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Hvala za vaš glas!

Za nami so uspešno izvedene lokalne vo-
litve v občinski svet, z rezultati katerih 
smo v SDS Komenda zelo zadovoljni. 
Vsem, ki ste se odločili podpreti naše 

kandidate - hvala za Vaš glas! Z vašimi glasovi smo si po nekaj 
mandatih znova priborili 3 mesta v Občinskem svetu. Dosedanjima 
svetnikoma, Alešu Marinku iz Komende in Roku Zupančiču iz 
Most, se pridružuje še Joži Žagar s Križa. Vsi trije so pridobili 
spodbudno število preferenčnih glasov, kar jim daje zagon za izva-
janje zastavljenega programa. Še večjo spodbudo občinskemu od-
boru SDS pa daje skupno število glasov, saj smo z listo kandidatov 
in kandidatk, v primerjavi s preteklimi lokalnimi volitvami, na leto-
šnjih močno povečali število prejetih glasov, skupni delež pa dvi-
gnili kar na 21%. Povečanje števila glasov razumemo kot nagrado 
za dosedanje delo, še bolj pa kot obvezo za prihodnje. V zadnjem 
mandatu smo dokazali, da znamo konstruktivno sodelovati pri odlo-
čitvah v občini, dodati delež pri vsebini, kjer je to potrebno in odgo-
vorno odločati, zato bodo naši svetniki dobre, vzdržne in za širšo 
skupnost pomembne projekte, v dobro vseh, vsekakor podpirali tudi 
v novem mandatu. 

Ob tej priložnosti vsem izvoljenim, tako občinskim svetnikom kot 
županu, čestitamo za izvolitev v mandat 2018-2022.

OO SDS Komenda

Novi Občinski svet Komenda

TRN-Jožef Sušnik, Križ TRN-Jože Šimenc, Gora TRN-Zoran Sodnik, 
Gmajnica

TRN-Roman Koncilija-
Moste

TRN-Igor Štebe, Žeje SDS-Aleš Marinko, 
Gmajnica

SDS-Jožefa Žagar, Križ SDS-Rok Zupančič, Moste

SLS-Franc Petrič, Breg SLS-Alojzij Gašperlin, 
Moste

LMŠ-Roman Dobnikar, Gmajnica LMŠ-Mojca Šraj, 
Klanec

N.Si-Urška Petkovšek, MosteN.Si-Martina Prezelj, Križ

Na prvi seji se je 29. novembra sestal novi Občinski svet. - Sejo je vodil najstarejši svetnik Jožef 
Sušnik. - Župan je ponovno dobil župansko verigo, zaprisegel in se zahvalil ter nagovoril svetnike.

N.Si Misli resno na naš kraj
Spoštovane občanke in občani!

Zahvaljujemo se Vam, da ste se udeležili 
volitev, še posebej HVALA pa izrekamo vsem tistim, ki ste Vaš glas 
namenili Novi Sloveniji. Kljub letošnji nizki volilni udeležbi – 
38,5%, smo uspeli zadržati pozicijo in celo malenkostno izboljšati 
skupni rezultat. Letos imamo 13,72% glasov (2014 - 12,76 %). S 
svojim glasom ste nam izkazali zaupanje v nas in v naše delo. 

Tudi v tem mandatu bomo imeli dva svetnika oz. svetnici. Z vašimi 
glasovi je bila v volilni enoti 1- Komenda izvoljena ga. Martina 
Prezelj, ki je bila svetnica že v prejšnjem mandatu, v volilni enoti 2 
– Moste pa je bila izvoljena ga. Urška Grošelj Petkovšek. V Občin-
skem svetu si bosta prizadevali za uresničitev naših predvolilnih za-
vez, hkrati pa bosta s svojimi odločitvami prispevali h kvalitetnemu 
prihodnjemu razvoju občine. N.Si MISLI RESNO NA NAŠ KRAJ

Vsem novo izvoljenim svetnikom in tudi županu želimo uspešen mandat. 
OO N.Si Komenda, Danica Zmrzlikar

Čestitka županu
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Spoštovane občanke 
in spoštovani občani.
Iskreno se zahvaljujemo prav vsem, ki ste 
odšli na lokalne volitve in izrazili svojo 
voljo ter tudi državljansko pravico.

Še posebej pa bi se zahvalili tistim, ki ste podprli našo novo Listo 
LMŠ Komenda.

Vsem obljubljamo, da bomo delali zavzeto, razvojno in konstruk-
tivno. Ne bomo delili projekte na vaše in naše, ampak podprli vse 
dobre projekte. #Naprej je naš slogan, ki ni in ne bo izključujoč, 
ampak bomo napredni ter zavzeti za vse.

Roman Dobnikar,
vodja svetniške skupine LMŠ Komenda

Čestitke in objave 
v decembrski Aplenci

Decembra, v zadnjem mesecu leta 2018, bo 
Aplenca izšla, 21. 12.

NAROČILA čestitk in oglasov ter drugo gradivo za objavo v de-
cembrski Aplenci sprejemamo do vključno ČETRTKA, 6. DE-
CEMBRA, na: urednistvo.gok@komenda.si, urednik.gok@komen-
da.si in andrej.zalar@siol.net

Informacije po telefonu 031 638 699. 
Za DRUŠTVA so čestitke velikosti vizitke (9 cm širina x 4 cm 

višina) BREZPLAČNE.

Zahvala za podporo
Slovenska ljudstva stranka  se zahva-

ljuje vsem volivcem, ki so oddali svoj 
glas za listo SLS Naše geslo »Ker nas 
poznate« in vaš prejeti glas bomo odgo-

vorno ponesli z našo voljo, energijo in željonprispevali k napredku 
Občine Komenda v našo skupno prihodnost. Izvoljena svetnika 
Franc Petrič in Alojz Gašperlin bosta delovala z  razumnimi odlo-
čitvami, ki vsebujejo občutek za ekonomijo, naravo, okolje, socialo 
in zdravje. 

Hvala lepa. 
OO SLS Komenda

Na volitvah v nedeljo, 18. novembra, je bilo že precej prej oziroma med 
30-dnevno volilno kampanjo znano, da bo ponovno izvoljen, saj ni imel 
nobenega protikandidata, dosedanji župan; da bomo dobili novega-sta-
rega župana. Se je pa pri kandidatih za novi Občinski svet Občine Ko-
menda predstavljalo sedem list in strank. Bolj tehnična kot kakšna druga 
novost pa je bila, da je bilo komendsko Volišče v šoli v Komendi, po 
tem, ko je bilo do sedaj vedno na Glavarjevi cesti. 

Še pred koncem nedeljskega dopoldneva so na vseh treh voliščih v ob-
čini (Komenda, Križ, Moste) ugotavljali, da je obisk volivcev tokrat neko-
liko manjši kot običajno oziroma na zadnjih lokalnih volitvah leta 2014. 

Na volišče v Komendi je stari-novi župan prišel v spremstvu družine 
malo po 11. uri. Tudi nosilci list in strank za novi Občinski svet so po 
večini volili že dopoldne.

Občinska volilna komisija s sedežem v prostorih Občine oziroma v 
Kulturnem domu je po zaprtju volišč, ko se je začelo štetje glasov (za 
Komendo so morali štetje ponoviti) ugotovila v končnem poročilu, da je 
bilo za županske oziroma lokalne volitve vpisanih 4746 volivcev. Gla-
sovalo jih je po imeniku tokrat 1827 ali 38,50 odstotka, kar je nekaj 
manj kot na zadnjih lokalnih volitvah pred štirimi leti. 

Župan, kot edini kandidat, je dobil 1496 glasov, neveljavnih pa je 
bilo 330. Skratka, dobil je večino glasov, kot je ugotovila tudi občinska 
volilna komisija.

Zanimiv pa je volilni rezultat za Občinski svet in njegove člane-sve-
tnike. Na vseh treh voliščih je za liste kandidatov glasovalo 1779 vpisa-
nih volivcev.

 
Posamezne liste oziroma stranke pa so prejele naslednje število 
glasov:

Lista TRN 539 (30,30 odstotka), SDS - Slovenska demokratska 
stranka 375 (21,08%), LMŠ-Lista Marjana Šarca 266 (14,95%), N.Si 
Nova Slovenija Slovenski krščanski demokrati 244 (13,72%), SLS-
Slovenska ljudska stranka 215 (12,09%), SMC Stranka modernega 

ANDREJ ŽALAR

Za naslednja štiri leta smo volili v nedeljo, 
18. novembra 2018 

Novi stari župan Občine Komenda je Stanislav Poglajen - V Občinski svet je izvoljenih 14 kandidatov 
iz petih od sedmih list oziroma strank. 

centra 71 (3,99%); DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slove-
nije 69 (3,88%).

Zanimivi so rezultati glasovanj v obeh volilnih enotah:
KOMENDA

Lista TRN 286 glasov (25,42%), SDS 233 (20,71%), LMŠ 194 
(17,24%), N.Si 178 (15,82%), SLS 136 (12,09%), SMC 57 (5,07%) in 
DeSUS 41 (3,64%) glasov.
MOSTE

Lista TRN 253 (38,69%), SDS 142 (21,71%), SLS 79 (12,08%), LMŠ 72 
(11,01%), N.Si 66 (10,09%), DeSUS 28 (4,28%) in SMC 14 (2,14%) glasov.

V novem Občinskem svetu za prihodnja štiri leta je tako sestav 
naslednji:

Lista TRN 5 mandatov, SDS 3 mandati, SLS 2 mandata, LMŠ 2 
mandata, N.Si 2 mandata, DeSUS in SMC 0 (nič) mandatov.

V novi Občinski svet so bili za štiri leta izvoljeni:
VOLILNA ENOTA KOMENDA - Lista TRN: Jože Šimec-Gora, 

Jožef Sušnik -Križ, Zoran Sodnik-Gmajnica; SDS-Slovenska demo-
kratska stranka: Aleš Marinko-Gmajnica, Jožefa Žagar-Križ; SLS-
slovenska ljudska stranka: Franc Petrič-Breg, LMŠ-Lista Marjana 
Šarca: Roman Dobnikar-Gmajnica, Mojca Šraj-Klanec; N.Si-Nova 
Slovenija Krščanski demokrati:Martina Prezelj-Križ.

VOLILNA ENOTA MOSTE - Lista TRN: Roman Koncilija-Moste, 
Igor Štebe-Žeje; SDS-Slovenska demokratska stranka: Rok Zupančič-
Moste; SLS-Slovenska ljudska stranka: Alojzij Gašperlin-Moste, 
N.SI-Nova Slovenija Krščanski demokrati: Urška Petkovšek - Moste.
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ŽUPANOVA BESEDA

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan! Iz-
tekel se je volilni mandat iz 
leta 2014. Ob najinih pogovo-
rih v Aplenci bi rekel, da je bil 
kar zahteven... in tudi uspe-
šen... Čestitam. 

Čestitam tudi k ponovni iz-
volitvi. 

O vseh zahtevnih in uspe-
šnih nalogah v preteklih štirih letih sem veliko napisal v svojih prispev-
kih v našem glasilu in s tem občanke in občane seznanjal z našim sku-
pnim delom. Pogosto je bilo težko izpeljati vse zadeve, a na koncu lahko 
rečem, da je za mano oziroma za nami uspešen mandat. 

Morda nekateri menijo, da bi lahko postorili več, a zagotavljam vsem, 
da smo v dani situaciji postorili največ, kar je bilo mogoče v danih 
okoliščinah. Vseh želja ni mogoče izpolniti, tudi takšnih želja in obljub, 
ki ste jih občanke in občani bili deležni v zadnjem mesecu in pol (v času 
volilne kampanje) s strani kandidatk in kandidatov, ki so pri vas iskali 
naklonjenost za svoj volilni glas. Nekateri na žalost premalo poznajo 
zakonodajo s področja lokalne samouprave in pristojnosti ter obveznih 
nalog občin. Upam, da tisti, ki so nekritično verjeli populističnim izja-
vam in pisanju, ne bodo preveč razočarani, ko njihovi izvoljeni kandi-
dati morda ne bodo uspeli izpolniti  svojih predvolilnih obljub. 

Ob nekaj redkih slovenskih županih, ki na nedeljskih volitvah niso 
imeli protikandidata, tako kot tudi ne v Občini Komenda, razmišljam. 

Za nami je uspešen mandat
Pogosto je bilo težko izpeljati vse zadeve. - Vseh želja ni mogoče izpol-
niti. Še posebno takšnih ne, ki ste jih občanke in občani dobivali od 
kandidatk in kandidatov, ki so iskali naklonjenost za svoj glas. Gre na-
mreč tudi za poznavanje zakonodaje lokalne samouprave. - Projekt  iz-
gradnje še ni zaključen. - Na vrsti je dokončanje kanalizacijskih vodov v 
naseljih Klanec, Breg, Potok in Nasovče. - Šele potem je lahko na vrsti 
še kaj.

Hvala za podporo, pomoč, za vsak 
Vaš glas

Iskreno se vsem Vam, spoštovane občanke in občani, zahvalju-
jem za Vašo podporo in pomoč ob moji ponovni kandidaturi in iz-
volitvi za župana naše občine. 

HVALA Vam za vsak glas. Verjamem, da se tudi v prihajajočem 
mandatu skupaj z Vami in mojimi sodelavci lahko nadejamo še 
enega uspešnega obdobja in dela v našo skupno dobro. 

Vaš župan Stanislav Poglajen

Dejanja v TRN veljajo
Člani Liste TRN se zahvaljujemo vsem 
občankam in občanom za vsak glas pose-
bej, katerega smo dobili na Lokalnih vo-
litvah 2018. V primerjavi s prejšnjim 

mandatom smo pridobili še eno dodatno svetniško mesto v Občin-
skem svetu Občine Komenda. Sedaj imamo pet svetniških mest, na 
kar smo lahko ponosni in hkrati nas zavezuje še k boljšemu delu. 
Nismo imeli nerealnih in nezmožnih predvolilnih obljub in smo bolj 
izpostavljali naš slogan LE DEJANJA NAJ VELJAJO. Tudi v bodo-
če se bomo trudili in podpirali vse dobre in uresničljive projekte ter 
delali v dobro Občine Komenda. 

Izpostavili bomo tudi naše delo v odborih, saj je tudi tam treba 
delati resno in zavzeto. Lee tako bo upravičena zahvala za vse Vaše 
glasove na volitvah in bomo čez štiri leta lahko rekli LE DEJANJA 
NAJ VELJAJO.

Vzrokov je lahko več. Med njimi pa sem prepričan, da je med poglavi-
tnimi nedvomno dosledno uresničen začrtani prvi del komunalnega 
programa, ki je kohezijsko zavezoval več občin. In prav Občina Ko-
menda je bila tista, ki je z dosledno uresničitvijo prvega dela programa 
zagotovila, da (medobčinska) kohezija ni bila ogrožena.

Ne morem trditi, da sem tako dobro delal, da se zato ni nihče odločil 
za kandidaturo za župana. Prav gotovo pa je uspešna izpeljava izredno 
zahtevnega kohezijskega projekta izgradnje primarne kanalizacije eden 
od elementov za ponovno zaupanje, vsaj tistih, ki vedo, kaj takšen pro-
jekt pomeni, ne samo za našo občino, temveč za vse udeležence projek-
ta. Projekt izgradnje še ni zaključen, a manjkajoče sekundarne kanale 
bomo v tem mandatu prav gotovo dokončali, a to zgolj z lastnimi prora-
čunskimi sredstvi. 

Sedaj se začenja drugi del tega zahtevnega programa v Občini. 
Izkušnje prvega dela nekako zagotavljajo končanje tega velikega 
projekta; morda celo še kaj več; kot je bilo v minulem mandatu na 
primer prostorsko reševanje v šoli...

Kot je omenjeno, je prva in najpomembnejša naša naloga v prihajajo-
čih dveh letih, dokončanje sekundarnih kanalizacijskih vodov v naseljih 
Klanec, Breg, Potok in Nasovče in s tem zaključiti obvezo po kohezij-
skem projektu o 95 % priključenosti objektov na javno kanalizacijsko 
omrežje do konca leta 2021. Sočasno bo potekala tudi obnova ostale 
komunalne infrastrukture v cestnih telesih, kjer bo potekala gradnja in 
je potrebna obnova oziroma sanacija. Tudi izgradnja pločnika ob glav-
nih cestah bo izvedena tam, kjer se bomo z lastniki zemljišč ob cesti 
uspeli dogovoriti za odkup manjkajočih zemljišč po primerni ceni. Za-
vedamo se, da je varnost v prometu zelo pomembna, česar se žal neka-
teri mejaši ob javnih cestah ne zavedajo. Šele po dokončanju predhodno 
navedenega bomo lahko sredstva, ki so na razpolago v proračunu, po 
pokrivanju vseh obveznosti, ki nam jih nalaga država, lahko usmerili za 
druge večje investicije.
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ZANIMIVOSTI

Sankukai karate zveza Slovenije in Karate klub Komenda sta v soboto, 
17. novembra 2018, že drugič v Športni dvorani v Komendi organizira-
la Državno prvenstvo za dečke, deklice, kadete in kadetinje v športnih 
borbah, katah in IPPO. Prvič je bilo državno prvenstvo, kjer je pri orga-
nizaciji sodeloval tudi Karate klub Komenda, leta 2015. Tako prvič kot 
tokrat je prvenstvo, kot pokrovitelj Občine Komenda, pozdravil župan 
Stanislav Poglajen, ki je tudi v soboto po končanem tekmovanju pode-
ljeval priznanja najboljšim.

Na prvenstvu je sodelovalo okrog 130 tekmovalk in tekmovalcev 
različnih starostnih kategorij iz klubov ljubljanske, dolenjske, gorenjske 
regije... Tekmovali so tudi članice in člani Karate kluba Komenda, ki 
ima okrog 30 članov. Tekmovali so v kategorijah od 7. do 17. leta. 

Na stopničke sta se zasluženo povzpela člana SKK Komenda. V šte-
vilni kategoriji dečkov, starih 9 do 12 let, od 30 do 35 kg, si je bronasto 
medaljo priboril Samo Komatar. Pri starejših deklicah je Kaja Zu-
pančič za las zgrešila stopničke z doseženim 4. – 5. mestom v katah, v 
borbah pa je postala državna prvakinja! 

A. Ž.

Državno prvenstvo v karateju

Tudi letos je bil tretji petek v novembru (16. 11.) namenjen tradicionalne-
mu slovenskemu zajtrku. V šoli v Komendi, v Mostah in v Vrtcu Mehurč-
ki so ga za najmlajše in učence pripravili prvo šolsko uro. Zajtrk (kruh, 
maslo, med, mleko, jabolko) je namenjen odvajanju več kot polovici slo-
venskih mladostnikov, ki ne zajtrkujejo. Namenjen je tudi nepravilnim 
prehranskim navadam, zaradi katerih so poznane zdravstvene težave, de-
belost, sladkorna bolezen… Ta tradicionalni dogodek tudi spodbuja in 
podpira slovenske pridelovalce in predelovalce hrane k zavedanju pome-
na domače samooskrbe, ohranjanju čistega, zdravega okolja, ohranjanju 
podeželja, seznanjanju mladih s postopki pridelave in predelave hrane 
ter spodbujanju zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju. 

Učence je nagovorila tudi ravnateljica OŠ Komenda Moste Mira 
Rek in se zahvalila vsem, ki so pripravili in omogočili petkovo zajtrko-
vanje. Kruh je bil tokrat iz kmetije Anžič, mleko kmetija Jamšek, 

Tradicionalni slovenski zajtrk
maslo Podjed iz Olševka, med čebelar Starovasnik Komendska 
Dobrava, jabolka pa Kimovec iz Bukovice Šinkov Turn. 

Zajtrka v šoli v Komendi sta se udeležila tudi župan Stanislav Po-
glajen in direktorica občinske uprave mag. Majda Ravnikar. Župan 
je mladim še posebej svetoval, kako pomembno je jutranje zajtrkovanje 
in jim priporočil skrb za čisto okolje, za kar jim bo hvaležna narava v 
njihovih starejših letih. 

A. Ž.
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DOGAJANJA

Mojo srčno kri škropite
po planinskih sončnih tleh,
kakor seme jo vrzite
po doleh in po bregeh…

Gregorčič

Oktobrski izlet DU je vabil na poti vzdolž slovenske zahodne meje; čez 
prelaz Predel do Rabeljskega jezera in rudnika, trdnjave Kluže, Loga 
pod Mangartom, do Breginja, pa ob smaragdni Soči, Kobaridu in Bovcu 
čez Vipavsko dolino sklenil svoj široki lok. S strokovnim vodenjem je 
obetal doživetje neulovljivih jesenskih barvnih nians, pretresljivega 
zgodovinskega spomina 1. svetovne vojne, duhovnega bogastva tvorcev 
slovenskega narodnega zavedanja in strašljive moči nikoli ukročenih 
naravnih sil. Tako zanimivo zastavljen dan je v soorganizaciji Marije 
Špehonja v vsej polnosti uresničil svoj namen.

Rabeljsko jezero nas je pozdravilo s svojo čisto modrino sredi neokr-
njene narave in skozi prosojne meglice spomnilo na legendo svojega 
nastanka: neke nevihtne noči se je v to vas zatekla žena z otrokom, pa se 
je je usmilil samo starček z uborno kočo, premožni vaščani pa so ji vsi 

Po poteh spomina in opomina
zapirali vrata. Zjutraj je skrivnostna žena, v kateri prepoznamo Marijo z 
Detetom, izginila, vasico pa je zalila voda, ki je prizanesla samo dobre-
mu možu. V Rablju pa smo se spustili v opusteli rudnik svinca in cinka, 
ki je bil vse do novejših časov najpomembnejši tovrstni rudnik v Italiji 
/danes geološko rudarski park z razvojem speleološke terapije za astma-
tike/. Slovenski vodnik nam je slikovito predstavljal surovo delo v ru-
dniku, tako da se prikloniš junakom dela. To ozemlje z Beneško Slove-
nijo je najprej pripadalo Avstriji in med rudarji je bila večina Slovencev. 
Kar nejeverno smo strmeli v našega Toneta Špehonja, ki si je v Rablju 
nabiral prvo šolsko izobrazbo, v italijanski šoli, kajti njegov oče je v 
rudniku kopal dragoceno rudo. Tone seveda obvlada italijanski jezik in 
ga zdaj na svojih samotnih pohodih obnavlja. Tudi v Breginju je pustil 
sledi, to ja namreč njegov rojstni kraj.

Čez prelaz smo vstopili v Triglavski narodni park in se v objemu gor-
skih očakov po urejeni gorski cesti spuščali proti zgodovinski trdnjavi 
Kluže /tukaj se je zgostila vsa zgodovina, polna srhljivih zgodb,od Ri-
mljanov, preko Napoleona do Soške fronte/. Zaradi nazorne predstavi-
tve, ki jo zahteva današnji čas, so tamkajšnji kulturni delavci domiselno 
ustanovili Društvo 1313-dreizen dreizen, ki skozi lahkotno in humorno 

Ob dnevu spomina na mrtve je bila pri spomeniku NOB v Mostah 26. 
oktobra spominska svečanost, na kateri je govoril predsednik Zveze 
združenj borcev za vrednote NOB KO Komenda Filip Železnik. V pro-
gramu, ki ga je povezovala Marija Špehonja, so nastopili Mešani pevski 
zbor DU Komenda, učenci Osnovne šole Moste ter recitatorki Marija 
Kern in Anja Kralj- Železnik. Po svečanosti so položili vence k spomin-
skim obeležjem v Občini Komenda. 

Zbrani za spoštovanje
(Iz govora Filipa Železnika na spominski svečanosti)

Tu smo zbrani, da izkažemo svoje veliko in globoko spoštovanje (...) 
Zato si moramo prizadevati, da vnema in prizadevanje naših prednikov, 
ki so se bojevali z nemškim, italijanskim in madžarskim okupatorjem, v 
našem duhu nikoli ne utoneta v pozabo. Mladi morate že v šoli izvedeti 
za neizprosen in junaški boj partizanov s sovražnikom. Veliko je bilo 
vaših vrstnikov, ki so služili v NOB kot kurirji, pa tudi kot borci, ki so 
že tako mladi morali prijeti za orožje... 

Govori se o krvavi revoluciji, ki naj bi jo izvajali v NOB. Najprej se 

Spominska svečanost v Mostah

Društvo narodnih noš na Komendskem bo 8. aprila prihodnje leto prazno-
valo 25-letnico delovanja. Srebrni jubilej bo počastilo tudi z brošuro z 
naslovom 25 let DRUŠTVA NARODNIH NOŠ NA KOMENDSKEM. 
Brošura je že izšla v 300 izvodih z denarno podporo občine Komenda, 
izdalo jo je omenjeno društvo, nosi pa datum leta praznovanja 2019. 

Delovanje Društva narodnih noš na Komendskem je po letnih poroči-
lih in objavah v javnih občilih (zapisih Baldomirja Kremžarja, Katje 
Tabernik, Jožefa Pavliča, Andreja Žalarja in dr. Marka Žerovnika) pov-
zela predsednica omenjenega društva dr. Angelca Žerovnik, tudi glavna 
in odgovorna urednica brošure. Pri urejanju in preskrbi bogatega foto-
grafskega gradiva, objavljenega v brošuri, ji je pomagala Jožica Glo-
bočnik. Publikacijo je oblikoval in za tisk pripravil dr. Marko Žerovnik, 
naslovnico v slogu oblačila slovenske narodne noše je prispeval slikar 
in grafi čni oblikovalec Dušan Sterle. 

Angelca Žerovnik je tudi avtorica uvodne besede v brošuri, v kateri 
pove, kako in zakaj je prišlo do ustanovitve Društva narodnih noš na 
Komendskem, otroške in mladinske folklorne skupine Avrikelj, in kako 
so si ustanovitelji zamislili delovanje društva. Kako so ga uresničevali, 
piše za predstavitvijo Oblačilne kulture narodne noše (Sonja Porenta) 
in pesmijo Gorenjska narodna noša Marka Žerovnika. Kronološko 
naniza v besedi in spremljajočih fotografi jah delo društva od ustanovne 
skupščine 8. aprila 1994 na sedežu društva na Glavarjevi cesti 104, raz-
vitjem in blagoslovitvijo prapora društva 26. junija 1999 (župnik in dekan 
Nikolaj Pavlič), podelitvijo bronastega priznanja društvu občine Komen-
da ob 10-letnici delovanja ter drugih priznanj in zahval do številnih na-
stopov društva in sodelovanja pri raznih slovesnostih, prireditvah in po-
membnih dogodkih, posebej v povezavi z narodnimi nošami, po vsej 
Sloveniji in tudi v tujini (Avstrija, Italija, Nemčija). Velike, že dokumen-
tarne vrednosti, so številne fotografi je, na katerih se bodo člani društva 
zlahka prepoznali, na že rajne pa bo ohranjen hvaležen spomin. 

Brošuro krasi kakovosten tisk, lepe fotografi je in preglednost krono-
loško urejenega in objavljenega gradiva o zavzetem, pestrem in vsebin-
sko bogatem delovanju Društva narodnih noš na Komendskem in otro-
ško-mladinski folklorni skupini Avrikelj pri njem.

Jožef Pavlič 

Brošura o narodnih nošah

moramo vprašati, kaj pravzaprav je revolucija. To je upor ljudstva proti 
izkoriščevalski politični eliti, partizani pa so se bojevali proti okupator-
ju in njegovim služabnikom na domačih tleh. Domači služabniki okupa-
torja so sicer imeli neke vrste vlado, ki pa je zaprisegla okupatorju. Dr-
žava torej ni imela vzpostavljene lastne oblasti in zato ni šlo za 
revolucijo. Razprava o revoluciji v NOB nima prave teže. Krvava vojna 
(vsaka vojna je polna trpljenja in krvi za tistega, ki jo bije) pa je bila 
slovenskemu narodu vsiljena. 



Aplenca Glasilo občine Komenda 11/2018

7

ORIENTACISTI, DOGAJANJA

Na lepo oktobrsko nede-
ljo se je v Brežicah z dr-
žavnim prvenstvom v 
mešanih štafetah, disci-
plina šprint, zaključila 
letošnja tekmovalna se-
zona v orientacijskem 
teku. Običajno smo ori-
entacisti bolj veseli, če 
tekmujemo v bolj neo-
bljudenih predelih, če 
skačemo čez podrta dre-

vesa ali potoke in se pri tem nekoliko umažemo z blatom, tako kot otroci. 
Disciplina šprint poteka po urbanem okolju, po ulicah ter morebitnih 

manjših mestnih parkih. Tako se orientacijski tek lahko približa širšemu 
krogu ljudi. Poleg tega so štafete najbolj zanimive za gledalce oz. spre-
mljevalce, saj je del proge speljan tako, da lahko spremljamo dogajanje 
iz ciljnega prostora. To dela štafete tako posebne, saj so po eni strani 
zanimive za gledalce in naključne sprehajalce, po drugi strani pa bolj 
stresne za tekmovalce, saj tečemo pred gledalci. Tega nismo navajeni in 
za nas predstavlja dodaten draž.

Izgleda, da smo se na vse to v Orientacijskem klubu Komenda odlično 
pripravili. Na državnem prvenstvu v šprintu v mešanih štafetah se tekmu-
je v treh različnih starostnih kategorijah in prav na vseh smo stali na stopnič-
kah. Še več: državni prvaki smo postali v kategoriji najmlajših (do 12 let – 
Jakob Kurinčič, Nejc in Neža Trunk), v mladinski kategoriji (do 17 let) smo 
odnesli celo zlato (Zala Zavrl, Ana Pia Pogačar in Katja Babič) in bron (Tina 
Kern, Nika Ravnikar, Karin Pust), v najmočnejši elitni kategoriji pa smo s 
postavo Žan Ravnikar, Ajda Flašker in Tomaž Pust po petih sušnih letih 
s tretjim mestom spet na stopničkah. Torej smo dobili v klubu nove državne 

prvake v dveh od treh 
kategorij, poleg tega pa 
imamo še dve ekipi na 
stopničkah. Precej več, 
kot smo pričakovali in 
iskrene čestitke vsem.

Obenem so bile naj-
boljšim v Slovenski ori-
entacijski ligi ob zaključ-
ku tekmovalne sezone 
2017/18 podeljene lepe 
nagrade – prav za to pri-

Lepi uspehi Orientacijskega kluba Komenda
ložnost oblikovane uni-
katne majice. V klasični 
orientaciji imamo v OK 
Komenda devet zma-
govalcev v posameznih 
kategorijah. Ta prva me-
sta so lepo razdeljena, 
5 zmag v ženski konku-
renci (Brina Kölner Ž10, 
Karin Pust Ž14, Katja 
Babič Ž16, Zala Zavrl 
Ž18, Petra Stojan Ž21B) 
in 4 v moški konkuren-
ci (Nejc Turk M14, 
Franc Malus M21B, 
Blaž Kőlner M35, To-
maž Pust M45). Devet 
posamičnih zmag pomeni tudi največ zmag med vsemi klubi v Sloveni-
ji. V šprint ligi pa smo osvojili 5 prvih mest od skupno 14 kategorij. 

V skupnem seštevku točk vseh tekmovalcev, registriranih v Slovenski 
orientacijski ligi, smo v tekmovalni sezoni 2017/18 med klubi zopet 
dosegli odlično 2.mesto. Visoko, a mi si želimo še višje: na vrh! Znanje 
imamo. Nenazadnje to dokazuje, da imamo zabeleženo najvišje povprečje 
točk na enega tekmovalca. Torej člani našega kluba prinesejo veliko točk, 
vendar pa nas še nekaj manjka, da posežemo čisto na vrh. Zatorej pogum 
in pridružite se nam. Prva priložnost bo že kmalu; v nedeljo, 9. 12. 
2018, ob 10.uri pri Planinskem domu, ko načrtujemo otvoritev prve 
stalne orientacijske proge v naši občini v gozdu med Podborštom in 
Komendsko Dobravo. V bližnjem Planinskem domu bodo na voljo 
brezplačni zemljevidi z 
vrisanimi kontrolnimi 
točkami, ki bodo ozna-
čene tudi v gozdu tako, 
da se bo z zemljevidom 
v roki v gozd lahko po-
dal vsak, ki si tega želi. 
Na voljo bo tudi brez-
plačna aplikacija za 
mobilne telefone preko 
katere si lahko izmerite 
čas in se primerjate z 
ostalimi orientacisti. 

Prve predaje komendskih štafet v elitni kate-
goriji: Žan Ravnikar, Petra Paradiž, Matic Blaž, 
Maja Prosen, Timotej Šuc

Prve predaje komendskih štafet starih do 12 let

Štart prve predaje v kategoriji do 17 let

Komendski orientacistki Katja Babič in Nika 
Ravnikar na stopničkah

Ana Pia Pogačar in Zala Zavrl na stopničkah

noto predstavlja tesnobno negotovost vojaške postojanke, sestavljene iz 
vseh narodnosti vojakov nekdanje Avstro-Ogrske, pod vojaško disciplino 
hauptmana – ofi cirja v raznih situacijah vojne agonije: pristne uniforme, 
s čeladami. Puškami in ostalo opremo za obveščanje, prehranjevanje, 
lajšanje bolezni, ranjenci, skromnih novic od doma, so pod glasnimi 
škornji ustvarjali učno uro zgodovine, ki pušča močne vtise in ponuja 
razmišljanje o grozotah biblične apokalipse največje fronte v zgodovini 
človeštva, z milijonom žrtev. Evropa, ki je v dolgih stoletjih razvoja v 
monarhiji združevala številne narode, z ustvarjanjem njihove identitete, 
je s takratnim razpadom zasejala zametke za svoj nadaljnji razkroj. 
Nebeško lepi svetovi pod Mangartom, Rombonom, Sabotinom, zeleno-
modro Sočo so bili priča nečloveškim naporom, nesmiselnega ubijanja, 
hiranja vojakov po jarkih in karavlah, ob krvavi reki, ki jo je s preroškim 
videnjem ovekovečil »goriški slavček«. Česa je zmožen človek! In ta 
pošastna morija je divjala po slovenski zemlji. Pietetne kostnice, beli 
kamni in črni križi vojaških pokopališč kot večni opomin. In nad vsemi 
Doberdob, slovenskih fantov grob. Po vsej krščanski Evropi so konec 
septembra zvonovi vseh cerkva po 100 letih prve velike vojne zazvonili 
za mir in kot dodaja komendski napis na pokopališču, za zdravo pamet. 
Da ne bi nikoli več ugotavljali, da se iz zgodovine nič ne naučimo. 

Kakor je v tem soškem kraljestvu rušil človek, tako v določenih ciklih 

uničuje razbesnela narava. Proti njenim silam je človek še vedno nebo-
gljen. Tako je leto 2000 idilični vasici Logu pod Mangartom v resnici 
prineslo konec sveta. Pobesneli plazovi kamenja, drevja, razpenjenih 
hudournikov so sredi noči pod seboj pokopali polovico vasi in jo izbri-
sali s površja. Ljudje pa vztrajajo v borbi z naravo z novimi upanji, ker 
so z ljubeznijo vraščeni v ta prelestni in surovi svet. Pri takem mladem 
gospodarju smo uživali gostoljubje njegove male turistične kmetije z 
ovčerejo in domačo predelavo hranil in praktičnih izdelkov. Ob veliki 
skledi vročih čomp /krompirja/ v oblicah, skuti in siru smo začutili pri-
stnost in srčnost ljudi, ki vztrajajo.

Vas Breginj, ki se plaho stiska ob hrbet kobariškega Stola, je v letu 
1976 popolnoma uničil rušilni potres. Tako je izginil arhitekturni biser 
edinstvene beneško-slovenske gručaste naselbine v ovalnem tlorisu, iz 
kamenja grajene hiše s številnimi ganki, stopnišči in balkoni. Le majhen 
del je ohranjen, obnovljen in s skromno muzejsko zbirko priča o svetu, 
ki ga ni več. Nadomeščajo ga Marlesove montažne hiše, tukaj na koncu 
sveta, v najzahodnejšem delu Slovenije,ki je še dosegljiv z avtobusom.

Vračali smo se z globokimi vtisi, ki so se jim prilegali otožni Gregor-
čičevi napevi, in nepozabni dan je zamiral v višnjevo rdečem soncu, ki 
je naglo polzelo za gorskimi očaki veličastne pokrajine.

Iva Ogorevc
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OBJAVE
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 bil v Uradnih objavah Glasi-
la Občine Komenda št. 01/18 objavljen 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja suhega 
zadrževalnika Tunjščica (v nadaljevanju: plan)

Skladno z 2. odstavkom 47. člena ZVO - 1 podajamo naslednja pojasnila: 

1. OPIS VKLJUČENOSTI OKOLJEVARSTVENIH ZAHTEV V PLAN 
 V postopku izdelave plana 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 uskla-
jevanja in končne rešitve je bilo poleg strokovnih podlag, ki jih je pri-
pravilo podjetja Atelje ARKUS, d. o. o., Kamnik in hidrološko hidra-
vličnih študij, ki jih je izdelalo podjetje Inštitut za vodarstvo, d. o. o., 
Ljubljana, predvsem okoljsko poročilo št. 273-01/12, ki ga je oktobra 
2013 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, Agencija RS za okolje, Vojko-  ●
va 1b, 1000 Ljubljana,
RS, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino Mai-  ●

strova 16, 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 CELO-
VITE PRESOJE VPLIVOV IZVEDBE PLANA NA OKOLJE 
Ministrstvo RS za kmetijstvo in okolje je 10. 09. 2012 pod št. 35409-
152/2012/6 izdalo odločbo, da je za predvideni plan treba izvesti posto-
pek celovite presoje vplivov na okolje. Z zgoraj navedenimi študijami 
ter ukrepi so bila upoštevana mnenja naravovarstvene stroke in druge 
strokovne javnosti, ki je bila vključena v ta postopek. V skladu s 1. od-
stavkom 43. člena Zakona o varstvu okolja je javna razgrnitev okoljske-
ga poročila in dopolnjenega osnutka plana potekala od 04. 04. 2014 do 
05. 05. 2014. V tem času je lahko vsak predstavnik zainteresirane jav-
nosti podal svoje mnenje in pripombe na vsebino okoljskega poročila in 
plana. Prav tako je zainteresirana javnost svoje predloge in pripombe 

V sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo, ki je upravljalec regi-
onalne ceste v Mostah, bo občina Komenda s ponedeljkom, 3 decembra 
2018, preuredila prometno signalizacijo ob tej cesti in ob cesti, ki vodi 
od trgovine »Teran« do Osnovne šole Moste. Nova postavitev prome-
tnih znakov bo obstoječo cesto od trgovine »Teran« proti moščanski 
šoli prekvalifi cirala v enosmerno cesto. Za promet, ki se odvija v tej 
smeri, sprememb praktično ne bo, od šole v nasprotno smer pa ne bo 
več moč voziti – izvoz bo, kot že sedaj, pri Tuševi trgovini.

Razlog za preureditev je predvsem preozka obstoječa cesta, ki one-
mogoča normalen dvosmerni promet, poleg tega tudi izvoz na regio-
nalno cesto ni optimalen. V prihodnje ocenjujemo, da bomo s pridobi-
vanjem zemljišč, kjer je to možno in kjer še ni objektov, odsek 
enosmerne ceste krajšali, za zdaj pa bo enosmerni promet urejen v 
delu, kjer ceste še ni moč širiti. Novo postavljeno prometno signaliza-
cijo bomo po potrebi kasneje tudi še dopolnjevali.

Občane prosimo, da naj bodo predvsem v prvih dneh spremenjenega 

Enosmerni promet v Mostah
Ureditev prometa na javni poti 662104.

režima pozorni na morebitne neprevidne (nenamerne) kršitelje novih 
pravil.

Občinska uprava 

lahko izrazila na javni obravnavi obeh dokumentov, opravljeni dne 16. 
04. 2014. Župan Občine Komenda je dne 12. 05. 2014 sprejel stališča 
do pripomb in predlogov, ki so bila na razpolago javnosti od 19. 05. 
2014 do 21. 07. 2014. Dne 04. 09. 2015 je Občina Komenda na RS, 
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, 
naslovila vlogo za izdajo odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe 
plana na okolje. Navedeni organ je v odločbi št. 35409-152/2012/27 dne 
18. 01. 2016 ugotovil, da so vplivi plana, ugotovljeni v postopku celo-
vite presoje vplivov na okolje, sprejemljivi. 

3. RAZLOGI ZA SPREJETE ODLOČITVE GLEDE NA MOŽNE 
ALTERNATIVE

Zaradi izrazite poplavne ogroženosti naselij ob Pšati in Tunjščici v 
občini Komenda so se v okviru prostorskega načrtovanja obravnavali 
tudi protipoplavni ukrepi. Le-ti so rezultirali v rezervacijo treh primer-
nih območij za suhe zadrževalnike, kar je bilo opredeljeno v Odloku o 
občinskem prostorskem načrtu občine Komenda (OPN – Uradne objave 
Glasila Občine Komenda št. 06/13), ki je v ta namen lociral tudi suhi 
zadrževalnik na Tunjščici s prostorsko oznako KŠP 11. Alternativno in 
v teoriji bi bilo ob kritičnih padavinskih dogodkih s širitvami in poglo-
bitvami strug sicer možno povečati pretoke padavinskih voda ob takih 
dogodkih, vendar le-teh posegov na določenih trasah zaradi urbanizaci-
je praktično ni možno izvesti, poleg tega pa bi s tako rešitvijo (ali npr. 
gradnjo dodatnih razbremenilnikov) povečali poplavno nevarnost dol 
vodno od izvedenih širitev. Zato ta varianta v praksi ni izvedljiva, po-
plavno ogroženost pa smo se odločili reševati z načrtovanjem suhih za-
drževalnikov v območjih, kjer to omogoča konfi guracija terena in ostale 
prostorske danosti. S tem se voda za potreben čas nekaj ur zadrži čim 
bližje izvoru, poleg Tunjščice pa sta za to po OPN in hidroloških študijah 
primerna še Pšata in Knežji potok. 

4. OPIS NAČINA SPREMLJANJA VPLIVOV NA OKOLJE PRI 
IZVAJANJU PLANA

Odločba Ministrstva za okolje in prostor, s katero je bil plan defi niran 
kot sprejemljiv, v izreku določa, da se spremljanje stanja okolja zagoto-
vi, kot je to opredeljeno v 35. členu odloka o OPPN, to je, da je pripra-
vljavec plana dolžan poročila o spremljanju stanja okolja v petletnih 
intervalih posredovati ministrstvu, pristojnem za okolje. Pri tem so za 
monitoring skladno z okoljskim poročilom opredeljeni kazalci stanja 
zraka, obremenjenosti s hrupom in svetlobnim onesnaževanjem, ravna-
njem z odpadki ter za površinske in podzemne vode. 

Župan Občine Komenda 
Stanislav Poglajen 

Št.: 3500-0001/2011
Datum: 26. 09. 2018 
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V nedeljo, 4.11.2018, sta se ekipi Sedej – Muller odpravili na hipodrom 
Daglfi ng v Nemčijo, kjer so bile dirke pod pokroviteljstvom francoske 
stavne hiše PMV, ki je tudi fi nancirala denarne sklade v višini 6.000€. 
Vidnejši rezultat je dosegla petletna kobila AIN¨T SHE PERFECT, v 
lasti Fonar d.o.o., ki je na vajetih Jochena Haideja in njeni trenerki 
Lučki Muller prikasala že sedmo zmago v letošnji sezoni. SUN NAGLO 
OM, v lasti Marjana Sedeja in na vajetih Romana Jerovška, je zasedel 
peto mesto in popravil svoj osebni rekord na srednji distanci. 

V ponedeljek, 5.11.2018, sta se trener Miha Frelih in voznik Roman 
Jerovšek odpravila v Avstrijo na veliko rejsko dirko dveletnih kasačev, 
z denarnim skladom 15.000€. SUZUKI KP, v lasti Frelih Doris se pred 
samim štartom ni uvrščal med favorite, vendar sta trener Miha in voznik 

Roman imela v planu 
taktiko vožnje, ki se je 
izkazala za odlično in ta-
ko je SUZUKI KP prika-
sal do prvega mesta, do-
bil pokal, pregrinjalo in 
nagrado v višini 7.500€, 
s tem nastopom pa je KK 
Komenda dobil tudi prvo 
rejsko dirko v tujini.

V torek, 6.11.2018, so 
se kasaške dirke odvijale 

Folklorna skupina DU Komenda se je prijavila na izbor nastopajočih na 
prireditvi 10. Večer pesmi in plesa. Komisija za kulturo ZDUS je naši 
prijavi ugodila in tako je FS DU Komenda 1. oktobra letos v Cankarje-
vem domu v Ljubljani (Linhartova dvorana) nastopala na prireditvi v 
okviru 18. Festivala za tretje življenjsko obdobje.

Na prireditvi je sodelovalo 10 nastopajočih iz Slovenije in tujine. Naša 
folklorna skupina je zaplesala gorenjski splet Še kikl'co prodala bom. 
Odziv gledalcev je bil zelo dober in tudi aplavz med plesom in na koncu. 

Od organizatorjev smo že naslednji dan prejeli zahvalo za sodelova-
nje, saj je bil nastop profesionalen, kljub težavam s tonskimi vajami. 
Obiskovalce je navdušil predvsem osrednji del, ko moški zaplešejo 
zvezdo in s tem pokažejo svojo moč. Organizatorji so bili navdušeni in 

Tudi folkloristi na 18. festivalu

Dobrodelni novoletni 
koncert

NUŠKA DRAŠČEK
Mladinski PZ OŠ Komenda Moste

Kulturni dom Komenda
19. januar 2018 ob 19.00

Predprodaja vstopnic do 7. 12.: 15 €
Redna cena: 20 €

Donatorski komplet 
dveh vstopnic: 50 €

Nakup: www.uppg.si in 070 280 015

upajo, da bo v prihodnosti spet priložnost za ponovno srečanje.
Prireditelj nam je poslal tudi slike Urške Boljkovec.

Umetniška vodja FS, Mojca Mršol

Uspešni nastopi tekmovalcev KK Komenda

na tržaškem hipodromu Montebello, kjer je ekipa Jan teama bila tam s 
konjima VAN GOG MATO in TAIGA GRIF. Oba konja je vozil italijan-
ski profesionalni voznik Manuel Pistone, kjer je v močni konkurenci in 
s taktično vožnjo z VAN GOG MATOM prikasal tretje mesto, s TAIGO 
GRIF, pa je ugnal vso konkurenco in zasedel prvo mesto.

Tekmovalci KK Komenda so tako v treh tekmovalnih dneh in na treh raz-
ličnih hipodromih, v treh različnih državah, prišli do treh pomembnih zmag.

Iskrene čestitke vsem, ki ste na kakršenkoli način pripomogli do teh 
odličnih rezultatov.       Kasaški odbor KK Komenda Suzuki KP Mautner 18

Suzuki KP Mautner 18 

Lep kulturni dogodek je v nedeljo, 21. oktobra , popoldne gostila dvora-
na kulturnega doma v Komendi. Pod naslovom Le zapojmo, zaigrajmo, 
s pesmijo si lušta dajmo! je Območna izpostava Kamnik Javnega sklada 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti pripravila Regijsko srečanje 
pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Gorenjske. Nastope kul-
turnih skupin je povezoval poznani in tudi redni na teh prireditvah v 
Komendi Tone Ftičar. Bilo je osem skupin iz raznih krajev Gorenjske, 
pozdravil in jim zaželel še naprej lepo in pomembno poslanstvo za ob-
stoj Slovencev, za slovenski jezik in kulturo, tudi župan Občine Komen-
da Stanislav Poglajen. - A. Ž.

Pevci in godci v Komendi

ZANIMIVOSTI
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V NK Kalcer Radomlje, NK Komenda in NK Virtus smo z začetkom 
nove sezone stopili na še bolj utrjeno skupno pot. V sodelovanju 
med nogometnimi klubi smo videli vrsto prednosti za razvoj nogo-
meta v regiji in naredili nekaj, kar si v tem času skoraj ne moremo 
zamisliti in predstavljati: STOPILI SMO SKUPAJ!

Brez vere in vztrajnosti vseh treh predsednikov klubov, Matjaža 
Marinška (NK Kalcer Radomlje), Aleša Marinka (NK Komenda) in 
Dušana Balutta (NK Virtus) to zagotovo ne bi uspelo. In kateri razlogi 
so botrovali takšnemu sodelovanju ter zakaj. 

Matjaž Marinšek, NK Kalcer Radomlje: 
S tem projektom smo bazo igralcev razširili na več kot 600. Tako 

imajo naši trenerji veliko več možnosti, da fantom ponudijo boljši ra-
zvoj. Veseli me tudi, da smo vsi zadovoljni in da se v projektu ni okori-
stil samo eden. Vsi smo ponosni, da vsako leto napredujemo, da imamo 
na srečanjih nove ideje in zamisli. 

Aleš Marinko, NK Komenda: 
Ponosen sem, da sem del te čudovite 

zgodbe s katero dokazujemo nogometni 
javnosti, da HOČEMO, ZMOREMO, 
SMO. S prek 600 otroki, 5 naravnimi in s 
3 igrišči z umetno travo smo na vrhu no-
gometnega zemljevida v Sloveniji. Verja-
mem, da lahko postanemo prvi v regiji po 
kvaliteti in kvantiteti. Zahvala za ta pro-
jekt gre Matjažu Marinšku predsedniku 
NK Kalcer Radomlje.

Dušan Balutto: NK Virtus je »butičen 
klub« in je popek vseh treh klubov; maj-
hen a povezovalen. Kot predstavnik in 

idejni vodja NK Virtus vidim v sodelovanju veliko sinergij. Skupaj smo 

Skupaj smo lahko še močnejši!

močnejši! Da stopamo po začrtani poti do ciljev za naše male, a velike 
korake, skrbita koordinatorja sodelovanja Robi Zorec in Gregor Urh. 

Koordinator Robi Zorec: Vsak igralec igra t.i. razvojni ekipi, se leto 
kasneje vrne na »veliko sceno«, zato pa se ni potrebno posloviti. Najbrž 
se s temi prestopi vsi igralci vedno ne bodo strinjali, vendar pa tako 
preprečimo odhod najboljših igralcev v druge sredine. S tem pa ustvari-
mo ekipe igralcev, ki bodo v vrhu slovenskega nogometa. 

Koordinator Gregor Urh: Pri selekciji U12 bomo celo leto imeli 
mesečne skupne treninge vseh treh klubov. Trenutno selekcijo zastopata 
dve ekipi; ena nastopa za NK Radomlje druga pa za NK Virtus z imenom 
ONŠ Virtus-Komenda. Tudi ekipa U13 je letos že grobo selekcionirana, 
tako da ena ekipa NK Radomlje nastopa v 1.MNZ, druga ekipa NK 
Komenda pa v 3.MNZ. Ekipa U14 Komenda nastopa v zelo močni 2. 
MNZ ligi, kjer tekmujejo proti klubom kot so Domžale, Bravo, Olimpi-
ja, Ilirija...

Glavni sponzor NK Komen-
da Peter Burger s sinovoma, 
mladima nogometašema

Tehovnik Uroš s. p.
031 754 122, email tehovnik.uros@gmail.com
Poslovna cona Komenda
Pod lipami 16, 1218 Komenda

• Servis osebnih vozil
• Servis kombi vozil
• Vulkanizerstvo
• Ročna avtopralnica
• Notranje čiščenje vozil

Obratovalni čas
• ponedeljek, torek 8.00 do 17.00
• sreda 7.00 do 16.00
• četrtek, petek 8.00 do 17.00

HITRO
STROKOVNO
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Ob smrti velikega slovenskega pisatelja, esejista, profesorja klasičnih 
jezikov, akademika Alojza Rebule (umrl je 23. oktobra 2018 v bolnišni-
ci v Topolšici, rodil se je 21. julija 1924 v Šempolaju nad Tržaškim za-
livom) se mi prebujajo številni spomini nanj. Prvi, posebej drag, sega v 
leto 1994, ko je bil 23. oktobra slavnostni govornik na osrednji slovenski 
misijonski proslavi v Komendi (Glej Aplenca, letnik 3, št. 9, str. 8-9, 
1994). Tega dne je na misijonsko nedeljo v župnijski cerkvi sv. Petra v 
Komendi vodil somaševanje tedanji ljubljanski nadškof metropolit dr. 
Alojzij Šuštar, maši sta sledili akademija in ogled misijonskih razstav v 
prostoru med cerkvenim trgom in župnijsko kapelo ter v župnijski kape-
li. Na akademiji je o pomenu misijonskega dela, misijonskem poslanstvu 
Cerkve in potrebni podpori misijonarjem na njemu lasten slikovit način 
spregovoril prav pisatelj Rebula. Opozoril je, da je treba na misijonarja 
gledati v luči vere in da mora tudi sam živeti iz nje, saj drugače hitro 
zdrsne na raven navadnega človekoljuba, zanesenjaka. Le tako lahko 
opravlja izredno zahtevno misijonsko poslanstvo, ki so mu že od nekdaj 
pridajali razne napačne primesi, le tako v njem s polno močjo žari in 
govori Kristus, opravlja dela, ki se drugim zdijo nemogoča. 

Slovenska Cerkev in narod sta bila vedno odprta za misijone, vklju-
čena v vesoljnost Cerkve, h kateri spada tudi njena misijonska razse-
žnost. Tudi danes naj bo slovenski človek naklonjeno »zaledje« misijo-
narjev, jih podpira s svojo molitvijo, besedo in darom, je številne 
navzoče komendske župljane in druge obiskovalce misijonske nedelje 
povabil pisatelj Rebula. 

Ugledni gost se po misijonski proslavi kar ni mogel posloviti od Ko-
mende in Komendčanov. Med pogostitvijo v prostorih komendskega 
župnišča je podpisanemu časnikarju Družine povedal veliko zanimivega 
o svojem pisateljevanju, poznanstvu s pisateljem Pavletom Zidarjem, ki 
je bil reden gost pri njih, tedanjem družbenem trenutku v Sloveniji in v 
zamejstvu pa še o marsičem drugem, osebnem.

Romanje na praznovanje 1250-letnice pokristjanjenja Slovencev na 
Kimskem (Chiemskem) jezeru na Bavarskem

Drug moj spomin sega v slovensko romanje 29. maja 1999 na Chiem-

Velikemu pisatelju Alojzu Rebuli 
Spomini na srečanja z njim v Komendi in drugje

sko jezero, ko je ljubljanski nadškof metropolit dr. Franc Rode pred 
slovesno mašo na otoku Herreninsel (somaševanje je vodil münchenski 
nadškof kardinal Friedrich Wetter) v preddverju starodavne cerkve bla-
goslovil ploščo v spomin na 1250-letnico pokristjanjenja Slovencev 
(krst karantanskih knezov Gorazda in Hotimirja); med številnimi ro-
marji so bili tudi člani Društva narodnih noš na Komendskem. Romanja 
sta se udeležila tudi pisatelj Rebula in njegova žena Zora, zakonska 
mati treh hčera, tudi pisateljica in pesnica, kritičarka, lektorica, pedago-
ginja, profesorica, režiserka. Ko smo se vračali, je g. Alojz šele opazil, 
da nima klobuka. Bilo je že prepozno, da bi ga šli iskat. Ta izguba ga je 
precej potrla, saj mu je bil klobuk zelo drag, ne pa toliko žene Zore. 
Pripomnila je, da jih je že precej izgubil. Verjetno ga je kje odložil, ker 
je bilo tega dne zelo vroče, potem pa je pozabil nanj. 

Duhovita, predvsem pa zelo požrtvovalna pisateljeva žena Zora Tavčar, 
tudi pisateljica

Precej sproščeno veselo pa tudi hudomušno je bilo pred leti pri pra-
znovanju Zorinega okroglega življenjskega jubileja in književnega 
ustvarjanja v Galeriji Družina. Tedaj je pisateljica, ko je povabila nav-
zoče, naj se, če želijo, oglasijo s kakšnim vprašanjem ali pripombo, brez 
ovinkarjenja povedala, da je moža posedla zadaj in mu zabičala, da 
mora biti tokrat tiho. 

Ta njena neposrednost mi je bila vedno zelo všeč. Ko sem se, kadar sva se 
na Družini, na Brezjah ali kje drugje srečala in sem se po prvem vljudno-
stnem vprašanju, kako se ima, zanimal, kako je s slavnim soprogom, je kot 
iz topa ustrelila: »Jaz nisem nič drugega kot njegova dekla!«. To je povedala 
tako prostodušno, da sem se vedno od srca nasmejal. S tem je po eni strani 
priznala moževo veličino, po drugi svojo skromnost. V njenem priznanju je 
bil tudi velik del resnice, kajti mož Alojz bi bil brez njene pomoči v za-
dnjih letih življenja, ko ga je zlasti pestila slabovidnost, zelo nebogljen. 
Imel je veliko srečo, da je bila vseskozi ob njem tako ljubeča in požrtvoval-
na žena; da je pozabljala nase, ko je pomagala možu pri pretipkavanju Credov 
za Družino in drugem pisanju. To zanjo gotovo ni bilo lahko ob njenih velikih 
pisateljskih, prevajalskih in drugih sposobnostih, vendar je zmogla. Pri tem 

V telovadnici šole v Mostah, je 
bila 24. novembra zvečer že 
dvanajsta prireditev Ustanove 
Petra Pavla Glavarja (UPPG) 
z naslovom Množimo talente. 
Številni obiskovalci, ki so svoje 
darove namenili tej ustanovi, so 
uživali v trinajstih nastopih pev-
sko, plesno, instrumentalno in 
drugače nadarjenih učencev OŠ 
Komenda Moste in drugih obča-
nov naše občine. Na odru so se 
zaporedoma zvrstili: pevec Jan 

Nograšek, plesalec Kaš Primožič, Trio MANISA (Marko Gojdina, Nika 
Uršič in Samo Komatar, pevsko-glasbeni nastop), harmonikar Marijan 

Rozman, kitarist Marko Gojdi-
na, Mija Brojan (klavir) in Ula 
Jagarinec (prečna fl avta), balet-
ka Nila Avbelj, Hana Kralj in 
Marko Heričko (pevsko-glasbe-
ni nastop), citrarka Tamara 
Kralj, vokalna skupina VICTUS 
(Vita Malus, Mojca Gmajner, 
Jerca Kepic, Hana Vidmar, Zala 
Remic in Maruša Korbar), har-
monikar Tomaž Petrič,Vrtec 

Dvanajsta prireditev Množimo talente
Komenda (Maša Sitar in Saša 
Krawczyk sta v okviru pro-
jekta Naša dediščina, KJER 
PRETEKLOST SREČA 
PRIHODNOST, pripravili 
video predstavitev življenja 
in dela Petra Pavla Glavarja) 
in citrarka Eva Poglajen.

Prireditev so omogočili 
občina Komenda OŠ Ko-
menda Moste, Vrtec Mehurč-
ki, člani uprave, odborov in 
štipendisti UPPG in SAZAS. 
V skrbno pripravljen in lep kulturni večer je uvedel predsednik UPPG 
Štefan Petkovšek. 

Prvemu delu prireditve je sledil drugi v avli prvega nadstropja z odpr-
tjem razstave Srečni, tu smo doma 
znanega slikarja in restavratorja 
Albina Škrjanca iz Most. Prva raz-
stava je bila v moščanski šoli do 
30. novembra, od 3. do 7. decem-
bra pa v šoli v Komendi. Več o 
njegovem umetniškem ustvarjanju 
in obnavljanju kulturnih spomeni-
kov v prihodnji številki Aplence. 

Jožef Pavlič, A. Ž.
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si je pomagala tudi s svojim smislom za humor. Nazadnje je bila za to popla-
čana, je prišel tudi njen trenutek, se je uveljavila s svojim tihim vztrajnim 
delom globoko v noč oz. tja proti jutru. Velike žene to zmorejo! 

Meni je žal, da ni uresničila svoje namere, ko mi je nekoč predlagala, 
da bi ocenila moji dve pesniški zbirki. Mogoče pa jih bo sedaj, pa še 
tretjo zraven?

Ko se prebudijo grenki spomini, ti močno »zabolijo« … 
Zelo sem ji bil hvaležen, da mi je pomagala, ko sem na romanjih ali po 

drugih slovesnih in pomembnih dogodkih profesorja Rebulo prosil za 
pisni izvod njegovega govora ali predavanja. Nič kaj rad ga ni dal iz rok. 
Žena Zora mu je prigovarjala: »Za objavo v Družini ga boš pa ja dal.« 
Običajno je zaleglo, nisem pa silil vanj, saj sem vedel, da bo gotovo 
ustregel odgovornemu uredniku Franciju Petriču, če meni ne bo. Profesor 
je že vedel, zakaj mora biti previden, je imel gotovo kakšno slabo izku-
šnjo s časnikarji, javnimi občili, politiki. Zato me ni čudilo, da se je pri 
podelitvi Prešernove nagrade leta 1995 držal stran od zraven sedečega 
slovenskega predsednika Milana Kučana, čeprav je ta poskušal navezati 
vsaj kratek pogovor z njim. Na prvi hip je bilo to videti nevljudno, je 
bilo pa tudi razlog, da se je gledalec pred televizorjem vprašal, zakaj je 
tako naredil, kaj vse je bilo trpkega in bolečega za njim, je moral pretr-
peti zaradi komunizma (tega je bilo veliko), ga je to kot velikega intelek-
tualca, misleca in vernika močno bolelo, skrbelo in tudi vznejevoljilo. 

Credi v Družini bodo večni opominjevalec in izpraševalec vesti Slovencev.
Svoj briljantni um je, kar zadeva pisanje za Družino, od leta 1998 

razkrival v svojih enkratnih Credih na zadnji strani katoliškega tednika. 
Vedno sem se mu čudil, kadar sem jih tik pred oddajo v tisk bral kot 
korektor, kako je mogel na tako malo prostora toliko povedati. To je 
resnično delal briljantno: v enkratnem slogu, kratkih stavkih, misel za 
mislijo, ki so se kot dragulji vedno znova strnjevali v kristalno ogrlico 
modrosti, vernosti in pričevalnosti. Bralci Družine so to njegovo pisanje 
izredno cenili, ga najvišje ocenjevali, si ga še naprej želeli. Pri Družini 
pa smo se bali, kdaj bo njegov um in pero prenehalo ustvarjati to enkra-
tno krščansko, modroslovno in globoko življenjsko izkustvo, razgleda-
nost in vedno aktualnost. Sedaj je prišlo tako daleč …

Tisti, ki smo pred oddajo v tisk brali ta pričevanja, smo bili vedno za-

skrbljeni, da ne bi bilo, če je prišlo do k akšne tiskovne ali drugačne na-
pake, kaj narobe. Dobro smo se zavedali, da bi že ena sama narobe po-
pravljena ali razumljena beseda lahko podrla celotno zgradbo prispevka. 
Kdaj, čeprav zelo redko, se je tudi to zgodilo. Vsi smo – samo ljudje!

Divji golob me je takoj osvojil.
Kadar sem segel po kateri od Rebulovih knjig, me je tako pritegnil že 

s prvim stavkom oz. kjer sem začel brati, da kar nisem mogel odložiti 
knjige. Vedno znova sem se čudil pisateljevemu izjemno barvitemu slo-
gu, polnim povednim stavkom in sijajno razvitim mislim, dialogom, za-
pletom in razpletom zgodbe. Temu, kar zmorejo le največji pisatelji, če-
prav se je Alojz Rebula imel predvsem za profesorja klasičnih jezikov.

Iz najinega pogovora na misijonski proslavi v Komendi mi je trajno 
ostala v spominu, ko sem se občudujoče izrazil o njegovem pisanju, 
pisateljeva ugotovitev: »Moje pisanje ni nič več vredno kot dobro 
opravljeno deklino delo!« Začudenje zbujajoča izjava, vendar lastna 
Rebuli. Dobro se je namreč, kakor veliki Plečnik, zavedal, da so vsi 
darovi, kar jih je prejel, od Stvarnika, na njem pa je, kako jih bo razvil 
in uporabljal. Pisatelj Rebula jih je zelo skrbno in odgovorno, zato je 
lahko mirno legel k zemeljskemu počitku. Mi pa mu sledimo z našimi 
sposobnostmi, ljubeznijo in požrtvovalnostjo. 

Vsaj malce takšno, kakršno je imela do njega žena Zora pa tudi 
hčerka Tanja, ki je v bolnišnici v Topolšici po očetovem nareku zapisala 
zadnji Credo za Družino. Tanjo sem pobliže spoznal, ko je nekaj časa 
delala na Družini in kmalu pokazala svoje velike talente; psihologinjo in 
pisateljico Alenko Rebula Tutta pa občudujem, kako se zna v nasvetih 
poglobiti v človeka v stiski.

Tja, kjer se duša umiri, srce izhrepeni … 
Ni lahko delati v senci velikega očeta, je pa lahko zelo spodbudno v 

soju njegove ustvarjalne moči, zagnanosti in predanosti besedi in Bese-
di. In svobodno poleteti, kot je »divji golob« v enem izmed njegovih 
tako naslovljenih del. Zavedajoč se, kdo daje moč krilom in usmerja let. 
Posebej zadnji, končni. Za Rebulinega se ve kam – tja proti večnim 
obzorjem, večni sreči, ko se je človeška beseda izpela na najlepši možni 
način. Odtlej bo spregovorila Božja beseda. 

Jožef Pavlič 

Ob 40. obletnici ustvarjanja, in slovesu ljubljanskega Opernega ansam-
bla, je solistka in prvakinja ljubljanske Opere Vlatka Oršanić priredila 
nepozabni recital, na katerem je zapela 5 pesmi Richarda Wagnerja, 7 
pesmi Roberta Schumana in 5 pesmi Ive Lhotke Kalinskega.

V polno zasedeni ljubljanski operi se je zbralo veliko slovenskih in 
hrvaških gostov. Veliko je bilo že uveljavljenih opernih pevcev, ki so 
študij končali pri Vlatki Oršanić, in več njenih študentov sedanje gene-
racije. Največ pa nas je bilo občudovalcev, ki Vlatko spremljamo in 
občudujemo že desetletja. 

Vlatkin nastop je bil vrhunski. Kljub obsežnemu repertoarju je zapela 
pesmi doživeto in brez popuščanja. Po stoječih ovacijah je sledil še 
dvakratni pevski dodatek.

Sopranistka Vlatka Oršanić se je šolala na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani pri profesorici Ondini Otti Klasinc, izpopolnjevala pa pri ko-
morni pevki Oliveri Milijaković. Že kot študentka je leta 1976 prejela 
Prešernovo nagrado, 1979 pa je zmagala na mednarodnem tekmovanju 
Mario del Monaco v Italiji. Kariero je začela 1978 kot solistka Opere 
SNG v Ljubljani, nato je ustvarjala v tujini. V ljubljansko opero se je 
vrnila leta 2000 z vlogo Abigaille v operi Nabucco. Leta 2003 je ponov-
no postala članica Ansambla, od leta 2006 pa je bila prvakinja. Odpela 
je še veliko vlog na odru ljubljanske opere.

Vlatka Oršanić že dolga leta živi v Komendi. Je izredno topla in pri-
jazna oseba. Srečujemo jo na sprehodih s svojim lepim štirinožnim pri-
jateljem. Kljub bogati pevski karieri je že nekajkrat zapela s Pevskim 
zborom DU Komenda. Ko smo prvič slišali njen bogati glas, smo v 
zboru pevci vsi skoraj onemeli, ko pa smo začutili njeno preprostost in 

Recital prvakinje ljubljanske opere Vlatke Oršanić
prijaznost, smo 
se hitro vživeli 
v skupno izva-
janje in v tem 
neizmerno uži-
vali. Z nami je 
zapela pesmi 
Venite rožce 
moje in Pojdem 
v rute. Na vsa-
kem predbožič-
nem koncertu 
pa zapoje Sveto 
noč. Pred tremi 
leti je zapela z 
nami tudi na 
Reviji pevskih 
zborov v Ka-
mniku. 

Ob njenem 
jubileju ji člani 
Pevskega zbora 
DU Komenda iskreno čestitamo in ji želimo še naprej veliko pevskih 
uspehov in sreče na njeni življenjski poti. Hkrati pa se veselimo novih 
sodelovanj in srečanj z njo. 

Miha Ferjuc
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Spomnim se dogajanj v Športni dvorani v Komendi, spomnim se 
Miklavževih koncertov, Šopkov za mami. Spomnim se kasaških 
dirk na hipodromu, ko so se merili, kdo bo hitrejši med župani občin 
okrog komendske. Tudi dan po 1. novembru v petek zvečer, 2. no-
vembra 2018, je bilo več kot na las podobno naštetim nekdanjostim 
v Športni dvorani v Komendi.

KONCERT

Zahvala in iskreno velika hvala naši gasilci!
Bil je 2. novembra letos lep dan po Dnevu spomina. ANDREJ ŽALAR

enkratno lepo.
Tokrat ni šlo za vrtnice. 

Tokrat, čeprav je bilo v 
času pred volitvami, tudi 
ni šlo za predvolilne na-
stope. (Ali pač, komu). 
Tokrat so se župani od-
zvali povabilu in tudi novi 
predsednik vlade države 
Slovenije ni potreboval 
glasov za prvo slovensko 
mesto, saj je Marjan Šarec v petek že nastopil kot prvi med priznanimi 
prvimi. Tudi Slavko Poglajen kot gasilec in Stanislav Poglajen kot župan 
je v nagovoru že nastopil kot prvi v občini tudi ob približajočih bližnjih 
volitvah. Saj mu ni bilo treba  razmišljati, kakšen golaž bo imel morebi-
tni protižupanski kandidat, ker ga enostavno ni imel. Ob njem na kon-
certu je bil le  vodiški župan ; tudi v enaki vlogi kot župan Poglajen.

In gasilcem, mošanskim, iz Gasilske zveze Komenda z Jožetom Su-
šnikom, s predstavnik krovne Gasilske zveze Slovenije je polna dvorana 
izrekla in potrdila hvaležnost vsem v občini, v regiji, v Sloveniji. 

Spet so bili ob komendskem županu tudi župani iz okoliških občin. 
Spet je bila nabito polna dvorana. Spet je bil na odru z ansambli in pevci 
Franc Pestotnik - Podokničar. Spet je bil tu nekdanji kamniški župan 
Marjan Šarec. Tokrat v vlogi predsednika vlade Republike Slovenije. 
Pravzaprav so se spet vrnila nekatera imena, ki so bila oblikovalci lepih 
dogajanj pred leti. Spet je bil srečelov. In spet je bilo zelo, zelo lepo! 

Ko sem ob sprehodu med obiskovalci v odmoru  srečal Sreča Korbar-
ja, sem razbral z njegovega nasmeha, da je ob spominu na nekdaj tudi 
tokrat zadovoljen. Spet je bila pomembna njegova vloga za uspeh 
uspešne prireditve. Ko sem srečal nekdanjega župana Tomaža Drolca, je 
bilo spet kot na nekdanjih dogodkih. In ko sem srečal kamniškega Tone-
ta Antona Smolnikarja med nastopom Nuše Derende, ki mu je med 
skladbo za slikanje stopila pred pametni telefon v spomin za spomin, 
sem vedel, da je tokrat iskreno in zares z namenom pomoč za Pomoč 
mošanskim gasilcem na številki 112.

In če še enkrat pomislim, da so se z nastopi brezplačno odzvali in 
nastopali na odru Modrijani, Čuki, Okrogli muzikanti, Ognjeni muzi-
kanti, Viharnik, Gašperji, Kvatropirci, Orkester slovenske vojske, Ko-
mendska godba in Mažoretke, otroci Osnovne šole Komenda pa Tjaša 
Hrovat, Manca Špik, Maja Oderlap in Nuša Derenda, potem ni čudno, 
da je neredko med nastopi tudi dvorana v petek v Komendi tja do 23. ure 
prepevala in potem še precej še dlje plesala.

Dragi gasilci, in vsi, ki ste v petek, 2. novembra 2018 pripravili ta lep 
večer na dan po dnevu spomina. Tudi v imenu medijev hvala. Zmagali 
ste. Kot že nič kolikokrat! 

Ko sem sledil besedam Podokničarja, sem se ob njegovem spominu, ko 
je rekel, da je bilo pred pol leta, ko je Igor iz Žej poslušal digitalni stroj, 
sklenil, da bo za čestitko mošanskim gasilcem, ki so se lotili gradnje novega 
gasilskega doma v Mostah, naredil veliko prireditev. Prireditev kot dobro-
delni prispevek polne dvorane za poplačilo izgradnje gasilskega doma.

Spomnil sem se, da je 
Štebetov Igor že pred ne-
kaj leti presenetil z do-
godkom na Materinski 
dan. Takrat so vse obisko-
valke dvorane v Kultur-
nem domu v Komendi, ki 
je praznoval 80-letnico 
izgradnje, po prireditvi 
ob izhodu dobile rdečo 
vrtnico. Tudi takrat je bilo 
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POŽARNA VARNOST

Že stari Rimljani so vedeli, da se proti ognju lahko borijo le s skupnimi 
močmi. Za nastanek gasilskih društev so botrovali pogosti požari in 
spoznanje, da le s hitrim ukrepanjem lahko pomagamo. Glede na 
prevozna sredstva v preteklosti je takoj jasno, da bliže imaš gasilski 
dom, hitreje boš prejel pomoč. In tako je nastalo veliko prostovoljnih 
gasilskih društev (v Sloveniji preko 1700), ki so danes tradicija. 

Večina gasilskih domov je zgrajena s prostovoljnim delom krajanov. 
Še danes je tako. Res je, da je za požarno varnost odgovorna in zadolže-
na občina. Zato tudi ima z gasilci sklenjeno pogodbo za izvajanje gasil-
ske službe. Sredstva, ki jih gasilci prejmejo od občine, pa so le za redno 
delovanje društva (nakup opreme in orodja, vzdrževanje vozil, goriva, 
izobraževanje in zavarovanje). Za shranjevanje vozil, orodja in opreme 
gasilci potrebujejo prostor, torej gasilski dom. Gasilci že dolgo ne gasi-
jo samo požarov ki jih na srečo ni veliko, so pa zato prvi na terenu pri 
vseh nesrečah (poplave, žled, nesreče, odpiranje vrat, podrta drevesa, 
reševanja mačk s streh, odmaševanje odtokov, razvoz vode, varovanje 
prireditev, …)

Občina ne gradi oziroma obnavlja gasilskih domov. Če pa imata 
župan in občinski svet srčnost, občina pomaga pri gradnji in obnovi 
gasilskih domov. Sicer pa se gasilski domovi gradijo oziroma obnavlja-
jo s prostovoljnim delom gasilcev, s prostovoljnimi prispevki občanov, 
z donacijami, s sponzorstvi, z raznosom koledarjev, z organiziranjem 
veselic in srečelovov. 

PGD Komenda se je že pred leti odločila za dozidavo gasilskega 
doma, saj je bil takratni premajhen in nujno potreben obnove. V gradnjo 
je bilo vloženih veliko ur prostovoljnega dela in truda za zbiranje sred-

Prostovoljnost gasilcev je tista prava, srčna pomoč
stev, saj jim tedanja občinska oblast ni bila naklonjena. Gasilski dom so 
dogradili in sedaj služi svojemu namenu. Dvorano, ki je nad garažami, 
s pridom uporabljajo rekreativci za telovadbo, šahisti za tekmovanja v 
šahu, razna društva za občne zbore, …

PGD Križ je že pred nastankom občine Komenda rešil prostorsko 
stisko z izgradnjo Breznikovega doma, ki služi gasilcem in vsem kraja-
nom, saj so dvorano gradili vsi krajani.

PGD Moste je imelo gasilski dom sredi vasi; na eni strani zelo prome-
tna cesta, na drugi pa voda. Zato je razumljivo, da so si mošanski gasil-
ci želeli preselitev. S kar nekaj letnim trudom, so se končno preselili v nov 
gasilski dom, ki pa ga ni gradila občina, ampak je pri gradnji le pomaga-
la. Sedaj bodo lahko normalno delovali, brez skrbi za lastno varnost in 
varnost vseh otrok, ki so jim zaupani. Novi gasilski dom je res veliča-
sten. Ima tudi 6 stanovanj za naše občane, občane Občine Komenda. 

In da večina občanov podpira delovanje gasilcev, je bila lepa potrditev 
tudi na dobrodelnem koncertu v petek, 2. novembra 2018, v Športni 
dvorani. In bil je, kot se reče, res v pravem pomenu besede, dobrodelni 
koncert. Celotni izkupiček od prodanih vstopnic in razprodanega sreče-
lova je šel za izgradnjo gasilskega doma Moste. Bilo pa je tudi lepo, ta 
opravo razpoloženje. Obiskovalci so se tudi res zabavali, ob tem ko so z 
obiskom naredili dobro delo. 

Zato velika zahvala vsem, ki pomagate gasilcem v gasilskih društvih. 
Spoštujmo prostovoljno delo gasilcev s podporo njihovemu delu in 
stalni pripravljenosti v nesrečah še naprej. Naša pomoč jim je najlepša 
spodbuda in zahvala.

M. P. - A. Ž.

Zagorelo je v četrtek, 25. oktobra, pozno popoldne, v skladišču sekancev 
Družbe Starman v Poslovni coni Komenda. Zahtevnega gašenja požara 
na območju 13.000 kvadratnih metrov v fi rmi Starman so se v nekaj 
minutah lotili gasilci Gasilske zveze Komenda iz GD Moste, Komenda, 
Križ ter iz sosednjih društev oziroma gasilskih zvez Kamnik (Duplica), 
Mengeš (Topole) in Vodice.

Kot je povedala direktorica Družbe Starman, ki je prva začela delova-
ti v novi Poslovni coni Komenda 31. decembra 2005 z lesno dejavnostjo, 
naj bo še naprej tako, kot je bilo tokrat: »Samo zamišljeno v vaji.« 
Podprla je takšne vaje še naprej in: »Naj ostane le pri vajah«. 

Organizator velike medobčinske vaje je bilo tudi tokrat Gasilsko 
društvo Moste in poveljnik Roman Koncilija. Scenarij so pripravili 
skupaj s strokovnim delavcem za področje zdravja in varnosti pri delu 
ter požarne varnosti z Igorjem Jenkom iz fi rme Vareka (fi rma deluje 
strokovno po vsej Sloveniji), ki se je še posebej zahvalil za dogovorjeno 
skupno izvedbo vaje fi rmi Starman in nosilcu GD Moste z Romanom 
Koncilijo.

Vajo je spremljal, in v njej sodeloval kot gasilec, tudi župan Občine 
Komenda Stanislav Poglajen, pohvalila pa sta vajo v Mesecu požarne 

Medobčinska gasilska vaja v Poslovni coni 

Zagorelo je v skladišču sekancev ANDREJ ŽALAR

varnosti tudi podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije in poveljnik Regije 
Ljubljana III Klemen Repovš ter poveljnik Gasilske zveze Komenda 
Janez Hlade, ki se je tudi še posebej zahvalil poveljniku Konciliji in 
gasilcem Most, ki so ob pripravi vaje končali tudi lani začeto gradnjo 
novega gasilskega doma.

Akcijo 90 gasilcev v poldrugo uro dolgi vaji so ob direktorici Andre-
ji Starman spremljali tudi zaposleni v fi rmi Starman. 

»Ni bilo samo zanimivo, ampak tudi še kako prav, da smo imeli to 
vajo in se seznanili z možnimi nevarnostmi,« sta povedali Kristina in 
Alenka, ki sta v fi rmi Starman med 75 zaposlenimi že od prvega dne, ko 
je fi rma Starman postala prva med današnjimi v novi Poslovni coni 
Komenda.

Direktorica družbe Starman se je nazadnje posebej zahvalila gasilcem 
in poveljnikom, ki so sodelovali v vaji ter strokovnemu delavcu podjetja 
Vareka Igorju Jenku.

Vaja v Poslovni coni Komenda v organizaciji in pripravi GD Moste 
in njihovega poveljnika je bila druga velika gasilska medobčinska 
vaja v zadnjem času v Poslovni coni oktobra v Mesecu požarne varnosti. 
V njej pa so prvič sodelovali tudi gasilci iz sosednje Gasilske zveze 
Vodice. 
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MLADI GASILCI

V petek, 16. novembra, je bilo v prostorih PGD Križ srečanje mentorjev 
gasilske mladine Regije Ljubljana III. Vsako leto je srečanje v regiji v 
prostorih druge Gasilske zveze. Tokrat je bilo to že peto srečanje in 
vsakokrat si mentorji izmenjajo izkušnje ter se dogovorijo o oblikah za 
nadaljnje delo.

Da pa mladi gasilci ne počivajo, dokazuje zadnje tekmovanje v nami-
znem tenisu, ki je bilo na Martinovo nedeljo v Šmarci. Na tem tekmovanju 
so bili tudi mladi gasilci iz vseh treh gasilskih društev GZ Komenda.

Na posvetu mentorjev so bili tudi predsednik Gasilske zveze Komen-

Srečanje mentorjev v PGD Križ
da Jožef Sušnik, predsednik regijskega sveta Ljubljana III Slavko Jalo-
vec in predsednica mladinske komisije regije Ljubljana III Barbara 
Hribar Pavli. 

Sedaj, ko to pišemo, trenirajo za zaključno tekmovanje v pikadu 
24.11. v novih prostorih gasilcev v Mostah. Tam bodo podeljeni tudi 
pokali za zmagovalce v celoletnem tekmovalnem obdobju mladih gasil-
cev Gasilskih zvez Komende in Kamnika.

Torej, mladi gasilci varno in uspešno tudi v prihajajočem letu.
Andrej, vodja mladih GZ Komenda

V novem gasilskem domu PGD Moste je bilo v so-
boto, 24. novembra 2018, dopoldne najprej zadnje 
tekmovanje iz tradicionalnega celoletnega programa 
tekmovanj mladih gasilk in gasilcev iz PGD Gasil-
ske zveze Kamnik in Gasilske zveze Komenda. V 
pikadu je tekmovalo 13 ekip iz PGD (Šmarca, Ne-
vlje, Motnik, Špitalič, Srednja vas, Zgornji Tuhinj, 
Kamniška Bistrica, Tunjice, Šmartno, Sela, Gozd, 
Kamnik in Duplica) v Gasilski zvezi Kamnik in tri 
iz PGD (Komenda, Križ, Moste) v Gasilski zvezi 
Komenda. Najboljši v pikadu so bili med vsemi 
ekipami v kategorijah pionirke, pionirji, mladinci, 
mladinke: PGD Komenda, druga je bila ekipa iz 
PGD Križ, tretja iz PGD Kamniška Bistrica in četrta 
iz PGD Moste.

Podelili pa so tudi pokale najboljšim trem društvom iz celoletnega 
programa tekmovanj mladih gasilcev in gasilk (kviz, orientacijski tek, 
gasilsko tekmovanje, nogomet, rolanje, namizni tenis in pikado) v Ga-
silskih zvezah Kamnik in Komenda. Skupni zmagovalec društev vseh 
tekmovanj iz obeh gasilskih zvez za leto 2018 so osvojile v tekmovanjih 
ekipe iz PGD Komenda, na drugem mestu je osvojilo pokal PGD Šmar-
ca, na tretjem (pokal) PGD Moste, četrto mesto so osvojili iz PGD Ne-
vlje, peto mesto PGD Križ... 

Čestitke vsem mladim gasilcem in gasilkam, še posebno Komendi, in 

MLADI GASILCI Najboljša Komenda, tretje Moste

vsem mentorjem.
Medalje in pokale je najboljšim podeljeval ob navzočnosti mentorjev 

stari in novi župan Občine Komenda Stanislav Poglajen oziroma za 
gasilce poznani in priljubljeni gasilec Slavko Poglajen. 

A. Ž.
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NASVETI

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

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

tel.: 059 082 030 ali 031 347 989

Živimo v času, ko so socialne razlike vedno 
večje. Pregovor pravi: »Bogati revnih ne 
vidijo. Revni bogatih nočejo videti.« Veči-
na ljudi, ki pomaga ljudem v stiski, ne 
spada med materialno bogate, so pa odprtih 
rok in srca. Vsi, ki delamo kot prostovoljci, 
ali smo dobrotniki, se večkrat vprašamo, 
ali lahko rečemo tudi ne. Odločitev za po-
moč drugim je vedno skrbno pretehtana. 
Toda večina izmed nas, ki pomagamo na 
različnih področjih, se počuti slabo, kadar 
moramo nekomu, ki prosi za uslugo, reči 
ne. Najlepše bi bilo, če bi človek vedno 
lahko ustregel vsem, ki ga za kaj prosijo. 

Da? Ne?
Kadar rečeš ne, se ti začne oglašati vest in se sprašuješ, ali bi to, kar si 
odklonil, vendarle le še zmogel? Zato ni čudno, da nekateri nikoli ne 
rečejo ne, tudi če gre v njihovo škodo. 

Pa vendarle je dobro, če znaš v življenju reči ne. Če znamo opazovati 
in videti življenje okoli sebe, vidimo, da nekateri kar krepko izkoriščajo 
dobroto drugih ljudi. Nekateri dobrote in dobrine jemljejo z mislijo, da 
jim vse to pripada. Hvaležnost mnogih prostovoljci čutimo. In to nas še 
dodatno bogati. Marsikomu bi veliko bolj pomagali, če bi ga postavili 
na lastne noge in bi sam znal bolje poskrbeti zase. 

Vse življenje se učimo. Poleg vsega drugega se moramo naučiti tudi 
to, kdaj moramo pomagati in kdaj lahko tudi odklonimo. Sedaj lahko 
pomagam ljudem na različnih področjih, lahko pa pride čas, ko bom 
pomoč potrebovala sama.

Socialna oskrbovalka Olga Hace 

Naj bodo zima in prazniki prijazni tudi 
živalim!

Hladni dnevi in mrzle noči so čas, ko 
je živalim, ki živijo zunaj, težko. To velja 
še posebej za živali, ki nimajo odgovor-
nih lastnikov, ali so brez njih. Borijo se 
za hrano, vodo in toplo zavetje. V mesecu 
decembru stisko živalim močno povečajo 
še poki petard in pirotehničnih izdelkov. 
Živali slišijo mnogo bolje od ljudi, zato 
je glasno pokanje zanje zelo neprijetno. 
Ne znajo si razložiti hrupa, razumejo ga 
kot nevarnost. Pogosto se poženejo v 
brezglavi beg, pri čemer se izgubijo, po-
škodujejo ali celo umrejo. Odrecimo se 

pokanju petard in uporabi pirotehničnih sredstev, ki škodujejo prav 
vsem živalim, pa tudi mnogim ljudem.

Vsem hišnim živalim (vsaj) v decembru omogočimo umik v sta-
novanje.

V prazničnem času živali umaknimo v stanovanja. Živali naj imajo 
družbo človeka. V času pokanja jih ne puščajmo samih doma. Z njimi se 
normalno pogovarjajmo, lahko jih božamo ali zaposlimo. Nekatere ži-
vali se bodo skrile v kak temen kot, druge otrpnile od strahu, psi lahko 
lajajo, tulijo, od strahu in groze poskušajo celo pobegniti. Na sprehodih 
moramo biti zato zelo previdni.

Muce, ki živijo zunaj, so zelo ogrožene 

Moja še živeča teta je brez potomcev 
in povedala mi je, da jo sosedje in 
daljni sorodniki pogosto sprašujejo, 
kaj bo z njeno kmetijo po njeni smrti. 
Meni je povedala, da je že pred leti 
napravila oporoko, ki je v hrambi na 
sodišču. Skrbi jo, da bi kdo izvedel za 
vsebino njene oporoke.  Zanima me ali 
lahko sorodniki na kakšen način izve-
do, kakšna je vsebina oporoke še za 
časa tetinega življenja. Hvala za odgo-
vor.

Pri Notarski zbornici Slovenije se od 
leta 2006 dalje vodi centralni register 
oporok. V času življenja posameznika 

druge osebe, razen oporočitelja, oziroma organi nimajo pravice do pri-
dobitve podatkov iz registra oporok. Notarska zbornica izda posamezni-
ku na njegovo zahtevo izpis iz registra o tem, da je oporoka vpisana v 
register. Izpis iz registra lahko posameznik zahteva tudi preko notarja. 
Informacije o vsebini od Notarske zbornice ne more dobiti nihče, ker se 
listine pri zbornici ne hranijo. Oporoka se lahko hrani pri notarju, pri 
odvetniku, na sodišču, doma ali kje drugje (npr. hrani jo dedič).

Vaša teta oporoko hrani na sodišču. Za časa življenja posameznika 
nihče, razen njega samega, ne more opraviti vpogleda v vsebino njegove 

Mojca Furlan

POMOČ ŽIVALIM Mraz, prazniki in petarde
Mačkam, ki so večinoma zunaj, v hladnem obdobju pripravimo pro-

stor za bivanje v stanovanju, topli garaži, morda kurilnici. Takoj se bodo 
navadile na mačje stranišče s peskom. 

Kaj pa mačke brez lastnikov, t.i. prostoživeče mačke? Brez pomoči 
človeka ne bodo dolgo preživele. Potrebujejo toplo zavetje. Odprimo 
jim drvarnico, vrtno uto. Izdelajmo jim hiško iz lesa ali stirodurja. Plo-
šče narežemo, zlepimo, izrežemo vhod. V hiško namestimo precej suhe-
ga sena, oblikujemo luknjo, kjer se bo mačka namestila. Tkanin ne 
uporabljamo, ker nase vežejo vlago. Vhod (približno premera 15 cm) 
pokrijemo z žaklovino, da ga ščiti pred padavinami. Hiško postavimo na 
miren in skrit prostor na trdo podlago, jo založimo, da se ne premika. 
Mačko privabimo s hrano.

Hrano hranimo na sobni temperaturi, ne zunaj na mrazu.  Mrzlo in 
zmrznjeno hrano zavržemo. Vsaj dvakrat na dan ponudimo kvalitetne 
brikete in meso. Lahko skuhamo kurjo juhico brez začimb in soli. 
Mlačno vodo menjamo večkrat na dan. Če ima muca izcedek iz oči, 
potrebuje zdravljenje. Koristni so dodatki za krepitev imunskega siste-
ma. Dobimo jih pri veterinarju.

Zunanjim mucam in kužkom pozimi povečamo količino obroka in 
jim dajemo bolj kalorično hrano.

Mladiči, ki se skotijo zunaj, imajo zelo malo možnosti za preživetje. 
Potrebujejo  topel prostor, hrano vsaj 4 x dnevno in veterinarsko oskrbo  
(redno razglistenje in razbolhanje). Žalosten je podatek, da 6 mesecev 
dočakata le dva mladiča od 10. Za mačke ni dovolj domov. Sterilizacija 
je edina rešitev za zmanjševanje števila zapuščenih živali.

Mojca Furlan,
Društvo za varovanje okolja in pomoč živalim v stiski

Oporoka v hrambi na sodišču
oporoke, ki se hrani na sodišču. On sam lahko opravi vpogled v času 
uradnih ur sodišča – npr. na Okrajnem sodišču v Ljubljani je takšen 
vpogled možen ob sredah od 9.00 do 12.00. Možno bi bilo, da bi vaša 
teta za prevzem oporoke iz hrambe pooblastila odvetnika. V tem prime-
ru, bi odvetnik oporoko prevzel iz hrambe in jo izročil vaši teti. Če bi 
nato ona oporoko želela ponovno izročiti v hrambo sodišču, bi morala 
znova plačati sodno takso za hrambo in vpis v register oporok.

Večinoma imajo tisti, ki se odločijo za sestavo oporoke, doma fotoko-
pijo oporoke. Fotokopija oporoke sicer ne zadosti obličnostnim zahte-
vam za veljavnost oporoke, vendar bi tretja oseba lahko na njeni podla-
gi sklepala na njeno vsebino. Vendar pri tem ne sme pozabiti na dejstvo, 
da se oporoka lahko prekliče že s sestavo nove oporoke.

Sestava oporoke je strogo obličen pravni akt in zastopanje pri 
sestavi oporoke ne pride v poštev. To se odraža tudi pri možnosti 
seznaniti se z njeno vsebino za časa življenja posameznika, ki jo je 
napravil. Če vaša teta z nobenim od sosedov ali sorodnikov ne bo 
sodelovala in o vsebini oporoke ne bo sama povedala, bodo njeni 
dediči za njeno vsebino izvedeli šele po njeni smrti tekom zapu-
ščinskega postopka. Njena skrb je zato odveč. Po njeni smrti bo za-
puščinsko sodišče po uradni dolžnosti v centralnem registru oporok 
preverilo ali je napra-
vila oporoko in kje se 
ta hrani ter jo nato tudi 
pridobilo.
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NAŠI SO

KDO SMO?
Ekipo Zavoda Skupina veterinarjev sterilizira potepuhe (SVSP) se-

stavljajo mladi slovenski veterinarji, Nuša Schumet, dr. vet. med., 
Blaž Vrtačnik, dr. vet. med., in Urška Petek, dr. vet. med., ekipi se je 
pridružil še Žiga Oražem, študent Veterinarske fakultete v Ljubljani. S 
svojim znanjem pomagamo živalim, ki so zaradi neodgovornega ravna-
nja ljudi pristale na cesti ali v zavetišču.

KAJ POČNEMO?
S sterilizacijami in kastracijami poskušamo omejiti število nežele-

nih mladičev, ki končajo na cesti in pogosto ne dočakajo svojega pr-
vega leta starosti. Živalskim potepuhom v manj razvitih evropskih 
državah nudimo celostno veterinarsko oskrbo. Če nam razmere in 
sredstva dopuščajo, poleg kliničnega pregleda, sterilizacij in kastra-
cij, poskrbimo še za cepljenje proti kužnim boleznim, odstranitve 
novotvorb, amputacije poškodovanih delov telesa, ekstrakcijo zob in 
čiščenje zobnega kamna, repozicijo tretje očesne veke in kar je še v 
naši moči.

JE TO VSE?
Za celosten pristop k problematiki zapuščenih živali pa samo sterili-

zacije in kastracije niso dovolj. Zato delujemo tudi na področju osvešča-
nja lokalnega prebivalstva o odgovornem skrbništvu živali ter izobražu-
jemo lokalne veterinarje.

Psi ne znajo govoriti, zato pa nam s svojo telesno govorico povedo več 
kot bi si mislili. Eden izmed načinov sporazumevanja je tudi renčanje. 
Žal pa ga veliko ljudi razume napačno, dojemajo ga kot nekaj slabega in 
nezaželenega.

Ko začne pes renčati, je prizor videti zastrašujoč. Poglejmo pa ga s 
pasje perspektive. Kaj nam s tem sporoča?

Če bi renčanje prevedli v besede, bi se te najbrž največkrat glasile:
»Strah me je.«
»Prenehaj s tem kar počneš.«
»Pomagaj mi iz te situacije.«
»Ne počutim se prijetno.«

Kateri so možni razlogi iz katerih izvira renčanje?
Strah  ●
Posesija  ●
Bolečina  ●

Renčanje se pojavi v situacijah, kadar se pes počuti ogroženega in 
želi iz dane situacije. Pred renčanjem nastopi še nekaj opozorilnih zna-
kov (miritvenih signalov), s katerimi pes sporoča nelagodnost. Zato je 
zelo pomembno, da se naučimo »pasje govorice telesa« in svojega psa 
dobro opazujemo in s tem skušamo razumeti, kaj nam sporoča. Pozorni 
bodite na oči, gobec, držo ušes, repa ter telesa.

Med miritvene signale štejemo:
Zehanje  ●
Oblizovanje  ●
Obračanje glave in telesa  ●
Izbuljene oči  ●
Togost telesa  ●
Dvig tačke  ●
Mežikanje  ●
Priklon  ●
Vohanje tal  ●
Stresanje  ●

Šele ko vse te znake spregledamo, nastopi renčanje, kar je zadnje 

So psi, ki renčijo, res hudobni?

opozorilo pred ugrizom. V tem trenutku moramo znati pravilno 
reagirati.

Psa ne smemo NIKOLI fi zično kaznovati, saj s tem njegova čustva 
potlačimo, kar lahko težavo le še poslabša.

Pes, ki bo potlačil svoja čustva, bo naslednjič v zanj stresni situa-
ciji ugriznil brez opozorila (brez miritvenih signalov, renčanja).

Kako se torej pravilno lotimo težave?
Ugotovimo vzrok.  ●
Psa ne izpostavimo stresnim situacijam.  ●
Naučimo ga pravilnega vedenja; spremenimo njegovo čustveno   ●

stanje s tem, da ustvarimo prijetne asociacije na dražljaje. 
Psa NIKOLI ne silimo, da sprejme nekaj, kar mu je neprijetno.

Foto:https://pixabay.com/, Avtor: Isabelle Stauber, www.alfakan.si, 
070 853 113

Skupina veterinarjev sterilizira potepuhe
Kdo smo? - Kaj počnemo? - Je to vse? - Kaj pa Slovenija? - Kako nam lahko pomagate

KAJ PA SLOVENIJA?
Aktivni smo tudi doma, z organi-

ziranjem in sodelovanjem na pre-
davanjih in delavnicah o odgovor-
nem odnosu do živali, z donacijami 
pomagamo lokalnim zavetiščem 
ter skupaj z njimi nameščamo živa-
li, ki iščejo odgovorne posvojitelje.

Pri naših projektih nas spremljajo dijaki Gimnazije in veterinarske 
šole BIC Ljubljana ter študenti Veterinarske fakultete Ljubljana. S tem 
pripomoremo k praktičnemu usposabljanju bodočega veterinarskega 
kadra in jih spodbujamo k reševanju že omenjene problematike.

KAKO NAM LAHKO POMAGATE?
Naše delo lahko podprete z donacijami pasje in mačje hrane ter 

opreme, zdravil, odej, rjuh, brisač, sanitetnega in kirurškega materiala. 
Seveda pa smo veseli tudi fi nančnih donacij, saj z njimi nakupimo vse 
potrebno za izvedbo naših projektov. Imamo tudi možnost donacije 
preko SMS sporočil – s poslanim SMS SVSP5 na 1919 prispevate 5 
EUR. www.facebook.com/zavodSVSP
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ČEBELA - Bil je vse-
stransko bogat mesec. 
Bila so različna dogaja-
nja; lepa,  tudi manj lepa 
presenečenja. Odločali 
smo se na primer za na-
slednja štiri leta. Bilo je, 
kot je pač 30 dni pred 
volitvami. Če smo ob tem 
vedeli, kaj je po predpisih 
in kaj ne, je bilo marsikaj bolj jasno, tudi bolj razumljivo. Če pa smo 
pomislili, da se vsaka volilna kampanja začne takoj po zadnjih voli-
tvah (pred štirimi leti), smo videli in vedeli tudi, kaj so obljube, kaj 
pa je lahko res. Morda ste prebrali v Aplenci (ne ravno davno tega), 
da lepa beseda, lepo mesto najde, da  je lažje položiti afalt, kot nare-
diti novo razglednico kraja... Nekdo je celo rekel, da bi opravičili 
štiri (izvoljena) leta, če bi naredili 
samo ta pločnik na ovinku. No, 
oboje je bilo narejeno - razgledni-
ca in pločnik. Zato tudi novembr-
ska ČEBELA.

OSAT - Poznam marsikatero sa-
moupravno komunalno skupnost, 
kjer bi se že večkrat »registrirali« 
za rubriko Osat. Pri nas v občini 
Komenda pa že kar nekaj časa vse 
bolj zaznavamo, vidimo drevesa 
tudi v gozdu. Morda je temu kriva 
bližnja Suhadolska jama (in še 
druge nasploh), ki spominja na 
nekdanji Neapelj in odpadke na 
ulicah. Temu se običajno tudi reče 
Vse je v glavi. Pa postajamo zato 
bolj ozaveščeni? Ne, čeprav mor-
da? Bili smo poklicani, prejeli 
smo slike in seveda predloge, do-
kaze... o nepokošenem delu ureje-
nega stanovanjskega okolja, o 
klateških psih, o živalskih odpad-
kih (že 10 dni) ob cesti, o odvrženi 
embalaži tekočih in drugih pri-
boljškov (očitno) po pikniku... Se 
zavedamo (?), ali niti ne pomisli-
mo (?), da nas bo jutri takšen 
OSAT upravičeno zadušil(!)

SPV, DOGAJANJA

Ob zmanjšani vidljivosti v zimskih dneh so pešci in kolesarji še bolj 
izpostavljeni nevarnostim na cesti. Poskrbite za vidnost z odsevnim jo-
pičem, s kresničko ali odsevnim trakom, na kolesu imejte prižgane luči 
tudi podnevi. Tudi pešci imejte pri sebi prižgano luč – baterijo. 

Vozniki, bodite pozorni na pešce! Upoštevajte omejitve hitrosti v na-
seljih, vožnjo prilagodite razmeram na cestah.

SPV Komenda
Spoštovane občanke, občani,

vabimo vas, da svoja opažanja, pripombe, predloge v zvezi s 
prometom v občini Komenda posredujete na e-mail: spvkomenda@
gmail.com, lahko pišete v uredništvo Aplence. Vaši prispevki naj se 
nanašajo na prometne površine – na infrastrukturo, izpostavite 
nevarne točke za pešce in druge udeležence v prometu, pišite o 
udeležencih v prometu in njihovem (ne)upoštevanju prometnih 
pravil, predpisov, pohvalite, kar je dobrega…

Bernarda Hozjan, predsednica SPV Komenda

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
November 2018 NA PREŽI

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

leto čim bolj bogato s ČEBELAMI.

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

Pešci, kolesarji
Poskrbite za vidnost

Jaslice v Žejah
Vsako leto pred prazniki v Žejah 

pri Mostah v občini Komenda pri-
pravijo poznane Jaslice. Letos jih 
bodo pripravili v petek, 21. de-
cembra, ob 19. uri na vsakoletnem 
prostoru. 

OBVESTILO
reševalcem Nagradne križanke

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Občina Komenda, Zajče-
va cesta 23, 1218 Komenda. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov pri upravljavcu je Jerneja Merva, Dataoffi  cer d.o.o., var-
stvopodatkov@komenda.si  Vaše osebne podatke obdelujemo zaradi 
izvedbe žrebanja ter izročitve nagrade. Obdelujemo zgolj vaše po-
sredovane kontaktne podatke.

Starejši gasilci in gasilke - Štiriinpetdeset (54) veteranov in veterank iz 
Gasilske zveze Komenda se je tudi letos zbralo (8. novembra) na tradi-
cionalnem srečanju ob mesecu požarne varnosti. V gasilskem domu v 
Komendi so tudi tekmovali na roleti, v prepoznavanju orodja z zaveza-
nimi očmi in z zadevanjem tarče z vodnim curkom iz stare brizgalne. 
Pozdravil jih je tudi predsednik GZ Komenda Jožef Sušnik. - A. Ž.

Aplenca se smeje
Tri zakonske 
Mož izve, da sta se istega večdnevnega seminarja na obali slučajno 
udeležili žena in njegova ljubica. Na ponedeljek zaigrano zdolgoča-
seno na ženinem telefonu pregleduje fotografi je s seminarja, pokaže 
na ljubico in vpraša ženo, katera je to.

»Ah,« pravi žena, »to je ena lahka ženska – vsak večer se ga je 
napila, plesala po mizah in zapeljevala natakarje.«

Naslednji dan se podobno zgodi pri ljubici, le da tokrat mož na 
fotografi ji pokaže na ženo in vpraša, katera je to. 

»Ne vem,« pravi ljubica, »je sploh nisem veliko videla. Je imela s 
seboj moža in sta bila po cele dneve v sobi.«

»Kaj pomeni, če je moški tiho?« 
»Pojma nimam!«
»To pomeni, da je mislec. Kaj pa pomeni, če je tiho ženska?«
»???«
»To pomeni, da se mislecu slabo piše!« 

Žena kliče moža:
»Živijo, lahko govoriš?«
»Ja, lahko.«
»No, potem pa poslušaj….!«

OSAT za november 2018

ČEBELA za november 2018
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www.komenda.si

Si angel, ki nad nami bedi. 
a spomin na tebe boli, boli...
Ostal bo le dragocen, boleč spomin,
spomin na najino skupno prehojeno 
pot...

V SPOMIN 

sinu ROKU KERNU 
(15.11.1998 - 19.11. 2016)

Hvala vsem, ki ga obiskujete na njegovem grobu in ga ohranjate v 
lepem spominu.

Ati Tomaž in vsi njegovi.
Moste, november 2018

Prazen dom je in dvorišče,
zaman oko te naše išče.
Solze, žalost, bolečina ostale nam so.
In tvoja praznina.

V SPOMIN 

LJUDMILA 

LUKANEC
iz Križa 

Mineva eno leto odkar se je 24. oktobra poslovila od naju najina mami. 
Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate in obiskujete njen grob. 

Andrej in Monika z Niko

Veš, da je vse tako kot je bilo. 
V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le, da korak se tvoj
nič več ne sliši …

 (J. Medvešek)

V SPOMIN

Leto nazaj, v 54. letu sta-
rosti, nas je prezgodaj za-
pustila draga žena, mati, sestra, snaha, teta in najboljša 
prijateljica

TINCA HAFNER
iz Podboršta pri Komendi

Radi bi se zahvalili vsem, ki ste nam v tem težkem letu stali ob strani 
in nam na kakršen koli način pomagali. 
Hvala vsem, ki ohranjate večen spomin na našo Tinco!
Hvala vsem, ki se je spominjate, prižigate svečke in z lepimi mislimi 
postojite ob njenem preranem grobu.

Pogrešamo te!
Vsi njeni.

Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala...

Z A H V A L A 

V 97. letu starosti nas je zapustila

ANGELA 

KERN
Pristavškova mama

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili k zadnjemu počitku.
Zahvaljujeva se Domu sv. Katarine Mengeš za lepo oskrbo, g. 

župniku, Pogrebni službi Jerič za lepo opravljen pogrebni obred, 
pevcem in trobentaču.

Hvaležna skrbnika.
Komenda, november 2018

Odšli so…
Božidar Maraž, Komenda, Kranjska pot 15, star 75 let
Karol Romšak, Križ 31, star 88 let
Matilda Kopitar, Žeje pri Komendi 17, stara 81 let
Angela Kern, Potok pri Komendi 6, star 96 let
Janez Vidmar, Suhadole 9, star 63 let
Marija Zupin, Križ 75, stara 94 let

Vlomi, tatvine, sejem ...
Ne spomnim se, da bi bilo v vseh naseljih v občini kar deset vlomov in 
tatvin v enem mesecu. Povprečno vsake tri dni en vlom ali tatvina. 

S 7. na 8. oktober poskus vloma v hišo na Klancu, 15. 10. vlom v hišo v 
Komendi in na Gori, pa s 15. na 16. oktober v Mostah in 26. 10. še enkrat v 
Mostah vlom v hišo, nazadnje pa 31. oktobra še v hišo v Žejah. In potem s 5. na 
6. oktober tatvina robotske kosilnice na Križu, na sejmu se je s 14. na 15. oktober 
storilec oskrbel z več pari čevljev, od 11. na 15. oktober se je lotil traktorja na 
sejmu in iz njega nabiral rezervne dele. 19. oktobra pa so v trgovini v Mostah 
ugotovili »primanjkljaj«, ker je zmanjkalo več prodajnih izdelkov.

Med kaznivimi dejanji, so zapisali, se je z 12. na 13. oktober znašla 
poškodovana ograja na Glavarjevi cesti, 25. oktobra pa izsiljevanje po 
facebooku. V Komendi se je 6. oktobra iz lokala slišala preveč navita 
glasba, na sejmu v Komendi pa sta 14. oktobra možakarja jezno reševa-
la nesporazume. Razrasla se je tudi zeleno-rjava snov. S Križa jo je 7. 
oktobra zaneslo 31. oktobra še v Žeje. 

In da bo mera oktobrske kronike polna, še dogajanja na cesti. 
1. oktobra nesreča v Mostah s pobegom, 2. oktobra spet v Mostah z mate-

rialno škodo, 3. oktobra divjad v Žejah ni bila dovolj previdna, 5. oktobra pri 
odcepu za Drnovo bližnje srečanje z materialno škodo, pa 14. oktobra dve 
nesreči, povzročiteljema pa se je na Glavarjevi tako mudilo, da sta ostala 
nepoznana. Na Zajčevi je prišlo na parkirišču do zvite pločevine, neprevidna 
divjad pa je naletela na prometno vozilo 23. oktobra na Križu.              -aže 
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S ŠOLSKIH KLOPI 
ŠPORTNI DAN
25. oktobra smo se zbrali v razredu, vzeli smo malico, nato pa nas je 
avtobus odpeljal v Bit center v Ljubljano. Tam smo se najprej razdelili 
v različne skupine. V garderobi smo se preoblekli, nato pa smo se po 
ogromnih železnih stopnicah spustili v dvorano. Naša skupina je najprej 
odigrala badminton, ki pa mi ne gre najbolje. Potem smo plezali. A ne 
navpično, temveč vodoravno. Kasneje so me zelo bolele roke. Potem je 
bil na vrsti hokej, v katerem smo zmagali 5 : 2. Sledila je malica, nato 
pa še mini fi tnes. Na koncu smo plesali po ploščah in just dance, ki je bil 
zelo zabaven. Preoblekli smo se in odšli ven. Avtobus je zamujal. Ko pa 
je prišel, smo se odpeljali nazaj v šolo. Naslednji dan sem imela »mu-
skelfi ber«, a je bilo vseeno zelo zabavno.

Ajda Drnovšek, 4. c

PRVOŠOLCI
Učenci prvih razredov so imeli v te-
dnu pred počitnicami naravoslovni in 
športni dan. V okviru športnega dne 
so se udeležili različnih izbirnih ak-
tivnosti, ki so se odvijale v šolski te-
lovadnici, na šolskem igrišču in v 
avli šole. V okviru naravoslovnega 
dne z naslovom Gozd jeseni pa so 
pod vodstvom lovca obiskali lovsko kočo na Križu in odšli v gozd.

Učenci 1. razredov so zbrali naslednje vtise. 

Na športnem dnevu mi je bilo najbolj všeč:
Nejc: nogomet in badminton;
Simon, Maša S., Žiga, Leon, Žan, Nik, Aljaž:  nogomet;
Alja, Jaka, Kaja K., Anja, Iris, Kaja M.: poligon v telovadnici;
Oskar V., Žana, Lara, Ela: badminton z baloni;
Klara, Kaja B., Julija, Maša Š.: ko smo vrtele palice kot prave mažoretke;
Pia: ko smo se naučili in igrali igro med dvema ognjema.

Na naravoslovnem dnevu mi je bilo najbolj všeč:
Frida, Elsi: ko smo bili v gozdu;
Katarina: ko smo v gozdu nabirali liste in nam je lovec pokazal vse stvari;
Enej: ko nam je lovec pokazal kosti živali;
Lorena, Oskar P., Leon: lovska koča;
Eva, Neža, Dora, Mija: nagačene živali;
Gašper, Jure, Žan, Klemen, Nika: ko je lovec zatrobil v rog;
Klara: nabiranje listov in plodov v gozdu;
Kaja, Liza: ko smo v zrak metali jesensko listje;
Maša Š.: ker nam je lovec povedal veliko zanimivega;
Matic: ker je bil lovec Mirko zelo prijazen.

Učitelji 1. razredov

JESENSKE POČITNICE
Med počitnicami sem šla v Avstrijo. V Avstriji smo šli na Opičjo goro. 
Tam so opice na prostem. Vodnik je govoril v angleščini, tako da jaz ni-
sem ničesar razumela. Ampak mi je mami vse prevedla v slovenščino. 

Nila Avbelj, 2. a
V petek sem šel v toplice. Imel sem se zelo dobro. V petek, ko so se 
začele počitnice, sem dobil kužka. 

Luka Jerič, 2. a
Jaz sem bil v Legolendu. Zabaval sem se in igral. Potem smo šli domov 
in smo se morali peljati čez dve državi. To so bile zelo lepe počitnice. 

Svit Drobnič, 2. a
V sredo sem praznovala noč čarovnic pri Zoji doma. Jaz sem bila »ko-
stkova« princesa, Zoja je bila pajek. Jedli smo veliko sladkarij. 

Brina Selan Maleš, 2. a
Med počitnicami sem bila v Rovinju. Tam sem se imela zelo lepo. Bila 
sem na bazenu. Vsak dan sem se igrala s prijatelji. Spoznala sem tudi 
novo prijateljico. V nedeljo zvečer smo šli na rojstni dan, kjer smo pekli 
kostanj. Moja prijateljica je bila stara tri leta. Tam smo jedli tudi torto. 

Manca Osolnik, 2. a
Med počitnicami sem odšla k teti Joži. Skupaj sva spekli kruh v krušni 

peči. S prijateljem sva skakala na trampolinu. 
Vanja Vidmar, 2. a

Jaz sem bil bolan. Naslednji dan sem se bolje počutil in smo se odpravi-
li v Minimundus. Šli smo v Atlantis in se zelo zabavali. Doma smo 
imeli kino. Šli smo v Portorož. Pri meni je prespal prijatelj. 

Lovro Drnovšek, 2. a

Jaz sem izrezal bučo in šel na Primorsko. Šel sem tudi na grob in k 
maši, pa tudi k babici in dedku. Šel sem hodit na Svetega Primoža. 

Jon Škaper, 2. a

Jaz sem med počitnicami bil pri atu in mami na kmetiji. Tam sem molzel 
krave in nosil krmila. Ko smo prišli notri, sem se stuširal. Potem sem 
pojedel večerjo.

Lovro Škrlep, 2. a

GLASBENI KULTURNI DAN
V torek, 9. 10., smo se učenci 6. razredov odpravili na koncert v Cankarjev 
dom. Naslov koncerta je bil Tolkala v orkestru. Obiskali smo ga, da bi 
se naučili, katera tolkala so zastopana v orkestru in kako pomembna vlogo 
imajo v skladbah. Poslušali smo umetno inštrumentalno glasbo v izvedbi 
orkestra Slovenske fi lharmonije in tolkalnega projekta SToP pod taktirko 
Simona Dvoršaka in povezovalca Francija Krevha. Sedeli smo na 1. in 2. 
balkonu zelo akustične Gallusove dvorane. Nad odrom je bila za poslušal-
ce pripravljena projekcija, med skladbami pa so bili tudi svetlobni efekti, 
ki so pričarali vzdušje. Povezovalec programa je predstavil vsako skladbo 
in tolkala, ki so nastopala v njej. Najbolj mi je bilo všeč, ko so se pri 
skladbi Amerikanec v Parizu vozili s kolesi po odru in trobili na hupo. 
Zelo všeč mi je bil tudi stavek s koncerta za marimbo in orkester. Solistka 
je zelo spretno igrala na marimbo s kar štirimi udarjalkami naenkrat!

Meni je bil koncert zelo všeč, saj je bil zabaven in poučen. Pohvalila 
bi vse na odru, še posebej dirigenta, ki je tako dobro pripravil orkester 
na nastop.

šestošolka

ERASMUS+
V mesecu oktobru smo na naši šoli gostili udeležence projekta Erasmus+ 
iz štirih držav: Romunije, Bolgarije, Italije in Turčije. Nekatere otroke 
smo učenci gostili na domu, drugi pa so bili v hotelu. Prišli so v nedeljo 
v poznih večernih urah, mi pa smo jih sprejeli pred šolo in jih odpeljali 
vsak na svoj dom, kjer jih je pričakala slovenska večerja. Zvečer smo se 
še nekaj časa pogovarjali, potem pa kmalu utonili v globok spanec.

V ponedeljek zjutraj smo odšli v šolo, kjer smo jim jo predstavili in 
oni so nam predstavili svoje kraje in znamenitosti. Za popoldanski čas 
smo načrtovali obisk Ljubljane, vendar smo ga morali zaradi slabega 
vremena prestaviti. Hitro smo dobili novo idejo in se vsi skupaj odpra-
vili na bowling. Bilo je zelo zabavno. V Ljubljano smo se torej odpravi-
li v torek, kjer smo si ogledali ljubljanski grad, mostove in spomenike. 
Gostje so bili nad Ljubljano zelo navdušeni, kupili so si veliko spomin-
kov in naredili nekaj fotografi j za spomin.

V sredo smo si ogledali zgodovinske znamenitosti Komende: Glavarjevo 
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S ŠOLSKIH KLOPI, MEHURČKI

Mesec oktober smo pričeli s Tednom otroka. Letošnja tema je bila Prosti 
čas. Osredotočili smo se na pomen kvalitetnega preživljanja prostega 
časa, ki ga na srečo otroci v predšolskem obdobju naj bi imeli veliko. 
Otrokom smo ta teden omogočili prosto izbiro igre, dali smo jim čas in 
izbiro sovrstnikov iz celotnega vrtca. S povezovanjem, druženjem otrok 
razvija socialne kompetentnosti. Žal opažamo, da se zaradi sodobnega 
življenjskega sloga in dejavnost v popoldanskem času tudi že nekateri 
predšolski otroci premalo igrajo po svoji izbiri.

Otroci najstarejših treh skupin so se sredi oktobra podali na nepozab-
ni tabor v Logarsko dolino. V neokrnjeni naravi, v mirnem okolju so 

bivali v penzionu Na razpotju. 
Poleg dobre lokalno pridelane 
hrane so za otroke vsak dan pose-
bej pripravili veliko nepozabnih 
aktivnost: raziskovanje in spozna-
vanje lepot Logarske doline, opa-
zovanje živali na poučni poti, 
sprehod čez pravljični gozd s 
škratom Nejkom, likovno ustvar-
janje s pastirico Mico, taborni 

knjižnico in cerkev sv. Petra. 
Učenci smo pripravili predsta-
vite v slovenskem in angleškem 
jeziku. V popoldanskem času so 
nas starši odpeljali v Kamnik, 
kjer smo obiskali Stari in Mali 
grad, se sprehodili po Šutni do 
centra in odhiteli domov, saj 
smo imeli zvečer v Mravljišču 
ples. Plesali smo turške, italijan-
ske, romunske, bolgarske in 

slovenske plese. Zelo smo se zabavali in s tem še bolj povezali med se-
boj. S plesa smo se utrujeni in polni lepih vtisov odpravili domov. Hitro 
smo zaspali z mislijo na naslednji dan, ko nas je čakal izlet na Bled, ki 
so ga tuji otroci nestrpno pričakovali.

Na Bledu smo si ogledali blejski grad s prelepim razgledom na blejsko 
jezero in otoček. Z ladjico smo se odpeljali po blejskem jezeru do 
otočka, si ga ogledali, pojedli sladoled in odšli nazaj. Na poti do resta-
vracije smo se sprehodili okoli jezera. Ker v restavraciji nismo dobili 
kremnih rezin, smo jih kupili v bližnji trgovini. Na poti nazaj smo se v 
avtobusu pogovarjali o obisku Bleda in njegovih lepotah. Doma smo se 
posladkali s kremnimi rezinami, a dan se še ni končal, saj smo se zvečer 
vsi skupaj dobili, saj je bil to zadnji dan, ko smo bili še vsi skupaj. Ple-
sali smo in peli in se igrali različne igre ter se pogovarjali.

V petek smo se na zaključni prireditvi v šoli v Mostah poslovili in si 
obljubili, da ostanemo v stikih.

Ta teden mi je bil zelo všeč, saj sem navezala veliko novih stikov, in 
srčno upam da se še kdaj dobimo.

Laura Kočar, 9. b

ASTRONOMSKI TABOR
Prvič sem se tabora udeležila v sedmem razredu. Čez dan delavnice, 

zvečer pa »fl aša« resnice. Letošnji tabor je bil podoben prejšnjim, 
spremljali pa sta nas učiteljici Damijana Ogrinec in Petra Remše Staro-
vasnik.

Na poti na Slivniško Pohorje smo se ustavili pri Osnovni šoli Venclja 
Perka v Domžalah, kjer so se nam pridružili še učenci te šole. Po priho-
du nas je lepo sprejela učiteljica Aleksandra, nam razložila pravila in 
razkazala prostore. Razporedili smo se v sobe, nato pa je sledila večerja. 
Po njej smo se z igro malo bolj spoznali. Zvečer smo se odpravili ven s 
teleskopom opazovat zvezde, ozvezdja, ker pa je Luna premočno odbi-
jala svetlobo, je bilo veliko ozvezdij nevidnih. S teleskopom smo opa-
zovali meglico, Mars, Luno, s prostim očesom pa ozvezdja. Ob prihodu 
nazaj v dom nam je učiteljica dala navodila za naslednji dan, kdor pa je 
želel, je pa šel okoli treh zjutraj opazovat zvezde, ker je bila Luna nižje 

Dogajanje v Vrtcu Mehurčki
ogenj, ples v pižamah,… 

Dnevi so bili kar prekratki za toliko zanimivih aktivnosti. Trije dnevi 
so za večino otrok prehitro minili. A vsi so se vrnili domov polni novih 
izkušenj in ponosni, da zmorejo preživeti nekaj dni sami brez staršev.

Dan v vrtcu so nam popestrili tudi učenci višjih razredov OŠ Komen-
da Moste, ki so našim najmlajšim brali zgodbice.

Tako otroci kot zaposleni smo poskrbeli za jesensko čiščenje vrtče-
vskega igrišča.

Starše smo povabili na popoldansko predavanje z univ. dipl. socialnim 
pedagogom Damjanom Habetom, kjer smo bili vsi navzoči deležni za-
nimive predstavitve na temo Živeti z otrokom in ne za otroka. 

Maja Špruk

na nebu in so bile zvezde bolj vidne. Naslednje jutro po zajtrku smo se 
razdelili v skupine in risali dinamiko v osončju na igrišču poleg šole. 
Potem so nam učenci FLL krožka predstavili okuse v vesolju. Bili so 
malo drugačni, ampak si jih z lahkoto prepoznal. Nadaljevali smo z iz-
delavo ozvezdja na črnem dežniku tisto uro in dan, ko si se rodil. Najprej 
smo narisali z belo barvico, zatem z belim fl omastrom in na koncu še z 
fl uorescenčno barvo. Zvečer v temi so bil v učilnici vsi dežniki razprti 
in so se svetili. To je bil res prekrasen pogled! Po večerji smo predstavi-
li, kaj smo delali na delavnicah. Zvečer smo šli spet ven gledat zvezde. 
Naslednje jutro je prva skupina pospravila, druga pa je imela orientacijo, 
nato smo se zamenjali, in ko sva z Zalo zaključili z orientacijo, sva se 
ekipi FLL pridružili pri nogometu. Pred kosilom so nam učiteljice izro-
čile potrdila in po kosilu je sledil odhod domov. Na taboru sem se imela 
odlično in verjamem, da ne samo jaz. 

Bil je eden izmed nepozabnih taborov in zelo mi je bilo žal, ko ga je 
bilo konec. Pogrešala bom te tabore, ko bom šla iz šole, ampak pozabila 
jih ne bom.

Tina Jenc, 9. a

POTEPANJE PO LONDONU 
Letošnje krompirjeve počitnice smo nekateri učenci naše šole preži-

veli v Londonu, glavnem mestu Velike Britanije. 
Ves teden smo živeli pri prijaznih družinah, ki so skrbele za nas tako, da 

so se z nami pogovarjale, nam pripravljale zajtrke in večerje ter nam nu-
dile prenočišče. Živeli smo v tipičnih angleških vrstnih hišah, po Londonu 
smo potovali s podzemno železnico in znanimi dvonadstropnimi rdeči-
mi busi. Vsako dopoldne smo sedeli v šolskih klopeh in se učili angle-
ščino na zabaven način. Igrali smo se različne igre, sodelovali v kvizih 
in obiskali Pomorski muzej. Naš učitelj je bil Anglež. Zadnji dan šolanja 
smo prejeli diplomo o znanju angleščine. Vsako popoldne po pouku 
smo imeli kosilo v restavraciji v Greenwichu, kjer smo tudi stali na ničtem 
poldnevniku. Med drugim smo jedli tradicionalno britansko jed »fi sh and 
chips«. Po zanimivem Londonu smo si ogledovali največje znamenitosti 
kot so: Big Ben s parlamentom, muzej voščenih lutk Madame Tussauds, 
trdnjavo Tower, Shakespearovo gledališče Globe, dvižni most čez reko 
Temzo Tower Bridge, katedralo svetega Pavla, Buckinghamsko palačo in 
London Eye. Razgled z ogromnega kolesa, ki velja za največjo znameni-
tost, je bil nekaj posebnega. Ogledali smo si muzikal, ki ga v Londonu 
uprizarjajo že 33. leto zapored Fantom iz opere. Igralci in pevci so nas 
prevzeli s svojim lepim glasom in prekrasnimi kostumi. Zgodba o fanto-
mu je bila dovolj strašna za noč čarovnic, ki smo jo preživeli v Londonu.

Med potepanjem po Londonu smo zelo uživali, spoznali nove ljudi in 
pozabili na šolo. Vse, kar smo lepega doživeli, nam bo še dolgo ostalo v 
spominu.

Ana in Klara Kastelic, 9. c
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SKAVTI
Džungelski kotiček

Kdo in kaj smo skavti?
Letos bomo v Aplenci vsak mesec predstavili enega izmed elementov, 

specifi čnega za vsako vejo (starostno skupino), ki nam pomagajo pri 
izvajanju naše metode.

Vod je manjša skupina znotraj čete, sestavljen iz 4 do 8 fantov ali 
deklet starih od 11 do vključno 15 let. Vod se enkrat tedensko srečuje na 
vodovih srečanjih, kjer se učijo različne skavtske veščine in se med sabo 
povezujejo. Vsak član voda je enako odgovoren za ostale člane, njihov 
vodja pa je vodnik. Vodnik je navadno najstarejši in najizkušenejši član 
voda. Vodniki in vodnice so svojemu vodu kot starejši bratje ali sestre. 
Vodniki skupaj z voditelji soustvarjajo program v četi. Vodniki in vodite-
lji se enkrat tedensko srečujejo tudi na vodniških srečanjih, kjer jim vo-
ditelji predajamo skavtsko znanje, zglede in nasvete za vodenje vodov. 

Dominik Maleš, Zagreti volk

bivak in vsaj del noči prespali v njem (narava nas je malo presenetila). 
Naslednji dan smo se preizkusili s postavljanjem frcalnikov. Vzeli smo 
si nekaj časa zase, izvedli zanimivo debato in imeli izzive za novo na-
stale Futrgavnarje. Seveda pa skavt ni skavt brez duhovnega pridiha.

Katja Jerič, Umirjena čebela

Eni živi, drugi prašni, predvsem pa skavtski – spomini (zgodba v 
nadaljevanjih)

K volčičem sta me vpisala starša, ker so jima bili skavti všeč, jaz pa se 
tudi nisem preveč upiral. Spominov z začetkov je malo, zato so mi bile slike 
v veliko pomoč. Volčiči smo šli tisto leto na dva izleta, enkrat smo se san-
kali, na zimovanju smo iz snega naredili skakalnico, po kateri smo spušča-
li jajca, na taboru smo skozi večdnevno dogajanje spoznali zgodbo Čarovnik 
iz Oza. Najbolj živ je spomin na veliko igro, ki je bila vrhunec našega prve-
ga izleta. Lokacije se ne spomnim. Bilo je nekje ob vodi in največ toliko od 
komendske cerkve, kolikor lahko povprečen osemletnik prehodi, preden se 
začne pritoževati. V manjših skupinah (gručah) smo tekmovali v ribolovu. 
Najprej smo dobili mrežice, s katerimi smo lahko lovili manjše stiropo-
raste ribe, nato pa smo morali svoje ribe prodati na tržnici in zanje izpo-
gajati čim boljšo ceno. Denar smo porabili za to, da smo si kupovali 
mrežice z vedno daljšim nastavkom, saj smo le s takimi lahko lovili tudi 
večje ribe, ki so plavale v bolj odprtih vodah in za katere smo na tržnici 
upravičeno zahtevali višje zneske. Zmagovalca se ne spomnim, zaključ-
ka tudi ne. Vem, da sem se imel lepo, da je bila igra polna adrenalina, 
trgovanja in pogajanj, da smo večinoma ostali vsi suhi in da ni bilo po-
škodb. Vem tudi, da se še danes rad udeležim kake dobre velike igre.

Dogajalo se je
Več fotografi j iz naših srečanj in izhodov si lahko ogledate na spletni 

strani http://komenda1.skavt.net, spremljate pa nas lahko tudi na Face-
booku Komenda 1 – Ognjeviti delfi n.

Jesenovanje PP
Klan Futrgavnarji smo se 26.10. odpravili na jesenovanje, v vas ime-

novano Trboje. Čeprav je bilo vreme bolj kislo, smo si v naravi postavili 

Jesenovanje IV
Prejšnji vikend je četa Korajžnih 5 odšla na jesenovanje in to skoraj v 

polni zasedbi. Imeli smo se odlično, skozi team building igre smo se 
zelo povezali in nasmejali, tekmovanje za najboljši vod nam je močno 
okrepilo mišice, ki smo jih naslednji dan še kako čutili, in pa seveda 
smo igrali tudi roverčka, brez tega ne gre. Voditelji so nam predstavili 
sistem osebnega napredovanja ter izziv Mrga na vidiku 2018! Uživali 
smo v dobri družbi, okusni hrani – na ognju smo pekli hrenovke, tvist, 
krompir in pa polnjena jabolka, njam:). Jesenovanje smo zaključili z 
debato o varnosti in pomoči živalim ter pa seveda našim najljubšim 
delom – pospravljanjem! ;) Vsi smo zelo uživali in kar prehitro so se 
prikazali naši starši, da nas odpeljejo domov.

Teja Furlan, Zagrizena čebela

Jesenovanje VV
Naše jesenovanje se je začelo v soboto ob 8.30 na Viru pri Domžalah, 

kjer smo se zbrali in začeli s skavtsko molitvijo. Volčiče je čakal pester 
program, pri katerem so se med seboj spoznali in se podružili. Letos je v 
naše kardelo prišlo kar nekaj novih članov, zato je bilo za nas stare volko-
ve pomembno, da se mladi volčiči počutijo sprejete in da spoznajo džun-
glo. Dopoldne smo imeli veliko igro, kjer so otroci podrobneje spoznali 
volčje zakone in jih dejansko morali uporabiti. Popoldne smo spoznavali 
džunglo. Zvečer pa smo imeli skalo posveta, kjer so bili novinci spreje-
ti med volčiče. Skupaj smo sprejem proslavili z bikom (torto). V nedeljo 
smo zjutraj pospravili prostor ter odšli k maši. Po maši pa smo jesenovanje 
še uradno zaključili. Odkrito lahko rečem, da je bilo jesenovanje uspeh, 
saj je bilo prisotno ogromno smeha, veselja, druženja in dobre hrane. 

Miška Čikai
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ŠAH

Šahovske novice
I. ČLANSKA LIGA ZAHOD - Tekmovanje je 
bilo v Komendi v dvorani Prostovoljnega gasil-
skega društva Komenda v treh vikendih: od 28. 
9. 2018 do 28. 10. 2018. Zmagala je ekipa ŠK 
Ig, sledita ekipi ŠD Kočevje in ŠD Domžale 
Tajfun. Ekipa ŠK Komenda je osvojila 7. mesto. 
Za ekipo so igrali: Igor Kragelj, Blaž Debevec, 
Caterina Leonardi, Jan Gantar, Samo Kralj, 
Andrej Kobold, Boris Skok, Tilen Lučovnik, 
Jan Zajc, Anton Trebušak, Klara Vidmar.

Od 19. do 30. oktobra je bilo v grškem Porto Carrasu Svetovno mladinsko 
prvenstvo v standardnem šahu v kategorijah od 14 do 18 let. Jan Šubelj 
je nastopil v kategoriji mladincev do 14 let, kjer je bilo 137 tekmovalcev iz 
celega sveta. Jan se je z doseženimi 8 točkami iz enajstih partij uvrstil na 
odlično 6. mesto  Imel je ravno toliko točk kot tretjeuvrščeni vendar je bil 
po dodatnih kriterijih šesti, kar je še vedno vrhunska in izjemna uvrstitev. 

Svoj izhodiščni položaj je tako Jan zboljšal kar za 21 mest. Tekmovanje 
je začel kot 27. nosilec. V 11 partijah se je pomeril s petimi FIDE mojstri 

OSREDNJESLOVENSKA LIGA MLA-
DIH – 1. TURNIR - Tekmovanje na Brezovici 
je bilo 17. 10. 2018. Osvojili smo: 3. mesto 
Bine Markošek, 4. mesto Teo Cimperman, 9. 
mesto Ajda Lapanje, 13. mesto Jaka Tavčar.

2. TURNIR MLADIH 2018/2019 v Lju-
bljani na osnovni šoli Nove Jarše, v petek, 18. 
10. 2018. Zmagala je Vesna Mihelič (OŠ Nove 
Jarše, ŠD Mengeš-Trzin), sledita: Janez Pater-
noster (OŠ Zadobrova, ŠD Mengeš-Trzin) in 

Izjemen uspeh Jana Šublja

I. članska liga zahod 2018 - ŠK Komenda

I. članska liga zahod 2018 - ekipa ŠK IG

I. članska liga zahod 2018 - ŠK Komenda

8. turnir najmlajših 2018 - Najboljši dečki

8. turnir najmlajših 2018 - Najboljše deklice

2. turnir mladih 2018 - Zmagovalci

Matic Lavrenčič (OŠ Kolezija, ŠK Ljubljana). 
Osvojili smo: 5. mesto Jernej Zidar, 7. Mesto 
Bine Markošek, 10. mesto Pavle Đokić, 11. 
mesto Teo Cimperman, 16. mesto Jure Žličar, 
21. mesto Inti Maček, 23. mesto Stanko Perme, 
27. mesto Martin Perme, 36. mesto Jaka Tav-
čar, 40. mesto Ajda Lapanje. 

8.TURNIR NAJMLAJŠIH 2018 je bil na 
osnovni šoli Vič v Ljubljani v torek, 23. 10. 
2018. Zmagal je Primož Marinč (OŠ Vrhovci, 
ŠK Ljubljana), sledita 2. mesto Pavle Đokić 
(OŠ Vodmat, ŠK Komenda) in Tim Hočevar 
(OŠ Anton Globočnik Postojna, ŠK Postojna). 
Osvojili smo še: 5. mesto Inti Maček, 6. mesto 
Bine Markošek, 10. mesto Teo Cimperman, 13. 
mesto Stanko Perme, 39. mesto Lojze Perme.

CIKLUS TURNIRJEV MLADIH - 2. 
turnir - Tekmovanje je bilo v Kranju 9. 11. 
2018. Osvojili smo: 2. mesto Martin Perme, 6. 
mesto Inti Maček, 14. mesto Stanko Perme.

CIKEL SLOVENSKIH ŽELEZNIC - 
Tekmovanje je bilo v Ljubljani 10. 11. 2018. 
Osvojili smo: 4. mesto Blaž Debevec, 14. me-
sto Boris Skok, 42. mesto Albin Štrajhar, 53. 
mesto Simon Premk.

OSREDNJESLOVENSKA LIGA MLA-
DIH – 2. TURNIR na Brezovici, 14. 11. 2018. 
Osvojili smo: 2. mesto Jaka Tavčar, 4. mesto 
Bine Markošek.

LIGA MLADIH SLOVENIJE – 2. TUR-
NIR v Ljubljani 16. 11. 2018. Osvojili smo: 2. 
mesto Bine Markošek, 6. mesto Jure Žličar, 12. 
mesto Teo Cimperman, 15. mesto Pavle Đokić, 
20. mesto Ajda Lapanje.

V Komendi je bila II. ČLANSKA LIGA 
ZAHOD - Po 4. kolu je ekipa ŠK Komenda na 
7. mestu. V decembru bo v Komendi poteka-
la III. članska liga zahod. Več lahko vidite na 
klubski spletni strani www.sah-komenda.com.

Franc POGLAJEN

in z dvema mednarodnima mojstroma, rating pa je izboljšal za 33 točk.
Od 24. novembra do 3. decembra bo v Turčiji, v mestu Konya, Kadet-

ska olimpiada (World youth under 16 chess olympiad 2018). Slovenijo 
bosta na tekmovanju zastopali dve ekipi in sicer Slovenija A in Sloveni-
ja B. Jan bo nastopil na prvi šahovnici ekipe Slovenija A.

Držimo pesti! 
Šahovski klub Žalec
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DRUŠTVA

Tradicionalni Memorialni turnir Društva Upokojencev Komenda je bil 
28. septembra 2018. Igralo se je v dvojicah v spomin na vse pokojne 
člane sekcije.

Turnirja se je udeležilo15 dvojic, devet domačih, in šest iz bližnjih 
prijateljskih društev. V celodnevnih bojih, ki so potekali v zelo »fer« 
vzdušju, so na koncu izračunali rezultate.

1. mesto sta dosegli Ivanka Žulič in Andreja Rojko, drugo pa Dani 
Misja in Drago Oblak, oba para iz Komende. Sledila sta Kamničana Joži in 
Franc Rutar, četrta pa sta bila Mengšana Marjan Tomazin in Janez Koželj.

V mesecu avgustu se je na Bičevju pri Ljubljani/ nekdanji Slovan/ 
zaključila tudi Liga osmih občin. Sodelovalo je 24 ekip, med njimi tri 
komendske, dve moški in ena ženska. Naši so dosegli lepe rezultate, saj je 
ena naša ženska ekipa prvič v skupini A dosegla 2. mesto / Misja Mirko, 
Jakomini Peter, Jere Sašo, Rajtelič Silvo in Zarnik Tone/, ena pa 8. mesto. 
Ženska ekipa se je v skupini » B » uvrstila na peto mesto. Vse čestitke!

Skozi celo leto je 18 tekmovalcev tekmovalo med seboj- vsak z vsa-

Jesenske aktivnosti balinarjev
kim. Zaključek tekmovanje je bil organiziran 11. 10. 2018; pa še vsak z 
vsakim in bližanje v » krog«. Najboljši balinarji so se pomerili v polfi -
nalu in fi nalu ter dosegli naslednje rezultate:1. Andreja Rojko, 2. Drago 
Oblak,3. Alfonz Hrovat, 4. Mirko Misja. Bližanje v krog-najbližalec za 
leto 2018 je postal Ciril Rogelj.

V petek, 9. novembra 2018, pa so se balinarji zbrali še na tradicio-
nalnem Martinovem turnirju. 18 tekmovalcev se je zbralo že zjutraj po 
osmi uri. Strogi sodnik Tomaž Hace je skrbel za pravila in rezultate, 
Martin Žulič pa je poskrbel za kosilo po turnirju, domačinke pa so kot 
vedno poskrbele za pecivo, kavico in žejo.

Po žrebanju je Tomaž sestavil »dvojice«. Devet ekip je pričelo s tekmo-
vanjem. Rezultati: najboljša sta bila Rajtelič Silvo in Hrovat Pavla, drugo 
mesto sta dosegla Ivan Hafner in Tone Zarnik. Sledili so Drago Oblak in 
Gregor Lah, Ciril Rogelj in Anton Špehonja, Ivanka Žulič in Alfonz 
Horvat, Mirko Misja in Angelca Hočevar, Sašo Jere in Dani Misja, Marko 
Lah in Rozalija Miloševič, in še Peter Jakomini in Andreja Rojko. 

Boksarski klub Hayat - Kamnik se je v sodelovanju z Društvom borilnih 
veščin Komenda preselil na novo lokacijo in sicer v novi gasilski dom 
Moste pri Komendi, kjer so jih dobrodušni gasilci z veseljem sprejeli v 
zgornji prostor, ki je namenjen telovadnici in fi tnesu s prečudovitim 
razgledom na Kamnik. Na novo se bo izvajal tudi boks za otroke, ki je 
namenjen osnovnošolcem od 4. do 9. razreda. Otroci se bodo z igro 

Boksarski klub Hayat

URNIK VADB:

ponedeljek torek sreda četrtek petek
18.30–19.30 
BOKS ZA OTROKE

18.30–19.30 
BOKS ZA OTROKE

20.00–21.30 
BOKS

20.00–21.30 
fi tBOKS ZA ŽENSKE

20.00–21.30 
BOKS

20.00–21.30
BOKS

naučili osnov borilnih veščin, razvijali 
motoriko in agilnost ter na ta način pri-
dobili samozavest in znanje samoobram-
be. Po že utečenem programu se bo še 
naprej izvajal FitBoks za ženske, kjer je 
vadba namenjena rekreaciji, saj je boks 

odličen način za akti-
vacijo mišic celotnega 
telesa, oblikovanje po-
stave in sproščanje stresa. V mešani skupini boksa so 
združeni rekreativci in tekmovalci, ki bodo kmalu 
lahko svoje boksarsko znanje preizkusili tudi v prvem 
boksarskem ringu v kamniški okolici.

V nedeljo, 18.11. 2018, je judoistka Katari-
na Kumer nastopila na tekmovanju Judo 
kluba Olimpija Nagaoka v hali Tivoli in na-
daljevala sobotne dosežke tekmovalcev Judo 
kluba Komenda, ki so skupno osvojili tri 
kolajne in jim dodala še dve novi. V katego-
riji mlajših članic do 23 let je osvojila 3. 
mesto in po dolgi in napeti borbi priznala 
premoč dvojčicama Ambrožič. Med članica-

JUDO KLUB KOMENDA Uspešen vikend
mi je zasedla 1. mesto. Nagaoka je eno iz-
med največjih slovenskih judo turnirjev z 
dolgoletno tradicijo, ki je bil letos že 55. leto 
zapored. 

Ponosni smo, da se je Judo klub Komenda 
po uspešnih borbah na Nagaoki v soboto in 
nedeljo uvrstil med 20 najboljših klubov v 
Sloveniji.

Boštjan Veinhandl

V toplem oktobru (20. 
10.) smo člani ŠPO Ko-
menda spakirali plezalno 
opremo in se odpravili 
na mesečni družinski iz-
let. Tokrat smo se odpe-
ljali v lepo plezališče 
Črni kal. Plezališče, ki 
ponuja ogromno smeri 
različnih težavnosti in 
detajlov, na katerih svoje 

Plezalni izlet v Črni kal
plezalne apetite potešijo tako začetniki kot izkušeni plezalci. Zelo so se 
izkazali tudi naši najmlajši, ki so skoraj igraje preplezali ogromno 
smeri. Pravo presenečenje pa plezalec doživi na vrhu preplezane smeri, 
kjer se mu nad krošnjami dreves odpre obsežen razgled na morje in Tr-
žaški zaliv. Ogromno prostora pod stenami smo spremenili v pravi mali 
plezalni piknik, saj smo poleg plezalne opreme spakirali tudi opremo za 
žar in tako se je ob topli malici zlahka plezalo cel dan. Na koncu dneva 
smo prijetno utrujeni od plezanja, osebnih zmag in izpolnjenih izzivov 
že z navdušenjem pogledovali proti naslednjemu izletu v novembru.

Lep plezalni pozdrav.
ŠPO Komenda

V soboto, 27.10. 2018, se je 14 judoistov Judo kluba Komenda udeležilo 
tridnevnih mednarodnih judo priprav na Rogli v organizaciji Judo kluba 
Oplotnica. Nekateri so se priprav udeležili prvič in spoznali, kako pomemb-
ni so treningi in borbe z nasprotniki iz drugih klubov, saj na ta način spozna-
vamo različne borbene trenutke in se nanje tudi pripravimo. Dva treninga na 

Judoisti na Rogli 
dan je vodil mojster juda Aljaž Sedej. Mladim judoistom je podrobno opisal 
svojo zmagovalno tehniko, s katero je leta 2009 zmagal na Sredozemskih 
igrah. Zadnji dan je trening prevzel Rok Drakšič, udeleženec treh olimpijskih 
iger in evropski prvak. Poleg napornih judo treningov so judoisti uživa-
li v bazenu in se zabavali ob popoldanskih aktivnostih.     Katarina Kumer
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NAPOVEDNIK
dogajanj v decembru 2018

športni dvorani. Vabljeni otroci in odrasli.
Otroci od 17.00 do 18.30
Odrasli od 18.30 do 20.00

Več informacij o dogajanju v Mravljišču najdete na naši spletni strani 
www.mravljisce.com, lahko pa nam pišete na mravljisce@gmail.com.
TEMATSK A ZABAVA ZA MLADE 12+
SOBOTNI ŽUR »Praznični odklop« zabava za mlade 
od 5. razreda dalje
22. december 2018 od 19. do 22. ure
Za zabavo bodo poskrbeli Nejc, Zoja in Nika z veliko sladkega peciva, 
čaja in predprazničnega vzdušja.

AVTOBUSNI IZLETI - izlet v NEZNANO v sredo, 12. decembra 
2018. Odhod iz Komende ob 7.uri. 
SKUPNO SILVESTROVANJE - 31. decembra 2018 bo v Benediktu- 
Slovenske gorice. Odhod avtobusa ob 16.30 iz Komende in po običajnih 
zbirališčih. Vse informacije in prijave za oba izleta dobite pri poverjeni-
kih po vaseh in pri vodji izletov Mariji Špehonja, tel.: 031 405- 303. 
BALINARSKA SEKCIJA - Zimska liga že poteka in bo trajala do 
marca 2019. Če bodo vremenske razmere to omogočale, bodo spet orga-
nizirali Miklavžev turnir. Treningi so ob torkih in četrtkih po 15. uri.
POHODNIŠKA SEKCIJA - 8. decembra 2018 pohod Na kmetijo P'r 
Soudk. Informacije pri vodji Janku Burniku ali Filipu Železniku tel.: 
031 398 658. 
ŠAH - Decembra bo zaključni turnir ŠK Komenda. Treningi so celo 
leto ob ponedeljkih po 5. uri popoldne v društvenih prostorih na Glavar-
jevi 104. Vsak prvi ponedeljek v mesecu se trenira »Pospešeni šah«. 
Ostale sekcije delujejo po zimskem rokovniku. Ko zapade sneg, gremo 
tudi upokojenci na smuči.
Folklorna skupina in pevci Mešanega pevskega zbora DU Komenda 
bosta predvidoma nastopila na prireditvi treh občin - SKUPAJ SE 
IMAMO FLETNO.
TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA- Organizira sobotne Tržnice 
pri Hipodromu v Komendi.
PREDNOVOLETNO SREČANJE - Župan Stanislav Poglajen bo 
povabil predstavnike društev in klubov na prednovoletno srečanje 19. 
decembra 2018 ob 17. uri. Srečanje bo v prostorih Mravljišča.
DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
 Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda / 031 379 891 / mravljisce@gmail.
com / www.mravljisce.com
ČIRE ČARE za najmlajše – Vsako soboto, od 10.00 do 12.00, v Mravlji-
šču potekajo raznovrstne ustvarjalne delavnice za otroke od 4 do 10 let. 
1. december 2018 ANGELČKI izdelovanje angelčkov iz nogavice 
8. december 2018 PEČEMO PIŠKOTE peka piškotov 
15. december 2018 VLIVANJE SVEČ izdelava svečk
22. december 2018 POČITNICE
LOKOSTRELSTVO – za otroke, mladino in odrasle, vsak četrtek v 

PRVA STALNA ORIENTACIJSKA 
PROGA V OBČINI KOMENDA 

Odprtje prve stalne orientacijske proge v Občini Komenda bo v ne-
deljo, 9. decembra 2018 ob 10.00 pri Planinskem domu Komenda. 
Lep dogodek bomo združili s tekmo zimske lige in tako preizkusili 
novo progo. Vabljeni so vsi občani.

Na god sv. Štefana, 26. decembra 2018, bo na Križu sedemindvajseti obred 
blagoslovitve konj. Ob 10. uri bo v podružnični cerkvi Spreobrnjenja sv. 
Pavla slovesna maša, po njej pa bo pred cerkvijo blagoslovitev konj. 

Vabimo vse lastnike konj iz bližnje in daljne okolice ter konjenike 
iz Konjeniškega kluba Komenda, da se ob 11. uri zberejo pri bifeju 
Megi na Križu, od koder bo krenil sprevod po vasi do cerkve. Konje-
nike bomo pogostili, prejeli bodo spominska darila lončarskega 
mojstra Franca Kremžarja. Tudi za obiskovalce se bo kaj našlo za 
prigrizek. Gospodinje bodo napekle in pripravile slaščice, gospodar-
ji pa bodo poskrbeli za tekočino proti mrazu. Ob prazničnem klepetu 
nam bo lepo minil drugi dan božičnega praznika. 

Pripravljalni odbor

ŽE 27 LETO ZAPORED
Blagoslovitev 
konj na Križu

NAPOVEDNIK

V OSRČJU NEPALA IN HIMALAJE - Potopisno predavanje bo v 
torek, 11. 12. 2018, ob 17 uri v Planinskem domu na Podborštu. 
Lepo povabljeni, zanimivo bo.
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V sosednji občni Cerklje na Gorenjskem deluje Kulturno društvo PLA-
NET DOGODKOV. Pravijo, da se trudijo, da v naše kraje (Cerklje na 
Gorenjskem in tudi v okoliške občine) privabijo in predstavijo čim več 
najbolj žlahtnih komedij, najlepše muzikale in najbolj popularne glas-
benike. Matic Plevel pove, da jim to kar uspeva in da so uspeli pripravi-
ti tudi predstavitev največkrat igranega in obiskanega muzikala v Slove-
niji Mamma Mia! In ker je smeh pol zdravja, ki nam v glavi s pozitivno 
energijo prežene (vsaj za trenutek, recimo, slabo počutje), smo se dogovo-
rili, da tokrat v Nagradno križanko s Planetom dogajanj namenimo obisk 
predstave tudi izžrebanim reševalcem nagradne Križanke v Aplenci.

Predstava bo 14. februarja 2019 ob 19.30 v Kulturnem hramu 
Ignacija Borštnika v Cerkljah.

Nagrade:
* 3 krat po dve vstopnici 
za ogled predstave Mamma Mia! v Domu Ignacija Borštnika v Cer-

kljah 14. 2. 2019 

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 13. decembra 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 GZ KOMENDA v Aplenci 

KULTURNO DRUŠTVO PLANET DOGODKOV
Glasilu občine Komenda, številka 10 /2018:

1. nagrada - 6-kilogramski gasilski aparat - SREČO BOBNAR, 
Moste 45 B, 1218 Komenda
2. nagrada – 2-kilogramski gasilski aparat - STANE ČAMERNIK, 
Čebuljeva ulica 10, 1218 Komenda
3. nagrada – 1-kilogramski gasilski aparat - ALENKA AMBROŽ, 
Ulica Matije Blejca 12, 1241 Kamnik

Čestitamo! Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega do-
kumenta nagrade uveljavljajo v Režijskem obratu Občine Komenda, 
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
Delovni čas Občinske uprave: ponedeljek, torek, četrtek- od 7. do 15. ure, 
sreda - od 7.00 do 12. ure in od 13.00 do 17. ure, petek - od 7.00 do 13. ure
Več informacij: telefon 01 72 47 404 ali obcina@komenda.si 




