo počilo, bo zelo hudo.
Člani našega občinskega odbora DeSUS se bomo tudi v prihodnje pri
našem delu nadvse potrudili. V preteklem štiriletnem obdobju si je naša
svetnica v Občinskem svetu zelo prizadevala za pridobitev koncesije in
izgradnjo doma za ostarele in končno tudi uspela. Dom v Komendi je dobil
državno koncesijo in bo v naslednjih letih tudi zgrajen, saj je zelo potreben.
Tudi pomoč ostarelim na domu je dobro organizirana, vendar bo tudi tu
potrebno v bližnji prihodnosti pridobiti večje število usposobljenih. Naš
občinski odbor se bo preko svetnika tudi na tem področju trudil, da bodo
pomoči potrebni to tudi dobili. Seveda pa bomo v občinskem svetu podpirali vse dobre projekte, ki bodo koristili krajanom Občine Komenda.
OO DeSUS Komenda
Filip Železnik

Aplenca

GOSPODARSTVO
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Naročnik in plačnik oglasa: Lista Marjana Šarca, Bistriška cesta 10a, 1241 Kamnik
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Naročnik in plačnik oglasa: Lista TRN, Žeje 2, 1218 Komenda

LE DEJANJA NAJ VELJAJO!

5

Program
- Dokončanje potrebne kanalizacije
- Oskrba za ostarele
- Izgradnja telovadnice v Mostah
- Urejanje lokalnih cest in signalizacije
- Skrb za lepo prihodnost najmlajših

Volilna enota 1- Komenda:
1. Jožef Sušnik
2. Mateja Žvelc
3. Jože Šimenc
4. Katja Tabernik
5. Mirt Kump
6. Polona Osolnik
7. Zoran Sodnik
8. Mojca Čebulj
9. Marko Koritnik

Volilna enota 2- Moste:
1. Igor Štebe
2. Irena Skok
3. Roman Koncilija
4. Marija Podgoršek
5. Barbara Eržen

Na sliki od leve proti desni: Katja Tabernik, Zoran Sodnik, Mojca Čebulj, Mirt Kump,
Marija Podgoršek, Roman Koncilija, Irena Skok, Igor Štebe, Polona Osolnik, Jožef
Sušnik, Marko Koritnik, Mateja Žvelc, Barbara Eržen, Jože Šimenc.

N.Si MISLI RESNO
NA NAŠE KRAJE
Spoštovane občanke in občani,
lokalne volitve, ki so pred nami, nam bodo v predvolilni kampanji ponudile raznolike poglede na to, kakšna je oz. bi morala biti naša občina.
Merilo našega zadovoljstva je kvaliteta bivalnega okolja, ki je v prvi
vrsti odvisna od družbenega blagostanja. Kvaliteta bivanja v tem zadnjem štiriletnem obdobju se je dvignila z ureditvijo ceste Moste–Vodice, z nadzidavo osnovne šole v Komendi, v zaključni fazi je izgradnja
kanalizacije, pridobili smo trgovino v Komendi… V fazi priprav za
pridobitev dovoljenj pa je že kar nekaj izdelanih idejnih projektov –
Športni park Komenda, vodni zadrževalnik Tunjščica, telovadnica pri
osnovni šoli Moste, nov sodobni center za zbiranje odpadkov, podpisana
koncesija za medgeneracijski center Dom Komenda, projekti v okviru
LAS za mesto in vas (tržni prostor, stara hišna imena), …
Pa vendar realnost ob tem ne bo odveč. Iz celotnega proračuna Občine Komenda se za tekočo porabo nameni kar 70%, za investicije pa
ostane 30%. Ob tem je pomemben tudi podatek, da se občina, zaradi
dolgoročnih obveznosti do PC Komenda d.o.o., ne more kreditno zadolževati. Z omejenimi ﬁnančnimi sredstvi pa je potrebno predvsem gospodarno ravnati in si začrtati strategijo prihodnjega razvoja občine.
V N.Si smo že v preteklih mandatih dokazali, da znamo konstruktivno
sodelovati. V Občinskem svetu Občine Komenda si zato želimo takšno
ekipo občinskih svetnikov, ki bodo zmogli preseči politične delitve in
bodo svoj glas namenjali za razvojne projekte po celotni občini. V lokalne volitve gremo z obljubo za prijazno in v razvoj usmerjeno občino
– saj N.Si MISLI RESNO NA NAŠE KRAJE.
Martina Prezelj
Naročnik oglasa: Občinski odbor N.Si Komenda; plačnik oglasa: OO N.Si Komenda
Nova Slovenija, Dvorakova 11a, 1000 Ljubljana
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STANISLAV POGLAJEN
– kandidat za župana
Štiri leta mojega vodenja naše občine je hitro minilo. V tem času smo
uspeli izvesti veliko del in nalog, ki sem si jih zastavil. Prav gotovo pa
niso bile vse želje uresničene, predvsem iz objektivnih razlogov in možnosti. Odločil sem se, da kandidiram za vašega župana še za eno mandatno obdobje, v katerem bomo skupaj z občinsko upravo in z veliko
pomočjo svetnic in svetnikov, ki jim boste namenili svoj glas na volitvah
dne 18. novembra, poizkušali dokončati še nedokončana dela in postoriti kar največ za vse nas, za skupno dobro. Da sem v danih možnostih v
tem mandatu uspešno vodil občino, mi daje potrditev tudi dejstvo, da
sem na prihajajočih volitvah edini kandidat za to mesto. A to me ne bo
uspavalo, še bolj me vzpodbuja k nadaljnjemu uspešnemu delu. Še naprej se bom po vseh močeh trudil za naš boljši razvoj in napredek.
Še naprej se bom trudil:
● za transparentno delovanje in upravljanje z javnimi sredstvi,
● za nadaljnjo izgradnjo manjkajoče kanalizacije in ostale komunalne infrastrukture v vaseh, ki tega niso bile deležne v tem mandatu,
● za izgradnjo medgeneracijskega centra,
● za nadaljevanje urejanja in čiščenja vodotokov,
● za ureditev objekta v centru Komende, ki nam nikakor ni v ponos, a sodni mlini so vse prepočasni,
● da država čim prej prične z izgradnjo prepotrebne nove ceste
povezave med Mengšem in Vodicami,
● urediti otroška igrišča po vaseh, kjer so možnosti na javnih površinah oziroma na zemljiščih v lasti občine,
● za zagotavljanje sredstev za uspešno delovanje društev in klubov,
● podpreti že do sedaj uspešne in/ali nove skupne projekte,
● …
Naročnik in plačnik: Kandidat za župana Poglajen Stanislav, Glavarjeva cesta 59 a, Komenda
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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 SPREMEMBI SKLEPA 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
1. člen
V Sklepu 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, številka 0400013/2018-001 z dne 7.9.2018 (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 12/2018) se besedilo spremeni tako, da glasi:
2. 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 redni številki
Aplence – Glasilu občine Komenda (v nadaljevanju Aplenca) ¼, ½
oziroma celo barvno stran.
Redna številka Aplence bo izšla v petek, 26. oktobra 2018.
3. člen
Izdajatelj Aplence bo zagotovil tudi IZREDNO (volilno) številko
Aplence v primeru, da bo prejel za najmanj 3 (tri) strani barvnih objav.
Izredna številka bo, ob pogojih iz predhodnega odstavka, izšla v sredo, 14. novembra 2018.
4. člen
Zadnji rok za oddajo popolnega gradiva za objavo v redni številki
Aplence je četrtek, 18. oktober 2018 do 10. ure, na naslov iz 4. člena
tega sklepa.
Zadnji rok za oddajo popolnega gradiva za izredno številko Aplence
je četrtek, 8. november 2018 do 10. ure, na naslov iz 4. člena tega
sklepa.
5. člen
Popolno dokumentacijo je potrebno posredovati v roku iz predhodnega
člena 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 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).

objavo tudi plačajo na podlagi izstavljenega računa s strani izdajatelja.
8. člen
Za drugi krog volitev župana veljajo enaka pravila za 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 4. člena tega sklepa.
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 z dnem sprejetja in se objavi:
● v Aplenci – Glasilu občine Komenda
● Uradnih objavah Glasila občine Komenda
● na občinski spletni strani (www.komenda.si)
Številka:
Datum:

040-0013/2018-2
10. 10. 2018
Izdajatelj
Občina Komenda
Stanislav Poglajen
župan

TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA

Ličkanje koruze
Že nekaj oktobrskih sezon ima turistično društvo v programu ličkanje
koruze. Letošnje je bilo minulo soboto na Tržnici v Komendi. Že
naslednjo soboto dopoldne pa bo tam tudi Kostanjev piknik. Lepo,
da stari običaji v Turističnem društvu Komenda še vedno živijo.
- A. Ž.

6. člen
Zaporedje predstavitev v redni in/ali izredni številki Aplence določa
datum prejetja popolnega gradiva za objavo.
7. člen
Stroški plačljivih objav, tako v redni številki Aplence kot v izredni številki so:
● ¼ strani – 115,00 EUR
● 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
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Razglednice kamniško-komendskega območja

KNJIŽNICA FRANCETA
BALANTIČA
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
na spletni strani Prejmi pozdrav (www.
prejmipozdrav.si) predstavlja starejši del svoje domoznanske zbirke
razglednic iz obdobja od konca 80. let 19. stoletja, do konca 60. let 20.
stoletja. Zbirko razglednic z območja občin Kamnik in Komenda knjižnica načrtno gradi že skoraj dve desetletji. Trenutno obsega skoraj 700
večinoma starejših razglednic. Knjižnica gradivo pridobiva predvsem z
nakupi in darovi. Zbirko razglednic smo leta 2017 ﬁzično preuredili, na
novo popisali, označili z znaki knjižnice, digitalizirali in shranili v novo
namensko embalažo, s čimer smo trajno zaščitili dragoceno in na trgu
vse težje dostopno gradiva.
Za zaščito gradiva je pomembna tudi objava gradiva na spletu, saj se
z njo bistveno zmanjšuje potreba po pregledovanju ﬁzičnega gradiva,
hkrati pa je vsebina na voljo vsem.

Iskanje po spletni zbirki
Na spletni strani razglednic je mogoče iskanje po njihovi vsebini, saj
so vse objavljene razglednice opremljene z naborom ključnih besed, ki
so del obširnega geslovnika, ki obsega imena krajev, imena založnikov
in fotografov, imena nekaterih zgradb ter številna stvarna poimenovanja.
Iskalnik omogoča tudi dodatno ﬁltriranje pridobljenih rezultatov glede
na več parametrov, ki jih uporabnik lahko izbere.
Objavljeno gradivo predstavljajo razglednice iz obdobja od konca
80. let 19. stoletja, do konca 60. let 20. stoletja in ni več zaščiteno po
slovenski zakonodaji, ki ureja področje avtorskih in sorodnih pravic,
ali pa je bilo objavljeno z dovoljenjem nosilcev teh pravic. Razglednice, ki so bile uporabljene, smo objavili na način, da iz njih ni mogoče
razbrati vsebine dopisovanja, imen ter naslovov pošiljateljev in prejemnikov. Ohranili smo tiste elemente vsebine, ki po našem mnenju
vsebujejo zanimive informacije o kulturi časa, v katerem so nastale.
Gre predvsem za pozdrave, naslavljanja, različne vrste pisav in nekatere druge posebnosti.
V opisih nekaterih razglednic, katerih nastanek je povezan z znanimi
osebnostmi s kamniško-komendskega območja, bodo uporabniki našli
tudi spletne povezave do njihovih biografskih člankov v Kamniško-komendskem biografskem leksikonu (www.leksikon.si), ki prav tako nastaja v kamniški knjižnici. Uporabniki biografskega leksikona pa si bodo
lahko s pomočjo povezav na strani Prejmi pozdrav ogledali obsežne
opuse ustvarjalcev razglednic, kakršen je bil na komendskem območju
na primer zelo zaslužni župan in trgovec Andrej Mejač (1866-1941). Na
ta način se dve spletni publikaciji kamniške knjižnice s svojimi informacijami pomembno dopolnjujeta.
Ureditev zbirke
Ob preureditvi v letu 2017 smo zbirko razglednic razdelili v 7 ločenih

Pogled na komendsko župnijsko cerkev sv. Petra in grad Komenda v
začetku 20. stoletja. Razglednica je okrog leta 1910 izšla v založništvu
Andreja Mejača (1866-1941).
enot: 5 geografskih in 2 posebni. Geografske enote se nanašajo na naslednja območja: Kamnik, Kamnik-okolica, Alpsko področje z dolino Kamniške Bistrice, območje sedanje občine Komenda in Tuhinjska dolina
z Motniško kotlino. Posebni enoti v zbirki predstavljajo fotograﬁje
blejskega fotografa Benedikta Lergetporerja (1845-1910) in razglednice
z umetniškimi motivi.
Fotograﬁje Benedikta Lergetporerja niso razglednice v pravem pomenu besede, saj niso bile namenjene pošiljanju, ampak promociji njegove fotografske dejavnosti. Štirinajst dragocenih Lergetporerjevih fotograﬁj s konca 80. let 19. stoletja, ki se nanašajo na kamniški prostor,
je knjižnici podaril Aleksander Sarnavsky (1934-2010).
Umetniške razglednice prikazujejo umetniška dela avtorjev s kamniško-komendskega območja, ali pa prikazujejo umetniška dela z motivi
s kamniško-komendskega območja.
Široke možnosti uporabe
Z objavo razglednic na spletu Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
daje uporabnikom dostop do dragocenega gradiva, ki ima velik kulturno-zgodovinski pomen za naše lokalno okolje in širše. Spletna stran
Prejmi pozdrav je pripravljena tako, da bo v prihodnosti mogoča tudi
objava angleške različice. Upamo, da bodo uporabniki novo spletno
publikacijo naklonjeno sprejeli in znali izkoristiti možnosti, ki jih nudi
na področjih kulture, turizma, izobraževanja in gospodarstva.
Andrej Kotnik, KFBK

Stara
hišna imena
Hišna imena so nesnovna kulturna dediščina podeželja, ki izginja in se
pozablja. Imena predstavljajo domače poimenovanje posamezne hiše in
se praviloma ne menjajo kljub menjavi priimka ali lastnika, marsikje
imajo že večstoletno tradicijo. Domnevno so nastala iz potreb po razlikovanju ljudi, ko še ni bilo priimkov in hišnih številk. Poleg hiše označujejo tudi vso ostalo lastnino določene domačije (polja, živali, gozd)
ter predvsem ljudi, ki tam živijo. Na vasi se ljudje bolj kot po priimkih
med seboj prepoznavajo ravno po hišnih imenih. Bogata dediščina, ki jo
v sebi nosijo hišna imena, pa ni samo zgodovinske narave, temveč tudi
jezikovne. S hišnimi imeni se namreč ohranja tudi lokalni narečni govor,
ki je sicer vedno bolj podvržen vplivom knjižnega jezika in tujk.
Na Osrednjem in Zgornjem Gorenjskem ter na Škofjeloškem je projekt
v preteklih letih dosegel veliko odmevnost. Do sedaj je bilo zbranih že
preko 9300 hišnih imen in označenih preko 5000 domačij. Tokrat pa se
pobuda nadaljuje tudi na območju občin Komenda, Medvode, Mengeš,
Trzin in Vodice v okviru projekta »Stara hišna imena«. V okviru projekta
bodo v izbranih naseljih raziskana stara hišna imena in preverjena med
domačini. Zbrana imena bodo obeležena na tablah na domačijah, v tiskani
knjižici in na spletni strani www.hisnaimena.si. V občini Komenda bodo v
prvem koraku obravnavana naselja Križ, Moste, Suhadole in Žeje.
Za več informacij o projektu lahko pokličete na Razvojno agencijo
Zgornje Gorenjske, ki bo projekt strokovno izvajala (telefon: 04/581 34
16 ali e-pošta: klemen.klinar@ragor.si). Domačine iz obravnavanih naselij vabimo, da na zgoraj navedene kontakte sporočijo svoje hišno ime.
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Projekt »Stara hišna imena« poteka v okviru LAS Za mesto in vas in je
ﬁnanciran s strani Občine Komenda, ostalih sodelujočih občin in Evropske unije preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Klemen Klinar
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Literarno
srečanje
V petek, 19. oktobra, smo se zbrali na devetem srečanju literarnih del
članov DU Gorenjske v kulturnem domu v Predosljah. Sodelovalo je
12 društev, svoja dela pa je bralo 22 ustvarjalcev. Vsak je prebral eno
svoje delo. Srečanje je pozdravil predsednik DU organizatorja Miro
Zelnik. Literatom je čestital za pogum, da se predstavijo, zaželel jim je
veliko sreče, zdravja in še veliko, veliko ustvarjanja.
Društvo upokojencev Komenda so predstavljale tri ustvarjalke: Marija
Koželj, Ivica Ogorelc in Marija Kern. Za izvajanje smo jih nagradili
z velikim aplavzom in rdečim nageljnom. Vsa dela so izšla v publikaciji, posvečeni ljubiteljem lepe Slovenske besede. Izdala jo je Pokrajinska
zveza Društev upokojencev Gorenjske.
Katja Tabernik

V Predosljah so se s svojimi deli predstavile Marija Koželj, Ivica Ogorevc in Marija Kern. - Foto KT

PLESNI KLUB MIKI

Komendski plesalci pomagali do naslova

Plesalci in trenerji Plesnega kluba Miki smo se septembra udeležili
dveh svetovnih prvenstev na Češkem, v Slovenijo pa se vrnili s številnimi vrhunskimi uvrstitvami. V disciplini mladinskih street
dance show parov ter mladinskih street dance show solistov sta
slovensko himno za naslov prvaka že tretje leto zapored poslušala
Maša Skočaj in Žiga Farkaš, prvo leto Valentin Trobevšek. Srebrne
medalje in naslova vice prvakov pa so se veselili plesalci otroške ter
mladinske street show formacije, kjer sta nastopila tudi občana
Komende, brata Neo in Anai Erce.
Plesalci so poletne počitnice skrajšali in plesno sezono
pričeli že 20. avgusta, ko so
se lotili priprav na svetovna
prvenstva. V dveh zaporednih
vikendih so se udeležili kar
dveh svetovnih prvenstev,
obeh na Češkem.
Od 20. do 23. septembra so
se v Ustiju nad Labijem pomerili najboljši street show
plesalci na Svetovnem prvenstvu v street show plesih.
Trenerji in koreograﬁ Anja
Jurić, Andraž Mrak in Nastja Horvat, so na tekmovanje pripravili kar 62 plesalcev.
Ti so z nastopi navdušili
mednarodne sodnike in osvojili odlične rezultate, v štirih disciplinah celo najboljše uvrstitve slovenske reprezentance. Tretje leto zapored sta slovensko himno na zlati stopnički pela Maša Skočaj in Žiga Farkaš. Ob tem poudarimo njun

prepoznaven stil, predanost
treningom Anje in Andraža.
Prav tako se je v pevskih
sposobnostih preizkusil Valentin Trobevšek, ki je s
točko »Mr. Bean« in številnimi komičnimi vložki
predstavil plesno igro na
plesišču. Lanski svetovni
prvaki, otroška street show
formacija »Rudarjenje«,
so z rudarsko in močjo Nea
Erce izkopali srebrni pokal
in medalje. Slovensko zastavo je najvišje dvignil tudi
Anai Erce, plesalec mladinske street show formacije »What if Jack…«, ki je
že peto leto zapored osvojila
naslov svetovnih vice prvakov. Trenerja in koreografa Anja in Andraž
sta poleg že omenjenih točk tik pod stopničke popeljala otroško pionirsko malo skupino »Na paši«, na 7. mesto pa mladinsko malo skupino
»Kupid«. Članska zasedba s plesalkama iz Komende, Niko Salajko
in Izabelo Seršen, je pod vodstvom trenerke in koreograﬁnje Nastje
popravila lanski rezultat in z vsebino »High School Musical« priplesala na odlično 4.mesto.
Plesalci mladinske street show ekipe bodo plesno leto zaključili z
nastopom na Evropskem prvenstvu v street show plesih v Skopju. V
času od 7. do 11. novembra bodo branili svoje odlične nastope s ciljem
po posegu zlatih medalj v vsaj treh disciplinah.
Saša Eminić Cimperman, predsednica PK Miki
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Spet vse poti v Komendo

ANDREJ ŽALAR

Konjeniški klub je že triindvajsetič organiziral vsakoletni Jesenski
sejem. Tradicionalna prireditev spomladi in jeseni v Komendi je
poznana kot ena najbolj obiskanih sejemski prireditev v Sloveniji.
Že pred odprtjem pa so župan Stanislav Poglajen, direktor Poslovne
cone Matic Romšak, občinski svetnik Roman Grošelj državnemu
sekretarju ministrstva za okolje in prostor Simonu Zajcu,predstavili
Poslovno cono in njene razvojne možnosti.
Sledilo je kmalu po opoldnevu slovesno odprtje
sejma. Ko je predsednik Konjeniškega kluba
Lojze Lah in častni občan Občine Komenda
nagovoril udeležence, je rekel:
»Če je res, kar se je prijelo Komende in
našega sejma, se lepo sliši in sicer, da bodo
od danes do nedelje spet vse poti v Sloveniji,
in celo prek meja, vodile v Komendo.«
In res so že prvi dan zabeležili velik obisk na
sejmu, ki so ga opoldne slovesno odprli ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, minister za gospodarski razvoj
in tehnologijo Zdravko Počivalšek, župan Občine Komenda Stanislav
Poglajen in predsednik Konjeniškega kluba Lojze Lah s poznanim komendskimi sejemskim stiskom rok.
Tudi tokrat so slovesno odprtje pospremile komendske mažoretke s
komendsko godbo. Nastopili so člani vokalnega kvarteta Fantje iz treh
vasi, ki letos praznujejo že deset let nastopov. Že triintridesetič pa je na
sejmu v Komendi nastopila Folklorna skupina društva upokojencev.
Poznani so po Sloveniji in v tujini s krepko več kot šest sto nastopi.
Več kot sto poslovnih gostov in poznanih imen združenj, različnih
državnih inštitucij, predstavnikov kmetijskih združenj, politikov, županov, skupnosti iz sosednje Koroške in prijateljev iz Srbije se je zbralo ob
slovesnem odprtju in ogledu sejma.
Komendski župan Stanislav Poglajen je
med drugim rekel:
»Komendski sejmi so postali svojevrstna ikona sejemskih prireditev in vse
bolj celo zanimiva in uspešna, kot pravimo moderno, turistična destinacija kmetijsko-poslovnega in prijaznega druženja...«
Po odprtju so si gostje ogledali tudi nekatere zanimivosti sejma in
nazadnje, po obisku šotora, kjer je bila naslednja dva dni tudi razstava
konj, sta ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra
Pivec ter minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek rekla:
dr. Aleksandra Pivec: »Presenetila me je
dimenzija sejma in kakovost razstavljavcev.
Z veseljem bom prišla še na naslednji Spomladanski sejem. Podpiram tovrstne dogodke, ker smatram, da je kmetijstvo izjemnega pomena za Slovenijo, v osnovnem
bistvu, kakor tudi za razvoj podeželja oziroma ohranjanja podeželskih območij...«.
Zdravko Počivalšek: »To je velik sejem.
Sem prijetno presenečen, kako organizatorju uspe pridobiti tolikšno število razstavljavcev. Verjamem, da ima sejem še v
prihodnje ogromne možnosti za razvoj ob
tem ko se dotika še semenarstva, živinoreje
in verjamem, da bodo v bodoče tudi kakšne
turistične vsebine dodane v to sejemsko.«
Lepa in sončna sobota je potem naslednji dan
po odprtju 23. Jesenskega sejma zaradi del, ki so jih imeli kmetovalci še
na polju, morda malce okrnila številni obisk v primerjavi z zadnji sejmi
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drugega dne. Vendar je vodja redarsko-varnostne ekipe in član upravnega odbora Konjeniškega kluba Jelenko Milič ocenil, da obisk ni bil
dosti manjši od povprečja drugega sejmeskega dne v preteklosti.
»Bil je pa zato rekorden obisk v nedeljo. Kaj takšnega do sedaj na
sejmih v Komendi zadnji sejemski dan še nismo videli. Bil je nekako
potrjen tisti izrek, da med sejmom v Komendi vse poti vodijo v Komendo. Poskrbeli smo za parkiranje v Poslovni coni, za prevoz obiskovalcev z avtobusi kamniških avtobusov Arriva na sejem in nazaj,
za označitev površin s trakovi... Skratka za promet in varnost. Pri tolikšnem obisku pa seveda na trenutke pride tudi do razmer, ki jih je
potrebno hitro obvladati.«
In bilo je potem naslednje dni po sejmu slišati kar nekaj pripomb, da
so redarstva z letaki globila in oglobila kar nekaj avtomobilov oziroma
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njihovih lastnikov. Bili so komentarji, da je to slaba dobrodošlica za tiste, ki so od daleč prišli v Komendo na sejem in vprašanje je, ali je bolj
pomembna oglobljena korist za Občino (?) ali pa senca, ki jo je sicer
odganjalo lepo vreme, bogat izbor in število razstavljavcev na sejmu, ki
ga je kot so povedali v nedeljo zvečer, obiskalo več kot 70.000 (sedemdeset tisoč) v treh dneh.
In zanimivost. Pri tolikšnem obisku, ko jih je bilo v primerjavi s
prejšnjimi sejmi kar nekaj, tokrat ni bilo nobenega izgubljenega mladega obiskovalca, ki bi mu organizatorji morali iskati starše.
Bilo je pa veliko tistih, ki so z velikim zanimanjem obiskovali šotor, v
katerem je bila razstava konj štirih pasem. V primerjavi s številnimi

dosedanjimi zanimivimi razstavami na sejmih v Komendi je bil ta s
konji izredno lepa odločitev organizatorja, ki je nekako simbolizirala
tudi njegovo ime: Konj-eniški klub Komenda.
In sklep?
»Tri dni smo imeli v Komendi Naj sejem in žur,« je pribil poznani
Srečko Korbar, ime, ki ve, kaj je zabavni program in kako se tako velikim obiskom streže.
Ja, bili so sejemski dnevi, da se reče. Prava in tudi najbrž edina realna
ocena tega in številnih dosedanjih sejmov v Komendi pa je že vrsto let
VELIK OBISK.

Obvestilo
Na osnovi 1. odstavka 47. člena Zakona o varstvu okolja ( ZVO - 1, Uradni list RS št. 39/3006 – UPB1, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15. 30/16) posredujemo obvestilo, da je Občinski svet Občine Komenda na svoji 27. redni seji dne 20. 09. 2018 sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 5 hipodrom/športno središče (v nadaljevanju: plan)
Skladno z 2. odstavkom 47. člena ZVO - 1 podajamo naslednja pojasnila:
1. OPIS VKLJUČENOSTI OKOLJEVARSTVENIH ZAHTEV V PLAN
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev navedenega odloka in s tem
povezanega postopka celovite presoje vplivov na okolje so potekala usklajevanja
tudi s pristojnimi nosilci urejanja prostora in javnih pooblastil. Osnova za tovrstna usklajevanja in končne rešitve je bilo poleg strokovnih podlag, ki jih je pripravilo podjetja RRD, d. o. o., Domžale in hidrološko hidravličnih študij, ki jih
je izdelalo podjetje Inštitut za vodarstvo, d. o. o., Ljubljana, predvsem okoljsko
poročilo št. 315/17, ki ga je junija 2017 izdelalo podjetje IPSUM, d. o. o., iz
Domžal. K pripravi smernic in končnega mnenja na predlog plana so bili (poleg
ostalih) v postopek povabljeni tudi naslednji nosilci urejanja prostora (NUP) s
področja varovanja okolja:
● RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja
srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana,
● RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
● Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj.
● Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
● Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
Vsi našteti NUP so (poleg ostalih) izdali pozitivna mnenja k predlogu plana ali
pa v predpisanem roku mnenj niso podali.
2. UPOŠTEVANJE MNENJ IN PRIPOMB IZ POSTOPKA CELOVITE PRESOJE VPLIVOV IZVEDBE PLANA NA OKOLJE
Z zgoraj navedenimi študijami ter ukrepi so bila upoštevana mnenja naravovarstvene stroke in druge strokovne javnosti, ki je bila vključena v postopek celovite presoje vplivov na okolje. V skladu s 1. odstavkom 43. člena Zakona o
varstvu okolja je javna razgrnitev okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka
plana potekala med 01. 12. 2017 in 31. 12. 2017. V tem času je lahko vsak
predstavnik zainteresirane javnosti podal svoje mnenje in pripombe na vsebino
okoljskega poročila in plana. Prav tako je zainteresirana javnost svoje predloge
in pripombe lahko izrazila na javni obravnavi obeh dokumentov, opravljeni dne

06. 12. 2017. Pripomb in predlogov na okoljsko poročilo ni bilo, zato je Občina
Komenda dne 03. 09. 2018 na RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za
okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000
Ljubljana, naslovila vlogo za izdajo odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe
plana na okolje. Navedeni organ je v odločbi št. 35409-230/2016/27 dne 12. 09.
2018 ugotovil, da so ob upoštevanju omilitvenih ukrepov vplivi plana na okolje,
ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje, sprejemljivi.
3. RAZLOGI ZA SPREJETE ODLOČITVE GLEDE NA MOŽNE ALTERNATIVE
Za območje KO 5 hipodrom/športno središče je bil leta 2007 sprejet osnovni
lokacijski načrt (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 07/07), katerega
realizacija bi po naši oceni zaradi dimenzij objektov in njihove umestitve imela
bistveno večji vpliv na okolje. Pri sprejemanju osnovnega odloka sicer ni bilo
treba izdelati okoljskega poročila, pri spremembah in dopolnitvah lokacijskega
načrta pa je bilo predvsem zaradi poplavne varnosti treba izvesti tudi celovito
presojo vplivov na okolje. Načeloma bi sicer lahko realizirali posege po osnovnem odloku, ki pa bi bili predvsem z vidika poplavne varnost manj ugodni. Zaradi določenih racionalizacij in zaradi problemov pri pridobivanju potrebnih zemljišč so alternativno napram osnovnemu odloku s sprejetjem sprememb in
dopolnitev lokacijskega načrta ustvarjeni pogoji za realizacijo posegov, ki bodo
prav tako zadovoljevali tovrstne potrebe v lokalni skupnosti.
4. OPIS NAČINA SPREMLJANJA VPLIVOV NA OKOLJE PRI IZVAJANJU
PLANA
V sklopu postopka celovite presoje vplivov plana je okoljsko poročilo predlagalo načine spremljanja stanja za posamezne sestavine okolja, ki so bili predmet
obravnave in kjer so bili predlagani posamezni omilitveni ukrepi za zmanjšanje
vpliva posegov na posamezne sestavine okolja. Omenjeni načini spremljanja
stanja so upoštevani in navedeni v sprejetem planu, kar je v izreku odločbe iz 2.
točke obvestila ugotovilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor.
Župan Občine Komenda
Stanislav Poglajen
Številka: 3500-0001/2013
Datum: 26. 9. 2018
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Gradnja novega gasilskega doma PGD Moste

Zadnji mesec je bilo v novem gasilskem domu zelo pestro.
Zunaj je bilo asfaltirano dvorišče ter postavljena ograja proti glavni
cesti Mengeš - Moste, narejeni so bili vsi priklopi ter posejali smo travo
in zasadili lipo.
V notranjosti pa dela tudi niso mirovala. Dokončana so bila vsa potrebna dela za selitev, katero smo izpeljali 19. in 20. oktobra.
Tukaj moram prav posebno pohvalili vse člane,
kateri so prišli na za nas
veličastno selitev (od pionirjev do veteranov).
Se pa s selitvijo naše delo
še ni končalo. Čaka nas še
cela zima urejanja in pa tudi
navajanja na nov gasilski
dom, čaka nas še dobrodelni koncert in pa naslednje V soboto po končani selitvi starejši gasilci
leto praznovanje 90. oble- PGD Moste pri novem domu
tnice društva ter uradna otvoritev gasilskega doma.
Osebna zahvala pa gre »sotrpinu« poveljniku Romanu Koncilija, s
katerim sva vodila projekt gradnje novega gasilskega doma. Velikokrat
sva bila na različnih bregovih pa vendar vedno znova in znova našla
skupni jezik in odločitev.
Tudi Mirko Kepic nama je z Romanom velikokrat zelo priskočil na
pomoč,zato se mu iskreno zahvaljujem za temeljit nadzor na izvedenim.
Pravtako pa se zahvaljujem za potrpežljivost moji Katarini in Adelini
za vse odsotne ure, dneve, tedne.
Na koncu pa bi se zahvalil še vsem vpletenim v gradnji (podjetja,
posamezniki).
Toliko za ta članek, več sledi v prihodnji izdaji.
Dan odprtih vrat
Dan odprtih vrat bo v soboto, 27.10. od 10. do 13. ure.
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Zidaki in SMS donacija
Še vedno je sestavni del pokrivanja stroškov izgradnje doma pobiranje
nepovratnih sredstev s tako imenovanimi ZIDAKI. Za pridobitev zidaka je pogoj v donaciji nepovratnih sredstev v naslednji vrednosti.
Naziv zidaka
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.

Aplenca
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Alkohol
Alkohol ter vožnja pod vplivom alkohola je še vedno eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za
nastanek prometne nesreče.
Zaradi alkohola se zmanjšujejo naše sposobnosti varnega sodelovanja
v prometu, zaznava, predvidevanja in presoje ter odločanja in končne
izvedbe ustreznega ravnanja. Zato se zaradi vpliva alkohola že pri
koncentraciji 0,5 promila verjetnost povzročitve prometne nesreče
podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa 8-krat poveča v primerjavi s treznim voznikom.
Alkohol je najbolj problematičen pri voznikih, kjer so tudi posledice
prometnih nesreč najtežje, vendar pa je prav tako dejavnik tveganja za
nastanek prometne nesreče pri kolesarjih in pešcih. Okrog četrtina prometnih nesreč s smrtnimi žrtvami in huje poškodovanimi je povezana z
alkoholom v prometu.
Kazni za vožnjo pod vplivom alkohola
Zakonsko je za običajne voznike kategorije B dovoljena stopnja alkohola 0,24 g/mg oz. 0,5 promila alkohola. Za voznike začetnike, poklicne
voznike, učitelje vožnje in nekatere druge pa velja popolna treznost (0,0
alkohola). Predpisane kazni za voznike, ki imajo lahko do vključno 0,5
g alkohola/kg krvi ali 0,5 promilov oz. 0,24 mg alkohola/l izdihanega
zraka, ob pogoju, da ne kažejo motenj v vedenju, katerih posledica je
lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu:

Droge
Po celem svetu narašča skrb glede uporabe drog v cestnem prometu.
Medtem ko so tveganje in posledice pitja alkohola v povezavi z varnostjo v prometu precej dobro raziskane, se pomanjkanje podatkov odraža
prav na področju drog v prometu. Dostopnih je le malo podatkov o
globalni razsežnosti problematike uporabe prepovedanih drog med vožnjo, razmerjem med koncentracijo drog in tveganjem za nastanek prometne nesreče, pa tudi o zakonodajnih ukrepih in preprečevanju vožnje
pod vplivom prepovedanih drog.
Prepovedane droge pomembno zmanjšujejo posameznikove sposobnosti varne udeležbe v prometu. Vpliv drog na vožnjo posameznika se razlikuje od substance do substance, vse pa vplivajo na
zbranost, zmožnost presoje in reakcijski čas voznika.

Prepovedane droge se delijo v 4 skupine:
● Depresorji centralnega živčnega sistema
● Narkotični analgetiki
● Anestetiki
● Trankvilizatorji – pomirjevala
● Hipnotiki – uspavalna sredstva
● Antiepileptiki
● Stimulansi
Kazenske
● Halucinogeni
Prekršek
Globa
Stranska sankcija
točke
● Kanabis
(KT)
Kazen za vožnjo pod vplivom mamil,
Do vključno 0,50g alkohola na kg 300,00
4
–
psihoaktivnih zdravil ali drugih psikrvi ali o,24 mg/l izdihanega zraka EUR
hoaktivnih snovi je vsaj 1.200 EUR
in ne kaže znake motenj v vedenju
in 18 kazenskih točk. Voznika se praVeč kot 0,50 do vključno 0,80 g alko- 600,00
8
Možna udeležba na zdravstvenem pregledu s svetova- viloma pridrži in se mu prepove nahola na kg krvi ali več kot 0,24 do EUR
njem pri osebnem zdravniku – za izbris 4 KT
daljnjo vožnjo. Za to kršitev je predvključno 0,38 mg / l izdihanega zraka
pisan redni sodni postopek, v katerem
Več kot 0,80 do vključno 1,10 g alko- 900,00
16
Prostovoljna udeležba na rehablitacijskem programu za lahko izrečejo prenehanje veljavnosti
vozniškega dovoljenja (predvidena
hola na kg krvi ali več kot 0,38 do EUR
izbirs 4 KT (enkrat v treh letih)
vključno 0,52 mg / l izdihanega zraka
kazen je 18 kazenskih točk). Enako
velja pri odklonitvi strokovnega preVeč kot 1,10 g alkohola na kg krvi 1.200,00
18
Možnost pridržanja voznika, odvzem vozniškega dovolje- gleda.
ali več kot 0,52 mg / l izdihanega EUR
nja ali odložitev odvzema s kontrolnim zdravstvenim prePovzetek AVP (Agencije za varnost
zraka
gledom in udeležbo na ustreznem rehabilitacijskem prograprometa) pripravila:
mu (edukacijske, psihosocialne delavnice ali zdravljenje)
Bernarda Hozjan

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV)

Kolo - bodite VIDNI,
bodite PREVIDNI
Topli dnevi so po zelo dolgi in hladni zimi vsak dan na plano privabili vse več in več kolesarjev. Naj si gre za rekreativce, malo bolj ali
manj zagrete pa do tistih občasnih ali pa za cele družine.
Naše ceste so postale premajhne za vse nas, saj si moramo ceste
deliti z avtomobili. Le-te so bile projektirane v časih, ko vozila še
niso bila tako velika in ko kolesarjev skoraj ni bilo na cesti. Vseeno
je potrebno cesto deliti z vsemi udeleženci.
Priznam, nemalokrat smo kolesarji na cesti brezobzirni, zasedemo
preveč cestišča,…Včasih pa žal kvaliteta naših cest ne dopušča vožnje po robu in se moramo voziti skoraj po sredini. Pa ne bom več
razlagal kaj je prav in kako se mora kdo obnašati. To ve vsak sam
najboljše.
Če se boste v teh jesenskih dneh vseeno še odpravili na kolo, ne
pozabite na slogan: »Bodite previdni, bodite VIDNI«.

Aplenca se smeje
Ena za otroke
Učiteljica pri zemljepisu postavi vprašanje Janezku,
Janezek pa je kar tiho.
»No, Janezek,« pomaga učiteljica, »je vprašanje pretežko?«
»Ne, vprašanje ni težko – le odgovor je težak!«
Ena za odrasle
Zvečer na plesu Tone kar direktno ogovori neznano soplesalko:
»Bi seksala?«
»Neverjetni ste – prvi ste, ki ste me zapeljali
s samo dvema besedama!«
Ena za oboje
Mož na policiji pove, da že tri dni pogreša ženo.
»Ja, eno utopljenko smo pa res našli! Ima vaša žena morda kakšno
posebnost, po kateri bi jo lahko spoznali?« vpraša policist.
»Ja, ima, ima – na levo uho nič ne sliši!«
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ČEBELA IN OSAT
Oktober 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 - Ste že pomislili,
kako je v nesreči, ko lije in
voda narašča, ko zaliva klet,
ko zmečkana pločevina
uklešči nekoga v avtu, ko
zagori vrelo olje in ga skušate pogasiti s curkom vode...
Ta mesec je Mesec požarne ČEBELA za oktober 2018
varnosti, pri nas je to tudi Mesec prostovoljnih gasilcev bi lahko rekli.
Še iz mladih let se spomnim, da so zanje včasih rekli: Mi nič ne
prašamo, kje gori in kaj gori. Mi samo pridemo, pošpricamo in gremo. No, za veliko več smo jim hvaležni, ko pomagajo. Zato tokrat,
tudi ob njihovem mesecu, in še posebno gasilcem iz Most in vsem,
ki ste že do sedaj z njimi sodelovali pri Veliki akciji - pri izgradnji
njihovega novega gasilskega doma, zato tudi naša ČEBELA.
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Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje,
kraj in čas.
(M. Kačič)
ZAH VALA
V 87. letu starosti nas je zapustil

MIHAEL JERMAN
Pipanov Miha iz Most.
Iskrena hvala vsem za izrečene besede sožalja, molitve, darovane
maše, sveče in cvetje.
Zahvaljujemo se duhovnikom in kvartetu Vidic za lep pogrebni
obred.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.
Vsi njegovi.

OSAT - Očitno so ljudje izgubili še tisti kanček bontona.
Pred zabojem za sveče in cvetje so se po pikniku ali »žurki«
znašle vreče polne ostankov
hrane, pločevink od piva, plastičnega pribora in krožnikov,
kozarcev... Vse se lepo vidi. OSAT za oktober 2018
Zraven je bila še prazna vreča
pasjih briket in notri pasje konzerve. Vsak ima (upam) doma vsaj po
1, 2 ali celo 3 različne posode (kante) za ločeno odlaganje. Sram naj
ga bo/jo bo, da ostanke takole zavrže namesto v zaboje kar pred njih.
V zabojnikih pa dovolj prostora. No, takšnole početje lahko imenujemo samo nesramen 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.

Lojzetu Mezgu v spomin
Dragi Lojze!
Pretresla nas je nenadna vest, da te ni več med nami. Že dolgo, dolgo
nazaj sva se v Iskri spoznala in bila sodelavca in tudi dobra prijatelja.
Odigrala sva nešteto šahovskih partij in se vmes tudi duhovito šalila.
V zadnjem obdobju si se iz bližnjih Cerkelj vsak ponedeljek redno
udeleževal igralnih večerov, igral za upokojensko reprezentanco
Komende in nam s svojo šaljivostjo popestril monotone ponedeljke
vse dokler ti je zdravje dopuščalo.
V imenu šahovskega društva Komenda, v imenu upokojenih šahistov Komenda in v svojem imenu se ti iskreno zahvaljujem in ti želim, da mirno počivaš na pokopališču v Cerkljah pod tako mogočnimi kamniškimi planinami!
Marjan Kern

Vlom, kraja in druge kršitve
Črno kroniko že od nekdaj oblikujejo dogajanja, ki bi jim lahko
rekli: Nepravilna dogajanja.
Kakšna je razlika med vlomom in tatvino oziroma krajo, pa med tatvino in poškodbo, in med vlomom in poškodbo, najbrž ni lahko ugotoviti. Posebno, če se ne ve, ali se je dogajalo podnevi ali ponoči. Za določitev kaj, kdaj in kako je bilo vse našteto, je zato pristojna črna
kronika s policisti.
Ne verjamete? Poglejmo. Policisti so 28. septembra ugotovili, da je
bil na Klancu storjen vlom. Policisti so ugotovili v Mostah med 27. avgustom in 1. septembrom tatvino moškega gorskega kolesa znamke
Kilimanjaro. Hm, le od kod ga je, očitno sedaj že bivši lastnik, dobil? In
to celo gorskega. Pa komu je delalo napoto 6 nosilcev panelne ograje,

da se jih s 13. na 14. september lotil v vasi Potok in jih poškodoval. In
potem 3. septembra še zeleno-rjava rastlinska snov, ki je podobna nedovoljeni drogi. In to spet na Križu. Menda ta rastlina tam zelo rada raste.
Naslednji dan, 4. septembra, pa potem na območju Komende še spor
zaradi parkiranja.
Da pa je mera septembrskih dogajanj črne kronike čim bolj polna pa
še prometne nesreče: 7. septembra v Suhadolah, med 8. in 10. septembrom s pobegom s parkirišču v Mostah, 12. septembra na cesti Moste Duplica in nazadnje 12. septembra v Suhadolah še nalet divjadi na prometno vozilo.
Res pester izbor črne kronike za policiste v septembru na območju
občine Komenda.
- aže

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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Aplenca - Glasilo občine Komenda, leto 27, številka 11 bo izšla 30. novembra 2018. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 15.
novembra 2018. Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po e-pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.si ali na andrej.zalar@siol.net. Informacije tudi na GSM 031 638 699
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Delitev solastnine

Trije (brat in sestri) smo lastniki okrog
900 kvadratnih metrov zazidljivega
zemljišča, na katerem stoji manjši lesen (bivalni) objekt. Brat je brez najinega soglasja več let urejal objekt in
okolico. Sedaj si lasti celotno zemljišče
in objekt, midve pa bi se radi dogovorili z njim, da nama pripada nujni delež in naj nama ga izplača. Brat pa
pravi, da nima denarja za izplačilo,
svoje tretjine pa da ne proda. Kako
lahko uveljaviva najini tretjini oziroIrena Hacin Kölner
ma delež?
Na podobno vprašanje sem odgovorila že v julijskem pravnem nasvetu, zato bom odgovorila zelo na kratko.
Čeprav je vaš brat urejal objekt in okolico, se njegov solastniški delež
zato ni povečal in tudi ni postal edini lastnik nepremičnine. Vidve s sestro sta solastnici in imata vedno pravico zahtevati delitev stvari. Kot
sem že pisala, je solastnino mogoče razdeliti na podlagi sporazuma vseh
solastnikov ali s sodno delitvijo. Če se solastniki ne strinjajo s samo
delitvijo, ali morebiti z načinom delitve solastnine, potem pride v poštev

POMOČ ŽIVALIM

Olga Hace

sodna delitev v nepravdnem postopku. Sodišče odloči o načinu delitve
tako, da solastniki dobijo v naravi tisti del stvari, za katerega izkažejo
upravičen interes. Če ﬁzična delitev ni možna, niti z izplačilom razlike
v vrednosti, ali je mogoča le ob znatnem zmanjšanju vrednosti stvari,
sodišče odloči, naj se stvar proda in razdeli kupnina (civilna delitev).
Tisti od solastnikov, ki želi, da se solastnina razdeli, na sodišče vloži
predlog.
Kako bo sodišče odločilo v vašem primeru, je odvisno tudi od tega, ali je
v občinskem prostorskem aktu predpisana najmanjša kvadratura zazidljivega zemljišča in od tega, kako veliki so vaši solastniški deleži. Če bi namreč
zaradi ﬁzične delitve nastale parcele, ki ne bi več izpolnjevale pogoja glede
najmanjše površine zazidljivega zemljišča, ﬁzična delitev ne bo možna.
Glede na to, da omenjate nujni delež, predvidevam, da ste nepremičnino
podedovali po starših in imate v mislih to, da ste uveljavljali nujni dedni
delež v zapuščinskem postopku, na podlagi česar vam je pripadel solastniški
delež na nepremičnini.
Pri delitvi solastnine je
Odvetnica mag. Irena Hacin Kölner
nepomembno na katePC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
rem pravnem temelju
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
ste pridobili solastninsko
www.moj-odvetnik.si
pravico.

Imajo tudi čustva

Hišne živali smo ljudje udomačili, ker
želimo skrbeti zanje. Brez človeka ne
zmorejo preživeti kljub zmotnemu mnenju, da mačka lahko sama preživi z lovom.
Nege, skrbi za živali se je treba naučiti.
Šolski sistem ne pokriva teh znanj. Človek mora veliko prebrati in sam poskrbeti
za znanje o potrebah in naravnem vedenju
živali, naj bo to pes, kunec, dihur, ptica,
hrček, ribe … Pojasnilo »Saj to že vse
vem od nekdaj« žal ne more biti v ponos
nikomur, ki se ima za odgovornega laMojca Furlan
stnika oziroma skrbnika.
Rešitev je v tem, da vsak od nas pravilno poskrbi za svoje živali,
jih kvalitetno hrani, skrbi za higieno, omogoči naravno gibanje in
igro. Ob bolezni je lastnik z zakonom zavezan, da nudi živali veterinarsko pomoč. Nujna je sterilizacija, saj slej ko prej mladič ostane na
cesti ali v domačem okolju dobi novo leglo in zgodba se nadaljuje v
nedogled... še isto sezono ali čez nekaj mesecev postanejo ti mladiči
zapuščene mačke, prepuščene samim sebi, bolezni, klatenju, preganjanju. Le dva od 10 mladičev dočakata 6 mesecev. To je žalosten
podatek. Verjetno nobena smrt ni prijetna. Ob tem se sprašujem, kako
si »lastniki«, ki tako nasprotujejo sterilizacijam, predstavljajo življenje teh živih bitij?

OLGIN KOTIČEK
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Tudi živali imajo čustva
So vesele, prestrašene, zadovoljne, jih je strah, žalujejo, trpijo bolečino… Morda imajo močnejša čustva od ljudi. Zanje naj bi potem skrbeli prostovoljci
in po Zakonu o zaščiti živali vsaka občina preko pristojnega zavetišča. Torej za zapuščene živali v zavetiščih plačujemo vsi. A žal le 30 dni, naprej se zavetišča
sama odločajo, kaj z živaljo, ki ni našla doma.
Psov ne »sprehajamo« ob vožnji s kolesom ali z
motorjem!
Verigo in pasji boks zamenjajmo z bivališčem ob
človeku, pes je družabno bitje. Kdo od nas bi izbral
življenje na 3, 4-metrski verigi? Ali celo na sončni
strani, brez hladne sence notranjega prostora, zaščite
pred mrazom? Vse hišne živali potrebujejo druženje s človekom, igro,
miselne aktivnosti, redno gibanje. Mačke imejmo pod nadzorom, stran
od cest in stran od travnikov, kjer kosijo. Kosimo od znotraj navzven, da
živali zbežijo. Poškodbe so strašne. Divje živali pustimo na miru, starši
so blizu. Race, labodi in ptice jedo zrnje, ne dajajmo jim kruha. Pazljivo
z ježki v kompostu in v grmovju. Odstranimo ograje, plastične vreče,
prazne konzerve, kjer se zataknejo.
Mojca Furlan,
Društvo za varovanje okolja in pomoč živalim v stiski

Z vami in za vas
V občini Komenda socialno varstveno
storitev pomoč na domu preko Zavoda
Medgeneracijsko središče Komenda izvaja
na terenu pet socialnih oskrbovalk.
Kdaj in kako v stik z nami?
Kadar svojci starostnika ali sam starostnik presodijo, da ne bodo zmogli oskrbe
sami, je najbolje, da čim prej pokličejo
Zavod. Naj ne čakajo povratka iz bolnišnice nepripravljeni. Tudi če bo stanje zadovoljivo, pomoč še vedno lahko odpovedo
ali preložijo na kasnejši čas. Pomembno je,
da pomoč lahko dobijo v najkrajšem mo-

žnem času, ko je to potrebno. Tudi če je starostnik v domači oskrbi in
svojci tega več ne zmorejo, vedno lahko koristijo našo storitev. K marsikateremu uporabniku hodimo samo določen čas. In ko se življenje
vrne v normalne tirnice, naša pomoč ni več potrebna, če se uporabnik
tako odloči.
Marsikdo se tudi sprašuje, kako bo našo storitev lahko plačal, saj ima
nizek dohodek. Tudi za nizke dohodke najdemo rešitev, ki jo določa
zakon.
Bolezen in oslabelost je težko breme. Za enega velikokrat pretežko.
Pokličite nas na 031 313 506! Tu smo, v Komendi, pred vašim pragom
Z VAMI IN ZA VAS.
Skupaj bomo lažje premagovali bremena življenja.
Socialna oskrbovalka Olga Hace
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Športni dan
V soboto, 29. 9., smo se zbrali pred šolo ob 8. uri, da bi se odpravili
do svete Ane v Tunjicah. Učiteljica je razdelila malico in že smo odšli
proti šoli v Komendi. Tam so v koloni že stali učenci 4.–9. razreda.
Priključili smo se četrtošolcem in se začeli počasi premikati proti Tunjicam. Končno smo prišli na cilj, kjer smo se udobno smo se namestili in
pomalicali. Ko smo se vračali, so nekateri že tožili, da jih bolijo noge.
Dva učenca pa je pičil sršen. Ko smo prišli do šole, sem hitro stekla
domov na kosilo.
Ajda Jeraj, 4. c
IZLET V SALZBURG
V soboto, 29. 9., smo se učenci, ki obiskujemo neobvezni izbirni
predmet nemščina, odpravili v avstrijsko mesto Salzburg. Na poti do
Mozartovega rojstnega kraja smo si ogledali rudnik soli. V notranjost
rudnika smo se odpeljali z zeleno-rdečim rudniškim vlakcem, si ogledali nekaj kratkih ﬁlmčkov in se nato po dveh drčah spustili še globlje. Po
spustu smo se peš odpravili do splava in se z njim peljali po 70 metrov
dolgi slani reki. Hodili smo po ozkih rudniških rovih, ki so bili le na
nekaj metrov osvetljeni. Avtobus nas je odpeljal v predmestje Salzburga,
od koder smo peš odšli v središče. Na poti smo si ogledovali to krasno
mesto. Vodička nam je povedala, da je bilo mesto pred požarom zgrajeno večinoma v renesančnem slogu, po požaru pa so ga zgradili v baročnem. Po ogledu zunanjosti Mozartove rojstne hiše in kosilu nas je večina zašla v trgovino, kjer so prodajali ročno izdelane čisto prave
Mozartove kroglice. Sledil je ogled hiše narave oziroma Haus der Natur,
kjer smo si lahko ogledali zanimivosti človeškega telesa, narave, najrazličnejše morske in gozdne živali in še veliko drugega. V enem od
nadstropij pa so bili tudi različni poskusi iz ﬁzike, naravoslovja, glasbe
in drugih predmetov, ki jih redno srečujemo v vsakdanjem življenju, le
da so bile tu predstavljeni na poseben, zelo zanimiv način.
Ta dan je bil res čudovit, čeprav je bilo veliko vožnje.
Gaja Štern in Hana Marija Erent, 7. a
V TEDNU OTROKA JE NAŠA ŠOLA NA ŠIROKO ODPRLA VRATA
V tednu otroka je dogajanje na naši šoli posebej pestro in zanimivo
otrokom. Letošnja tema tedna otroka je bila PROSTI ČAS. Za učence
smo pripravili aktivnosti, kjer je lahko vsak našel nekaj zase.
V ponedeljek smo pripravili poligon prostega časa, kjer smo k sodelovanju povabili izvajalce različnih interesnih dejavnosti. Učenci so
lahko na zanimiv način spoznali različne aktivnosti, v katere se lahko
vključijo in tako kvalitetno preživijo svoj prosti čas. V ponedeljek in
torek nas je obiskala plesna šola Miki in v dopoldnevu vse učence naučila plesati tako, da je lahko cela šola skupaj zaplesala. V sredo so se
učenci 6.–9. razreda odpeljali v Domžale, kjer so si ogledali ﬁlm, naslednji dan pa smo v goste povabili Hišo eksperimentov, ki je našo šolo za
en dan spremenila v center znanosti. S sabo je pripeljala okoli 50 eksperimentov, ki so bili za raziskovanje na voljo do 16h. V petek so devetošolci prvo uro zamenjali vloge z učitelji in se preizkusili v poučevanju.
Tretjo šolsko uro pa je 65 učencev in učenk 7.–9. razreda bralo pravljice
mlajšim učencem 1.–6. razreda, nekaj izmed njih pa se je preizkusilo v
vrtcu. Zadovoljstvo je bilo obojestransko. Ob tednu otroka je šola razpisala nagradni razpis na temo Prosti čas, ki se bo zaključil 3. decembra,
nagrajence pa bomo razglasili na prireditvi ob dnevu samostojnosti in

enotnosti. Teden otroka smo tudi letos želeli oplemenititi z dobrodelno
noto – odločili smo se pomagati otrokom, ki so vsak s svojo življenjsko
zgodbo našli začasno postajo v Azilnem domu v Ljubljani. Zanje še
vedno zbiramo šolske potrebščine, oblačila in obutev ter didaktične
igrače. Zbiralna akcija poteka do 12. 10., nato bomo zbrano predali
novim uporabnikom. Vnaprej iskrena hvala vsem, ki boste darovali.
mentorici Bea De Cecco in Mateja Kruhar
HIŠA EKSPERIMENTOV
V tednu otroka mi je bilo najbolj všeč, ko smo v četrtek odšli v Komendo. Tam smo si ogledali različne eksperimente. Ogledala sem si dve
sobi. Potem sem s prijateljico odšla domov.
Meta Kokol, 3. c
Najbolj mi je bil všeč dan, ko so prišli učitelji iz plesne šole. Naučili so
nas ples. Četrto uro pouka smo vsi odšli ven in zaplesali skupinski ples.
Hijacinta Strgar, 3. b
Meni je bila najbolj všeč plesna šola Miki. V paru sem bila s svojo najboljšo prijateljico Ajdo. Zelo všeč mi je bilo, ko smo šli pod mostiček.
Na koncu smo zunaj skupaj zaplesali.
Eva Koritnik, 3. a
Danes smo si ogledali plinske poskuse, ki nam jih je predstavila Hiša
eksperimentov. Pokazali so nam veliko poskusov. Na primer, poskus z
zelo mrzlim plinom, ko so rožo dali v tekoči dušik. Ko so jo prijeli, se
je zdrobila. Pokazali so nam tudi, kako narediti svoj gasilni aparat.
Najbolj mi je bil všeč poskus, ko so banano zamrznili s tekočim dušikom
in z njo zabili žebelj.
Taja Strgar, 4. b
V četrtek smo se 4. šolsko uro odpravili v telovadnico. Tam so nam delavci Hiške eksperimentov pripravili zanimive eksperimente. Ko smo se
zbrali vsi četrtošolci, smo se najprej pozdravili z gospo, ki je izvajala
poskuse. Za prvega je potrebovala enega prostovoljca. Najbolj mi je bil
všeč poskus, ko smo v lonček z vodo dali šumečo tabletko z ogljikovim
dioksidom. Odštevali smo do deset in lonček z vodo, zmešan s tabletko
ogljikovega dioksida, je poletel v zrak. Vesela sem, ker sem se zares
veliko naučila.
Petra Juvan, 4. b
Danes smo imeli na obisku Hišo eksperimentov. Zelo mi je bilo všeč,
ker smo videli veliko zanimivih poskusov. Preizkusil jih bom tudi doma.
Najbolj mi je bilo všeč, ko je pokrovček s posode odletel v zrak. Naučil
sem se tudi, kako izdelati gasilni aparat doma.
Gal Podbelšek, 4. b
IGRIVA KOŠARKA
Zjutraj, ko sem prišla v šolo, sem videla, kako postavljajo poligone za
košarko. Prva šolska ura je minila in odpravili smo se ven. Bilo je mrzlo,
a kmalu smo se ogreli. Poligoni so mi bili všeč. Morali smo skakati in
hkrati voditi žogo. Na koncu poligona smo morali zadeti koš. Družbo
nam je delala maskota Lipko. Čas je kar hitro minil in kmalu je bilo
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FILM ZELENO KOLO
Film govori o deklici Wadždi, ki si je zelo želela kolo, a ker živi v
muslimanskem svetu, to zanjo ni primerno. Želela si ga je tudi zato, da
bi z njim premagala svojega najboljšega prijatelja. Njena želja je bila
tako velika, da se je prijavila na tekmovanje iz znanja Korana, saj so
zmagovalki obljubili denarno nagrado. Res je zmagala, a je ostala brez
nagrade, ker je omenila, da bo denar porabila za nakup kolesa. Na koncu
ji ga je vseeno kupila mama.
Film mi je bil všeč, ker sem videla, kako živijo moji vrstniki na drugem koncu Zemlje. Mislim, da je sporočilo ﬁlma, da če si nekaj močno
želiš, se moraš za to potruditi. In zakaj ravno zeleno kolo? Ker je zelena
barva svobode.
Eva Burger, 7. č

konec. Poslovili smo se od Lipka in ostalih prijaznih trenerjev. Odšli
smo nazaj v šolo in nadaljevali s poukom.
Ela Božiček, 4. c
POLIGON PROSTEGA ČASA
V tednu otroka smo imeli različne dejavnosti. Med drugimi v ponedeljek tudi poligon prostega časa. V telovadnici in zunaj (na igrišču in pred
šolo) so bile postavljene različne postaje.
V okviru oddelčne skupnosti smo sestavili skupine. Le-te so se razporedile po različnih postajah. V telovadnici smo imeli namizni tenis, odbojko in balinčkanje. Zunaj smo spoznali, kako deluje deﬁbrilator, kako
gasiti, sestavljali smo lego gradnike, igrali šah in poskusili smo, kako
spretni smo na kolesu. Na igrišču smo igrali nogomet in košarko, v
prehodu med šolo in telovadnico pa so bile vsebine iz atletike.
Vsaka postaja posebej je bila zanimiva. Na koncu smo dobili še čaj in
frutabelo.
Juš Avbelj, Mark Kastelic in Vid Peklaj, 5. b

FILM RAZREDNI SOVRAŽNIK
Film mi je všeč, ker govori o najstnikih in njihovih težavah v šoli in
doma. Posnet je bil po resničnih dogodkih, ki bi se lahko pripetili tudi
nam. Všeč mi je bilo, ker niso govorili knjižno. Za Sabinin samomor ni
krivca, saj se je na koncu odločila sama. Je pa res, da bi ji starši lahko
prej povedali, da je posvojena, da bi jo v razredu opazili, dokler je bila
še živa, da bi se učitelj nemščine z njo lahko lepše pogovarjal ... Vseeno
mislim, da odnos med učenci in novim učiteljem ni bil pravi, odgovorni
za to pa so oboji.
Devetošolec
BRANJE MLAJŠIM
V petek smo starejši učenci brali mlajšim. V Mostah smo šli v določene razrede. Jaz sem brala v 2. č razredu, ker je v njem moja sestrica
Tisa. Ob vstopu so mi učenci planili v objem, saj se med seboj poznamo.
Prebrala sem jim pravljico Plašni medved. Vsi so me napeto poslušali,
na koncu me je učiteljica zelo pohvalila. Vsi bralci smo za nagrado dobili krof in pomarančni sok.
Brina Kamin, 7. č

Prosti čas nekoč in danes

V Vrtcu Mehurčki smo ob dnevih evropske kulturne dediščine in tednu
otroka pripravili prireditev Prosti čas nekoč in danes. Kulturna dediščina je namreč srečevanje preteklosti in sedanjosti. Tudi Komenda ima
bogato kulturno dediščino, ki jo želimo prenesti in predstaviti našim
otrokom.
Najstarejše skupine vrtca so se predstavile s slovensko narodno pesmijo in plesom Ob bistrem potoku je mlin, Svoje plese pa nam je
predstavila tudi Folklorna skupina DU Komenda, za kar se jim tudi iskreno zahvaljujemo.
Po predstavi pa je že zadišalo po pečenih kostanjih ter po tradicionalnih slovenskih jedeh - pehtranki, ocvirkovci, orehovi potici, jabolčni
piti, ki so jih pripravili v naši kuhinji.
Druženje smo popestrili z delavnicami iz gline, z ličkanjem koruze in
s starimi gibalnimi igrami.
Bilo je lepo, s soncem obsijano popoldne. Hvala vsem za prijetno
druženje.
Vzgojiteljica Mojca Fujan
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Kača Kaja in Miška Čikai, z nami so lovili tudi Mama Rakša, Ata Volk,
netopirček Mang, ježek Iki …). Med skavtskim letom volčiči spoznavajo različne dogodivščine džungelskih likov in se iz njih poskušajo učiti.
Boga imenujejo Veliki Tha, slon Hati pa je gospodar džungle. Dvakrat
na leto se odpravijo na Skalo posveta. Med potjo do Skale pojejo posebno pesem. Skala posveta je svečan dogodek, na katerem lahko govori le
Akela in tisti, ki mu da Akela besedo. Na začetku leta so volčiči mladiči
(otroci, ki so prvo leto pri skavtih) tam sprejeti v krdelo.
Ana Kepic, Sončna koala
Eni živi, drugi prašni, predvsem pa skavtski – spomini (zgodba v
nadaljevanjih)
Čas teče, dogodki se vrstijo in spomini se nalagajo. Eni ostajajo večno
živi, druge sčasoma založimo ali pa jih postavimo v kot, tako da se nanje
nabira prah. Tudi jaz imam spomine, med njimi kar nekaj skavtskih.
V tretjem predalu imam shranjeno krpo. Poleg nje še lonček, v kopalnici vodo in trdno voljo (voljo imam v glavi, ne v kopalnici ali tretjem
predalu), da vsaj nekaj teh prašnih spominov obudim in jim povrnem
kanček njihove stare slave. Potem bi jih rad uredil, oštevilčil in postavil
na lepo mesto, preden odprem vrata svoje ropotarnice. Verjetno tudi vi
radi pospravite, preden koga povabite na obisk.
Skozi zgodbo v nadaljevanjih se bom spominjal svojih preteklih
skavtskih let. Upam, da bo moja ropotarnica spominov vsaj komu zanimiva, mogoče navdihujoča, prijetna. Vabim vas, da z mano kak otroški
spomin obudite tudi sami, še bolje pa bo, če ga nato delite s svojimi
prijatelji ali domačimi.

Začetek skavtskega leta
Drugo soboto v oktobru smo tudi letos začeli novo skavtsko leto.
Zbrali smo se ob 16.30 na travniku pod cerkvijo, kjer nas je po uvodnem
kvadratu med igro presenetil polkovnik Hans Šmidt, ki je bil tesno povezan z našim ustanoviteljem, Lordom Baden Powellom. Poslal nas je
na skavtsko urjenje, preizkusili smo se v kurjenju ognja, športu in štafetnih igrah, se družili, malicali in tradicionalno tekmovali v vlečenju vrvi.
Pred mašo smo naredili nekaj fotograﬁj, po njej pa smo v učilnici ob
ogledu slik obujali spomine na preteklo skavtsko leto. Le kaj vse nas
čaka letos?

Dogajalo se je
Tabori
Kot vsako poletje smo se tudi letos po vejah odpravili na tabore.
Volčiči so taborili od 16. do 21. 7. v Kočevskem Rogu, izvidniki in
vodnice od 11. do 21. 7. v Lokah pri Mozirju, NoPP je od 15. do 21.
7. kolesaril po vzhodni Sloveniji, klan pa je od 9. do 15. 7. potoval od
Mirne Peči do Krškega ob Kolpi. Lepo vabljeni, da si na spletni
strani http://komenda1.skavt.net/ ogledate fotograﬁje naših poletnih
dogodivščin.

Sneg konec avgusta ali oratorij v Komendi 2018
Oratorij je, vsaj zame, vedno eden izmed najboljših tednov počitnic.
Čudovito je imeti možnost biti del ekipe okoli 60 animatorjev, ki skozi
cel teden riše nasmehe na obraze okoli 230 otrok in jim hkrati tudi približuje Boga.
Letos smo se zbirali od 26. avgusta do 1. septembra in sledili Frideriku Ireneju Baragi. Vse to se je odvijalo pod letošnjim oratorijskim geslom »Eno je potrebno!«, ki je bilo tudi Baragovo škofovsko geslo.
Preko jutranjih zaigranih prizorov iz njegovega življenja, smo spoznavali, kje in kako je deloval in kaj je učil. Čez celotni teden smo tudi
vsako jutro spoznali molitev Oče naš v drugem tujem jeziku: v angleščini, nemščini, španščini, latinščini in francoščini. Skozi vse kateheze in
velike igre smo želeli postajati vse bolj podobni Črni Suknji, kot so
Baraga klicali indijanci v Ameriki. Kar dvakrat se nam je pridružil misijonar, ki nam je pripovedoval o svojem delovanju v misijonih v Južni
Ameriki in Afriki.
Letošnji Oratorij v Komendi pa je bil prav nekaj posebnega, saj nas je
v sredo pričakalo prav posebno presenečenje. Pred vodnimi igrami, je
na našem parkirišču snežilo, pričakal nas je ogromen kup snega. Kepali
smo se 29. avgusta! Hvala g. župniku, ki je poskrbel za tako čudovito
presenečenje in nam dodatno popestril enega izmed oratorijskih popoldnevov.
Na izlet smo se odpravili k Bohinjskemu jezeru. Starejši otroci so začeli z vožnjo po kanujih na jezeru in se kasneje odpravili po poti po kateri so
na točkah spoznavali različne veščine indijancev. Otroci od 1. – 6. razreda
je ob prihodu v Bohinj čakala pot okoli jezera (nekatere pred, nekatere pa
po kopanju). Tudi oni so spoznavali indijansko kulturo in veščine. Najmlajši, predšolski, so imeli prav posebno nalogo. Njihova pot je bila malo
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drugačna, ker so iskali izgubljenega indijančka. Odlično so se izkazali.
Celo pot so peli, se smejali, odkrivali sledi, ki jih je pustil za sabo in ga na
koncu tudi našli. Izlet smo zaključili vsi skupaj s sveto mašo.
Do izleta je bilo vreme čudovito, zadnje dni nas je pa dež malo bolj
močil, ampak smo vseeno skupaj preživeli dva nasmehov in blagoslova
polna dneva. Oratorij smo zaključili s skupno sveto mašo v zahvalo za
celotni teden, ki smo ga preživeli skupaj.
Hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način pripomogli k temu, da je bil
Oratorij Komenda 2018 takšen, kakršen je bil. Hvala g. župniku za
podporo in presenečenje. Hvala vsem staršem, ki nam vsako leto zaupate svoje otroke. Mi že komaj čakamo naslednje leto!
Magdalena (animatorka)
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Nova in privlačnejša plezalna stena,
Bi želeli storiti dobro delo in pomagati pri postavitvi večgeneracijskega plezalnega središča v Komendi?
Sem načelnik Športno-plezalnega odseka PD Komenda, kjer zbiramo denar za
selitev v nove prostore. Od
2014 plezamo na podstrešju
planinskega doma Komenda. V štirih letih smo obstoječe prostore, kjer danes
pleza več kot 100 plezalcev
od 3. leta naprej, že krepko
prerasli. Žal moramo trenutno zaradi prostorske stiske nove interesente zavračati.
Nova in privlačnejša stena nam bo omogočila privabiti trenutno najšibkejši del plezalcev - starejše osnovnošolce, srednješolce in študente.
Ponovno bo lahko zaživela tudi rekreacija za odrasle. Zato smo že začeli urejati novo, večje in sodobnejše plezalno središče v Komendi,
v vasi Mlaka. V plezalni projekt smo že vložili veliko lastnih sredstev,
truda in energije. Da ga bomo lahko dokončali, pa potrebujemo dodatna
donacijska sredstva.
Na vas se obračamo s prošnjo po donaciji. Z vsakim vašim prispevkom bodo mladi plezalci bližje plezanju v novem plezalnem
središču. Hkrati pa boste prispevali tudi k medgeneracijskemu
druženju, saj pri nas plezajo tako mladi kot starejši rekreativci.

Vaše cenjene prispevke lahko nakažete na SI56 0231 2005 0478 906, s
pripisom DONACIJA ZA plezalno središče Komenda.
O nas lahko izveste več na naši FB strani (Stenca.Kom - ŠPO Komenda) ali na uradni strani PD Komenda (www.pd-komenda.si) pod
zavihkom športno-plezalni odsek. Lahko nas tudi kontaktirate in z veseljem vam bomo predstavili naš projekt.
Ko bo nova stena končana, vas bom osebno povabil, da si jo pridete
ogledat, obenem pa vas že zdaj vabim, da začnete tudi sami spoznavati
čudoviti svet športnega plezanja.
Že vnaprej se vam zahvaljujem za vsak vaš prispevek,
Marko Pogačar, načelnik ŠPO Komenda
031 217 513, spokomenda@gmail.com

KARATE KLUB KOMENDA
DRŽAVNO PRVENSTVO - Sankukai karate zveza Slovenije in
organizator Karate klub Komenda, vabita na Državno prvenstvo za
dečke, deklice, kadete ter kadetinje v športnih borbah, katah in IPPO,
v soboto, 17.11.2018 ob 15. uri v Športni dvorani v Komendi, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda

Zelo Vam bomo hvaležni, če se odločite, da nam pomagate na
enega od sledečih načinov:
● prispevate znesek po lastni izbiri
● pomagate pri nakupu blazin, oprimkov, montaža stene (1000 €,
2000 €, 3000 €,...)
● krijete stroške nakupa drobnega in pritrdilnega materiala (500 €,
1000 €, ...)
● pomagate pri postavitvi osnovne plezalne smeri (300 €, 400€, 500 €, ...)

ŠPORTNI ODSEK
PD KOMENDA

Nova sezona vodenih plezalnih vadb

Člani in vaditelji športno-plezalnega odseka (ŠPO) Planinskega društva (PD) Komenda smo septembra ponovno odprli vrata plezalne stene v Planinskem
domu Komenda in tako začeli z novo sezono vodenih plezalnih vadb, ki
so namenjene tako otrokom (predšolskim, osnovnošolcem, srednješolcem) kot odraslim, predvsem pa vsem tistim, ki si želijo novega ali dodatnega plezalnega znanja.

Poleg tega smo v ŠPO Komenda sklenili, da bomo obnovili naše
mesečne ŠPO plezalne izlete. Ker nam je bilo plezalcem vreme v septembru precej naklonjeno, smo prvi skupni izlet v letošnji plezalni sezoni imeli že v nedeljo, 16.9.2018. Odločili smo se za plezališče Vipavska
Bela, ki ponuja pestro paleto smeri različnih težavnostnih stopenj, za
doseganje plezalnih izzivov in ciljev začetnikov, kakor tudi izkušenih

Pridite na plezalne vadbe
Športno-plezalni odsek Planinskega društva
Komenda vabi k vpisu na plezalne vadbe.
Člani in vaditelji športno-plezalnega odseka (ŠPO) Planinskega
društva (PD) Komenda so že septembra ponovno odprli vrata plezalne stene v Planinskem domu Komenda. Vse zainteresirane za plezanje, združeno s prijetnim druženjem, vabijo k vpisu v novi sezoni
vodenih plezalnih vadb. Vadbe so namenjene tako otrokom (predšolskim, osnovnošolcem, srednješolcem) kot odraslim, predvsem pa
vsem tistim, ki si želijo novega ali dodatnega plezalnega znanja.
Za dodatne informacije glede vpisa na vodene plezalne vadbe in
za prijavnico lahko pišete na elektronski naslov spokomenda@
gmail.com ali pokličete na 031 217 513 (Marko Pogačar).
Nekaj utrinkov in doživetij iz preteklih plezalnih sezon ŠPO PD
Komenda je objavljenih na spletnih straneh www.pd-komenda.si in
www.facebook.com/stenca.kom.
V želji, da postanete del vesele plezalne druščine tudi vi, vas lepo
pozdravljamo!
ŠPO Komenda

plezalcev. Plezališče je s prijaznim dostopom in zadovoljivim prostorom
pod stenami primerno tudi za družine z majhnimi otroki.
Člani ŠPO Komenda smo v tem plezališču preživeli čudovit dan, preplezali zavidljivo število smeri in nabrali novih, še kako potrebnih in dobrodošlih izkušenj. Na obveznem postanku na sladoledu in nabiranju vtisov
na poti domov pa smo že tuhtali, kam nas bo plezalni duh zvabil oktobra.
Nekaj utrinkov in doživetij iz preteklih plezalnih sezon ŠPO PD Komenda je objavljenih tudi na spletnih straneh www.pd-komenda.si in
www.facebook.com/stenca.kom.
Prijazen plezalni pozdrav!
ŠPO Komenda
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NBA v Komendi

14. oktobra se je v Sloveniji krstno začela košarkarska Junior NBA liga.
Liga, ki jo po celotnem svetu organizira NBA in je namenjena najmlajšim
(2006/2007 letniki). S ponosom lahko povemo, da je tudi Osnovna šola
Komenda – Moste del projekta Junior NBA. Še pred tekmovanjem je 4.
oktobra potekal žreb, tako imenovani Draft 2018, na katerem smo bili
izžrebani, da bomo nastopali pod imenom CHARLOTTE HORNETS.
Nedeljsko popoldne smo tako preživeli na košarkarskem parketu v
domžalski Hali komunalnega centra, kjer smo odigrali 2 tekmi. Prvo smo
odigrali proti Osnovni šoli Preserje ali bolje rečeno proti Indiana Pacersom, drugo pa proti Osnovni šoli Jurija Vege Moravče oziroma Chicago

JUDO KLUB KOMENDA

Glasilo občine Komenda 10/2018
Bullsom. Obe tekmi smo dobili: Indiana Pacers – CHARLOTTE HORNETS 21:27; CHARLOTTE HORNETS – Chicago Bulls 35:8
Igriva košarka
Osnovna šola Komenda Moste in Košarkarski klub Komenda s pomočjo Košarkarske zveze Slovenije 26. 9. organizirali predstavitev košarke za naše najmlajše na Osnovni šoli Komenda Moste. Predstavitev
z naslovom Igriva košarka je bila na zunanjem igrišču pred osnovno
šolo v Mostah, kjer se šolajo naši najmlajši učenci. Otroci so se ob lepem
sončnem vremenu zelo zabavali – še najbolj pa takrat, ko je na igrišče
skočil Lipko (maskota evropskega prvenstva v košarki, ki
ga je leta 2013 gostila Slovenija). Predstavitve so potekale
vsakih 45 minut. Veselimo se
že, se pravi na vsako šolsko
uro po trije razredi. Seveda je
bila šolska ura čisto naslednjega šolskega leta, ko k nam
ponovno prihaja nagajivi Lipko in Igriva košarka.

Pet kolajn na Pokalu Duplek

V soboto, 6. oktobra 2018, so se judoisti Judo kluba Komenda odlično
odrezali na tekmovanju za Pokal Dupleka pod Kalvarijo. Osvojili so
dve zlati, srebrno in dve bronasti kolajni. V kategoriji U10 sta nastopila
Gal Podbelšek in Nik Levec, ki sta se borila v isti težinski kategoriji in
je žreb na žalost onemogočil, da bi oba zasedla najvišje stopničke, saj je
v polﬁnalni borbi Gal z zmago izločil Nika ter se brez poraza priboril
vse do 1. mesta, Nik pa je odlično nadaljeval borbe in glede na žreb
dosegel največ kar je lahko, to je 3. mesto. Prav tako v U10 je brez poraza ostal tudi Tian Cizerle, ki je osvojil zlato. Leon Adrović, ki je v
ﬁnalu vrgel odličen ko-soto gake, a po sodniški odločitvi žal ni zadostoval za ippon in ga je nasprotnik uspel nepripravljenega obrniti v končni
prijem, je osvojil 2. mesto. V kategoriji U12 so se borili Žiga Pahor, ki
je v prvi borbi imel nekaj smole, saj ga je višji nasprotnik močno prijel
okoli vratu, a je v naslednjih borbah to popravil in si z dvema zmagama
z uchi mato priboril 3. mesto. V isti kategoriji se je boril tudi Misha
Olishevskyi, ki je pokazal ogromen napredek. Prav tako se je odlično

boril Tevž Kristan, ki mu
žreb ni bil naklonjen, saj se
je v prvem in drugem krogu
moral pomeriti z izkušenimi
nasprotniki z zelenim pasom
in mu je zmaga za las ušla.
Čestitke vsem tekmovalcem
in trenerjem.
Rezultati: U10 - 1. mesto
Gal Podbelšek in Tian Cizerle; 2. mesto Leon Adrović, 3.
mesto Nik Levec; U12 - 3.
mesto Žiga Pahor, 5. mesto
Mykhailo Olishevskyi, 7.
mesto Tevž Kristan.
Katarina Kumer

Kolesarstvo v Komendi
K pisanju me je spodbudilo dejstvo, da kolesarstvo v občini Komenda
postaja eden izmed zelo pomembnih športov.
Začnimo pri najmlajših. V Komendi smo v letošnjem letu že 12. priredili kolesarsko tekmovanje od najmlajših do mladincev. Vsi ti sanjajo
da bodo enkrat postali vrhunski športniki. Prav tako se na tej prireditvi
pomerijo tudi najboljši slovenski rekreativci in v maju v Komendi nastopi preko 300 kolesarjev. Zavidanja vredna številka.
Letošnje poletje nas je pred televizijske ekrane, pa naj si bodo kolesarski navdušenci ali ne, posadil Primož Roglič. Fant z velikim srcem,
garač in izjemen športnik. Vsi so vedeli kdo je Primož, kako dobro se
vozi in da kroji sam vrh svetovnega kolesarstva. Pred dirko po Franciji
je Primož dobil etapo v nam bližnjem Kamniku. Na cilju in ob progi ga
je pozdravilo ogromno ljudi, veliko tudi Komendačanov. Na koncu mu
je tudi uspelo dobiti Dirko po Sloveniji, katere trasa je v lanskem letu
potekala tudi čez našo občino. Vrhunske predstave so nakazovale vrhunski rezultat. Njegovo etapno zmago sem spremljal preko mobilnega
telefona na bosanski meji. Da smo lahko spremljali prenos smo s kolegi
lovili hrvaški signal in občudovali izjemno predstavo. Bili smo ravno na
kolesarski avanturi »Kilometri Prijateljstva« iz Kranja v Prijedor, 300
km v enem dnevu.
Njegova volja in osredotočenost me je vodila tudi pred magistrat kjer
smo lahko kolesarski navdušenci, naključni mimoidoči ter turisti pozdravili takšnega fanta kot je Primož. Bilo je nepozabno.
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Želim pa si, da bomo v bodoče takšne sprejeme lahko delali tudi v
Komendi. V naši občini se razvija eden trenutno najobetavnejših kolesarjev v Sloveniji, in če nisem skromen, tudi v svetu. Tadej Pogačar iz
Klanca je v letošnjem letu dokazal, da kljub rosnim letom, pred kratkim
dopolnil 20 let, lahko tekmuje na najvišji ravni in premaguje tudi vrhunske
kolesarje z izjemnimi rezultati iz največjih dirk. Njegov izjemen rezultat
na dirki po Sloveniji, skupno 4. mesto in najboljši mladi kolesar so nakazovali da je fant v vrhunski formi. Le to je obdržal in Tadej Pogačar je v
letošnjem letu postal zmagovalec najprestižnejše etapne dirke za mlade,
imenovana Mini Tour de France. Takšne dirke so zmagovali samo najboljši kolesarji. Pred Tadejem je še velika prihodnost, ki jo bo poizkusil z
nabiranjem izkušenj okusiti s prestopom med profesionalce v letu 2019.
Da se vrnem na misel da kolesarstvo v občini Komenda postaja eden
izmed pomembnih športov. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku sta nastopila dva naša občana. Tadej Pogačar, eden glavnih favoritov, ki je na koncu zasedel vrhunsko sedmo mesto. To je bila hkrati
najboljša slovenska uvrstitev na prvenstvu. Drugi je bil Luka Pibernik iz
Suhadol. Luka je imel na prvenstvu svojo nalogo in jo je izpeljal z
odliko. Zato mu je tudi bilo zaupano mesto v reprezentanci. Vendar sta
poleg tekmovalce bila na prvenstvu še dva občana v reprezentanci, dva
zelo pomembna mehanika. Torej je bila Komenda zelo močno zastopana
na tem prvenstvu.
Jurij Kern
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Misel

Slovenska atletika
tudi v občini
Pismo ni slučaj, poslal ga je domačin, ki mu atletika ni tuja; ne po
funkciji, ne po aktivnosti. Pravi celo, da sta atletika in zdrav šport za v
vsako občino.
»Gre za najbolj globalno- bazično športno panogo na svetu, ki je
osnova za vse ostale športe. Pri njej se otroci naučijo teči, metati in
skakati, naučiti pravilnih gibalnih vzorcev in vztrajnosti. Pozneje se
otroci in mladina odločijo po svoje. Vendar, tudi če ne postanejo poklicni športniki, je atletika iz mladih let osnova za njihovo aktivno življenje
od prvega koraka do starosti.
Tudi občina Komenda ima izjemne možnosti za rekreacijo, gorske
teke, hkrati pa priložnost za lepo atletsko krožno stezo okrog nogometnega igrišča. Ne nazadnje je v Komendi doma najboljša Slovenska
atletinja (ovire), ki sega med najboljše v Evropi in ji napovedujem vrh v
svetovnem merilu.«
Roman Dobnikar

Ženski turnir v balinanju
Na balinišču Društva upokojencev Komenda na Podborštu je gostilo
naše društvo konec julija Ženski turnir v balinanju. Udeležilo se ga je 10
ekip iz devetih društev. Domača dekleta so kot dobrodošlico pripravile
za vse tekmovalke obilen zajtrk in kavico.
Na koncu so se uvrstile po naslednjem vrstnem redu: Zmagale so

igralke Radne-Brezovice, sledile pa so jim 1. ekipa Komende v postavi
Pavla Hrovat, Dani Misja in Fani Sodnik, tretje mesto 2. ekipa Komende
in igralke Ivanka Žulič, Andreja Rojko, Mari Smolnikar in Angelca
Hočevar. Sledila so društva Ljubljana Moste, Škofja Loka, Mengeš, Ig,
Dragomelj, Kamnik, in Bičevje.
Dekleta so se veselo razšla v popoldanskih urah z dogovorom, da se
naslednje leto spet dobijo na ženskem turnirju. Seveda pa brez moške
podpore vodje turnirja Tomaža Hacina in domačih navijačev ni šlo.
Katja Tabernik

Pokrajinsko prvenstvo v plavanju
Prav je, da si upokojenci svoje življenje zapolnimo čim bolj aktivno in pestro. Društva nam to omogočajo, sami pa moramo biti pripravljeni, da sodelujemo. To naj bo tudi vabilo vsem našim članom, da se nam pridružijo.
V petek, 24. avgusta, smo se na letnem kopališču Pod skalco v Kamniku zbrali plavalci. Člani DU Kamnik, ki so postali ekipni prvaki, plavalci
DU Tržič in dosegli drugem mestu, tretje pa člani DU Škofja Loka, sledili so DU Radovljica, DU Bled, DU Naklo, DU Komenda, in DU Kranj, ki
pa so bili žal diskvaliﬁcirani, ker niso imeli seboj dokumentov.
Pred začetkom je zbrane nagovoril predsednik Društva upokojencev
Kamnik Vinko Polak in predsednik komisije za šport in rekreacijo DU
Kamnik Miha Prosen in delegat PZDU Filip Železnik. Pozdravil nas je
tudi podžupan Občine Kamnik Matej Slapar in v imenu občine zaželel
vsem tekmovalcem prijetno in športno vzdušje v Kamniku.
Tekmovanje moških in žensk je bilo na 50 m prosto in 50 m prsno, po
starostnih kategorijah od 65 do 75 in več let. S podelitvijo medalj in
pokalov v prostorih Kamniškega društva Pri Marjanci smo ob malici
sklenili prijetno druženje in se poslovili z željo, da se še vidimo.
Katja Tabernik
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Šahovske novice
EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO DO 12
LET - Tekmovanje je bilo v Murski Soboti, 7.
10. 2018. V konkurenci dečkov do 12 let smo
osvojili: 5. mesto. Za ekipo so igrali: Jernej
Zidar, Martin Perme, Bine Markošek.
V konkurenci deklic do 12 let smo osvojili:
7. mesto. Za ekipo sta igrali: Inti Maček in Ajda
Lapanje.
ODPRTO KLUBSKO PRVENSTVO V
POSPEŠENEM ŠAHU v Komendi 8. in 9. 9.
2018. Zmagal je Blaž Debevec. Osvojili smo: 2.
mesto Igor Kragelj, 5. mesto Stanko Perme, 7.
mesto Teo Cimperman, 9. mesto Bine Markošek,
10. mesto Inti Maček, 11. mesto Stanko Perme, 12.
mesto Ajda Lapanje, 13. mesto Aneja Lapanje.
1. TURNIR MLADIH 2018/2019 na
osnovni šoli Mengeš v Mengšu, v petek, 21. 9.
2018. Zmagal je Janez Paternoster (oš Zadobrova, ŠD Mengeš-Trzin), sledita: Vesna Mihelič (oš Nove Jarše ŠD Mnegeš-Trzin) in
Matic Lavrenčič (oš Kolezija ŠK Ljubljana).
Osvojili smo: 4. mesto Jernej Zidar, 12. mesto
Inti Maček, 13. mesto Martin Perme, 17. mesto
Jure Žličar, 18. mesto Pavle Đokić, 20. mesto
Ajda Lapanje, 27. mesto Stanko Perme.

1. turnir mladih 2018-2019 - Zmagovalci Vesna
Mihelič, Janez Paternoster, Matic Lavrenčič
7. TURNIR NAJMLAJŠIH 2018 na
osnovni šoli Kolezija v Ljubljani v torek, 25. 9.
2018. Zmagal je Bine Markošek, sledita Matic
Lavrenčič (oš Kolezija ŠK Ljubljana) in Primož Marinč (oš Vrhovci, ŠK Ljubljana).
Osvojili smo še: 5. mesto Teo Cimperman, 6.
mesto Pavle Đokić, 9. mesto Inti Maček, 17.

7. turnir najmlajših 2018 - Matic Lavrenčič,
Bine Markošek

7. turnir najmlajših 2018-najboljše deklice Anja Beber, Inti Maček, Taja Levstik
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7. turnir najmlajših 2018 - najboljši po letnikih
mesto Stanko Perme, 22. mesto Urban Prevc,
33. mesto Lojze Perme, 34. mesto Martin Ferenc, 38. mesto Aneja Lapanje.
10. POZNIČEV MEMORIAL v Zagorju
2. 9. 2018. V konkurenci 39 igralcev smo
osvojili: 6. mesto Blaž Debevec, 13. mesto
Boris Skok.
HITROPOTEZNI ŽELEZNIČAR je bilo
v Ljubljani 12. 9. 2018. Osvojili smo: 2. mesto
Boris Skok, 16. mesto Albin Štrajhar, 26. mesto
Gosto Novakovič.
CIKEL SLOVENSKIH ŽELEZNIC Tekmovanje je bilo v Ljubljani 22. 9. 2018.
Zmagal je Jan Šubelj (ŠK Žalec). Osvojili smo:
30. mesto Gosto Novakovič, 51. mesto Boris
Skok, 67. mesto Teo Cimperman, 81. mesto
Simon Premk.
10. TURNIR STARI MAYR v Kranju 25.
9. 2018. Osvojili smo: 4. mesto Blaž Debevec,
15. mesto Boris Skok.
CIKLUS TURNRIJEV MLADIH - 1. turnir - Tekmovanje v Kranju 28. 9. 2018. Osvojili smo 1. mesto Martin Perme, 9. mesto Inti
Maček, 22. mesto Stanko Perme, 40. mesto
Lojze Perme.
LIGA MLADIH SLOVENIJE – 1. turnir
- Tekmovanje v Ljubljani 5. 10. 2018. Osvojili
smo: 4. mesto Bine Markošek, 6. mesto Jernej
Zidar, 9. mesto Jure Žličar, 15. mesto Martin
Perme, 18. mesto Teo Cimperman, 22. mesto
Pavle Đokić, 27. mesto Ajda Lapanje.
CIKLUS TURNRIJEV MLADIH - 2.

I. članska liga zahod 2018

I. članska liga zahod 2018 - igralna dvorana
turnir. Tekmovanje v Kranju 12. 10. 2018.
Osvojili smo: 3. mesto Inti Maček, 5. mesto
Martin Perme, 20. mesto Stanko Perme, 40.
mesto Lojze Perme.
CIKEL SLOVENSKIH ŽELEZNIC.
Tekmovanje v Ljubljani 13. 10. 2018. Osvojili
smo: 9. mesto Boris Skok, 36. mesto Albin
Štrajhar, 59. mesto Simon Premk.
Poteka 19. Osrednja slovenska šahovsko
liga - Po 5. kolu je Super ligi ekipa ŠK Komenda na 2. mestu. V Komendi je potekala I. članska liga-zahod, po 6. kolu je ekipa ŠK Komenda
na 7. mestu. V oktobru bo v Komendi dva vikenda potekala II. članska liga zahod. Več na
klubski spletni strani www.sah-komenda.com .
Franc POGLAJEN

Kadetska liga do 12 let 2018 - ekipa kadetov
Martin Perme, Bine Markošek, Jernej Zidar

Odprto klubsko prvenstvo 2018 - najboljši
mladi: Samo Bobnar, Martin Perme, Ajda Lapanje

Kadetska liga do 12 let 2018 - ekipa kadetinj
Ajda Lapanje, Inti Maček

Odprto klubsko prvenstvo 2018 - zmagovalci
Igor Kragelj, Blaž Debevec, Džemail Veskovič

Aplenca

NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK
novembra 2018
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.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
Avtobusni izleti - 7. in 8. november 2018 v Podravino - Križevci- Koprivnica-Djurdjevac na dvodnevno martinovanje. Srečanje z Gruntovčani in Dudekom. Informacije o odhodu avtobusa iz Komende dobite 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. Novembra bo tudi zaključek tekmovanja na koncu sezone.
Zimska liga veteranov - Novembra se začne tudi Zimska liga veteranov, ki bo trajala do marca v letu 2019.
Pohodniška sekcija - 9. november 2018 na Veliko planino. 23. novembra gremo do Orglic in v Kamniško Bistrico. Zbor pohodnikov pri trgovini TUŠ v Mostah ob 8.30. Prijave pri vodji Filipu Železniku, tel.: 031
398 658 in Janku Burniku, tel.: 031 635 811
Pikado sekcija ima treninge v brunarici Teniškega kluba Komenda na
Podborštu. Informacije pri vodji sekcije Alfonzu Hrovatu, tel.: 031 327 170
Šola zdravega življenja - vodja Pavla Košir vabi na vadbo pri Lovskem
domu na Križu vsak ponedeljek in četrtek ob 7.30 do 8. ure.
Kolesarska sekcija - skupno kolesarjenje se je končalo. Kolesarimo
sami do snega.
Prstomet - Vodja Filip Železnik vabi na vadbo vsak torek ob 17. uri v
prostore Turističnega društva Komenda, Koželjeva domačija na Gori.
Šah - Vodja sekcije je Anton Trebušak (tel.: 01 8342 154). Treningi so vsak
ponedeljek od 17. ure naprej v prostorih na Glavarjevi 104 v Komendi.
Folklorna skupina je oktobra nastopila na odprtju Jesenskega kmetijsko obrtnega sejma v Komendi in v Motniku na prireditvi Vesela jesen.
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Razveselili bi se
tudi kakršne koli pomoči v obliki donacije ali materialne, s
katero bi popestrili
aktivnosti
našim
otrokom.
Kontakt
najdete na naši spletni strani www.mravljisce.com ali FB.
DMD Mravljišče
ČIRE ČARE za
najmlajše – Vsako
soboto, od 10.00 do
12.00, v Mravljišču
potekajo raznovrstne
ustvarjalne delavnice
za otroke od 4 do 10
let.
● 3. november 2018 KROMPIRJEVE POČITNICE delavnica
odpade
● 10. november 2018 KOSTANJEV PIKNIK v MRAVLJIŠČU
● 17. november 2018 SOVE, zgodbica o sovi in izdelovanje iz naravnih materialov
● 24. november 2018 SVEČNIK, izdelovanje svečnikov iz slanega
testa
LOKOSTRELSTVO – za otroke, mladino in odrasle, vsak četrtek v
športni dvorani. Vabljeni otroci in odrasli.
● Otroci od 17.00 do 18.30
● Odrasli od 18.30 do 20.00
Več informacij o dogajanju v Mravljišču je na spletni strani www.mravljisce.com, lahko pa nam pišete na mravljisce@gmail.com.

TURISTIČNO DRUŠTVO
TRŽNICE - Spet lepo povabljeni v Komendo na Tržnice ob sobotah
dopoldne.
DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
MRAVLJIŠČE PONOVNO V POLNEM ZAGONU
Počitnice so že zdavnaj mimo, tako da je tudi v Mravljišču na ponovno
živahno. Otroci so komaj dočakali začetek PETKOVIH KUHARIJ, na
katerih uživajo v preizkušnji različnih receptov, okušanju hrane in dobrem vzdušju, ki vlada na delavnici. Mlajši otroci se srečujejo na ustvarjalni delavnici ČIRE ČARE, kjer se vsak teden ob sobotah dopoldne
dogaja tako rekoč vse živo. Lokostrelci so prav tako pričeli s svojimi
treningi ob četrtkih v športni dvorani Komenda, kjer še vedno sprejemajo zamudnike. Na to dejavnost vabimo tudi odrasle, tako, da če želite
osvojiti znanje ROBIN HOODA, lepo vabljeni ob četrtkih ob 18.30.
Sobotni žuri so namenjeni starejši mladini, objavljeni so na FB strani
Mravljišča ali spletni strani www.mravljisce.com .
Poleg zabave za mlade, lahko pri nas organizirate rojstni dan otrok,
katerega vodi animator
ali pa prostor najamete.
V našo družbo vabimo
tudi mlade in malo starejše, ki bi s svojim časom in idejami popestrili
ponudbo v Mravljišču.

29

Aplenca

Gasilska zveza Komenda danes združuje Gasilsko društvo Komenda, Gasilsko društvo Križ in
Gasilsko društvo Moste. Vsa tri društva so opremljena z vozili, orodji in skrbijo za požarno varnost in nasploh za varnost občanov. Posebno
skrb vsa tri društva namenjajo usposabljanju in
mladim oziroma, kot pravijo, podmladku ter s tem
bodočim
novim članom. Predsednik Gasilske zveb
ze Komenda
je Jože Sušnik, predsedniki društev pa
K
so: GD Komenda Anton Smrekar, predsednik GD Križ Gregor
Vrhovnik in predsednik GD Moste Roman Kosirnik. Vsa tri gasilska društvu v Gasilski zvezi Komenda so med vsemi klubi in
društvi v občini po številu članic in članov največji.
Nagrade:
1. nagrada: 6-kilogramski gasilni aparat
2. nagrada: 2-kilogramski gasilni aparat
3. nagrada: 1-kilogramski gasilni aparat
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 15. novembra 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.
Seznam nagrajencev Nagradne križanke Pekarne Hrovat d.o.o. v
Aplenci Glasilu občine Komenda, številka 8-9/2018. Pravilna rešitev
nagradne križanke (geslo) VE SE KJE SO DOBROTE
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1. nagrada - 10 (deset) kremnih rezin Pekarne Hrovat - MAJDA
SLABAJNA, Gmajnica 14, 1218 Komenda
2. nagrada – 6 (šest) kremnih rezin Pekarne Hrovat - ŠTEFKA
GRKMAN, Remicova pot 7, 1218 Komenda
3. nagrada – 4 (štiri) kremne rezine Pekarne Hrovat - VILKO KORBAR, Stegne 11, 1241 Kamnik
Upravljavec vaših osebnih podatkov je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu je Jerneja Merva, Dataofﬁcer d.o.o., varstvopodatkov@komenda.si. Vaše osebne podatke obdelujemo zaradi izvedbe
žrebanja ter izročitve nagrade. Obdelujemo zgolj vaše posredovane kontaktne podatke.

Čestitamo! Nagrajenci dobijo nagradne kupone v Režijskem obratu
Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda ob uradnih urah (vhod s
parkirišča), nagrade pa uveljavljajo v Pekarni Hrovat, Kranjska pot 3,
1218 Komenda. Delovni čas trgovine: ponedeljek–petek od 5.00 do
19.30, sobota od 5.00 do 12. ure. Več informacij: telefon 01 8343 270,
gsm 041 55 11 84.
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