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Lepo praznovanje in srečno, mirno, zdravo leto Lepo praznovanje in srečno, mirno, zdravo leto 
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Župan Stanislav PoglajenŽupan Stanislav Poglajen
s sodelavci občinske uprave, s sodelavci občinske uprave, 

s svetnicami in svetniki Občinskega sveta Občine Komendas svetnicami in svetniki Občinskega sveta Občine Komenda

Lepo praznovanje in srečno, mirno, zdravo leto Lepo praznovanje in srečno, mirno, zdravo leto 
v medsebojnem sodelovanju in razumevanju.v medsebojnem sodelovanju in razumevanju.

Župan Stanislav PoglajenŽupan Stanislav Poglajen
s sodelavci občinske uprave, s sodelavci občinske uprave, 

s svetnicami in svetniki Občinskega sveta Občine Komendas svetnicami in svetniki Občinskega sveta Občine Komenda

Po Miklavžu, ki je 5. decembra, tako kot običajno, tudi letos obiskal in 
z darili  v spremstvu angelov in parkeljnov razveselil najmlajše v Suha-
dolah, Mostah, na Križu in v Komendi, so prižgali lučke na smreki na 
Koželjevi domačiji na Gori in na ploščadi ob Tržnici pri Hipodromu 
Konjeniškega kluba Komenda. 

Predzadnjo nedeljo je številne najmlajše razveselil v Športni dvorani 
v Komendi  Božiček. Prišel je na povabilo najmlajših, staršev v dvorani 
in seveda predsednika Nogometnega kluba Komenda Aleša Marinka ter 
predsednika Matjaža Marinška iz Nogometnega kluba Radomlje.

Vsi so dobili darila in se fotografi rali z Božičkom. Nogometni klubi, 
ki združujejo povezujejo in izmenjujejo mlade nogometaše od U-Naj-
mlajši do U17, ... izmenjujejo mlade igralce, da se srečujejo z novimi 
trenerji. Vsi pa jih povezujejo z žogo in odvračajo od digitalnih medij-
skih tehnologij in cestnih razvad. 

Veselo, srečno in zdravo v prihajajočem letu

Dvorana Kulturnega doma pa je v nedeljo slavila z Muzikali in Godbo 
veselo razpoloženje ob koncu  leta. Peter Šala, kapelnik komendskih 
godbenic in godbenikov, in igralec Jure Ivanušič, slednji kot stalni gost 
Komende in godbenikov ob loncu leta, so skrbeli in uspešno poskrbeli, 
da je ura v dvorani prehitro minila.

Ob solistih, ko nas je bolezen prikrajšala za nastop Zale Smolnikar, 
sta Špela Ravnikar na citrah in Anja Zajc na trobenti KPD DROUZ in z 
godbo bogatili nedeljski večer. Z božičnimi zvezdami na odru pred 
godbeniki in nastopajočimi z zvočno lepo uglašeno polno dvorano obi-
skovalcev, z muzikali avtorjev tam z onkraj luže pa s Slakovim venčkom, 
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VSEM OBČANKAM IN OBČANOM ŽELIM 
MIRNE IN LEPE BOŽIČNE PRAZNIKE. 

V PRIHAJAJOČEM NOVEM LETU NAJ VAS 
SPREMLJAJO ZDRAVJE, VESELJE, SREČA 
IN OSEBNO ZADOVOLJSTVO TER DOBRO 
MEDSEBOJNO SODELOVANJE IN 
RAZUMEVANJE. 

OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI ISKRENO ČESTITAM! 

MIHA NOVAK
NAČELNIK UPRAVNE ENOTE 

KAMNIK S SODELAVCI 

Občankam in občanom Občine 
Komenda
Vesel božič in Srečno leto 2019.
Čestitamo ob dnevu samostoj-
nosti in enotnosti.

Uredništvo Aplence

ki ga je povezal kapelnik Peter Šala, smo doživljali veselo razpoloženje 
Jureta Ivanušiča in spremljanje lepih, znanih melodij.

Bilo je veselo počutje ob misli, da se bliža srečno in želeno zdravo, a 
tudi  radovedno novo leto.

V Komendi 3. orientacijska proga

Gasilski pokal Komende
Tekmovanje v spajanju sesalnih cevi
PGD Komenda  je organiziralo tekmovanje v spajanju sesalnih cevi za pokal 
Komende, ki šteje za pokalno tekmovanje v SSV Gasilske zveze Gorenjske.

Tekmovanje je bilo 1. decembra 2018  v gasilskem domu Komenda. 
Za najhitrejše čase in zmago so se domače ekipe pomerile z najboljšimi 
gorenjskimi in slovenskimi ekipami. Pripravili so tudi gasilski srečelov.

Sankukai karate zveza Slovenije in Karate klub Komenda sta novembra 
2018, v Športni dvorani v Komendi že drugič organizirala Državno pr-
venstvo za dečke, deklice, kadete in kadetinje v športnih borbah, katah 
in IPPO. Tako prvič (2015) kot tokrat je prvenstvo kot pokrovitelj Obči-
ne Komenda pozdravil in po končanem tekmovanju podeljeval priznanja 
župan Stanislav Poglajen. Na prvenstvu je sodelovalo okrog 130 tekmo-
valk 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 Ko-
menda. V kategoriji dečkov, starih 9 do 12 let, od 30 do 35 kg, si je 
bronasto medaljo priboril Samo Komatar. Pri starejših deklicah pa je 
Kaja Zupančič postala državna prvakinja! 

A. Ž.

Državno prvenstvo v karateju

Orientacijski klub Komenda je v nedeljo, 9. decembra, dopoldne v Ko-
mendi pri Planinskem domu na Podborštu slovesno odprl prvo stalno 
orientacijsko progo v okviru sodelovanja v Fundaciji za šport. Progo za 
mlade in starejše so izbrali, kot je povedala podpredsednica kluba Irena 
Hacin Kölner, ker je to domačinom poznana in tudi zelo obljudena loka-
cija z različnimi potmi. Proga v Komendi je tretja po vrsti v Sloveniji. 
Prva in druga sta bili odprti v Logatcu in na Klevišah, Po svetu, je pove-
dala podpredsednica Irena Kölner, pa je tovrstnih prog že veliko in 
mednje se je sedaj pridružila tudi Komenda.

Sicer pa je tudi Orientacijski klub Komenda z okrog 110 člani zelo 
uspešen. Začelo se je leta 2004 in se potem iz leta v leto nadaljevalo z 
uspehi. Tako je danes med člani in ljubitelji orientacijskih pohodov in 
tekmovanj Komenda poznana doma in v svetu. Naslednjo pomlad gredo 
mladinci Orientacijskega kluba Komenda na svetovno šolsko orientacij-
sko prvenstvo v Estonijo.

Progo so pred skupinskim tekmovalno rekreacijskim startom odprli 
podpredsednica kluba Irena Hacin Kölner, župan Občine Komenda Stani-
slav Poglajen in častni člani Orientacijske zveze Slovenije Vlado Sedej.

Doživljajte ga ob zdravju in dobrem počutju v 365. dnevih leta 2019  
tudi vi.

Andrej Žalar
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ŽUPANOVA BESEDA

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

ANDREJ ŽALAR

Zaradi odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
leto 2019, Občina Komenda poziva vse lastnike nepremičnin, da 
najkasneje do 1.2.2019 sporočijo vse spremembe, povezane z od-
mero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter da lahko do 
31.1.2019 podajo vlogo za oprostitev.

Prijava podatkov za odmero:
Vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

pozivamo, da najkasneje do 1. 2. 2019 Občini Komenda sporočijo vse 
spremembe, ki so povezane oz. vplivajo na odmero NUSZ za leto 2019, 
zlasti naslednje: sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali 
namembnosti prostora, objekta ali zemljišča, sprememba poslovne ali 
stanovanjske površine, sprememba stalnega prebivališča oziroma naslo-
va zavezanca, kjer sprejema poštne pošiljke in podobno. Zavezanci so 

OBVESTILO
Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ v letu 2019

tudi med letom dolžni na navedeni naslov sporočiti vse spremembe, ki 
vplivajo na določitev višine nadomestila in spremembo statusa zavezan-
ca najpozneje v 30 dneh od nastanka spremembe. Če zavezanec nastalih 
sprememb ne sporoči, se za odmero uporabijo podatki, s katerimi razpo-
laga občina, ali se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca.

Zahtevek za oprostitev in prijava spremembe se vloži v sprejemni 
pisarni Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, ali pa se 
ga posreduje po e-pošti na naslov: obcina@komenda.si

Vse dodatne informacije in vpogled v podatke zavezanci lahko pri-
dobijo v času uradnih ur na Režijskemu obratu Občine Komenda ali na 
tel. št. 01/724 74 10.

Datum: 14.12. 2018 Stanislav Poglajen
Župan

Spoštovani gospod župan! 
Počasi, ali pa hitro (kakor 
za koga) se poslavlja leto. 
Končano je tudi uresničeva-
nje prvega dela zahtevnega 
in za dobršen del občanov 
zelo pomembnega komunal-
nega programa. Bo drugi 
del tudi, recimo po naporu, 
podoben prvemu?

Tudi tako imenovani drugi 
del izgradnje komunalne in-

frastrukture, izgradnje sekundarne kanalizacije v naseljih Potok pri Ko-
mendi, Breg, Nasovče in Klanec, bo prav gotovo naporen. Pa ne toliko v 
smislu gradbenih del, predvsem bo projekt »naporen« zaradi zagotavlja-
nja fi nančnega kritja za samo gradnjo. Kot sem v preteklosti že navajal, 
bomo za celotno investicijo gradnje sekundarne fekalne kanalizacije z 
obnovo najnujnejše infrastrukture v cestnem telesu, zagotavljali zgolj iz 
sredstev našega proračuna. Teh prepotrebnih sredstev pa bo po trenutni 
oceni potrebnih za preko 1 milijon evrov.  

Za nami  je tudi čas obljub in različnih prepričevanj; tudi bolj ali 
manj slikovitih prikazov; tudi »udarcev pod pasom«. Na drugi strani 
pa se sedaj za izvoljene od občanov- volivcev začenja potrjevanje in 
izpolnjevanje obljubljanega. Kakšno streznitev napovedujete?

Predvolilni čas, čas ko so nekateri mnogo obljubljali in prepričevali 
volivce, je mimo. Sedaj je nastopil čas za delo, za priznanje resničnosti 
in realnosti. Streznitve,vsaj zase, ne napovedujem, ker osebno nisem 
ničesar obljubljal. Pa tudi dejansko stanje dobro poznam. Morda pa 
bodo primorani na realna tla stopili tisti, ki so se posluževali takšnih 
pristopov in so šele po izvolitvi uspeli vsaj delno spoznati dejansko 
stanje občine. Kot rad omenim, le s skupnimi močmi, skupno voljo, lepo 
in enotno besedo bomo zmogli prebroditi marsikatero težavo. To se je v 
zadnjih štirih letih dodobra izkazalo.

A kot ste rekli v času pregledov uresničenih načrtov, da Lepa beseda, 
lepo mesto najde, je bilo tudi lepih razlogov za nadaljevanje v za-
dnjem času kar nekaj; še posebno na družbenem oziroma društve-
nem področju. Po slednjih, po društvih in klubih, je občina Komen-
da sploh bogata: upokojenci, gasilci, konjeniki, orientacisti, judoisti, 
nogometaši, učenci v šoli, po skrbi za starejše, kulturi, športu...  
Kako gledate na številna društva, klube, na družbena dogajanja. So 
veliko breme za občino?

Na številna društva in klube v občini smo resnično lahko ponosni. Ne 
samo zaradi njihovih dosežkov, predvsem pri društvih in klubih, ki 
skrbijo tudi za podmladek, zaradi neumornega dela njihovih vodstev, 
mentorjev, trenerjev, staršev, ... Hvala jim za vse njihove ure, ki jih v 
večini primerov brezplačno namenjajo vzgoji in pomoči našim najmlaj-

Skupaj z voljo in lepo besedo
Milijon evrov iz občinskega proračuna. - Volilna prepričevanja so konča-
na, nastopil je čas za delo in realnost. - V občini smo lahko ponosni na 
številna društva in klube. - Kanalizacija Potok pri Komendi, Breg, Nasov-
če, Klanec, prostorski načrt in priprave na zadrževalnik na Tunjici. - V 
tem mandatu dvorana za športno vzgojo v Mostah, cesta Želodnik-Vodi-
ce, jama Drnovo,... in naj bo zadovoljstvo čez štiri leta.

šim občanom. Tudi na ostala društva in klube, ki delujejo zgolj zaradi 
druženja in delovanja odraslih občank in občanov smo lahko ponosni. 
Sprašujete, če so društva in klubi veliko breme za občino? Vsi si želijo 
čim večjo rezino belega kruha za svoje delovanje iz javnih sredstev, iz 
občinskega proračuna, a včasih je dobra in užitna tudi črna rezina kruha. 
Kar precej sredstev na letnem nivoju razdelimo za njihovo delovanje, a 
vsa sredstva so društvom in klubom razdeljena na podlagi pravilnikov. 
In v kolikor društvo bolje in uspešneje deluje, večjo rezino belega kruha 
lahko pričakuje od hlebca, ki je na voljo. 

Katere so, reciva tri glavne naloge, ki bodo prevladovale v občini 
prihodnje leto?

Poleg obveznih nalog in obveznosti lokalne skupnosti, ki nam jih 
nalaga veljavna zakonodaja, bomo v prihajajočem letu 2019 veliko truda 
in dela namenili, kot sem že omenil, izgradnji sekundarnega kanaliza-
cijskega omrežja. Veliko dela in nalog bomo namenili tudi usklajevanju 
in pripravi dokumentacije za pričetek sprememb in dopolnitev občin-
skega prostorskega načrta, pa priprava in uskladitev dogovorov za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja za prepotrebni zadrževalnik na Tunjici.  

Kaj pa oziroma katere pa v novem mandatu, ki ste ga pravkar začeli?
Nalog, ki so pred nami, je veliko. Od gradnje dvorane za športno 

vzgojo pri šoli v Mostah, usklajevanje in dogovarjanje za pričetek gra-
dnje ceste Želodnik – Vodice, ureditev oziroma sanacijo območja jame 
Drnovo, pridobitev zazidljivosti za pred leti izločena zemljišča v obmo-
čju Poslovne cone Komenda, ...  

In kje pričakujete največ težav?
Prav gotovo bo največ težav pri zagotavljanju fi nančnih virov za iz-

vedbo vseh načrtovanih investicij, pri dogovarjanju z državnimi inštitu-
cijami za investicije in projekte, ki bi jih morala država že zdavnaj ure-
diti in izvesti.

Ampak, tam kjer je volja, pravimo, je tudi pot. In z dobro voljo ter 
s skupnim iskanjem prave razumne poti za vse, se bo štiri leta dolg 
dan, recimo, končal v čim bolj želeno zadovoljstvo.

Za vse to se bomo, vsaj upam tako, z novo sestavo občinskega sveta, 
trudili in čez štiri leta pričakujem zadovoljstvo vseh nas in vas.

Naj velja poznani izrek: Vaja dela mojstra. Tudi to se je potrjevalo 
v naši občini.

Naj velja. 

Naj ob zaključku tega leta, vsem občankam in občanom zaželim lepe 
in blagoslovljene božične praznike, vsem vam čestitam ob dnevu slo-
venske samostojnosti in enotnosti. V prihajajočem letu 2019 pa vam 
želim mnogo sreče, zdravja, miru, veselja in uspešnega sodelovanja. 

SREČNO IN USPEŠNO 2019!



Aplenca Glasilo občine Komenda 12/2018

5

AKTUALNO

Lista za TURIZEM

RAZVOJ

NAPREDEK

želi vsem občankam in občanom Komende vesele 

božične praznike, zdravje, uspešno in srečno leto 

2019 

Po lokalnih oziroma županskih volitvah 18. novembra 2018 se je v če-
trtek, 21. decembra 2018, sestal na 2. redni seji novoizvoljeni Občinski 
svet Občine Komenda. Sejo je vodil župan Stanislav Poglajen, na dnev-
nem redu pa so bila imenovanja novih Odborov Občinskega sveta. 

Občinski svet je imenoval šest odborov in Statutarno pravno komisijo 
ter potrdil njihove člane. V prihodnjih štirih letih bodo na dnevnem redu 
dogajanja v občini pred potrjevanjem na sejah Občinskega sveta na na-
slednjih odborih: Odbor za  gospodarjenje z občinskim premoženjem in 
fi nance, Odbor za kmetijstvo, Odbor za drobno gospodarstvo in turizem, 
Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za komunalo, ceste, urejanje pro-
stora in varstvo okolja, Nadzorni odbor in Statutarno pravna komisija. 

ODBORI IN KOMISIJA OBČINSKEGA SVETA KOMENDA
Odbor za  gospodarjenje z občinskim  premoženjem in fi nance: 
predsednik Aleš MARINKO; člani Roman KONCILIJA, Polona 
OSOLNIK, Jožef SUŠNIK, Dejan SCHAUBACHK, Klara BERLEC, 
Roman DOBNIKAR.

Odbor  za kmetijstvo: predsednik Franc PETRIČ; člani Jože ŠIMENC, 
Marko KORITNIK, Zdenko KERN, Martina PREZELJ, Alojzij GA-
ŠPERLIN, Nada JAMŠEK.

Odbor  za drobno gospodarstvo in turizem: predsednik Roman 
DOBNIKAR; 
člani Zoran SODNIK, Marija PODGORŠEK, Katja TABERNIK, Jože-
fa ŽAGAR, Miran ERCE, Martina PREZELJ.

Odbor  za družbene dejavnost: predsednik Jože ŠIMENC; člani Irena 
SKOK, Mateja ŽVELC, Rok ZUPANČIČ, Bojan ŠKOF, Mojca ŠRAJ, 
Urška GROŠELJ PETKOVŠEK.

Odbor za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja: 
predsednik Zoran SODNIK; člani Mirt KUMP, Jožef SUŠNIK, Janez 
DOLINAR, Rok ZUPANČIČ, Mojca ŠRAJ, Tomaž LAMOVŠEK. 

Nadzorni odbor Občine Komenda: predsednik Mitja DOLŽAN; 
člani Barbara ERŽEN, Mojca ČEBULJ, Klemen VIDIC, Miha BOŽI-
ČEK, Jurij KERN, Marko ERENT.

2. redna seja Občinskega sveta Komenda
Imamo šest novih odborov in Statutarno pravno komisijo.

Statutarno pravna komisija : predsednica Martina PREZELJ; člani 
Jože ŠIMENC, Jožefa ŽAGAR, Judita KOHEK, Janez CIGLER 
KRALJ, Alojzija STEGNAR, Franc PETRIČ.

Igor ŠTEBE, 
podžupan
Za podžupana Občine Komenda v novem 
mandatu je bil imenovan Igor ŠTEBE. Na 
seji v četrtek, 21. decembra 2018, se je s 
ponovnim imenovanjem seznanil tudi 
novoizvoljeni Občinski svet Občine Ko-
menda.
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DOGAJANJA

SREČNO 2019
Drage občanke, dragi občani.

Verjamemo v dobro, ki je v ljudeh. 
Verjamemo v dobre projekte. 

Verjamemo v razvoj. Delali bomo za napredek.

V letu, ki prihaja, v Lis   LMŠ vsem ljudem želimo obilo 
zdravja, veliko sreče ter ljubezni. Miren ter blagoslovljen 
Božič v krogu najbližjih ter uspešno, napredno leto 
2019.

vaša Lista LMŠ Komenda

Zavedanje o koristih javnega potniškega prometa je vse večje. Onesna-
ževanje okolja in potrebe po izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva 
dajejo pravo mesto tudi javnemu potniškemu prometu, zato so predstav-
niki Občine Komenda in Poslovne cone Žeje pri Komendi apelirali na 
prevoznike in pristojno ministrstvo, ki skrbi za organizacijo javnega 
prevoza, naj se uvede avtobusna linija, ki bo poslovno cono povezovala 
z Ljubljano.

Aktivnosti vseh so bile uspešne. Ministrstvo za infrastrukturo je izda-
lo dovoljenje, da se prevozi začnejo izvajati 7. 1. 2019. Linija bo pote-
kala z glavne avtobusne postaje Ljubljana na Celovško cesto, od tu pa 
po avtocesti in mimo Vodic do poslovne cone in do Komende ter seveda 
obratno. Avtobusi bodo vozili ob delavnikih od ponedeljka do petka. 
Podroben vozni red po postajališčih si lahko pogledate v prilogi (spodaj) 
ali na spletni stani prevoznika v iskalniku za vozne rede, z njimi pa bodo 
opremljena tudi postajališča.

V poslovni coni bo avtobus ustavljal na treh novih postajališčih:
* Komenda PC pod lipami, lokacija na vhodu v poslovno cono pred 

Lidlom,

Z AVTOBUSOM Ljubljana - Poslovna cona - Komenda in nazaj
Obvestilo občanom in gospodarskim družbam v Poslovni coni Žeje pri Komendi o 

vzpostavitvi redne avtobusne linije Ljubljana - Poslovna cona Žeje pri Komendi - Komenda

Vozni red: Komenda vas-Komenda Poslovna cona-Vodice-AC-Ljubljana

POSTAJE, SMER 1 2 3 4 5 6 7 8 9

POSTAJALIŠČA Odhod D* D* D* D* D* D* D* D* D*

Komenda vas 6:10 7:45 10:10 12:10 14:10 16:05 17:50 20:10 22:10

Komenda Š 6:11 7:46 10:11 12:11 14:11 16:06 17:51 20:11 22:11

Moste GD 6:13 7:48 10:13 12:13 14:13 16:08 17:53 20:13 22:13

Moste Petrol 6:14 7:49 10:14 12:14 14:14 16:09 17:54 20:14 22:14
Komenda PC pod 
lipami 6:18 7:53 10:18 12:18 14:18 16:13 17:58 20:18 22:18

Komenda PC pod 
bori 6:19 7:54 10:19 12:19 14:19 16:14 17:59 20:19 22:19

Komenda PC pod 
gabri 6:21 7:56 10:21 12:21 14:21 16:16 18:01 20:21 22:21

Vodice/Lj. 6:27 8:02 10:27 12:27 14:27 16:22 18:07 20:27 22:27

Ljubljana Šentvid 6:38 8:13 10:38 12:38 14:38 16:33 18:18 20:38 22:38

Ljubljana Trata 6:40 8:15 10:40 12:40 14:40 16:35 18:20 20:40 22:40

Ljubljana Slov.avto 6:43 8:18 10:43 12:43 14:43 16:38 18:23 20:43 22:43

Ljubljana Kino Šiška 6:44 8:19 10:44 12:44 14:44 16:39 18:24 20:44 22:44

Ljubljana Tivoli 6:47 8:22 10:47 12:47 14:47 16:42 18:27 20:47 22:47

Ljubljana AP 6:50 8:25 10:50 12:50 14:50 16:45 18:30 20:50 22:50

Legenda režimov:

D*      - Vozi ob delavnikih razen sobote

Vozni red: Ljubljana AP-AC-Vodice-Komenda PC-Komenda vas

POSTAJE, SMER 1 2 3 4 5 6 7 8 9

POSTAJALIŠČA Odhod D* D* D* D* D* D* D* D* D*

Ljubljana AP 5:15 7:00 8:40 11:10 13:10 15:25 17:10 19:10 21:20

Ljubljana Tivoli 5:18 7:03 8:4 3 11:13 13:13 15:28 17:13 19:13 21:23

Ljubljana Kino Šiška 5:21 7:06 8:46 11:16 13:16 15:31 17:16 19:16 21:26

Ljubljana Slov.avto 5:22 7:07 8:47 11:17 13:17 15:32 17:17 19:17 21:27

Ljubljana Trata 5:25 7:10 8:50 11:20 13:20 15:35 17:20 19:20 21:30

Ljubljana Šentvid 5:27 7:12 8:52 11:22 13:22 15:37 17:22 19:22 21:32

Vodice/Lj. 5:38 7:23 9:03 11:33 13:33 15:48 17:33 19:33 21:43
Komenda PC pod 
lipami 5:42 7:27 9:07 11:37 13:37 15:52 17:37 19:37 21:47

Komenda PC pod 
bori 5:43 7:28 9:08 11:38 13:38 15:53 17:38 19:38 21:48

Komenda PC pod 
gabri 5:45 7:30 9:10 11:40 13:40 15:55 17:40 19:40 21:50

Moste Petrol 5:51 7:36 9:16 11:46 13:46 16:01 17:46 19:46 21:56

Moste GD 5:52 7:37 9:17 11:47 13:47 16:02 17:47 19:47 21:57

Komenda Š 5:54 7:39 9:19 11:49 13:49 16:04 17:49 19:49 21:59

Komenda vas 5:55 7:40 9:20 11:50 13:50 16:05 17:50 19:50 22:00

Legenda režimov:

D*      - Vozi ob delavnikih razen sobote

* Komenda PC pod bori, lokacija pred podjetjem IMP PUMPS, 
* Komenda PC pod gabri, lokacija  pred podjetjem G OGRINC.

Vozni red je v največji možni meri usklajeni s pričakovanimi potrebami 
občanov in z izraženimi potrebami gospodarstva v coni. Manjše prila-
goditve voznega reda so še možne, zato vas prosimo, da nam jih sporo-
čite na elektronski naslov promet@arriva.si, da jih bomo preučili ter se 
jim v naslednjih mesecih poskusili prilagoditi.

Cene določa država in jih lahko vidite na spletni  strani  (iskalnik 
voznih redov). Poleg vozovnic za posamezno vožnjo so v ponudbi tudi 
mesečne, kuponske in zneskovne vozovnice, ki jih potniki na prodajnih 
mestih kupijo sami, ter letne vozovnice z možnostjo mesečnega fakturi-
ranja delodajalcu. Konkretno ponudbo lahko dobite na elektronskem 
naslovu: promet@arriva.si.

Želimo srečno novo leto in vas povabimo vas da postanete uporab-
nik javnega avtobusnega prevoza. Obljubljamo varen, točen,  kvalite-
ten, kulturen in zanesljiv prevoz. 

S spoštovanjem in z lepimi pozdravi!
Občina Komenda 



Aplenca Glasilo občine Komenda 12/2018

7

GOSPODARSTVO

JAVNI PREVOZ
Občina Komenda je z Ministrstvom za infrastrukturo in prevoznikom 

Arriva Alpetour uskladila avtobusni vozni red Kamnik – PCK – Lju-
bljana in obratno. Prevoznik bo pričel z obratovanjem s 1.1.2019.  

 
DEFIBRILATOR V PCK

Podjetje G3 Spirits, d.o.o. je kupilo defi brilator za oži-
vljanje. 

Obveščamo vsa podjetja v PC Komenda, da je, če bo 
to potrebno, defi brilator na voljo na lokaciji podjetja – 
Pod kostanji 8, v času uradnih ur od ponedeljka do petka 
od 8.00 ure do 16.00 ure.

NOVE PARCELE V PC IN POSLOVNI CONI BRNIK
1. V Poslovni coni prodamo 5.000m2 veliko zemljišče, na katerem je 
možno postaviti poslovni objekt 34 x 84 metrov. Investitor je že izde-
lal projekt in pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje, tako da je 
pričetek gradnje mogoč – TAKOJ! Cena za celoto je 675.000 EUR. 
Kupcu provizije ne zaračunamo.

2. Uprava PCK je v soglasju z ZRSVN in ARSO sprožila postopek za 
pridobitev okoljskega soglasja za cca. 2.5 ha zazidljivih zemljišč v 
okviru poslovne cone. PVO in projekt za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja za infrastrukturo, na »novih zemljiščih« je bil 30.11.2018 vložen 
na pristojne službe, tako da bo začetek prodaje novih zemljišč predvido-
ma v začetku leta 2019. 

Na voljo bodo zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
2269/0, površina 2500m2, pozidana 17x34m,
2270/0, površina 2500m2, pozidava 17x34m,
2279/0, površina 5000m2, pozidava 34x84m,
2280/0, površina 5000m2, pozidava 34x84m,
2281/0, površina 5000m2, pozidava 34x84m,
2287/0, površina 2480m2, pozidava 34x34m + 2355/0, površina 

956m2, parkirno parkovne površine,
2288/0, površina 2480m2, pozidava 34x34m + 2356/0, površina 

876m2, parkirno parkovne površine,
Okvirna cena, ki jo bo predhodno sprejel in potrdil nadzorni svet 

družbe. bo okrog 110 EUR/m2 pozidljivih zemljišč in 40 EUR/m2 par-
kirno-parkovnih površin.

3. V Poslovni coni BRNIK pa prodajamo zemljišča naslednjih površin:
Parcela 11.194m2,
Parcela 9.536m2,
Parcela 7.944m2,
Parcela 5.702m2,
Parcela 5.582m2

Cena za zemljišča s komunalnim prispevkom je 115 EUR/m2, pred 
pridobitvijo GD pa bo potrebno občini Cerklje plačati še 10 EUR/m2. 
Pozidljivost na posameznem zemljišču je ca. 60%.

NOVICE iz Poslovne cone Komenda

Pozivamo vse potencialne kupce, da nam na mail matic@pc-komenda.
si pošljejo svoj interes in kontaktne podatke. Provizij od kupcev ne bo-
mo zahtevali, uredimo pa celoten pravni posel.

OZNAČEVANJE ULIC V CONI
Poslovna cona je pristopila k izvedbi projekta Označevanje ulic v 

coni.
Izdelane so že prve skice. Ulice in podjetja bodo označeni v osmih 

glavnih rondojih in sicer ulice na glavnih rondojih, podjetja na začetku 
ulice, v kateri se nahajajo. Vse oznake bodo prelepljene z odsevno fo-
lijo, kar bo omogočilo tudi nočno vidljivost. Oznake ulic bodo stalne, 
oznake podjetij pa bodo na natičnih tablah; seveda tistih, ki se bodo za 
označevanje odločila. Prosim, da nam sporočite svoj interes. Dose-
daj je bil odziv – slab. Označitev svojega podjetja je potrdilo le šest 
podjetij, kar je manj celo od trenutno postavljenih označitev v 
rondojih.

UREDITEV PARKIRIŠČA Z OSEBNA IN TOVORNA VOZILA
Z lastnikom zemljišč 2144 in 2145 smo se dogovorili za ureditev 

parkirišč v PCK. Parkirišča je pripravljen urediti in jih tudi ograditi ter 
postaviti parkirno rampo. Izhodiščna cena za mesečni najem za osebno 
vozilo bo 25 EUR. Do 30.11. smo prejeli interes za parkiranje 20 vozil, 
kar projekt oddaljuje od ekonomske smiselnosti realizacije. Prosim za 
nova mnenja. 

PONUDBA-NAKUP
Kamnik - Poslovna cona STOL- 740m2 poslovnih prostorov v dveh 

etažah, s pripadajočimi parkirišči, obnovljeni med leti 2002 in 2004, 
688 m2 zemljišča, prodamo. Cena: 360.000,00 EUR

Dodaten opis: Prodamo poslovne prostore, v kompleksu STOL Ka-
mnik. 

Objekt je bil obnovljen do 2004. Gre za 740m2 površine, v dveh eta-
žah (ima tudi manjšo hladilnico) in sicer je 525m2 skladiščno proizvo-
dnih površin, 215m2 pa je v tem trenutku pisarn in trgovine. 

Cena 360.000m2 vključuje tudi parkirna mesta pred objektom, ki je 
dobro dostopen za vsa vozila, z glavne ceste.

Katarina nad Ljubljano - v katastrski občini Topol prodamo zazidljivo 
parcelo za gradnjo stanovanjskih objektov (enodružinske hiše, stano-
vanjski dvojčki, objekti storitvenih dejavnosti) in objektov spremljajočih 
dejavnosti. Parcela se nahaja v zavarovanem območju krajinskega parka 
– Polhograjski Dolomiti. Parcela meri cca. 2100m2 in jo je možno deliti. 
Cena za celoto je 125.000 EUR, za polovico se cena prepolovi. UGO-
DNO!

NOV LOKAL V CONI
Obveščamo vas, da je v coni odprt nov lokal – BOBI bar, na naslovu 

Pod jelkami 9. Odpiralni čas je med 6. in 22. uro, ob sobotah do 3. ure 
zjutraj. Vsi vljudno vabljeni.
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MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO

Vsa življenjska obdobja so enako pomembni in enako smiselni deli enega 
samega človekovega življenja. Človek se razvija skozi mladost, srednja 
leta in starost, da opravi svoje življenjske naloge in človeško dozori.

Svoj sedanji čas sprejmimo z veseljem – pa naj imamo malo ali veliko 
let – kot izziv in nalogo, da naredimo kar zmoremo pri oblikovanju sebe 
v poštenega, dobrega, sposobnega in uspešnega človeka.

Učimo se lepega medčloveškega sožitja, da bodo lepi vsi štirje letni 
časi našega življenja in življenja drugih ob nas.

Ob treh spoznanjih prof. dr. Jožeta Ramovša, smo v Zavodu Medgene-
racijsko središče Komenda pred desetimi leti začeli z izvajanjem socialno 
varstvenega programa Pomoč družini na domu. Danes pa začenjamo s 
povsem novim  programom Babi servis – varovanje otrok, ko niso v 
šoli ali v vrtcu, na njihovih domovih s strani mlajših upokojenk.

Oba programa sta namenjena družini. V prvem primeru je skrb osre-
dotočena na  starega, onemoglega človeka, v drugem na  otroka. Seveda 
pa sta tako Pomoč družini na domu, kot Babis servis posredno v največjo 
pomoč srednji generaciji pri opravljanju težke, a vendar tudi lepe nalo-
ge, skrbi za svoje starše in otroke. In ker je naloga težka,  je prav, da 

Pomoč družinam na domu in novi 
Babi program

dobi oporo tudi v skupnosti.
O pomoči družini na domu v naši občini, smo si na petkovem dogod-

ku, v Kulturnem domu, ogledali fi lm Janka Žagarja, našega občana. 
Ideja, da posname fi lm, je bila njegova, v Zavodu Medgeneracijsko 
središče pa smo jo z veseljem sprejeli. Film smo posneli in si ga je mo-
žno ogledati na spletni strani Zavoda Medgeneracijsko središče Komen-
da www.zmsk.si , predvsem z namenom približanja tovrstne storitve 
čim večim posameznikom. Opažamo namreč, da velika večina ljudi ne 
ve, da v občini sploh kaj takega obstaja, kaj še le, kaj točno to je. 

O Babi servisu, našem novem programu pa še nekaj besed. 
V preteklosti je bilo skupno bivanje več generacij samoumevno. Danes 

temu ni tako in posledično je stik med otroci, starši in starimi starši okr-
njen. Tudi varstvo otrok, ko niso v šoli ali v vrtcu, lahko postane velik 
problem, če starši nimajo nikogar, ki bi jim lahko priskočil na pomoč.

Zato v okviru projekta Krekovo središče organiziramo možnost varstva 
otrok na njihovih domovih s strani za to usposobljenih mlajših upokojenk. 
Projekt je sofi nanciran s strani Republike Slovenije in Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, tako da je varstvo brezplačno.

S programom smo se želeli čim bolj približati mladim družinam, zato 
je omogočena prijava staršev za varstvo otrok preko  prenovljene spletne 
strani Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda  www.zmsk.si .

Viktorija Drolec

Zavod Medgeneracijsko središče Ko-
menda in Medgeneracijsko društvo 
Komenda že enajsto leto izvajata skrb-
no pripravljen program Pomoči na do-
mu in dejavnosti namenjeni starejšim. 
V petek, 7. decembra, sta  proslavila 10 
let delovanja s predstavitvijo fi lma v 
Kulturnem domu. V programu so 
predstavili tudi zanimivo novost; tako 

imenovani Babi servis oziroma varstvo otrok na domu za kar skrbijo 
mlajše upokojenke. Dejavnost in pomoč starejšim na domu, ki ju že od 
začetka podpira Občina, je poznana kot pionirka teh vsebin za starejše v 

10 let Pomoči na domu

Sloveniji. V programu pa je v bližnji prihodnosti tudi izgradnja Doma 
za starejše v Komendi.
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KULTURA

Na dvorišču gospodarskega poslopja in okrog 200 let stare hiše z napi-
som Pr' Tinčet v Mostah, kjer se je Albin Škrjanec rodil 15. februarja 
1939 očetu Mihu, kmetu in konjskemu mešetarju, in materi Angeli 
(poleg njega še sestri Dana in Vida), me je pričakalo pravo razkošje 
umetnin. Prav tako ob njegovem sedanjem domu št. 5 A, v katerem živi 
z ženo Branko. Tako rekoč stalna zbirka in razstava Albinovih umetni-
ških del od fresk konj do upodobitev Srca Jezusovega in Srca Marijine-
ga na les, svetnikov (sv. Martina, sv. Petra, sv. Nikolaja in drugih), orla 
(to planinsko ptico ima posebej rad), sove, rož … Sveto družino je dal 
na ogled obiskovalcem njegove prve celovite razstave z naslovom 
Srečni tu smo doma na pobudo Ustanove Petra Pavla Glavarja v pro-
storih OŠ Komenda Moste v Mostah (od 24. do 30. novembra) in v 
Komendi (od 3. do 7. decembra) z več kot petdesetimi deli.

Umetnik z domoljubnim in krajevnim čutom 
Albin Škrjanec je na razstavi izpričal svojo ljubezen do domovine z 

naslikanimi slovenskimi pokrajinami, planinami in gorami, rožami, 
jezdecem s slovensko zastavo, do rojstnega kraja Moste ter sosednje 
Komende z upodobljenimi konji, konjskimi dirkami in sprevodom ko-
njenikov v Komendi, Lončarjevo 
družino na steni Lončarjevega 
muzeja na Podborštu ter konje-
ma, napisom, prepoznavnim 
znakom in konjskimi dirkami na 
novi stavbi Konjeniškega kluba 
Komenda.

Razstava prikazuje tudi razvoj 
njegovega umetniškega ustvar-
janja od začetnih risb do novejših 
motivov konj, njegove najljubše 
živali, in drugih slik. Naslikal jih 
je z različnimi slikarskimi pripo-
močki in tehnikami (olje, tuš, 
svinčnik …; na platno, na les, na 
korenine, na strešnike, kot uo-
kvirjeno sliko ali prostostoječo 
silhueto, tihožitje, živali v giba-
nju …).

Oče ga je hotel imeti za na-
slednika na kmetiji

Oče Miha je sina Albina kot 
edinega moškega potomca namenil za naslednika na kmetiji. Albin mu 
ni ugovarjal, mu je rad pomagal pri poljskih in gozdnih delih, vendar je 
v sebi vse bolj čutil še drugo nagnjenje – do slikanja. Za to ga je navdu-
ševal moščanski učitelj likovnega pouka Josip Parte, ki je hodil domov 
pregovarjat Albinovo mamo Angelo, naj ga dajo v šole za slikarja.  

Za Albina so bila odločilna leta od 1956 do 1959, ko se je kot vajenec 
učil črkoslikarstva, slikopleskarstva in umetnega slikanja pri sli-
karju Zdravku Kotniku v Mojstrani, se je ob njegovi vešči roki uvajal 
v obnavljanje in poslikavo kulturnih spomenikov na Gorenjskem in na 
avstrijskem Koroškem. Pri slikarju je tudi stanoval. Pozimi se je v letih 
1958 in 1959 v slikarskih tehnikah izpopolnjeval pri akademskem 
slikarju Marjanu Belcu v Kranju. Denarno ga je podpiral stari oče 
Miha. Za diplomsko delo je 4. marca 1959 naslikal gusarsko ladjo. Kar 
se je naučil, mu je prišlo zelo prav, ko je leta 1960 odšel k vojakom v 
Ogulin, Delnice in na Reko, kjer je risal v vojaške namene razne plaka-
te, eksplozije eksplozivnih teles, bombe …

Po vrnitvi od vojakov je štiri leta delal kot slikopleskar pri Stanovanj-
ski skupnosti v Mengšu, nato je na nasvet direktorja Jožeta Mrčuna 
stopil na samostojno obrtniško pot slikopleskarja.

Mojster fresko tehnike
Prva cerkev, ki jo je znotraj v celoti obnovil, je bila podružnična cer-

kev sv. Florijana v Lahovčah. Ko je tedanja direktorica ZVNKD Kranj 

Slikar in restavrator Albin Škrjanec iz Most

Olga Zupan videla, kako dobro je to naredil, ga je povabila k sodelova-
nju. Posebej, ker je bil Albin vešč dela s svežim ometom iz žganega 
apna. Zagovarjala je, da mora biti stavba po obnovi na zunaj takšna, kot 
je bila prej. Glede tega je popustila pri obnovi zunanjščine Glavarjeve 
benefi ciatske hiše v Komendi, kjer je stari omet že odstopal. Albin jo je 
s pomočjo nadzornika cerkvenih del Franca Štebeta iz Žej prepričal, da 
je treba dotrajani omet najprej odstraniti, šele nato nanesti novega. 

V slikanju fresk (to je najraje delal) se je Albin dodobra »preizkusil« 
pri obnavljanju podružnične cerkve sv. Vida v Šentvidu pri Lukovici. Za 
to cerkev je po starih komajda še prepoznavnih freskah naslikal dvanajst 
novih. Prosila sta ga cerkvena ključarja, ko sta prišla pogledat, kako 
obnavlja župnijsko cerkev sv. Nikolaja v Zapogah, kjer je bil tedaj žu-
pnik naš rojak Mihael Žnidar. Pomagal mu je slikopleskar Peter Majdič 
iz Mengša.

Obnovitvena in restavratorska dela v komendski župniji
Albin Škrjanec je sodeloval 

pri obnovah vseh štirih cerkva 
v komendski župniji (župnij-
ske sv. Petra v Komendi in po-
družničnih sv. Boštjana v Mo-
stah, Spreobrnjenja sv. Pavla na 
Križu in sv. Klemena v Suhado-
lah), kapelicah in znamenjih; 
vsega skupaj pa pri obnovi več 
kot 50 cerkva po Sloveniji. V 
komendski cerkvi je leta 1979 
obnovil freske kamniškega sli-
karja Matija Koželja, v cerkveni 
ladji je moral del Koželjeve 
freske naslikati na novo. Že 
prej, leta 1974, je obnovil Kože-
ljeve poslikave v kapelici sv. 
Petra. Obnove poslikav se je 
vnovič lotil leta 1993, na novo 
je naslikal sv. Florijana. Naza-
dnje je leta 2000 s slikopleskar-
jem Petrom Majdičem prebelil 
vso zunanjščino cerkve in obno-

vil sončno uro na njej, na zvoniku pa naslikal šive. 
Leta 1982 je obnovil oz. preslikal (na novo je naredil sliko sv. Franči-

ška Ksaverija in sv. Roka) slike na zunanjščini Marijine kapelice v 
Mostah; nato še leta 2000. Tega leta je na novo naslikal upodobitve sv. 
Boštjana, sv. Roka, sv. Krištofa z Jezuščkom, sliko sv. Frančiška Ksave-
rija je obnovil. Na novo je naslikal tudi angela za Marijinim kipom v 
kapelici, vrhnji del poslikave je deloma retuširal, prav tako ornamentiko 
na baldahinu. Koželjevo upodobitev Boga Očeta in Boga Svetega Duha 
je impregniral. Na novo je naslikal tudi ozadje za angeloma in strop 
kapelice. 

Moščansko cerkev je prebelil zunaj in znotraj. 
Kriško je prebelil zunaj s pomočjo slikopleskarja Petra Majdiča, su-

hadolsko prav tako zunaj, na robovih zvonika je naslikal malteške križe, 
v sami cerkvi je očistil, prebarval in marmoriral stranska oltarja, naslikal 
je tudi napis na loku Ob Bog, zgodi se tvoja volja, pa uro na zvoniku. 

Na Križu je obnovil poslikave na Gostačevi kapelici in kip Srca Je-
zusovega v njej, prav tako na kapelici Svete družine v Žejah (sv. Janeza 
Krstnika je naslikal na novo), naslikal je tudi podobe za »Kralovo zna-
menje« v Nasovčah. 

Za njegovo veliko delo mu je občina Komenda leta 2012 podelila 
srebrno priznanje.

Jožef Pavlič 

»ČE NE DELAŠ Z LJUBEZNIJO, NI USPEHA.«
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December je čas, ko se staro leto umika novemu. Je čas pričakovanj in 
obdarovanj, zato moči, misli in energijo usmerimo v dobroto, saj bomo 
le tako lahko živeli boljše in srečnejše. In začnimo pri nas samih in pri 
otrocih, ki so najbolj iskreni, čisti, spontani in odprtega srca.

Praznični december smo pričeli že zadnji teden v mesecu novembru, 
ko smo se s postavitvijo in okrasitvijo jelke, garderobe in igralnic pripra-
vili na gostovanje dijakov GSŠRM Kamnik, ki so želeli med nas zaseja-
ti božični duh. S pomočjo otrok in dijakov smo skupaj »rešili« božič.

VABILO
Društvo upokojencev Komenda in člani  Mešanega pevskega zbora  
pod vodstvom Ignaca Gorjanca vabimo vse prijatelje ubranega petja 
in dobrih misli na proslavo ob

DNEVU DRŽAVNOSTI IN SAMOSTOJNOSTI

v sredo, 26. decembra 2018, ob 16. uri v kulturni DOM Komenda.
Občankam, občanom in vsem prijateljem pa želimo SREČNO, 
ZDRAVO in USPEŠNO leto, ki prihaja.
Naj bodo Božični in Novoletni prazniki blagoslovljeni, ena sama 
radost,  veselje in pričakovanje polno lepega.

Akademski kipar Drago Tršar je izdelal tudi doprsni kip pesnika 
Franceta Balantiča v glini. Njegov lastnik prof. France Pibernik, 
veliki raziskovalec Balantičevega življenja in dela, se je ob 75. obletnici 
Balantičeve smrti (24. novembra 1943 v Grahovem) odločil, da ga po-
dari Knjižnici Franceta Balantiča v Kamniku. Kip je 12. novembra od 
darovalca na njegovem domu v Kranju prevzela direktorica omenjene 
knjižnice mag. Breda Podbrežnik Vukmir, slovesno pa 14. decembra 
zvečer na Balantičevem večeru v dvorani kamniške knjižnice. Po-
membnega dogodka so se udeležili tudi Balantičevi sorodniki.

V večer je uvedel prof. Tone Ftičar. Za njim se je Vukmirjeva Piber-
niku zahvalila za dragoceno darilo. Obljubila je, da bo našlo primerno 
mesto v knjižničnih prostorih. 

Nato je France Pibernik, pesnik in literarni zgodovinar, v pogovoru s 
Tonetom Ftičarjem poslušalcem odkril marsikatero manj znano ali ne-
znano podrobnost in zanimivost iz Balantičevega življenja, posebej 
njegovega tragičnega konca in  žalostne usode njegovih pesmi. Povedal 
je, da se je z Balantičem kot pesnikom srečal že zgodaj in da je nanj 
naredil velik vtis, ko je videl, da gre za odličnega pesnika. Bolelo ga je, 
ker je bil kot pesnik hote zamolčan, čeprav so pravi poznavalci književ-
nih del dobro vedeli, da gre za velikega tvorca rim. Tako je bilo, ker je 
vse narekovala politika, je nad vsem bedela udba. To se je pokazalo tudi 
pri Piberniku, ko je začel zbirati gradivo za svojo prvo knjigo o Balan-
tiču Temni zaliv Franceta Balantiča. Raziskovanja mu niso preprečili, 
so pa budno spremljali, kaj dela, hoteli vse vedeti o tem. Nazadnje je 
dozorel trenutek, ko so Balantičeve pesmi lahko izšle tudi v Sloveniji 
(zbirka Muževna steblika leta 1984) pa tudi Pibernikov Temni zaliv 

Tršarjev kip Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik
Franceta Balantiča (leta 1989); pozneje še več njegovih drugih knjig o 
izjemnem pesniku. 

Balantičeve pesmi so dovršeno recitirali člani KUD KDO? (Jože 
Bartolj, Brane Senegačnik in Sergej Valijev), glasbeno sta ga oboga-
tili mladi mojstrici na violini. 

Kamničani in Knjižnica Franceta Balantiča so lahko ponosni na svo-
jega velikega rojaka. Ponosni pa smo tudi Komendčani, saj so prav naši 
občinski svetniki s svojimi glasovi odločilno pripomogli, da kamniška 
knjižnica nosi Balantičevo ime. Veseli nas, da je bila pesnikova mati 
Marija doma iz Komende, takrat Kaplja vas 5. Njen oče Matija Ov-
cin je bil grajski oskrbnik v Komendi, njena mati Uršula Jutršek, kajžar-
ska hči iz Novega trga 27 v Kamniku, je služila v Komendi kot dekla. 

Jožef Pavlič

Naj bo veliko božičnega duha
Tako se glasi želja otrok v zasebnem vrtcu ZVEZDNATO NEBO.

December se je prevesil v prve dni, ko smo gostovali gledališče KU-
KUC, ki je otrokom skozi igrico podal močno sporočilo; skriti zaklad so 
prijatelji in ljubezen. In nato smo skupaj čakali na že tradicionalni obiska 
Sv. Miklavža s svojim spremstvom. Tudi letos so se ga otroci zelo razve-
selili. Otroke je obdaril in jim obljubil, da se naslednje leto vrne. V de-
cembru smo še pekli piškote, gostili gospo Mino Kunstelj z gongi in 
pravljico o Zemlji, izdelovali čestitke, peli, plesali, gostili frizerja in našo 
drago knjižničarko Majo, ki otrokom pričara praznično vzdušje, pili kavo 
za otroke in na koncu že zelo težko, težko čakali Božička. Ampak nam je 
uspelo. Otroci so se razveselili tako njega, kot seveda daril. 

Predvsem pa smo želeli pri otrocih vzbuditi občutek, da niso po-
membna darila, ampak ljubezen, čas eden za drugega, imeti prijatelje, se 
družiti in biti veselih obrazov in mirnih src.

In to je tudi naša božično novoletna želja. Naj nam nikoli ne zmanjka 
moči, da v vsakemu od nas spoznamo vsaj kanček dobrega, mu zaželimo 
srečo in privoščimo vsaj nasmeh in stisk roke. Vse to nas nič ne stane, 
pa mnogo da. 

Naj bo čas, ki prihaja, poln božičnega duha, kot pravijo naši otroci in 
naj vam ta prinese mir v srcu in nasmeh na ustnice.

Srečno, zdravo, uspešno, nasmejano in igrivo 2019!
Zasebni vrtec ZVEZDNATO NEBO, d.o.o. 

Prof. Pibernik pripoveduje tragično življenjsko zgodbo pesnika Balantiča.
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V letu 2004 je Komenda stopila na orienta-
cijski zemljevid Slovenije. Od tedaj dalje 
Orientacijski klub Komenda vztrajno raste. 
Naši člani vsako leto dosegajo lepe uspehe 
tako v domačem kot v mednarodnem okolju. 
Ideja, da naš šport približamo vsakomur, ki 
se želi gibati v naravi in se preizkusiti v 
branju zemljevida, je prinesla uresničitev 
Projekta stalne orientacijske proge, ki smo 
jo slovesno odprli v začetku decembra 2018 
pri Planinskem domu v Komendi.

V OBČINI KOMENDA Tretja stalna orientacijska proga v Sloveniji

Otvoritev stalne proge smo povezali s tekmo 
Zimske lige.

Ajda Flašker (OK Komenda) na progi.

Prihodnost vsakega kluba so najmlajši. 

Omarica s kartami in informacijami v Planin-
skem domu Komenda. 

ljujemo vsem članom Orientacijskega kluba 
Komenda, ki so aktivno sodelovali pri uresni-
čitvi zamisli, in Planinskemu društvu Komen-
da, ki je sprejel naš predlog o sodelovanju. Še 
posebej velika hvala Francu Malusu, ki je 
opravil levji delež dela. 

Na stalno progo ste vabljeni vsi, ki se radi 
gibljete v naravi in vam novi izzivi ne pred-
stavljajo težave, temveč priložnost za aktiv-
no avanturo. Na progo se lahko podate s te-
lefonom ali brez njega. Za bolj nazorno 
predstavo proge vas vabimo, da si ogledate 
predstavitveni fi lm (https://www.youtube.
com/watch?v=5tDKp-zLFFY). 

Če se boste odločili za prvo možnost, potem 
si na pametni telefon prenesite brezplačno 
aplikacijo ''MOBO '' in se registrirajte. Izberete 
si progo ''Komeraski borst''. Tečete lahko le s 
telefonom v roki, saj sta na njem tako karta kot 
kompas ali pa si vzamete tudi karto, ki je na 
voljo pri vhodu v Planinski dom. Poiščete 
štartno kontrolo, ki je označena s trikotnikom. 
Vse kontrole so v naravi označene z lesenimi 
tablicami. Ko ste na kontrolni točki, pritisnete 
v aplikaciji na ikono »KAMERA« in skenirate 
QR kodo na leseni tablici. Ko skenirate QR 
kodo za start, se vaša igra začne. Točka, ki je 

označena z dvema krogcema, je vaš cilj. 
Ko končate, shranite podatke. Če se boste na 

progo podali brez telefona, si pri vhodu v Pla-
ninski dom vzemite karto in prav tako v po-
ljubnem vrstnem redu poiščite kontrolne točke. 
Stalna proga je prilagojena tudi za najmlajše. 
Njim so namenjeni kartončki z živalmi. Ob-
krožijo tiste, ki jih srečajo v gozdu. Kontrolne 
točke, ki so primerne za otroke, so posebej 
označene.

Postavitev stalne proge sta podprla Fundaci-
ja za šport in Orientacijska zveza Slovenije. 
Progo so slovesno odprli podpredsednica Ori-
entacijskega kluba Komenda Irena Hacin Köl-
ner, častni član Orientacijske zveze Slovenije 
Vlado Sedej in župan Občine Komenda Stani-
slav Poglajen.

Bližajo se prazniki in novoletne zaobljube… 
Je morda ena izmed vaših, da bi aktivnejše 
preživljali prosti čas? V primeru pritrdilnega 
odgovora, smo orientacisti idealni za vas.  Na 
tekmah in treningih zimske lige proge vedno 
prilagodimo tudi začetnikom in z veseljem vas 
bomo sprejeli medse. 

Vabljeni!
Petra Paradiž, Orientacijski klub Komenda

V svetu so stalne orientacijske proge že 
stalnica, v Sloveniji pa smo zdaj odprli tretjo; 
ena je še v Logatcu in druga na Hlevišah nad 
Idrijo. Da smo projekt lahko izvedli se zahva-

V soboto, 24.11.2018, se je sedem odlično pripravljenih judoistov Judo 
kluba Komenda in njihov trener Boštjan Veinhandl udeležilo mednaro-
dnega turnirja »Cup Lika« v Zagrebu. Tekmovanja se je udeležilo kar 83 
klubov in 805 tekmovalcev. Ekipno je Judo klub Komenda le s 7 tekmo-
valci v starostnih kategorijah U10 in U12 osvojil 25. mesto. Kolajne so 
si priborili judoisti in sicer Tian CIZERLE, ki je premagal vse nasprotni-
ke in osvojil 1. mesto. Leon ADROVIĆ je izgubil le eno borbo, a se vse-
eno uspešno boril do konca in osvojil 3. mesto. Tretja je bila tudi Haya 
VEINHANDL Obaid, mlajša v svoji kategoriji je stopila na stopničke.

Prednovoletni pokal Komende 
V soboto, 8.12.2018, je Judo klub Komenda v telovadnici Osnovne 

šole Moste pri Komendi organiziral prednovoletno judo tekmovanje za 
najmlajše judoiste iz vrtca ter 1. in 2. razrede. Tekmovanja se je udele-
žilo več kot 100 judoistov iz vseh podružnic Judo kluba Komenda 
(Šmartno v Tuhinju, Kamnik, Nevlje, Litija, Trzin, Mengeš, Komenda, 
Moste), ki deluje že v petih različnih občinah: Kamnik, Komenda, Liti-
ja, Trzin in Mengeš ter tekmovalci Judo kluba Polyteam Ljubljana in 
Judo kluba Žovnek Braslovče. 

Najprej so na tatami stopili vrtčevski otroci, ki so se pomerili v sumo 
borbah – izrivanju nasprotnika iz označenega prostora. Kasneje so 
osnovnošolci pokazali že prave judo borbe, z meti in končnimi prijemi. 

JUDO Odlične uvrstitve na Cupu Lika
Vsi so pokazali veliko poguma in se odlično borili. Zahvaljujemo se 
vodstvu Osnovne šole Komenda Moste za pomoč pri organizaciji in 
županu Občine Komenda Stanislavu Poglajnu.

Katarina Kumer

Na Pokalu Ivo Reya 5 kolajn
V soboto, 8.12.2018, se je sedem judoistov Judo kluba Komenda 

udeležilo mednarodnega turnirja v Celju Ivo Reya, kjer je nastopilo 280 
judoistov iz 54 klubov. Tekmovalci so prihajali iz Slovenije, Srbije, Av-
strije, Hrvaške in Izraela. Vseh sedem tekmovalcev se je odlično borilo. 
V kategoriji U12 je brez poraza prvo mesto osvojil Mark Lukšič. Na 
drugi najboljši stopnički sta stala Mykhailo Olishevsky med mlajšimi 
dečki in Haya Veinhandl Obaid med 
mlajšimi deklicami. V kategoriji 
U14 sta bila ponovno najboljša pri-
jatelja iz kluba Luka Lukšič na prvem 
in Mark Jelnikar na drugem mestu, 
ki sta zmagala vse borbe in se med 
sabo spopadla v fi nalu. Nik Cankar 
je bil 5. mesto. Prvič pa se je boril 
Jaka Burja in pokazal velik talent.

Boštjan 
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S profesionalno 
kozmetiko JOICO, 

ILIRIJA, 
LONDA 

bodo vaši lasje 
zdravi in lepi

ODPRTO:
Ponedeljek 7.00–14.00
Torek 7.00–14.00
Sreda 7.00–19.00

Četrtek 7.00–19.00
Petek 7.00–19.00
Sobota 6.00–11.00

Želimo vam prijetne in doživete božične praznike, 
v novem letu 2019 pa obilo zdravja in veliko prijetnih 

srečanj v našem salonu.

Društvo upokojencev Komenda želi vsem 
svojim članicam in članom ter vsem obča-
nom blagoslovljene božične praznike in 
veliko zdravja, sreče, zadovoljstva in 
ustvarjalnosti novem letu 2019. Iskrene če-
stitke ob Dnevu samostojnosti in enotnosti.

Upravni odbor in poverjeniki

Množična udeležba 
V soboto, 15. 12. 2018, so se 
judoisti Judo kluba Komenda 
udeležili tekmovanja Kagami 
Biraki, ki ga je organiziral Judo 
klub Golovec in hkrati obeležil 
40. let delovanja. Na 15. otro-
škem judo turnirju za naj-
mlajše Kagami biraki, e po-
tekal je pod sloganom Judo je 
več kot le šport, je nastopilo 
234 tekmovalcev iz enajstih klubov iz Slovenije in Bosne in Hercegovi-
ne. Uradne otvoritve 15. Kagami birakija in obeležitve 40. obletnice 
delovanja kluba so se udeležili tudi veleposlanik Japonske v Sloveniji 
Nj. Eksc. Masaharu Yoshida, predsednik Judo zveze Slovenije Darko 
Mušič ter podžupan MOL Dejan. Udeležba Judo kluba Komenda ter 
podružnice iz Litije je bila množična, saj je tekmovalo kar 31 naših 
članov. Tekmovalce je obiskal in obdaril tudi dedek Mraz. Skupno so 
Komendčani osvojili 9 zlatih, 9 srebrnih in 13 bronastih kolajn. 

Katarina Kumer

Športno društvo Komenda
Vsem občanom želimo blagoslovljene božične 
praznike, obilo zdravja in sreče v Novem letu

Občankam in občanom Komende želimo 
vesele božične praznike ter srečno in 

zadovoljno novo leto 2019
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Najprej gre opravičilo komendskim balinarjem. V prejšnji številki smo 
objavili napačne podatke. Avgusta 2018 je moška ekipa na turnirju na Bi-
čevju v Ljubljani (nekdanji Slovan ) dosegla odlično 2. mesto. Sklenili so 
tekmovanje v LIGI osmih občin, to je kar 24 ekip, kjer so dosegli s tremi 
ekipami (dve moški in ena ženska ) lepe rezultate. Prvič se je zgodilo, da je 
ena naša moška ekipa v skupini A dosegla drugo mesto, v sestavi Mirko 
Misja, Peter Jakomini, Sašo Jere, Silvo Rajtelič in Tone Zarnik. Druga 
ekipa pa osmo mesto. Ženska ekipa je v skupini B osvojila 5. mesto.

Dan po Miklavžu, 7. decembra, so balinarji organizirali Miklavžev bo-
žično  novoletni turnir. To je bil zadnji turnir v letu 2018. Udeležilo se ga je 
20 članov sekcije balinarji - Društva upokojencev Komenda. Kljub mrazu 
in oblačnemu vremenu so se zbrali kot vedno. Sledil je žreb, kdo bo s kom 
igral. Sodnik Tomaž Hacin je sestavil dvojice in pričeli so s tekmovanjem. 

Za Društvom skakalni komite Gora je še eno 
uspešno leto, ki je potrdilo, da je bila začrtana 
pot pravilna in, da je prihodnost še kako svetla. 
Prireditve so bile uspešne, izvoljeno je bilo novo 
vodstvo, cilji za prihodnost pa so jasno določeni.

Zima je bila tudi letos zaznamovana s skoki. 
Topla januar in februar sta nam jo dobro zagodla in 
skoki so bili prestavljeni na 4. marec. Tekma je 
bila tudi tokrat izpeljana vrhunsko. Gledalci so 
bili številčni in zadovoljni, skakalci od blizu in 
daleč pa v vrhunski formi in dolgi skoki so bili 
neizbežni. Nekaj jih je bilo blizu rekordu, a jim ni 
uspelo in bodo imeli že januarja novo priložnost. 

Gorjanski skakalni komite je komaj dobro za-
ključil z letošnjimi skoki, pa je bilo že treba gleda-
ti v prihodnost.

Prva letošnja novost je novo vodstvo društva. 
Starejši člani so presodili, da je mlada generacija na 
letošnjih skokih uspešno opravila zrelostni izpit, in 
na občnem zboru jim je bilo zaupano vodeno dru-
štva. Mlajši generaciji sta bili zaupani najpomemb-
nejši funkciji. Tako je novi predsednik Društva 
skakalni komite Gora postal Urban Zabret, blagaj-
nik pa Nejc Dobnikar. Izkušnje sta v vodstvo dodala podpredsednik Luka 
Štirn in tajnik Luka Dobnikar. 

Hitro je prišla prva ideja o kmečkih igrah, še hitreje pa od ideje do re-
alizacije. Ekipa je zavihala rokave in se lotila organizacije prve prireditve 
Kmečke igre na Gori. 26 maj je bil določen za pričetek nove tradicije na 
Gori. Člani društva smo hitro krenili v akcijo, ideje o igrah so prihajale 
ena za drugo. Bilo je kar težko določiti, katere se bodo odvijale, ostale pa 
prihraniti za naslednja leta. Šest ekip s petimi tekmovalci se je letos prvič 
borilo za naziv najboljše kmečke ekipe. Fantje in dekleta so se pomerili 
v petih igrah. Kurji futr, Kozmodisk, Vozi miško, Gorjanski vodovod in 
Skok čez plot, so predstavljale borbo, kot je na Gori še ni bilo. 

Tudi poleti nismo pozabili na druženje in rekreacijo. Najprej smo se 
odpravili na pohod na Planino Koren. Ob dobri volji in čudovitih razgle-

SKAKALNI KOMITE GORA S telemarkom sklenili leto
dih v dolino smo lahko dorekli vse prihajajoče cilje, 
predvsem pa dobili obilo novih idej. Ob koncu 
avgusta pa smo se že tradicionalno odpravili na 
vikend izlet. Letos je bil cilj kamp Menina ob Sa-
vinji, kjer smo ob prijetnem druženju lahko dode-
lali še zadnje jesenske projekte, svojo tekmovalnost 
pa izrazili pri paintballu.

Na začetku jeseni pa smo zavihali rokave in se loti 
dela ob skakalnici. Prvi zastavljen projekt je bila cesta 
do skakalnice. Dolgo načrtovani projekt je to jesen le 
prišel na vrsto. Tri delovne sobote in obilo delovne 
vneme je bilo potrebne, da smo naše načrte uspeli 
uresničiti in da bo pot do skakalnice tudi pozimi suha. 
Posebna zahvala pri izvedbi del pa gre TGM Kosirnik 
in Tomažu Piberniku, ki sta nam s svojim stroji in 
prostim časom omogočila izgradnjo ceste. 

Tekmovalci in gledalci sedaj do skakalnice ne 
boste več »gazili« po blatu, ampak se boste lahko 
sprehodili po lepo urejeni cesti in na suhem uživa-
li v gorjanskih skokih. Mladina pa se je lotila še 
enega zahtevnega projekta. Naš snežni top je na-
mreč sedaj že v zaključni fazi modernizacije in bo 
kmalu dobil še svojo prikolico za transport; in ga 

boste zato lahko opazili tudi kje po Komendi.
Leto smo tako končali uspešno, organizirani sta bili dve zelo uspešni 

prireditvi, s Kmečkimi igrami smo vnesli neko novo vsebino in zabavo, 
ki jo bomo zagotovo še nadaljevali tudi v prihodnjih letih. Zaključen je 
bil tudi dolgo načrtovan projekt cesta, da bodo imeli obiskovalci skokov 
še dodaten razlog več, da tudi tokrat podpirajo svoje favorite. Jasno pa 
so zastavljeni tudi cilji za prihodnost. Skakalnica namreč že močno 
kliče po prenovi in povečavi. 

Z mislimi pa smo že osredotočeni na letošnje skoke. 
Tradicionalno 23. tekmovanje v smučarski skokih GORA 2019 je 

načrtovano za nedeljo 27.1.2019.
Do takrat pa upajmo, da nam bo zima naklonjena s snegom in z niz-

kimi temperaturami.   Lep gorjanski pozdrav, DSKG

BALINANJE Miklavžev božično novoletni turnir
Slavili so naslednji pari: 

1. Drago Oblak in Tomaž 
Hacin, 2. Tone Zarnik in 
Peter Jakomini, 3. Andreja 
Rojko in Angelca Hoče-
var,4. Ivan Hafner in Avgust 
Sodnik.

Pokali, v obliki steklenice 
s šampanjcem, so bili pode-
ljeni ob čestitkah in prijateljskem druženju. Sledi zimski počitek igralcev 
in igrišča. Če bo vreme, in bo balinišče dovolj suho, da bodo balinarke 
in balinarji najbrž kaj hitro nazaj na svojih stezah na Podborštu.

Katja Tabernik

V torek, 4.12.2018, je Namiznoteniški klub Komenda v telovadnici 
Osnovne šole Moste pri Komendi za osnovnošolske otroke organiziral 
Miklavžev turnir v namiznem tenisu. Udeležilo se ga je več kot 40 lju-
biteljev namiznega tenisa. Prišli so tudi  iz sosednjih občin Kamnika, 
Mengša, Domžal in iz Trbovelj, največ pa je bilo domačinov. Igrali so v 
treh kategorijah: dečki od prvega do petega razreda, deklice od prvega 
do devetega razreda in dečki od šestega razreda naprej. 

V kategoriji dečki od 2. do 5. razreda sta si tretje mesto razdelila Jaka 
Leskovšek in Tim Mencigar. V zelo izenačeni fi nalni tekmi je največ po-
kazal Nal Bamburač Progar, ki je premagal Luko Zarnika. V kategoriji 

Turnir v namiznem tenisu
deklice od 2. ra-
zreda do 9. razre-
da, sta si tretje 
mesto razdelili 
Hajdi Trebušak in 
Hana Kralj. Zma-
govalka je bila Ni-
na Mihajlovič, ki je premagala Niko Mencigar. V starejši kategoriji sta 
si tretje mesto razdelila Matic Žvelc in Timi Peršin. Prvo mesto je osvoji-
la Lena Potrbin, ki je premagala domačina Roka Klopčiča.    Janez Zore
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NASVETI

Mojca Furlan

POMOČ ŽIVALIM

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

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

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

Leto se izteka
V adventnem času se večina veseli in je v 
pričakovanju svete noči. Kako lepo je po-
stavljati jaslice, krasiti božično drevo, 
družina se zbere ob skupni molitvi, gremo 
morda k polnočnici in tudi miza je polna 
dobrot. 

Med nami pa živi veliko bolnih, osa-
mljenih in trpečih. Le kako se naj nekdo 
veseli, ki sam trpi, na svojo starost ostane 
sam, ker so vsi odšli in nanj pozabili. 
Vzemimo si čas zanje. Posedimo ob njem 
in se pogovorimo z njim. Ostanemo z njim, 
dokler je treba. In ne odidimo, dokler zane-
sljivo ne vemo, da smo ga prepričali, da na 

svetu ni sam. Privoščimo mu košček dobrot in mu tudi tako polepšajmo 
praznične dni. Dobrota bogati tistega, ki da, ki ne pozna ne časa in ne 
kraja, pozna le odprte roke in srce. 

Želim vsem vam vse dobro v letu 2019! 
Predvsem želim mir v duši, zdravja v telesu in ljubezni v srcu.

PES potrebuje stik z ljudmi. Nesrečen 
je, če sameva v mrzli uti na dvorišču 
in stran od ljudi. 

Če res ne gre drugače, naj bodo hiške 
dobro izolirane, imajo naj dva prostora, na-
polnjene s senom, streha naj zaščiti vhod.

Psa sprehajamo takrat, ko ni največje-
ga mraza. Blazinice na tačkah pred mra-
zom in soljo zaščitimo s kremo. Po spre-
hodu mu tačke umijemo. Pozimi je pri 
kužkih največ obolenj zgornjih dihal in 
prebavnih težav zaradi tega, ker psi radi 
jedo sneg in led. Pogoste so poškodbe 

blazinic zaradi snega, ledu, peska in zdrsov. Veliko je tudi vnetij sečil. 
Pes zboli, če so zunaj premalo aktivni in se podhladijo ali če celo plava-
jo. Vnetjem se izogibamo tako, da so psi na sprehodih oblečeni in čim 
bolj aktivni, ko se zadržujejo zunaj - na mrazu.
PTICE: izdelajmo krmilnico za ptice

Dno naj bo veliko vsaj 30 x 40 cm, streha naj sega precej preko zuna-
njih robov dna krmilnice, da zavaruje semena pred padavinami. Na obod 
dna pritrdimo robove, da zadržijo semena. Postavimo jo 2 m od tal v 
bližino drevja, ki bo pticam dajalo občutek varnosti. Iztrebke in odpadna 
semena redno čistimo. Vsako jutro natresemo sončnična semena, proso, 
zdrobimo lešnike in orehe, surove arašide, pripravimo maščobne pogače. 
Pod krmilnico nastavimo sveža jabolka za večje ptice. Ostanki naših 
obrokov niso prava hrana za živali. Ptic, vodnih ptic in rac ne hranimo 
s kruhom. Pozno jeseni ali zgodaj spomladi zasadimo plodonosne gr-
movnice in drevesa. Semena plevela so zimska hrana semenojedih ptic.
DIVJE ŽIVALI potrebujejo mir

Mraz in lakota divje živali izčrpata. Divjadi omogočimo mir, da lahko 

Živali pozimi
počiva in s tem ohrani potrebno energijo za preživetje zime. Psi morajo 
biti na sprehodu na povodcu. Spuščeni psi, ki dirjajo po gozdu, grmovjih 
na obrobjih rek ali travnikih, so zanje smrtna nevarnost. Pogosto jih 
preganjajo ali celo pogrizejo do smrti. V gozdu lahko nastavimo hrano 
in tekočo vodo. Če vidimo ježka, ki se pozimi zbudi, ga nežno zaprimo 
v škatlo z luknjami za zrak, ponudimo vodo in mačjo mokro hrano, 
brikete, kuhan jajček ter pokličimo Zavetišče za divje živali Muto.

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

Pred 2 letoma sem prijateljici posodila 
večji znesek denarja ob gradnji njene 
hiše. Pogodbo sva sestavili sami in v 
njej določili, da mi mora posojilo sku-
paj z obrestmi vrniti do konca avgusta 
2018. Do danes mi še ni nič vrnila. 
Prosila me je, da bi rok vračila podalj-
šali, saj je ostala brez službe. Po eni 
strani bi ji rada ustregla, saj sva prija-
teljici, po drugi me skrbi, da mi ne bo 
nikoli vrnila, saj gre za kar visok zne-
sek. Kako bi dosegla neko varnost za 
mojo terjatev in hkrati ohranila dobre 

odnose s prijateljico? Hvala za odgovor.
Iz vašega vprašanja je moč razbrati, da ste sklenili posojilno pogodbo 

v pisni obliki. Glede na to, da se je rok za vračilo glavnice posojila z 
obrestmi že iztekel, je vračilo posojila že zapadlo v plačilo. Pogodbeni-
ka lahko vsebino pogodbe vedno sporazumno spremenita in pri tem 
upoštevata novo nastale okoliščine. Tudi v vašem primeru lahko ob va-
šem soglasju brez težav skleneta dodatek k pogodbi in se dogovorita za 
nov rok vračila.

Svetujem vam, da se obenem dogovorite tudi za ustanovitev zastavne 
pravice na zgrajeni hiši v zavarovanje vaše terjatve. Bistveno je, da se 
tako ustanovljena zastavna pravica (hipoteka) vknjiži v zemljiško 
knjigo, saj se za pridobitev hipoteke na podlagi pravnega posla 
zahteva vpis v zemljiško knjigo. Od dneva vložitve zemljiškoknji-
žnega predloga je vrstni red za poplačilo vaše terjatve iz obremenje-
ne nepremičnine zavarovan. Vrstni red je zelo pomemben, kadar pride 
do prodaje nepremičnine v izvršilnem oz. stečajnem postopku. Poleg 
tega mora biti vrednost nepremičnine takšna, da bi v primeru njene 
prodaje kupnina zadoščala za poplačilo terjatve.

Vračilo posojila
Kaj bi se zgodilo v primeru, da bi prijateljica kasneje zašla v dolgove 

in bi njeni upniki predlagali izvršbo na nepremičnino, na kateri imate 
tudi vi vknjiženo hipoteko, ki ima najboljši vrstni red? Vaša terjatev bi 
bila poplačana pred terjatvijo upnika, ki je hipoteko pridobil za vami na 
podlagi sklepa o izvršbi in je ta vpisana za vašo hipoteko (njegova hipo-
teka ima slabši vrstni red od vaše). Če vam vaša prijateljica posojenega 
zneska tudi po izteku dodatnega roka določenega z aneksom ne bo vrni-
la, boste lahko sami začeli izvršilni postopek z izvršbo na zastavljeni 
nepremičnini. 

Vaša prijateljica bo kljub vknjiženi hipoteki z nepremičnino lah-
ko prosto razpolagala. Če bi se zgodilo, da vam posojila ne bi vrnila, 
hišo pa bi prodala, boste do svojega poplačila vseeno lahko prišli v 
izvršilnem postopku. Za plačilo terjatve zavarovane s hipoteko na-
mreč jamči vsakokratni lastnik nepremičnine. Tudi v primeru smrti 
vaše prijateljice, bi lahko prišli do poplačila iz te nepremičnine. Za se-
stavo pogodbe o ustanovitvi hipoteke se lahko obrnete na odvetnika ali 
notarja, ki bosta poskrbela tudi za njeno vknjižbo v zemljiško knjigo. 
Verjamem, da bo vaša prijateljica razumela vašo skrb in se bo s skleni-
tvijo dodatka strinjala in bosta tako ohranili dobre odnose. Sicer pa velja 
upoštevati star slovenski pregovor Čisti računi, dobri prijatelji!

Vsem bralcem Aplence želim, da bi bilo v prihajajočem letu v vaših 
medsebojnih razmerjih obilo razumevanja, morebitna nesoglasja pa bi 
rešili hitro in v zadovoljstvo vseh udeležencev.
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zasedla prvo, tretje in peto mesto, pomeni, da z mladino dobro delamo, 
da tekmujemo tudi med seboj in da znamo tudi sodelovati, kar je pokazal 
tudi tabor gasilske mladine na Kolpi, kjer smo se imeli odlično.

24. novembra je PGD Komenda organizirala že 3. tekmovanje v »hi-
trem spajanju sesalnega voda«, ki spada v tekmovanje Gorenjske zimske 
lige. Na tekmovanju je sodelovalo 17 moških ekip in 16 ženskih ekip. 
Sodelovali sta tudi ekipi članic in članov PGD Komenda. Člani PGD 
Komenda so zasedli odlično 4. mesto, članice pa so po dvoletnem pre-
moru osvojile 6. mesto. Mladi gasilci so z pobiranjem vrvi skrbeli, da je 
tekmovanje potekalo nemoteno. Med tekmovanjem smo ob pomoči 
gasilske mladine razprodali manjši srečolov. 

V veselem decembru organiziramo srečanje starejših gasilcev, najstarejše 
obiščemo tudi na domu. Vsa gospodinjstva prejmejo gasilski koledar, ob 
katerem pobiramo prostovoljne prispevke, za katere smo zelo hvaležni.

Tekmovanja v letu 2019 se bodo začela v mesecu februarju z gasil-
skim kvizom, do tedaj pa bo mladina počela marsikaj. Učili se bodo te-
orije, pomagali pri raznosu koledarjev, izvedli občni zbor in še kaj se bo 
našlo. Kot mentorica mladine sem na našo gasilsko mladino zelo pono-
sna, saj vem, da vzgajamo pridne in pametne gasilce, na katere se vedno 
lahko zanesemo. Prav tako me veseli, da so se nam kot mentorji pridru-
žili mladi gasilci, ki bodo nadaljevali z vzgojo mladih gasilcev. 

Mihaela Poglajen

GASILCI

PGD MOSTE Pestro in uspešno
Že na začetku leta smo z mladimi obiskali največji trampolin park v 
Sloveniji Woop. Nato smo se začeli pripravljati na kviz, ki smo se ga 
udeležili v Kamniku. Aprila smo mladino odpeljali na orientacijo v 
Nevlje; tam so bili mladinci drugi, pionirke pa četrte.

Mladinci in pionirke so nas zastopali še na regijskem tekmovanju iz 
orientacije v Pečah pri Moravčah. Maja smo se aktivno pripravljali na 
občinsko tekmovanje v Komendi. Tja smo odpeljali mladince, mladinke 
in pionirje.

Junija smo tekmovali v nogometu, kjer je naša mladina zasedla na-
slednja mesta: PIONIRKE 2. mesto, MLADINKE 3. mesto in MLA-
DINCI 1.mesto.

Osvojili smo skupno prvo mesto v nogometu ter dobili prehodni po-
kal. Ker so bili otroci pridni in so se pridno udeleževali tekmovanj in 
vaj, smo jih tudi letos odpeljali na letovanje v Savudrijo.

Na mojo pobudo smo letos prvič organizirali tabor na Kolpi v okviru 
GZ Komenda. Iz našega društva se je tabora udeležilo 12 otrok s tremi 
mentorji. Zahvaljujem se TGM Kosirnik za donacijo ter društvu, Mateju 
Tancku in fi rmi Klemen Transport za izposojo kombijev.

Septembra smo se udeležili rolanja v Špitaliču, novembra pa smo 
bili na tekmovanju iz namiznega tenisa, kjer smo s pionirkami dobili 
srebrno in bronasto medaljo.

Oktobra je mladina tudi aktivno sodelovala pri selitvi društva v nove 
prostore, za kar se jim dodatno zahvaljujem.

Konec novembra pa smo v našem društvu (prvič v novem gasilskem 
domu) organizirali tekmovanje iz pikada in tudi tu smo bili uspešni, saj 
smo pri mladincih dobili srebrno medaljo in pri pionirkah bronasto.

Zaključek mladinskih gasilskih tekmovanj
V soboto, 24. novembra, se je v novem gasilskem domu PGD Moste 
odvijalo zadnje letošnje tekmovanje za gasilsko mladino GZ Kamnika 
in GZ Komende. V garažah novega gasilskega doma so Mošanski gasil-
ci pripravili tekmovanje, ki je potekalo brez napak. Ločen prostor za 
tekmovanje in klopi z mizami za čakajoče tekmovalce so prispevali k 
dobremu vzdušju. Tekmovanje je bilo še toliko bolj zanimivo, saj je 
odločalo o končni razvrstitvi celoletnih tekmovanj.

Vsa tri društva iz naše gasilske zveze so se v pikadu odlično odrezala, 
saj so osvojila prva tri mesta. Zmagala je PGD Komenda, drugo mesto 
je osvojilo PGD Križ, PGD Moste pa so si tretje mesto delili z PGD 
Kamniška Bistrica. Z medaljami so se iz naše zveze okitili: Timo Kolja 
Globočnik (zlata medalja), Tim Mencigar (bronasta medalja) in Rok 
Kern (zlata medalja) iz PGD Komenda, Hana Kralj (bronasta medalja) 
in Jošt Ciperle (srebrna medalja)  iz PGD Moste in David Gantar (srebr-
na medalja) in Danaja Voldrih Simčič (srebrna medalja) iz PGD Križ. 

Na koncu smo razglasili tudi zmagovalce celoletnih tekmovanj. V letu 
2018 je m Močno je zmagala mladina iz PGD Komenda, drugo mesto je 
osvojila PGD Šmarca, tretje mesto so osvojili PGD Moste in na petem 
mestu je PGD Križ. Dejstvo, da so vsa tri naša društva od 16 društev 

nadaljevanje na naslednji strani
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GASILCI

V novem gasilskem domu v Mostah je bil 4. decembra, po ogledu novega gasilskega doma mo-
šanskih gasilcev, pozdravil jih je tudi predsednik Roman Kosirnik, sestanek osmih gasilskih zvez 
- Šmartno pri Litiji, Litija, Moravče, Domžale, Mengeš, Kamnik, Komenda in Lukovica. S 
predsednikom Regije Ljubljana III tovarišem Slavkom Jalovcem so govorili o regijskem tekmo-
vanju, fi nančnem načrtu, delu z mladimi, s starejšimi gasilkami in gasilci. Sprejeli so tudi Pravil-
nik o novem regijskem odlikovanju I., II., in III. stopnje, ki jih bodo v zvezah prvič podeljevali 
na rednih skupščinah. Ob predsedniku Gasilske zveze Komenda tovarišu Jožefu Sušniku in po-
veljniku Janezu Hladetu se je srečanja s 24 predstavniki udeležil tudi tajnik zveze, gasilec in župan 
Občine Komenda Stanislav Poglajen.                 - A. Ž. 

Sestanek Regije Ljubljana III

Ker smo bili celo leto zelo pridni in delavni, kar se je poznalo tudi na 
rezultatih tekmovanj, smo v skupnem seštevku točk osvojili odlično 
tretje mesto od 16 društev GZ Komenda in GZ Kamnika.  Za zaslužen 
trud smo otroke nagradili v sredo, 12. 12. 2018. Peljali smo jih v Woop 
trampolin park in pogostili s picami.

Za to, da smo lahko vadili in dosegli dobre rezultate, gre posebna 
zahvala mentorjem in vodstvu društva ter tudi staršem, ki so nam zau-
pali in omogočili, da so otroci hodili na vaje in na tekmovanja. Predvsem 
pa velja zahvala mladim gasilcem, ki imajo voljo in veselje do druženja 
in tekmovanj.  

Sprejemamo tudi vpise novih članov za novo tekmovalno sezono. 

Več informacij starši dobite na info@pgd-moste.si in 01/834-11-59. 
Članstvo v društvu je brezplačno in možno za otroke, starejše od vključ-
no 6. leta dalje.

Mentor Tadej Poje
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Vesel božič 
in Srečno novo leto 

2019

Delovni čas: 
ponedeljek:  13–19
torek:  po dogovoru
sreda:  13–19
četrtek:  8–12
petek:   10–19
sobota:  po dogovoru

Frizerka Jerneja vas pričakuje v stavbi zdravstvene ambulante. Lahko 
se naročite po telefonu.

Sem strokovnjakinja za moško striženje • žensko barvanje, striženje, 
fen, likanje • otroško striženje • slavnostne pričeske ...

Uporabljam tudi OLAPLEX, ki obnavlja poškodovane lase in je prime-
ren za vse vrste las. Ne vsebuje sulfatov, silikonov, aldehidov, ni testiran 
na živalih.

Blagoslovljen božič in srečno novo leto 2019 Blagoslovljen božič in srečno novo leto 2019 

Frizerski salon  Jerneja
Jerneja Šter s.p.
Glavarjeva 61a, 1218 Komenda

Jerneja 031 603 054

Vsem Vsem 
voznikom voznikom 

želimo srečno želimo srečno 
vožnjo vožnjo 

v letu 2019!v letu 2019!
Hvala za zaupanje!

Boštjan Marn s.p.
Glavarjeva cesta 70, 1218 Komenda • GSM 041 293 625

avtomehanika.marn@gmail.com

Odlikujejo 
nas kakovost 

in delovne 
izkušnje.

• servisiramo avtoklime
• menjamo in centriramo gume
• servisiramo in popravljamo avtomobile VW, Audi, 

Seat in Škoda
• pogodbeno sodelujemo s kleparjem in ličarjem
• pogodbeno sodelujemo z zavarovalnicama Adriatic 

in Triglav
• vgrajujemo originalne rezervne dele, po dogovoru 

pa tudi rezervne dele s poreklom v Evropski uniji 
in z enako garancijo

• preizkušamo zavore na lastnih zavornih valjih
• merimo in nastavljamo izpušne pline
• pripravimo vam vozilo za tehnični pregled in ga 

na vašo željo tudi opravimo
• Imamo certifi kat za predelavo osebnih 

avtomobilov na avtoplin
• servisiramo in popravljamo osebne avtomobile in 

kombinirana vozila
• opravimo vam tehnični pregled
• nudimo nadomestno vozilo

ČESTITKE
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DRUŠTVA

V Komendi se v zadnjem desetletju veliko in množično ukvarjamo s 
športi in tudi kolesarstvo je postalo zelo popularno. Pozno spomladi 
kolesarski klub Bexel in KD Rog organizirata v okviru občinskega 
praznika cestno kolesarsko dirko za občinski pokal kot za državno 
prvenstvo. Športno društvo Suhadole pa pozno jeseni organiziramo 
tradicionalno odprto občinsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu, ki 
je bilo letos že 22. zapored. Dolžina proge je 4,5km in že 22 let ista.

V suhem vremenu, primernih jesenskih temperaturah se je na štartu 
zbralo veliko število tekmovalcev. Res moramo priznati, da je to vaška 
tekma s startom v središču Suhadol in je pot speljana po gozdni cesti do 
znamenitih Mlinčkov pri Mrzlem studencu in po gozdnih poteh, tehnič-
ni del proge, nazaj do cilja. Kot rečeno, se je zbralo 59 tekmovalce. 
Dirka je že poznana tudi po rivalstvu med cestnimi in gorskimi kolesar-
ji, kot rivalstvu treh kolesarskih klubov KD Rog, Calcit bike team in 
Energije bike. 

Vsako leto se udeležijo tekmovanja zveneča imena in to iz domačih 
krajev, ki so v kolesarstvu uspeli zmagati na domačih dirkah in dirkah 
svetovnega formata. Letos se je udeležil dirke Aljoša Martinjaš, občinski 
prvak v cestnem kolesarstvu, kot tudi Tadej Pogačar, ki je zmagal zna-
menito dirko Tour de I´Avenir. To je dirka pri mlajših kolesarjih »do 
U23«  in velja kot znamenita dirka Tour de France. Seveda se dirke 
udeležijo tudi rekreativni kolesarji in občani občine Komenda ter pome-
rijo moči s tekmovalci. Najbolj pa smo veseli najmlajših kolesarjev, ki 

Na Mlaki v Komendi, v prostorih nekdanje lončarske trgovine, nastaja 
z 200 kvadratnimi metri ena večjih plezalnih sten v ljubljansko-kranj-
skem območju, ki bo predstavljala novo, večje in sodobnejše plezalno 
središče. Načrte za gradnjo smo začeli snovati že v lanskem letu, letos 
pa smo člani športno-plezalnega odseka PD Komenda pričeli tudi z in-
tenzivnimi deli. V plezalni projekt smo vložili veliko lastnih sredstev, 
truda in energije, hvaležni pa smo tudi podpori našega društva in vsem 
dosedanjim in bodočim donatorjem. Nova in privlačnejša stena nam bo 
omogočila privabiti trenutno najšibkejši segment plezalcev - starejše 
osnovnošolce, srednješolce in študente. Ponovno bo lahko zaživela tudi 
rekreacija za odrasle. 

Z namenom, da bo gradnja plezalne stene dokončana v celoti in po 
planu, pa se na vas obračamo s prošnjo po donaciji. Z vsakim vašim 
prispevkom bodo mladi plezalci bližje plezanju v novem plezalnem 
središču. Hkrati pa boste prispevali tudi k medgeneracijskemu druženju, 

Poleg intenzivne gradnje nove plezalne stene, si člani ŠPO Komenda 
še dalje prizadevamo vzdrževati naše družinske plezalne izlete, ki 
nam vedno znova dajejo zagon in energijo za naprej. V novembru 
smo obiskali dokaj mlado in majhno, a zato toliko bolj prijetno pleza-
lišče Pod Škalo pri Hrastniku. Plezalo in družilo se nas je kar 13 
plezalnih izzivov željnih odraslih, 11 igrivih otrok in 1 zvedav pes, 
seveda pa smo si po plezanju ponovno vsi zaslužili tudi sveže pečene 
dobrote z žara. 

22. Mlinčki race v Suhadolah

pridejo nabirat prve tekmovalne izkušnje s svojimi starši in starimi 
starši. Prav babice in dedki so najboljši in strastni navijači. 

Absolutni občinski prvak v gorskem kolesarstvu za leto 2018 je 
Tadej Pogačar.

Na koncu se moram zahvaliti članom društva, da zmoremo organizi-
rati brezhibno super gorsko kolesarsko dirko, kjer se kalijo bodoči naj-
mlajši nadobudneži in si nabirajo dragocene izkušnje. Zahvaljujem se 
tudi našim sponzorjem Tesarstvo Krovstvo Štebe, Burgox - kmetija 
Burger in Nektar Natura, ki so prispevali majice in praktične nagrade.

Franci Groznik

Plezamo. Pomagajte nam!
Bližamo se odprtju nove plezalne stene v Komendi

saj pri nas plezajo tako mladi kot starejši rekreativci.
Plezamo! Trudimo se. Zelo Vam bomo hvaležni, če se odločite, da 

nam pomagate in Vaše cenjene prispevke nakažete na SI56 0231 2005 
0478 906, s pripisom DONACIJA ZA plezalno središče Komenda.

O nas lahko izveste več na naši FB strani ( https://www.facebook.
com/stenca.kom) ali uradni strani PD Komenda (www.pd-komenda.si) 
pod zavihkom športnoplezalni odsek. 

Lahko nas tudi kontaktirate in z veseljem Vam bomo predstavili naš 
projekt.

Kontakt: 
Marko Pogačar, načelnik ŠPO Komenda 
tel: 031 217 513, 
e-naslov: spokomenda@gmail.com 

Ko bo nova stena dokončana, vas bomo osebno povabili, da si jo pride-
te ogledati, obenem pa vas vabimo, da začnete tudi sami spoznavati 
čudoviti svet športnega plezanja.

Plezalni pozdrav!
ŠPO Komenda

Družinski plezalni izlet v plezališče Pod Škalo
O nas lahko izveste več na naši 

FB strani ( https://www.facebook.
com/stenca.kom) ali uradni strani 
PD Komenda (www.pd-komenda.
si) pod zavihkom športnoplezalni 
odsek. 

Plezalni pozdrav!
ŠPO Komenda
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ZANIMIVOSTI

Decembra se v Vrtcu Mehurčki veliko dogaja. Vsi, ki vsakodnevno biva-
mo v vrtcu, se pripravljamo na praznične dni. Prostore skupaj okrasimo, 
da nam pričarajo praznično vzdušje. Izdelujemo voščilnice, okraske in 
ostale izdelke. Pečemo piškote, da lahko z njimi pogostimo starše, bratce, 
sestrice, dedke, babice, ki jih povabimo na skupno druženje. Program 
vrtca je v mesecu decembru pester, saj si ogledamo različne predstave, 
priredimo novoletni ples, beremo najlepše pravljice, ustvarjamo,… Naj-
starejši otroci tudi prespijo v vrtcu, kar je za njih prav posebno doživetje. 

Otroci pa so prav posebej nestrpno čakali sredo, 12. decembra, ko 
smo v poznih popoldanskih urah pripravili praznični sejem, na katerem 
nas je obiskal tudi Božiček. Pevski zbor enote Moste je zapel nekaj pe-
smi, ki so priklicale Božička. Prav za vsakega otroka je prinesel darilce. 

V Vrtcu Mehurčki praznično

Starši, dedki, babice in ostali pa smo lahko za prostovoljni prispevek 
(namenjen Skladu Vrtca Mehurčki) izbirali med najrazličnejšimi, de-
cembrskemu času primernimi izdelki, narejenimi izpod spretnih prstov 
vrtčevskih otrok in vzgojiteljev. 

Bili smo tudi dobrodelni. V sodelovanju z Ustanovo Petra Pavla Glavar-
ja smo zbirali igrače in hrano z dolgim rokom uporabe, kar bo namenjeno 
socialno ogroženim družinam oziroma posameznikom iz naše občine. 

Vsem, ki ste s svojimi prispevki na sejmu ali v dobrodelni akciji polep-
šali praznike drugim, se zaposleni Vrtca Mehurčki najlepše zahvaljujemo.

Na Hipodromu Konjeniškega kluba Komenda so bile 1. decembra 2018 tra-
dicionalne kasaške dirke, po njih pa Veselo Miklavževnje. Na obeh priredi-
tvah, na dirka in na obdarovanju Miklavža je bilo kar lepo število gledalcev.

Dirke so se začel ob 12.30. Na petih dirkah se je merilo 29 kasačev s 
konji. Pokrovitelji letošnjih kasaških dirk so bili SUIP d.d., ITRO d.o.o. 
CZD Kmečki glas, Sejem Komenda in Petre d.o.o.

Že dopoldne je bila na prireditvenem prostoru Kmečka tržnica z go-
stinsko ponudbo. Na programu je bila tudi izdelava okraskov v sodelo-
vanju z animatorji Mravljišča Komenda. Prišli so starši z otroki in bilo 
jih ni malo. Vsi so dobili lepa darila, ki so jih omogočili donatorji: TGM 
Kosirnik, Marinko in prijatelji, Mizarstvo Lužar, Tesarstvo Štebe, 

Veselo Miklavževanje in kasaške dirke
Stanko Grgič, MIX d.o.o., Ješe 
M, Jakšič Center, EL-TT, Kri-
stjan Hacin, Lunca AV, Bolus, 

Ferjuc Cvetka, Planinski dom, UNI 
BIRO, Blišč d.o.o. Komenda in TO-
MA prireditve, Boštjan Zadravec.

Konjeniški klub Komenda zadnja 
leta priprav tri redne kasaške dirke, 
eno kasaško prireditev z Miklavževa-
njem in dva sejma. 

Psi slišijo bistveno višje frekvence: ljudje slišimo zvoke do 20.000 
Hz, psi pa do 65.000 Hz. Tako psi slišijo zvoke, ki so štirikrat bolj 
oddaljeni, ljudje najmočnejše zvoke slišimo do kilometra in pol 
daleč, pes pa isti zvok zasliši, ko je oddaljen do šest kilometrov.

Tako si skrbniki niti predstavljati ne moremo, kakšna vojna se med 
prazniki za našega psa odvija zunaj. Strah zaradi pokanja bo pri našem 
psu zagotovo nekoliko manjši, če bomo njihovi skrbniki med poka-
njem ostali povsem mirni. Marsikateri kuža bo sam ugotovil, da poka-
nje ne povzroča nikakršnih posledic in bo zato strah izgubil. Strah brez 
podlage je za vsak organizem huda obremenitev in zmanjšuje kakovost 
življenja tako psu, kot seveda tudi njegovim skrbnikom. Strah pred 
petardami je težko povsem odpraviti.

Problem nastane še zlasti v primerih, ko je naš kuža že imel slabe 
izkušnje in se ob vsakem pokanju trese, sope, se slini in je prestrašen 

Naš pes in petarde še dolgo po tem, ko neha pokati. Navadno se mu zmanjša tek, na pro-
stem pa ima rep vedno potisnjen globoko pod trebuh. Nekateri psi se 
ob poku tako prestrašijo, da v paniki zbežijo.

 
Poskrbimo med prazniki za svojega psa kot najbolj znamo: 
- psa, ki živi zunaj v pesjaku, sprejmimo v dom (veža, hodnik, zaprt 

prostor), 
- sprehajajmo ga sredi dneva, ko je 

pokanja najmanj,
- sprehajajmo ga na povodcu, da nam 

ob poku ne pobegne, 
- psa ne puščajmo samega doma, če 

ima hude napade strahu,
- posvetujte se z veterinarjem. 
Vir: www.pesmojprijatelj.si
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S ŠOLSKIH KLOPI 
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

16. 11. smo imeli tradicionalni slovenski 
zajtrk. Takrat jemo kruh, maslo, med, mleko in 
jabolko. Takšen zajtrk imamo zato, ker so se 
leta 2011 čebelarji odločili, da bi ljudje morali 
bolj ceniti čebele, med in druga slovenska živi-
la. Pri našem zajtrku so bili vsi izdelki domači. 
Jabolka so bila z bližnjih jablan, mleko in ma-
slo iz bližnje mlekarne, kruh iz domače peči in 
med od domačih čebelarjev.

Mija Brojan, 4. c

OBISK LONČARJEVEGA MUZEJA
V četrtek, 22. 11., smo bili v Lončarjevem 

muzeju na Podborštu. Gospod Lončar nam je 
razkazal veliko starih predmetov: star klavir, 
računalnik, stroje, ima pa še veliko motorjev in 
ključev. Videli smo mizo s smerokazi, pokale, 
medalje in rogove. Ima veliko starih strojev, 
šivalne stroje in zelo ostre žage. Bilo je zelo 
zanimivo. Gospod nam je naročil, da če imamo 
doma kakšno staro stvar, naj je ne vržemo 
stran, ampak mu jo prinesemo.

Manca Ravnikar, 3. č

ŠOLA V MOSTAH BOGATEJŠA ZA TALNE 
IGRE

V mesecu novembru so učitelji šolske ho-
dnike obogatili s talnimi igrami. Igre popestrijo 

sam pouk, saj so oblikovane tako, da so name-
njene spoznavanju in utrjevanju učne snovi 
tako pri matematiki kot tudi pri slovenščini. 
Pri uporabi teh iger se učenci tudi razgibajo, 
saj so zasnovane tako miselno kot tudi gibalno. 
Učenci so novo podobo hodnikov sprejeli z 
navdušenjem, igre pa samoiniciativno upora-
bljajo tudi med odmori. 

Učitelji 1. razredov

TEHNIŠKI DAN V PRVEM RAZREDU 
Učenci prvih razredov so imeli konec me-

seca novembra tehniški dan z naslovom Po-
lepšajmo praznične dni. Izdelovali so voščil-
nice in praznično dekoracijo za razrede in 
šolo. V spodnjih vrsticah lahko preberete, kaj 
so o dnevu povedali nekateri učenci 1. b ra-
zreda. 

Leon: Najbolj mi je bilo všeč, ko smo delali 
snežinke iz papirja.

Jaka: Danes sem iz papirja naredil svojo 
snežinko.

Mija, Alina, Ela: Všeč mi je bilo, ko smo 
delali rokavičke za voščilnico.

Dora: Všeč mi je bilo, ko smo delali voščil-
nice.

Nik: Všeč mi je bilo, ko smo delali rokavičke 
in škorenjčke.

Iris: Zelo mi je bilo všeč, ko sem delala 
smrečico tako, da sem tiskala.

Filip: Všeč mi je bilo, ko sem na tehniškem 
dnevu med ustvarjanjem lahko poslušal pesem 
Michaela Jacksona.

V Kulturnem domu Franca Bernika smo si v 
okviru fi lmske vzgoje ogledali fi lm Rdeči pes 
Modri. Učenci 4. č so o fi lmu razmišljali tako-
le:
Na začetku sem se začudil, zakaj oče sinu ni 
hotel kupiti psa, sam pa ga je imel in ga je zelo 
pogrešal. Prav tako nisem razumel, zakaj je bil 
duh tako jezen, saj se mu je Mick opravičil in 
mu vrnil kamne. Na koncu fi lma sem bil žalo-
sten in sem se tudi zjokal, ker je moral Mick 
zapustiti psa. Film mi je bil zelo všeč.

Oskar Cigoj

Rdeči pes Modri mi je bil zelo všeč, ker je bil 
tak, kot fi lm mora biti: strašen, smešen, napet 
in žalosten. To je bil eden najboljših fi lmov, 
kar sem jih kdaj gledal.

Vitja Rebec

Zelo sem se zabaval ob prizoru, ko je pes ska-
kal za spodnjicami in modrcem. Tudi jaz bi se 
na Mickovem mestu zelo ustrašil, če bi v votli-
ni ugasnil ogenj. Če bi se moral ločiti od svoje-
ga kužka, bi bil zelo žalosten.

Blaž Misja

Nisem si predstavljala, da bo tak fi lm. Zelo 
sem se prestrašila, ko je udarila strela. Smešno 
je bilo, ko se je Mick igral skrivalnice z gumi-
jasto račko, ki jo je Modri potem našel.

Lara Novak

Najbolj mi je bilo všeč, ko sta otroka na koncu 

fi lma dobila psa. Zelo sem bila presenečena, 
ko je nastal požar in je poginil konj. Smejala 
sem se, ko je Modri pojedel perilo.

Ita Martinjaš

OKRASILI SMO ŠOLO
Šestošolci smo imeli tehniški in kulturni 

dan, ko smo v različnih delavnicah lepšali šolo. 
Najbolj mi je bila všeč likovna delavnica, ko 
sem s sošolkama obešala izdelke: snežake, 
lučke, ptičke. Hkrati smo izdelovali pentlje iz 
papirja in snežinke iz stiropora. Večini fantov 
je bila najbolj všeč izdelava papirja. Najprej 
smo v vodi zmleli časopis, da je nastala neka-
kšna kaša, ki smo jo precedili in poravnali. 
Nato smo to prestavili na podlogo in močno 
poteptali. Na kuharski delavnici smo pekli ro-
gljičke in jih nesli tudi učiteljici, ki jih je bila 
zelo zelo vesela. 

Nina Osredkar, 6. a

KIT NA PLAŽI
Osmošolci in devetošolci smo si ogledali 

gledališko predstavo Kit na plaži. Po ogledu so 
strnili nekaj vtisov. 

Predstava je govorila o drugačnosti – nismo 
si enaki in druge moramo sprejemati in spošto-
vati. 

Aldin Majetič

Predstavi bi dala en velik plus: bila je zanimi-
va, odlična, žalostna in na trenutke smešna. V 
njej je bilo ogromno čustev. 

Sara Lipovšek

Ker je imela Nika »drugačnega« brata (imel je 
downov sindrom), je bila »drugačna« tudi ona 
in njena družina. Nika se je pred drugimi brata 
sramovala, dokler ga niso sprejeli zaradi nje-
gove prisrčnosti, iskrenosti in neposrednosti. 

Jerca Kepic

Najbolj se me je dotaknil prizor, ko je Igor 
vsem povedal, da jih ima rad, in jih objel, saj je 
mislil resno, in je to naredil z velikim veseljem, 
srečo in ljubeznijo. 

Alex Kešpert

Odnosi v Nikini družini niso bili dobri, saj po 
mojem mnenju starši Igorja niso nikoli dobro 
sprejeli, Niko pa so kar naprej silili v neke de-
javnosti. 

Lara Cigoj

Všeč mi je bilo, ko se je Igor postavil za svojo 
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sestro in je Nika ugotovila, da ni tako hudo 
imeti »drugačnega« brata. 

Tina Petkovšek

ANGLEŠKI VIKEND
V petek in soboto, 9. in 10. 11., je na naši 

šoli potekal angleški vikend. To je bil vikend, 
v katerem smo spoznali kar nekaj angleško 
govorečih gostov ter njihove zanimive zgodbe. 
V petek nas je najprej obiskala gospa iz ameri-
ške ambasade v Ljubljani, ki je po duši popo-
tnica. Povedala nam je vse o Havajih, kjer je 
živela tri leta in je dodobra spoznala tamkajšnje 
življenje. Nato se nam je predstavil gospod z 
Mauriciusa, ki je trenutno učitelj računalništva 
v tujem jeziku na ljubljanski Vegovi gimnaziji, 

za njim pa še študentka iz naše južne sosede, ki 
nam je bolj podrobno opisala evropski projekt 
Erasmus+. Na koncu nam je stari prijatelj ene 
izmed učiteljic iz Škotske povedal eno najbolj 
neverjetnih življenjskih zgodb. Po koncu 
predstavitev smo predavatelje še intervjuvali. 
Ko smo zaključili s tem, smo se šli učenci med 
seboj še razne igre in šele čez nekaj ur smo se 
uspeli umiriti in na olajšanje učiteljic končno 
zaspati. 

V soboto smo imeli najprej dolgo predava-
nje o internetni varnosti. V angleščini nam je 
predavala Slovenka, ki je zelo cenjena na ra-
čunalniškem področju. Po krajšem odmoru pa 
sta k nam prišla še Bam-Bam in njegova 
skrbnica ameriške narodnosti. Bam-Bam je 
pes vodnik, ki pa je bil nekoč tekmovalni pes. 

V lovljenju frizbija je pred leti postal svetovni 
prvak, sedaj pa s svojo skrbnico delata v 
zdravstvu, in sicer v domu z ljudmi s posebni-
mi potrebami.

Čisto na koncu pa so nam učenci naše šole, 
ki so se udeležili enotedenskega izleta v Lon-
don, pripravili predstavitev tega tedna. Pred 
odhodom smo se še posladkali z angleškimi 
dobrotami in s pravim angleškim čajem. 

Ta angleški vikend je bil velik uspeh, saj je 
res vse dogajanje potekalo v angleščini in mi-
sliva, da je res bilo poučno prav za vsakogar, ki 
se ga je udeležil, saj je lahko pridobil znanje na 
mnogih področjih. Upava, da se bo ta program 
tudi v prihodnosti še izvajal, tako kot se sedaj 
že kar nekaj let.

Nina in Eva Mikelj, 9. b

nadaljevanje sprejšnje strani

Kdo in kaj smo skavti?
Letos bomo v Aplenci vsak mesec predstavili 

enega izmed elementov, specifi čnega za vsako 
vejo (starostno skupino), ki so del naše metode 
ali nam pomagajo pri izvajanju le-te.

Eden izmed pomembnih elementov naše 
najstarejše veje, popotnikov in popotnic, je 
služenje. Služimo lahko na različne načine, na 
izbiro vplivajo različni dejavniki (osebna pri-
čakovanja in talenti, potrebe okolice). Služenje 
je usmerjeno v korist drugim, poleg tega pa je 
izredno pomembno za osebno rast popotnikov 
in popotnic. Razlikujemo med služenjem, ki 
traja daljše časovno obdobje, in med dobrim 
delom, pri katerem gre bolj za enkratno ponu-

Džunglski kotiček

jeno pomoč. V služenju se 
kaže čut za odgovornost 
do potreb ljudi okrog nas 
in lahko poteka tako zno-
traj skavtov (služenje v 
mlajših vejah, pomoč vo-
diteljem, pomoč pri pri-
pravi projektov, skrb za 
skavtsko opremo …) kot 
izven njih (obiski v do-
movih za ostarele, učna pomoč, animatorstvo, 
pomoč v centru za brezdomce …).

Ana Kepic, Sončna koala

Dogajalo se je – venčki 
Advent je sedaj v polnem teku in 

kmalu bomo prižgali že 3. svečko. Izde-
lovanja adventnih venčkov smo se skavti 
lotili v soboto, 24. novembra. Zgodaj 
zjutraj smo se zbrali in preko različnih 
iger odkrili pomen adventa. Nato smo se 
lotili dela ter po skupinah začeli z izdelo-
vanjem. Rezultat našega dela je bilo kar 
60 venčkov. Na koncu jih je gospod žu-
pnik še blagoslovil in pripravljeni so bili 
za prodajo.

Zala Erent, Igriva žabca

S ŠOLSKIH KLOPI, SKAVTI
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SPV, KRONIKA

Vsaka tretja prometna nesreča se zgodi zaradi vožnje pod vplivom alko-
hola. Od teh, vsako tretjo povzroči mladostnik. In 22 let je povprečna 
starost, ko zaradi prometne nesreče mladi pristanejo na vozičku. Starš, 
ki se sredi noči odpravi po svojega otroka na nočno zabavo, je skrben 
heroj, ki se zaveda nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola ali drog. 
Pazite nase in na svoje bližnje, saj ceste ne bodo! 

vozim.si/heroji
Zavod VOZIM

Hitrost
Podatki o prehitrih voznikih na naših cestah so še vedno zaskr-

bljujoči. V letu 2017 je življenje izgubilo kar 46 ljudi zaradi nepri-
lagojene hitrosti, to je skoraj vsaka druga smrtna žrtev na naših 
cestah.

Med vozniki in potniki osebnih avtomobilov so najbolj ogroženi in 
najbolj ogrožajo mladi med 18. in 24. letom ter starejši od 50 let. Pogo-
sto so žrtve prometnih nesreč z vozili tudi ranljivejši udeleženci v pro-
metu, predvsem pešci in kolesarji.

Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so:
- hitrost,
- neupoštevanje prednosti,
- nepravilna stran in smer vožnje,
- neustrezna varnostna razdalja,
- vožnja pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih 

snovi.

Upoštevanje cestno-prometnih pravil, prometne signalizacije, razmer 

Vedno vozim, vendar ne hodim

na cesti, predvsem pa strpnost in sodelovanje med udeleženci v prometu 
lahko preprečijo marsikatero nesrečo. 

Preberite in upoštevajte
Zavedati se moramo, da lahko že samo 10 km/h nad omejitvijo hitro-

sti (50 km/h) pomeni, da se naša pot ustavljanja podaljša kar za 12 m, 
kar pa je lahko znotraj naselja usodno. Zato je za doseganje večje var-
nosti v cestnem prometu pomembno, da znotraj naselij in na regionalnih 
cestah znižamo povprečne hitrosti. Z znižanjem povprečnih hitrosti za 
samo 1 km/h bi znotraj naselja število prometnih nesreč padlo za 4 %, 
izven naselja pa za 2 % (rezultati tujih raziskav).

Na to, da je počasneje tudi zares varneje, kaže tudi podatek, da je 
verjetnost smrti pešca ob trku pri hitrosti 50 km/h kar 85-odstotna, pri 
hitrosti 30 km/h pa se verjetnost, da bo pešec zaradi trka umrl, zmanjša 
na manj kot 10 odstotkov.

Hitrost je ključen dejavnik tveganja za najbolj ranljive skupine 
udeležencev (pešce, kolesarje, starejše in otroke), pomembna pa je 
tudi pri teži posledic voznikov in potnikov v vozilih.

Na avtocestah je hitrost pogosto povezana tudi s prekratko varnostno 
razdaljo med vozili.

Agencija za varnost prometa

Vsem občankam in občanom želimo 
varno hojo, srečno vožnjo,  
predvsem pa strpnosti v prometu, 

SPV Komenda

Ko smo pred meseci pogrebci stali na ploščadi 
pred poslovilnim objektom, smo opazovali od 
časa že načete betonske plošče. Eden od sogo-
vornikov je zatrdil, da so plošče dolgo kljubo-
vale vremenskim razmeram, saj je bil objekt 
zgrajen pred tridesetimi leti. Ker sem bil pri 35 
letih za ta projekt predsednik gradbenega od-
bora, sem seveda pritrdil ugotovitvi in jo čez 
nekaj tednov preveril v dokumentaciji, osebni 
arhivi izgradnje mrliških vežic.

Komendčani so si že celo desetletje načrtovali 
izgradnjo mrliških vežic in zato izgradnjo vključi-
li v program krajevnega samoprispevka za leto 
1981 in 1986. Krajevna skupnost je imela za pro-
storsko umestitev 6 variant. Prevladovali sta mo-
žnosti izgradnje pri parkirišču v smeri Klanec in 

Kronika Komende (1) 
pod obstoječim pokopališčem. Zavod za spome-
niško varstvo je vztrajal na lokaciji pod pokopali-
ščem in krajevni veljaki so se morali z njihovim, 
strokovno utemeljenim predlogom, strinjati. 

Arhitekt Andrej Mlakar je mrliške veže arhi-
tekturno vključil v kulturno in zgodovinsko 
območje sakralnih objektov, knjižnice Petra 
Pavla Glavarja in njegove hiralnice. Krajevne 
skupnosti Komenda, Moste in Križ so odkupile 
Grkmanovo stavbo in zemljišče pod pokopali-
ščem in tako zagotovile zadosten prostor za 
žarno pokopališče v nadaljevanju obstoječega 
pokopališča in za poslovilni objekt z primerno 
ploščadjo. V marcu leta 1988 je bilo pridoblje-
no gradbeno dovoljenje za pripravljalna dela, 
aprila pa gradbeno dovoljenje za postavitev 

objekta in ureditev žarnega pokopališča. Izva-
jalec del je bil Graditelj Kamnik, ki je zgradbo 
dogradil v petih mesecih, zazelenitev, zasaditev 
grmovnic pa je opravil Arboretum Volčji potok. 
V septembru je bil izveden tehnični pregled, 
zatem pa so bile mrliške veže dane v uporabo.

Celotna investicija (brez nakupa zemljišč) je 
znašala 290 milijonov din (v 1989 je bil kon-
vertibilni dinar v razmerju z nemško marko 
1:7), od tega: izgradnja objektov 250 milijonov 
din; postavitev žarnih grobov 18 milijonov din 
in notranja oprema (pohištvo, zavese, podsta-
vek za krsto, žaro, ozvočenje), zazelenitev ce-
lotnega območja 20 milijonov din. 

dr. Stane Zarnik
(Prihodnjič naprej)

Črna kronika ima svojo pot. Ne ozira se na 
vesele, vroče, mrzle, deževne dni ... Ima sa-
mo črne dneve. Zato tudi je Črna Kronika. 
Ampak, če že ima takšno ime, ima tudi svoje 
mesto tam, običajno proti zadnjemu delu 
medija, ki se mu reče časopis.

VLOMI in TATVINE
Zadnjič smo imeli na Komendskem vlom ali 
tatvino na vsake tri dni. Tam v glavnem mestu 
imajo menda tri na dan. Pri nas pa smo tokrat 
zabeležili eno na deset dni. 16. in 30. novem-
bra je šlo za poskus vloma v Žejah in v Ko-
mendi. Da je vse vedno v glavi pa si bo zapo-
mnil tisti, ki je prepustil na bankomatu v 
Mostah denar drugemu, ker ga je sam pozabil 
vzeti.

December predvsem kot (ne)veseli
DOGODKI
Da nesreča ne pozna počitka, potrjujejo tri de-
lovne nesreče (14., 15.,in 22. 11.) v Žejah, 19. 
11 pa v Nasovčah.

KRŠITVE
Ja, takole je, dragi občani in občanke. Še teden 
imate čas, da se še letos pobotate po nedavnih 
»špetirih«. Ne veste kje in kdaj? Bilo je 6. 11. 
v družini v Komendi, 16. 11. na parkirišču v 
Mostah, 25. 11. v lokalu v Žejah, 29. 11. med 
sosedi v okolici Komende. 

In še tista rjavo-zelena sumljiva snov; sedaj 
(22. 11.) so jo našli na Mlaki. Kaže, da se na 
Komendskem rada zadržuje.

PROMET
Včasih smo rekli:Gora ni nora, nor je tisti - ki se 
ne zna obnašati na cesti. Bilo je 2. 11. v Žejah 
(materialna škoda), 4. 11. v Mostah (ustrašil se je 
in pobegnil) 12. 11. na cesti Moste -Brnik (samo 
pleh), 21. 11. na cesti proti Mengšu 600 metrov 
pred Vrtnim centrom (pa je ušel), v noči z 22. na 
23. 11. v PC je nekdo podrl drog javne razsve-
tljave (ni poročila, če je bil drog razsvetljen), 28. 
11. pa se je nekdo »na trdo« spogledoval s kravo 
in nazadnje še 30. 11. v obrtni coni Potok 
BUUUUM (na srečo samo škoda na materialu).

Toliko za letos. Želim vam dovolj prostora v 
glavi, kjer je vse; tudi sreča (v nesreči). Pa naj 
vam sveti prihodnje leto samo Svetla Kronika.

- aže
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Aplenca - Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda 
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Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 2150 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno.

Aplenca - Glasilo občine Komenda, Leto 28., številka 1 bo izšla (predvidoma) 25. januarja 2019. Gradivo za objavo oddajte do vključno 
četrtka, 10. januarja 2019. Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.
gok@komenda.si. Informacije tudi na GSM 031 638 699.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Odšli so…

Ko v jutranji rosi se zbudim, 
si moja prva misel Ti!

V SPOMIN

HELENI 

LENČKI BERGANT

Spoštovanje vsem, ki ohranjate večen spomin na našo preljubo Hele-
no!

Pogrešamo te.
Anže, Bojan, Luka, Patrik, Urška, Žan 

Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina, 
ko ostaja  v srcu tiha,
skrita bolečina

V   S P O M I N
 

MARJANI KRANJEC
roj. KRIŽMAN

(11. 1. 1970) - (15.12. 1994)

Z žalostjo v srcih se spominjamo,da te že štiriindvajset let ni več med 
nami.

Hvala vsem, ki ohranjate lep spomin nanjo.
Vsi njeni. 

Mlaka pri Komendi, december 2018

Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala, da prideš ti.
In sedla bo na rožna tla 
in jokala, ker te ni.

 

ZAHVALA

V 87. letu nas je zapustil

MAKS LAP
Pušavčov Maksl iz Komende

 Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,  so-
delavcem in znancem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot, nam 
izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, za maše in za druge namene.

Še posebej se zahvaljujemo stricu Jožetu za ganljive besede slovesa 
in lepo opravljen pogrebni obred.

 Hvala vsem, ki ste nam pomagali v težkih trenutkih.
Vsi njegovi.

Razum pravi,
da je odrešitev.
Srce pa ne razume
in boli.

Z A H V A L A 

v 64. letu nas je mnogo prezgodaj za-
pustil naš dragi mož, oče, dedi, brat, 
stric, tast in bratranec

JANEZ VIDMAR 
Kovačev iz Suhadol pri Komendi

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sošolcem, sode-
lavcem STOL Kamnik, prijateljem in znancem, ki ste ga pospremili 
na zadnji poti, nam pa v težkih trenutkih izrazov sožalja stali ob 
strani. Hvala za podarjene sveče, cvetje in sv. maše.

Hvala g. župniku Zdravku Žagarju za lep pogrebni obred. Hvala 
Pogrebni službi Jerič in pevcem. 

Zahvala pa vsej ekipi KC Ljubljana, Bolnišnici Idrija in Domu 
starejših Črni vrh nad Idrijo.

Hvala Klubom starodobnih vozil. Hvala g. Janezu Golouhu iz 
Kluba Fičo Velenje za poslovilni govor ob grobu!

Ohranimo ga v lepem spominu!
Družina Vidmar

Maks Lap, Komenda, Glavarjeva cesta 42, star 88 let.



Aplenca Glasilo občine Komenda 12/2018

25

PRAZNIK

Predjed - Skutin namaz s čebulo in bučnim oljem - domači polbeli 
kruh
Goveja juha z rezanci
Silvestrska ribja pojedina
Priloga- blitva s krompirjem 
Solata- radičeva solata z jabolki
Vino
Sladica- palačinke

SKUTIN NAMAZ
 Nepasirano skuto prelijemo z veliko bučnega olja, solimo, in dobro 

umešamo z zelo drobno, na kockice narezano svežo čebulo. Za bolj pi-
san izgled in poln okus uporabimo eno belo in eno rdečo čebulo. Postre-
žemo v skupni skodelici, tako da si jedci sami nalagajo- namažejo na 
kruh.

GOVEJA JUHA
 se vedno dobro poda, posebno v mrzlih zimskih dneh. Rezance smo 

si pripravili že kak teden prej. Kot dodatek damo v skupno skodelico 
drobno nasekljan svež peteršilj in tudi zelo drobno nasekljan česen. To 
si vsak sam z žličko doda na krožnik vroče juhe.

PEČENA ŠKARPENA S KROMPIRJEM 
Krompir olupimo in narežemo na rezine. Če je lep, zdrav in čist, ga 

ne olupimo. V njem zadržimo veliko zdravih vitaminov. Začinimo ga z 
na drobno nasekljano čebulo in mediteranskimi začimbami. Ne smemo 
pozabiti tudi na rožmarin in žajblove lističe. Vse skupaj dobro premeša-
mo z mešanico olivnega in sončničnega olja. Krompir pečemo pri viso-
ki temperaturi vsaj (200 – 220stopinj C) približno 20 do 30 minut. Nato 
v sredino dovolj velikega pekača položimo očiščeno in nasoljeno ribo, 
ki smo jo tudi pokapali z olivnim oljem. Vse to naprej skupaj pečemo na 
zmerni temperaturi in večkrat polijemo z njenim lastnim sokom. Malo 
pred koncem peke ribo in krompir zalijemo s pol decilitra suhega belega 
vina. Tako pečemo še kakšnih 10 minut. Pečeno ribo previdno preložimo 
na topel krožnik, ji odstranimo kosti, prelijemo jo s sokom od peke, 
obložimo s pečenim krompirjem, s krhlji limone in tako postrežemo.

Na enak način lahko pripravimo tudi grdobino - morskega vraga, ki je 
tudi priljubljena, zelo okusna riba za sladokusce. 

PRILOGA: BLITVA S KROMPIRJEM
 Potrebujemo pol kg oprane in očiščene sveže blitve, krompir (jaz 

štejem na vsakega člana po en krompir- odvisno kakšne jedce 
pričakujemo), grobo morsko sol, česen in grobo mlet poper.

Blitvo narežemo na trakce, jo damo v lonec s slano vodo, 
dodamo na večje kosce olupljen in narezan krompir. Vode 
mora biti toliko, da vse skupaj lepo prekrije. Kuhamo v pokri-
ti kozici toliko časa, da je krompir mehak. Odvečno vodo 
odlijemo. Na vročem oljčnem olju kratko popražimo nase-
kljan česen, le toliko, da zadiši. Dodamo k blitvi s krompirjem 
in grobo razkosamo. Po okusu lahko še dodamo olivno olje.

SOLATA
K ribi naj bo tudi solata malo drugačna - osvežilna in lah-

ka.
Otrebimo na poljubno velike lističe dve glavici radiča. 

Predlagam eno rdečo, drugo zeleno ali pisano zlato-zeleno. 
Prav je, da lističe vsake solate ločimo od sredinskega dela, 
vsak list očistimo propadlih delov- gnilobe in vse skupaj te-
meljito operemo. Vsaj v treh svežih vodah sobne temperature. 
Če je solata že precej ovenela, dodamo v zadnjo vodo eno 
žlico sladkorja in v njej solato namakamo vsaj pol ure. Lepo 
se bo osvežila. Nikakor pa otrebljene solate ne namakamo v 
vodi cele ure, ker tako se iz listov izpere preveč vitaminov. 
Naše telo jih pozimi še kako potrebuje.

PRAZNIKI Pripravimo družinsko kosilo
Lotimo se priprave drugih sestavin. Očistimo in na drobne lističe na-

režemo dve čebuli, jabolka pa narežemo na kocke. Po želji jih olupimo, 
ni pa nujno, če imajo še lepo zdravo kožico.

Pripravimo si polivko iz ene žlice olivnega olja, tri žlice domačega 
jabolčnega kisa, ena čajna žlička medu, sesekljan svež peteršilj, žlička 
gorčice in solimo po okusu. V skledo- najlepše je steklena - nadevamo 
odcejen radič, narezano čebulo in vse zmešano z jabolki. Čez to enako-
merno prelijemo polivko. Namesto kisa lahko uporabimo limonin sok.

VINO
Suhi sovinjon, ki nam bo s svojo prijetno kislino in svežino odličen 

pripomoček za zbujanje poželenja po novih jedeh. Belo vino mora po-
čakati v hladilniku. Jaz pa, kot vedno, prisegam na rdeča oziroma črna 
vina. Predlagam kabernet-sovignon. Tudi vrč domačega čaja ne bo od-
več.

Orehova potica je v vsakem primeru že pečena in čaka vesele jed-
ce.

SLADICA
Mi pa tokrat pripravimo sladico malo drugače. Palačinke z gozdnimi 

sadeži in vročo čokolado.
Maso za palačinke pripravimo vsaj uro pred pečenjem. Z mešalnikom 

dobro umešamo sestavine (vsaj 10 minut mešanja). Potrebujemo: 1 l 
mleka, 3 – 4 jajca ( Če bomo naredili iz beljakov trd sneg, bodo palačin-
ke še bolj puhaste), cca 35 dkg bele presejane moke, ( lahko je tudi bolj 
zdrava pirina ali polbela moka). Ščepec soli, limonina lupinica, 3 žlice 
sončničnega olja, noževa konica pecilnega praška, 1 vrečka vanilij 
sladkorja.

Palačinke pečemo na ustrezno veliki ponvi na olju ali maslu.
Letos je bila bera borovnic in domačih robidnic bogata. Iz zmrzoval-

nika vzamemo sadje in ga dobro pregrejemo z dodanim sladkorjem po 
okusu. Če je ogreto sadje preveč vodeno, mu dodamo kakšno žlico 
pšeničnega zdroba ali ovsenih kosmičev. Še tople palačinke obložimo s 
toplim sadjem, zložimo na četrtne kroge in tri serviramo na vsak kro-
žnik. Drobno pokapljamo ali naredimo črte iz tople čokolade. Pustimo 
naši domišljiji prosto pot. Kdor je spreten, lahko naredi tudi čokoladne 
smeškote ali napiše 2 0 1 9. 

Nazdravili bomo z dobrim vinom, otroke pa razveselimo s sadnim 
brezalkoholnim šampanjcem, in si vsi skupaj zaželeli SREČNE, ZDRA-
VE, PRIJATELJSTVA POLNE PRAZNIKE. In tako vse leto naprej. 

Enako Vam želim tudi Katja Tabernik

Letos sem naredila adventni venček iz testa za medenjake, okrasila z orehi in be-
ljakovim snegom ter ga položila na desko iz oljke.
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II. ČLANSKA LIGA ZAHOD - Tekmovanje 
je bilo v Komendi v dvorani Prostovoljnega 
gasilskega društva Komenda v dveh vikendih 
od 10. 11. 2018, do 25. 11. 2018. Nastopilo je 
osem ekip, ki so odigrale 7 kol, tempo igranja 
90 minut plus 30 sekund za potezo. Liga se je 
igrala na šestih deskah.

Prepričljivo je zmagala ekipa ŠD POSOČJE 
13 meč točk in 35 šahovskih točk; za ekipo je 
igral tudi velemojster Jure Škoberne. 2. mesto 
je osvojila ekipa ŠD MATRIKA STARI TRG 
OB KOLPI 11 meč točk in 26,5 šahovskih 
točk, 3. mesto je osvojila ekipa ŠK LJUBLJA-
NA 10 meč točk in 27 šahovskih točk.

Najboljši posamezniki po deskah so bili: 1. 
deska: Jure Škoberne (ŠD Posočje), Matjaž 
Brezovar (ŠK Dolenjske Toplice), Anje Širaj 
(ŠD Vrhnika). 2. deska: Bojan Peršl (ŠK 
Ljubljana), Emil Luzar (ŠK Dolenjske Topli-

Šahovske novice
ce), Dušan B arič (ŠD Matrika Stari trg ob 
Kolpi). 3. deska: Ozren Biti (ŠD Posočje), 
Simon Trussevich (ŠK Ljubljana), Uroš Kobe 
(ŠD Matrika Stari trg ob Kolpi). 4. deska: 
Bogdan Podlesnik (ŠD Posočje), Anže Novak 
(ŠK Komenda), Mark Žmavc (ŠK Ljubljana). 
5. deska: Danijel Beletič (ŠD Posočje), Slav-
ko Bedič (ŠD Matrika Stari trg ob Kolpi), Ro-
man Janko (ŠK Dolenjske Toplice). 6. deska: 
Jovica Dančulovič (ŠD Matrika Stari trg ob 
Kolpi), Aleks Jeršič (ŠK Ljubljana), Damjan 
Gorše (ŠK Dolenjske Toplice). Najboljša re-
zerva: Borut Bajec (ŠK Trzin), Niko Brgan 
(ŠD Matrika Stari trg ob Kolpi), Vid Topolovec 
(ŠK Ljubljana).

Uspešno je nastopila pomlajena ekipa ŠK 
Komenda, ki je osvojila 6. mesto. Za ekipo so 
igrali: Igor Juhant, Nejc Kralj, Novica Nova-
kovič, Anže Novak, Jernej Zidar, Teo Cimper-
man, Jure Žličar, Pavle Đokić, Martin Perme.

19. OSREDNJA SLOVENSKA LIGA 
Tekmovanje z gostovanji je bilo ob četrtkih od 
13. 9. 2018 do 15. 11. 2018. Liga je potekala v 
dveh skupinah, kjer je nastopilo 18 ekip, igrale 
so 9 kol, tempo igranja 90 minut plus 30 se-
kund na igralca. Igralo se je na štirih deskah.

SUPER LIGA - Nastopilo je sedem ekip. 
Zmagala je ekipa ŠS BOR DOB 18,5 točk. 2. 
mesto je osvojila ekipa ŠK KOMENDA PO-
POTNIK 14 točk, 3. mesto je osvojila ekipa 
KLINIČNI CENTER 11 točk. Za ekipo ŠK 
Komenda Popotnik so igrali: Blaž Debevec, 
Jan Gantar, Tilen Lučovnik, Igor Juhant, Klara 
Vidmar, Katarina Mazzini, Jernej Zidar. Naj-
boljši igralci po posameznih deskah: 1. deska 
Boštjan Jeran (ŠS Bor Dob), 2. deska Bernard 
Perič (ŠS Bor Dob), 3. deska Tilen Lučovnik 
(ŠK Komenda Popotnik), 4. deska Boris Skok 

(ŠS Bor Dob), rezerva Jernej Zidar (ŠK Ko-
menda Popotnik).

I. LIGA - Nastopilo je 11 ekip. Zmagala je 
ekipa ŠD VRHNIKA 25,5 točk. 2. mesto je 
osvojila ekipa ŠD MENGEŠ – TRZIN 1 25 
točk, 3. mesto je osvojila ekipa ŠD DOMŽA-
LE TAJFUN 22,5 točk. Ekipa ŠK Komenda 
Pogi je osvojila 11. mesto, za ekipo so igrali: 
Erlend More, Teo Cimperman, Metod Perme, 
Inti Maček, Ajda Lapanje. Najboljši igralci po 
posameznih deskah: 1. deska Piotr Timagin 
(ŠD Mengeš – Trzin 2), 2. deska Tomo Sedlar 
(ŠD Mengeš – Trzin 1), 3. deska Denis Marin-
šek (ŠD Vrhnika), 4. deska Vesna Mihelič (ŠD 
Mengeš – Trzin 2), rezerva Dušan Borštnar 
(ŠD Domžale Tajfun).

ZAKLJUČNI TURNIR LIGE - Nastopilo 
je 15 ekip. Igrali so v četrtek, 22. 11. 2018, v 
dvorani Prostovoljnega gasilskega društva 
Komenda. Igralo se je 5 kol, tempo 15 minut 
na igralca. Zmagala je ekipa ŠS BOR DOB 16 
točk. 2. mesto je osvojila ekipa ŠK KOMEN-
DA POPOTNIK 14 točk, 3. mesto je osvojila 
ekipa ŠD TRZIN BUSCOTRADE 1 13 točk. 
Za ekipo ŠK Komenda Popotnik so igrali: Jan 
Gantar, Blaž Debevec, Tilen Lučovnik, Jernej 
Zidar. Ekipa ŠK Komenda Pogi je osvojila 14. 

Zaključni turnir OSL 2018

Zaključni turnir OSL 2018-ekipa ŠS Bor Dob 

3. turnir mladih 2018-zmagovalci Samo Bob-
nar, Leon Škerbec, Matic Lavrenčič

Področno OŠ PC Domžale 2018 - Inti Maček

II. članska liga zahod 2018 - zmagovalci ŠD 
Posočje

II. članska liga zahod 2018-ekipa ŠK Komen-
da

Področno OŠ PC Domžale 2018 - Martin 
Perme

Področno OŠ PC Domžale 2018 - zmagovalke 
do 12 let Jerneja Grošelj, Inti Maček, Živa 
Rupar

Področno OŠ PC Domžale 2018 - zmagovalci 
Tilen Tisaj, Martin Perme, Maks Volčanšek
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ŠAH, DOGAJANJA

9. turnir najmlajših 2018 - zmagovalci Bine 
Markošek, Matic Lavrenčič, Teo Cimperman

9. turnir najmlajših 2018 - najboljši po letnikih

9. turnir najmlajših 2018 - najboljše deklice 
Anja Beber, Sofi ja Timagina, Inti Maček

mesto, za ekipo so igrali: Novica Novakovič, 
Teo Cimperman, Inti Maček.

POSAMEZNO PRVENSTVO OSNOV-
NIH ŠOLA PODROČNEGA CENTRA 
DOMŽALE na Rodici v torek, 4. 12. 2018. V 
konkurenci dečkov do 12 let je prepričljivo 
zmagal Martin Perme – brez poraza, Stanko 
Perme je osvojil 10. mesto. V konkurenci de-
klic do 12 let je prepričljivo zmagala Inti Ma-
ček – brez poraza.

3. TURNIR MLADIH 2018/2019 v Lju-
bljani na Osnovni šoli Poljane v petek, 23. 11. 

2018. Zmagala je Leon Škrbec (OŠ Anton 
Globočnik, ŠK Postojna), sledita: Samo Bob-
nar (OŠ Cvetke Golar, ŠS TZ Prevodi dvojka) 
in Matic Lavrenčič (OŠ Kolezija, ŠK Ljublja-
na). Osvojili smo: 5. mesto Martin Perme, 8. 
mesto Teo Cimperman, 15. mesto Jure Žličar, 
16. mesto Jaka Tavčar, 17. mesto Inti Maček, 
18. mesto Simon Premk, 19. mesto Pavle Đo-
kić, 24. mesto Urban Prevc, 29. mesto Stanko 
Perme, 38. mesto Ajda Lapanje. 

9. TURNIR NAJMLAJŠIH 2018 v osnov-
ni šoli Prežihov Voranc v Ljubljani, v torek, 
27. 11. 2018. Zmagal je Matic Lavrenčič (OŠ 

Kolezija, ŠK Ljubljana), sledita 2. mesto Bine 
Markošek (OŠ Nove Jarše, ŠK Komenda) in 
Teo Cimperman (OŠ Nove Jarše, ŠK Komen-
da). Osvojili smo še: 4. mesto Pavle Đokić, 
10. mesto Inti Maček, 13. mesto Urban Prevc, 
17. mesto Stanko Perme, 36. mesto Lojze 
Perme.

CIKEL SLOVENSKIH ŽELEZNIC v 
Ljubljani 1. 12. 2018. Osvojili smo: 22. mesto 
Boris Skok, 44. mesto Gosto Novakovič, 60. 
mesto Novica Novakovič, 81. mesto Albin 
Štrajhar, 84. mesto Simon Premk.

Franc POGLAJEN

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
December 2018 NA PREŽI

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

leto čim bolj bogato s ČEBELAMI.

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

V toplih prostorih Teniškega kluba na Podborštu so se 13. decembra 
zbrali »metalci« malih puščic na prvenstvu posameznikov. Med tekmo-
valci je bilo 7 članov (in tudi »komendski  pripravniki«) Društva upoko-
jencev Komenda.

Veh 10 tekmovalcev je najprej nekaj časa metalo za ogrevanje. Potem se 
je začelo zares. Tekmovanje je potekalo pod strogim nadzorom vodje Al-
fonza Hrovata. Prvi trije tekmovalci so prejeli pokale: 1. Marjan Urh (3074 
točk), 2. Drago Žinič (2876 točk), 3. Alfonz Hrovat (2471 točk). Sledili so 
še Omerzu, Darko Crnkovič, Stojkovič, Gusti Sodnik in Ivan Hafner.

Čestitke vsem tekmovalcem. Treningi v pikadu so ob ponedeljkih in četrt-
kih po 17. uri v brunarici Teniškega kluba. Pridružite se!     Katja Tabernik

DU KOMENDA Prvenstvo v pikadu

Aplenca se smeje
   V lekarni
Starejša živahna gospa stopi v lekarno in začne spraševati: 
»Dober dan, gospod, imate aspirine?«
»Imamo!«
»Kaj pa antirevmatike?«
»Imamo, gospa?«
»Viagro imate?«
»Da, gospa, samo na recept!«
»Kaj pa gel za hemeroide?«
»Seveda, imamo!«
»Uspavala?«
»Tudi, a le na recept!«
»Pa morda kaj za boljši spomin?«
»Da, vse imamo gospa!«
»Plenic za inkotinenco pa nimate?«
»Imamo gospa, vse imamo! Kaj bi pravzaprav radi?« 
»Veste, po novem letu se poročim z Jožetom, ki jih ima že 
skoraj devetdeset, pa sva želela vedeti, če lahko kar pri 
vas odpreva knjigo daril za mladoporočence.«  
 
Zgodovinski fi lm
»Živjo, deda! Kaj gledaš?«
»Zgodovinski fi lm!«
»Čakaj, deda, to je vendar porno fi lm?!«
»Zame je zgodovinski!«

SMEH JE POLOVICA ZDRAVJA; druga polovica pa so tablete.
Zato vam želimo: Naj bo čim več smeha; da bo čim manj tablet.

ČEBELA - Poznano je, 
da je tisti, ki ima veliko 
znancev in med njimi 
prijateljev, bogat. Med 
bogatimi, bi rekel, je tudi 
občina Komenda. Ima 
namreč veliko društev in 
klubov. In zaradi številnih 
društev in klubov ter 
uspehov njihovih članic 
in članov je danes tudi poznana doma in v svetu. Predzadnjo decem-
brsko nedeljo pa so spet potrdili svoje komendsko ime Orientacisti. 
Postali so tretji v Sloveniji, ki so odprli svojo orientacijsko progo. Pri 
Planinskem domu na Podborštu jo je z županom Poglajnom in s ča-
stnim članom Orientacijske zveze Slovenije Sedejem odprla pod-
predsednica komendskega kluba Irena Hacin Kölner. Priletela pa je 
tudi decembrska ČEBELA.

OSAT - Tokrat nam je po-
slala slike nenavadnega 
razdejanja pri pomožnem 
nogometnem igrišču v Ko-
mendi bralka Aplence. 
Zgrožena nad pogledom je 
predlagala, da storilcem in 
čistilcem tega razdejanja 
podelimo OSAT, ki naj jih 
zbode, da nikdar več ne bodo pomislili na takšno početje. Se strinja-
mo gospa ...... Rubrika je anonimna, slike pa so dovolj zgovorne.  

ČEBELA za december 2018

OSAT za december 2018
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V SRCIH SE NAŠIH NAJV SRCIH SE NAŠIH NAJ
RADOST RAZLIVA,RADOST RAZLIVA,
SVETU ZAVLADASVETU ZAVLADA

DOBROTE NAJ MOČ. DOBROTE NAJ MOČ. 

Vsem cenjenim občankam in občanom ob Vsem cenjenim občankam in občanom ob 
prihajajočih Božičnih praznikih in v prihajajočih Božičnih praznikih in v 
Novem letu 2019 želi miru, sreče, zdravja, Novem letu 2019 želi miru, sreče, zdravja, 
blagostanja in tihega zadovoljstvablagostanja in tihega zadovoljstva

Krajevni odbor Krajevni odbor 
RK Moste. RK Moste. 

V SRCIH SE NAŠIH NAJV SRCIH SE NAŠIH NAJ
RADOST RAZLIVA,RADOST RAZLIVA,
SVETU ZAVLADASVETU ZAVLADA

DOBROTE NAJ MOČ. DOBROTE NAJ MOČ. 
Prostovoljno Gasilsko društvo 
Križ želi vsem občanom vesele 
božične praznike ter srečno, 
zdravo in uspešno novo leto 
2019. Zahvaljujemo se za vso 
pomoč in podporo, ki ste nam 
jo namenili v preteklem letu.

Kriški gasilci

Krajevni odbor Rdečega križa Komenda 
in Križ vsem občankam in občanom ob-
čine Komenda želi vesele in mirne bo-
žično novoletne praznike. V letu 2019 
pa veliko sreče in zdravja.

STREHA SODNIK d.o.o.STREHA SODNIK d.o.o.
Gmajnica 7A, KomendaGmajnica 7A, Komenda  

Vesele božične in novoletne praznike Vesele božične in novoletne praznike 

ter srečno 2019 Vam želi kolektiv ter srečno 2019 Vam želi kolektiv 

STREHA SODNIK, d.o.o.STREHA SODNIK, d.o.o.

ČESTITKE

Društvo psorijatikov Slovenije 
Podružnica Ljubljana   

Vsem občanom želimo blagoslovljene božične prazni-
ke, obilo zdravja in sreče v Novem letu

Les je kot kruh za najlepši dom.
Lep, vesel božič in Srečno leto 2019

Tesarstvo - krovstvo
Igor Štebe s.p.

Žeje pri Komendi 12 c
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NAPOVEDNIK
dogajanj decembra 2018 in januarja 2019

Dobrodelni novoletni 
koncert

NUŠKA DRAŠČEK
Mladinski PZ OŠ Komenda Moste

Kulturni dom Komenda
19. januar 2019 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

Na god sv. Štefana, 26. decembra 2018, bo na Križu sedemindvajse-
ti 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

KULTURNA PRIREDITEV
PROSLAVA ob Dnevu samostojnosti in enotnosti v sredo, 26. de-
cembra 2018, ob 16. uri v Kulturnem domu v Komendi.
SKUPNO SILVESTROVANJE v Benediktu 31. decembra 2018. Od-
hod avtobusa ob 16.30 iz Komende.
POHODNIKI - DU Komenda in DU Kamnik vabita 3. 1. 2019 na po-
hod od jaslic do jaslic na Šentursko goro. Dobimo se 3. 1. 2019 ob 9. uri 
pred Planinskim domom Komenda. Vodja pohodov Janko Burnik, tel.: 
031 635 811.
KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK
V torek, 8. januarja 2019, ob 19. uri, v dvorani knjižnice v Kamniku
ENAJSTA ŠOLA O ANTIKI: Noriško železo, ki je ohranjalo Rimski 
imperij Verena Perko bo pripovedovala o cesarju Marku Avrelu in Gale-
nu, največjem antičnem zdravniku, Breda Podbrežnik Vukmir pa bo 
povedala latvijsko pravljico Srajca srečnega človeka.
V sredo, 16. januarja 2019, ob 19. uri, v dvorani knjižnice v Kamniku
Potopisno predavanje: Zgodbe iz planinskega dnevnika. Predava: Izi-
dor Furjan
V torek, 22. januarja 2019, ob 19. uri v dvorani knjižnice v Kamniku
Predstavitev knjige Roka Kralja: Ekonomija delitve
V sredo, 30. januarja 2019, ob 19. uri v knjižnici Komenda (jedilnica 
OŠ Komenda). Potopisno predavanje: Oče in sin z vlakom od Reteč do 
Šanghaja. Predava: Jure Omejc
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
POHODNIŠKA SEKCIJA - 19. januarja se bomo ob 8.30 odpravili od 
Lončarske zadruge na Mlaki proti Tunjicam. Vodja izleta Janko Burnik 
PIKADO SEKCIJA bo začela z igranjem takoj po novem letu po obi-
čajnem urniku v prostorih Teniškega kluba Komenda. Vodja Alfonz 
Hrovat - telefon: 031 327 170
SKUPAJ SE IMAMO FLETNO - 26. 1. 2019 v Kulturnem domu v 
Komendi.
ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA- Vadba vsak ponedeljek in četrtek 
od 7.30 – 8.00 pri Lovskem domu na Križu. Vodja vadbe je Pavla Košir 
051 233 305.
Pridružite se aktivnostim Društva upokojencev Komenda.
TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
JASLICE - Po odprtju Jaslic 21. decembra na Koželjevi domačiji 
na Gori se za ogled dogovorite tudi kasneje
KOLINE - 11. januarja 2019 na Koželjevi domačiji na Gori
Občni zbor TD - 18. 1. 2019

SKAKALNI KOMITE GORA
Društvo skakalni komite Gora prireja že 23. tradicionalne Skoke 
na Gori 2019. Prireditev bo v nedeljo, 27. 1. 2019. ob 13.30 na 
skakalnici na Gori. Več na www.goraskoki.com 
Lepo vabljeni. 

DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda / 031 379 891 / mravljisce@gmail.
com / www.mravljisce.com
ČIRE ČARE za najmlajše – Vsako soboto, od 10.00 do 12.00, v 
Mravljišču potekajo raznovrstne ustvarjalne delavnice za otroke od 4 do 
10 let. 
5. januar 2019 - KOLEDAR; stopili smo v novo leto, zato si bomo v 
ta namen izdelali koledar, da ne bomo pozabili, kdaj se začnejo počitni-
ce, kdaj imata mami in očka rojstni dan,….
12. januar 2019 MALO PO ITALJANSKO, kaj je značilno za našo 
sosednjo državo, vsi poznamo špagete in pizze, kaj pa še??? 
19. januar 2019 VESOLJE; pogovarjali se bomo o vesolju in kaj se v 
njem vse dogaja, nato pa si bomo izdelali prave rakete in vesoljske 
ladje.

26. januar 2019 POZNAŠ NA URO, učili se bomo koliko je ura, da pa 
se ne bomo preveč lovili, si bomo izdelali vsak svojo uro
PETKOVE KUHARIJE za osnovnošolce 
V petek 1. februarja 2019 pričnemo z novo sezono »Petkovih kuha-
rij«, ki bo potekala vsak petek od 18. do 20. ure. Otroci od 8 do 12 let 
ustvarjajo v kuharski delavnici, ki poteka v Mravljišču. Obvezne so 
predhodne prijave do zapolnitve mest na mravljisce@gmail.com, 
dodatne informacije na 031/379 891.
LOKOSTRELSTVO – za otroke, mladino in odrasle, vsak četrtek v 
športni dvorani. Vabljeni otroci in odrasli.
Otroci od 17.00 do 18.30
Odrasli od 18.30 do 20.00
Več informacij o dogajanju v Mravljišču najdete na naši spletni strani 
www.mravljisce.com, lahko pa nam pišete na mravljisce@gmail.com

NAPOVEDNIK
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MediaDom, Tehnična trgovina
Ljubljanska cesta 3/c, 1241 Kamnik
Tel.: (01) 839 47 97; 059 055 597; e-pošta: info@mediadom.si. 
www.mediadom.si/

Se spomnimo, takrat, ko smo kupovali televizor, računalnik, pametni 
telefon, gospodinjski aparat,...  Ja, takrat smo bili v trgovini MediaDom,  
v Tehnični trgovini v Kamniku. Seveda, pri poznanem Miru Gojdini, ki 
je že lep čas komendske (občina) gore list. 

Še vedno, če kupujete takšno ali drugačno tehnično »robo«, potem je 
prva, ki se spomnimo nanjo, MediaDom. In še vedno velja, če prodajajo 
tudi na obroke: Vprašajte!  

Tudi tokrat, ob koncu leta, KRIŽANKA. Pa lepe božične praznike 
vam želijo in Srečno, zdravo leto 2019 ter Čestitke za Dan samostojnosti 
in enotnosti.

MediaDom
Nagrade
1. do 3. nagrada - Knjiga VELIKA ŠOLA KUHANJA (GORENJE)

4. do 8. nagrada - KOŠ ZA PERILO (ELECTROLUX)
9. nagrada - MAJICA BEKO

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 10. januarja 
2019. Na kuverto ali po e-mei lu napišite ime, priimek, naslov in Nagra-
dna križanka. Ostala pravila Nagradne križanke v glasilu Aplenca so 
objavljena na spletni strani Občine Komenda.
 Seznam nagrajencev Nagradne križanke PLANET DOGODKOV v 
Aplenci Glasilu občine Komenda, številka  11 /2018:

1. nagrada  - dve vstopnici za ogled predstave Mama Mia- ALBERT 
JERAJ, Suhadole 38 B, 1218 Komenda
2. nagrada – dve vstopnici za ogled predstave Mama Mia - EVA PRO-
ŠEK RAZPOTNIK, Tesovnikova 45, 1000 Ljubljana
3. nagrada – dve vstopnici za ogled predstave Mama Mia-  VINKO 
PLEVEL, Križ 27, 1218 Komenda
Čestitamo. Nagrajenci lahko nagrade na podlagi tega potrdila in oseb-
nega dokumenta uveljavijov  Kulturnem hramu  Ignacija Boršnika v 
Cerkljah na Gorenjskem. Predstava bo 14. 2. 2019 ob 19.30.
Upravljavec vaših osebnih podatkov je Občina Komenda, Zajčeva cesta 
23, 1218 Komenda. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri 
upravljavcu je Jerneja Merva, Dataoffi  cer d.o.o., varstvopodatkov@ko-
menda.si. Vaše osebne podatke obdelujemo zaradi izvedbe žrebanja ter iz-
ročitve nagrade. Obdelujemo zgolj vaše posredovane kontaktne podatke.
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Moste pri Komendi

Po adventni imamo tudi razstavo božično-
novoletnih aranžmajev, pestro izbiro božičnih 

zvezd iz lastne proizvodnje.Lepe, doživete 
Lepe, doživete 

božične praznike in 

božične praznike in 

SREČNO 2019! 
SREČNO 2019! 

TGM KOSIRNIK, ROMAN KOSIRNIK S.P.
Moste 1B, 1218 Komenda

info@tgm-kosirnik.si
www.tgm-kosirnik.si

Nudimo vam: 
izdelavo kanalizacijskih hišnih priključkov, rušenje objektov, asfaltiranje, 
tlakovanje, urejanje dvorišč in cestišč (izkopi, priprava terena), prevoze s 

kamionom (razsuti tovor) ter prevoze strojev. 

Nudimo tudi opravljanje zimske službe. 

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO 2019 
vam želi kolektiv TGM KOSIRNIK, Roman Kosirnik s.p.

.PP.K S P

Aplenca ČESTITKE



DOSTAVA HRANE PIZZE IZ KRUŠNE PEČI, MALICE, KOSILA,
JEDI Z ŽARA, JEDI PO NAROČILU

040 602 902
08 205 12 71

PIZZE IZ KRUŠNE PEČI
MALICE – KOSILA
POROKE – OBLETNICE
PRAZNOVANJA – PIKNIKI

Podboršt pri Komendi 7g, 1218 Komenda Telefon: 08 205 12 71 GSM: 040 602 902

www.planinskidomkomenda.si

SREČNO SREČNO 

2019!2019!


