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ANDREJ ŽALAR

Komenda je res bogata Občina. Včasih 
celo pomislim, da smo tako bogati, da že 
zato mislimo, da moramo zaradi pregovora 
o bogastvu Iskati dlake v jajcu.

Pa je tako lepo, če smo lahko dobrodelni 
in Glavarjevo domoljubni. 

Ko je lani v evropskem letu kulturne de-
diščine in ob 80-letnici izgradnje kulturnega 
doma v Komendi Ustanova Petra Pavla 
Glavarja nadvse slovesno obogatila oba 
dogodka s kar dvema koncertoma Prifarskih 
muzikantov tistega 20. januarja in tako po-
udarila narodovo svetinjo slovenstva s pe-
smijo in besedo, tudi tokrat 19. januarja letos 

ob posvečenem delovanju Ustanove, na kakršnega bi bila ponosna vsaka 
slovenska občina, ni bilo nič drugače. Polna dvorana je bila spet najlep-
ša zahvala in čestitka spoštljivemu domoljubnemu zanosu s poudarjeno 
pomočjo pomoči potrebnim. 

Ne le, da delovanje Ustanove Petra Pavla Glavarja s sedanjim predse-
dnikom uprave Štefanom Petkovškom potrjuje, nadaljuje in nadgrajuje 
poslanstvo začetnice dr. Marte Ciraj in takratnih njenih sodelavcev ob 
ustanovitvi, Ustanova ostaja še kako zvesta tudi svoji ustanovitveni dobro-
delnosti. Ob štipendiranju in izobraževanju mladih, delovnih akcijah, celo-
letni in še posebno ob božični pomoči, ob iskanju, predstavljanju in spod-
bujanju talentov... je bil potrditev njenega dela tudi pred dobrim tednom v 
dvorani kulturnega doma tradicionalni novoletni dobrodelni koncert. 

Tudi tokrat, kot na vseh dosedanjih, je polna dvorana pozdravila gosta 
oziroma gostjo tokratnega koncerta Nuško Drašček. Na njem se je 
predsednik Uprave UPPG Štefan Petkovšek na začetku najprej zahvalil 
vsem dobrotnikom, donatorjem in obiskovalcem:

»Glavar bi zlahka, ob svoji izjemni inteligentnosti, samodisciplini, 
znanju tujih jezikov roke tiščal v žepih in poskrbel… zase. Vendar ne, 
roke je veliko raje držal izven žepov. 

No, vanje je segal, ko je hotel otrokom dati medene bombone. 

USTANOVA PETRA PAVLA GLAVARJA Dobrodelni 19. novoletni 
koncert z Nuško Drašček

Razmišljal je: “Zakaj ne bi s tem, kar vem in zmorem, koristil drugim.” 
In tako je v roke prijel pero in napisal Katekizem, knjigo Pogovor o 

čebeljih rojih, pravila za Čebelarsko šolo in še mnogo drugega. Prijel 
je knjigo in z njo opominjal in poučeval.

Ustanova se s svojimi prostovoljci trudi udejanjati to, kar je Glavar 
živel: Ne

držati rok v žepih. Vse te aktivnosti bi težko izvedli, brez naših do-
brotnikov, ki jim je mar in vedo, da se skupnost krepi v dajanju.«

UPPG je lani z živili pomagala poldrugi desetini pomoči potrebnim in 
razdelila prek 600 paketov v vrednosti več kot 5 tisoč evrov. 

S koncertom, ob navdušenih aplavzih se je tokrat pridružila številnim 
dobrotnikom tudi pevka Nuška Drašček ob spremljavi Blaža Jurčevčiča 
na klaviaturah. In zapel je tudi Mladinski pevski zbor Osnovne šole 
Komenda Moste pod vodstvom zborovodkinje Marjete Čimžar Kočar.

Iskrena hvala. Bil je res lep in nepozaben novoletni koncert. 

Dobroto so v letu 2018 množili - Dobrotniki: Eko Drevesnica 
Ocepek, Janez Sušin, Nevtrin d.o.o., Sadni vrt s.p. Mengeš, Socialna 
akademija, Vrtec Mehurčki, Zeliščna kmetija Kalan; Veliki dobro-
tniki: Avto Smole d.o.o., Burgox d.o.o., Kmetija Jamšek, Nektar 
Natura d.o.o., Novak-m d.o.o., Pekarna Hrovat d.o.o; Mecena: Ob-
čina Komenda in LIDL d.o.o.

Posamezniki in podjetja, ki so omogočili letošnji 19. dobrodel-
ni koncert: Občina Komenda, Društvo za mladinsko dejavnost 
Mravljišče, TV Komenda, Helena Drolec, Olga Hace, Darko Mavsar, 
Dominik Krt, Gostilna Čubr,Trgovina Marija, Nektar Natura d. o. 
o., Vrtni center Gašperlin, Zvokovna slika - Simon Debelec s. p., 
Družina d. o. o., LIDL d. o. o. k. d. in štipendisti, njihovi starši ter 
prostovoljci.

Ustanova Petra Pavla Glavarja ob nadaljevanju dobrodelne tradi-
cije in domoljubne posvečenosti želi vsem, ki razumejo, da so roke 
v žepih lepe zaradi darov in pomoči,

želi v letu, ki smo ga komaj dobro začeli,
lepo, mirno in dobrote bogato leto.
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Prejšnjo soboto in nedeljo, 19. in 20. januarja, je Nogometni klub 
Komenda s predsednikom Alešem Marinkom organiziral v Športni 
dvorani v Komendi že četrti tradicionalni nogometni turnir za naj-
mlajše člane od U9 do U17. 

V sodelovanju s poznanimi, klub Radomlje, Domžale, in sosednjimi 
oziroma klubi na Gorenjskem se je dvodnevnega nogometnega turnirja 
v Komendi udeležilo 40 ekip in kar 400 (štiri sto) mladih nogometašev 
iz domala celo iz cele Slovenije. 

»Ko ni nogometnih tekmovanj v okviru lige, so naši turnirji postali 
priljubljena srečanja mladih nogometašev v Komendi. Našo organizaci-
jo podpirajo tudi starši najmlajših. Tako prizadevanja, ki smo si jih za-
dali že pred leti, dajejo tudi rezultate. Mladi so namesto ulice, računal-
ništva .... motivirani za športno, nogometno druženje. Po zimskem 
predahu pa nas seveda spet čakajo druženja, treningi in tekmovanja v 
ligi. Opažam pa tudi, da je v Komendi prevladala politična volja, da se 
resno pristopi k izgradnji športnega parka. Cilj, ki smo si ga zadali že 

Štirideset ekip in 400 nogometašev

pred časom, postaja bližji in držimo pesti....«, je zadnji dan, v nedeljo, 
20. januarja, četrtega turnirja povedal predsednik NK Komenda Aleš 
Marinko.

Najboljši na dvodnevnem turnirju najmlajših U9 do U17 so bili: 
U-9 NK Bravo, NK Komenda 3. mesto; U-10 NK Bravo, NK Komenda 
3. mesto; U-11 NK Domžale, NK Komenda 2. mesto; U-13 NK Rado-
mlje, NK Komenda 7. mesto.... Zmagovalci za prehodni pokal: NK 
Bravo.

A. Ž.

Društvo skakalni komite Gora pri Komendi, ki je lani dobilo novo 
vodstvo (predsednik Urban Zabret, podpredsednik Luka Štirn,tajnik 
Luka Dobnikar in blagajnik Nejc Dobnikar) je v nedeljo, 27. januarja, 
že 23. organiziralo v Sloveniji poznano in med domačini priljubljeno, 
množično obiskano prireditev na snegu, Skoki na Gori.

Po novi, boljši napravi za umetni sneg, po lani zgrajeni, sicer že nekaj 
časa načrtovani, cesti do vznožja skakalnice, rekordnem številu, kar 60 
skakalcev in skakalk med številnimi tekmovalci iz cele Slovenije, je bil 
tudi tokrat na Gori pravi prireditveni praznik. Za najmlajše so tudi tokrat 
pripravili tekmovanje na skakalnici Gorjanščica. Na letošnji prireditvi 
pa se je gorjanskemu komiteju pridružilo tudi društvo Krnice nad Idrijo. 
Tako bodo na februarski prireditvi na Krnicah podelili najboljšemu na 
obeh tekmovanjih tudi alpski pokal Gora &Krnice. 

Kot vsako leto je tudi tokrat župan Stanislav Poglajen pozdravil tek-
movalke in tekmovalce, organizatorje in obiskovalce, in potrdil, da je to 
prireditev, na katero vodijo številne poti. Predsednik Urban Zabret, in 
tudi tokratni gost Primož Ulaga sta podelila priznanja in pokale najbolj-
šim. Absolutni zmagovalec je bil Dino Klemenčič, med skakalkami pa 
sta bili 1. in 2. domačinki Urška in Sara Štebe.

Društvo, ki je lani razširilo dejavnosti tudi na poletne Kmečke igre, se 

Že 23. skoki na Gori
je tokrat izkazalo kot or-
ganizator. Še enkrat so 
potrdili, da je Planica z 
letalniškimi poleti vzor-
nik in še naprej izvirno 
nadaljuje tradicijo »Pla-
nici podobnim poletom« 
na Gori. Več v februarski 
Aplenci.

A. Žalar
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ŽUPANOVA BESEDA

ŽUPAN STANISLAV POGLAJEN

ANDREJ ŽALAR
Spoštovani gospod župan! 
Po decembrskih volitvah, 
srečanju društev in klubov, 
slovesnosti ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti, pra-
zničnem koncu leta, smo 
stopili v novo leto, v nov šti-
riletni mandat. Kot pravimo 
v žargonu, so se tudi karte 
demokratično premešale. 

Imamo proračun, imamo nove sestave občinskih organov, tudi nove 
poglede... Spodbudno?

Po pestri jeseni, vsaj kar se lokalnih volitev tiče, smo stopili v novo 
štiriletno obdobje. Vse strukture odborov in komisij so demokratično 
predlagane in imenovane in s tem so ustvarjeni vsi osnovni pogoji za 
delovanje Občinskega sveta. Prav gotovo so z novimi imeni v sestavah 
tudi novi pogledi, a moram ponovno poudariti, da se morda nekateri 
niti niso povsem zavedali, v kaj se podajajo in niso povsem pripravljeni 
za naloge, na katere so imenovani. Tu predvsem mislim na osnovna 
znanja iz področja lokalne samouprave, saj nekateri niti ne vedo, kaj so 
naloge in pristojnosti občine, kaj lahko občina postori, česa občina ne 
sme in ne more storiti. A pričakujem, da bodo kaj kmalu spoznali in 
preučili, kaj in kje so njihove osnovne naloge.  

Po tem, ko so gasilci v Mostah v dobrem letu že odprli nov gasilski 
dom, ko se začenjajo občni zbori društev in klubov, ko ste pred novim 
letom obiskali več kot petdeset najstarejših občank in občanov po va-
seh in vaših občank in občanov v zavodih po Sloveniji, smo dobili tudi 
Avtobusno progo iz Ljubljane v Poslovno cono, v Komendo in nazaj v 
Ljubljano. To pa je dogodek. Boste res pripravili predstavitveno vo-
žnjo z avtobusom? In še ena napoved - zapora ceste v naselje Potok. 
Torej se komunalno urejanje v tem mandatu v občini nadaljuje?

Po dolgotrajnih pogovarjanjih, dogovarjanjih in tudi prošnjah smo 
uspeli zagotoviti novo redno linijo javnega prometa. Predvsem zaradi 
vse večje želje, lahko rečem tudi zahteve, družb iz območja Poslovne 
cone Komenda, da to območje povežemo z javnim prevozom z Ljublja-
no, smo se odzvali in zagotovili vse pogoje, ki so nam bili naloženi – 
ureditev postajališč v območju Poslovne cone Komenda. Istočasno smo 
želeli povezati tudi ostalo občino z novo avtobusno linijo. Na Ministrstvu 
za infrastrukturo, v Službi za trajnostno mobilnost in prometno politiko, 
smo pridobili sogovornika, ki nam je prisluhnil in zaradi specifi ke obmo-
čja podeljevanja soglasij za uvedbo javnega linijskega prevoza in delnega 
sofi nanciranja tega prevoza, izvedel ustrezni poziv zainteresiranim po-
nudnikom. V začetku januarja smo dejansko dobili novo avtobusno lini-
jo, ki jo izvaja družba Arriva Slovenija. Zavedamo se, da imajo novosti 
običajno tudi začetne težave oziroma je potreben določen čas, da se na 
njih navadimo. Tudi prevoznik se tega zaveda, in ni bil presenečen, da je 
prve dneve avtobus vozil brez potnikov oziroma, da je bilo izredno malo 
koristnikov teh uslug. Da bi tudi vodstvom družb iz območja Poslovne 
cone Komenda še bolje predstavili to novost in jih spodbudili, da njihovi 
uslužbenci koristijo nove javne linije, smo se odločili, da v začetku fe-
bruarja pripravimo tako imenovano predstavitveno vožnjo. Zavedamo 
se, da v kolikor te nove dane možnosti ne bomo izkoristili, bo prevoznik 
kaj kmalu zmanjšal število voženj ali jih celo ukinil, kar pa ni in ne sme 
biti v interesu vseh, ki smo si prizadevali za novost.   

Napoved o zapori ceste na Potoku pa je nadaljevanje zakonskih in po-

Želje da, a gradili bomo z lastnimi 
sredstvi
Še kako so pomembna osnovna znanja o lokalni samoupravi. - Z avto-
busom v Ljubljano in nazaj. - Kanalizacija le z lastnimi sredstvi. - Tudi 
kulturne prireditve potrjujejo izvoljeno poslanstvo. - Da nam državne 
institucije vsaj ne bi naložile novih obveznosti brez pokritja. - Bolje 
proračun kot sklep o začasnem fi nanciranju.

godbenih obveznosti izgradnje kanalizacije in priključevanja objektov na 
javno kanalizacijsko omrežje. Kot smo vseskozi obveščali, moramo za 
uspešno dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja z lastnimi sred-
stvi zgraditi tudi manjkajoča sekundarna omrežja po naseljih. Za prvo ob-
močje smo se odločili za naselje Potok in povezavo že zgrajene kanaliza-
cije v Obrtni coni Potok. V sklopu te gradnje bomo obnovili oziroma 
nadgradili tudi vodovodno omrežje v delu, kjer se objekti še napajajo iz 
starih salonitnih cevi, vgradili cevi za javno razsvetljavo, obnovili obstoje-
čo meteorno odvodnjavanje tam, kjer obstaja in celotno cestišče preplasti-
li in izvedli tudi pas za pešce oziroma kolesarje v delu, kjer bo to mogoče.  

Tudi že tretja seja Občinskega sveta v novem mandatu šeste sestave 
v občini minuli četrtek je bila po svoje presenečenje. Vrsta novih  
občinskih predpisov (in sicer v tako imenovanem prvem branju) je 
na seji in že pred njo v organih (odborih) občinskega sveta krojila 
razmišljanja: kaj bo pomenilo po razpravi sprejetje na naslednji 
četrti seji Občinskega sveta. Rekel bi, da gre za pester skupek kon-
kretnih, a vendarle ne nepomembnih odločitev?

Sama seja Občinskega sveta zame ni bila presenečenje, morda iz tega, 
ker sem v lokalno samoupravo vpet že od nastanka naše občine. Res je, da 
je bilo na seji kar nekaj novih predpisov, a noben od teh ni povsem nov 
oziroma takšen, da bi prinesel kakšno bistveno spremembo. Večina pre-
dlaganih predpisov je posledica konkretizacije predhodno sprejetih aktov 
ali posodobitve v skladu z veljavno zakonodajo, ki pa se vseskozi spremi-
nja. O podrobnostih v tem delu ne bi pisal, kajti vsem zainteresiranim je 
celotno gradivo dosegljivo na naši spletni strani v rubriki SEJE OBČIN-
SKEGA SVETA (https://www.komenda.si/kategorija/seje-obcinskega-
sveta/gradiva-za-seje/). Morda je novost le Odlok o taksi za obravnavanje 
pobud za spremembo namenske rabe prostora in o nadomestilu stroškov 
lokacijske preveritve v občini Komenda. A ta odlok je posledica zakonskih 
določil novega Zakona o urejanju prostora, ki predpisuje takso.

Ko se spomnim na vaš nagovor decembra ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti,  ko so domala vsi občinski svetniki »na Štefanovo« 
pozabili, da je v kulturnem domu v Komendi proslava in da zastave 
na domačiji (lahko) pomenijo tudi spoštovanje in domoljubje, sem 
pomislil na jutri. Bomo ob letu osorej, 26. decembra letos, bogatejši? 
Na čem? Kaj pravite, s katerimi uresničenimi željami?

Upam in pričakujem, da bomo ob letošnjem praznovanju Dneva samo-
stojnosti in enotnosti, ki je konec leta, vsekakor bogatejši. Pričakujem, da 
bodo svetnice in svetniki doumeli, da tudi s svojo prisotnostjo na kulturnih 
(občinskih) prireditvah potrjujejo svoje poslanstvo, za katero so bili izvo-
ljeni. Enako velja za obeleževanje naših objektov z občinskimi in držav-
nimi simboli. Želja je sicer veliko, vse prav gotovo ne bodo realizirane, a 
vsaj nekaj jih prav gotovo bo. Nekaj takšnih želja, bolje rečeno obvezno-
sti, bo prav gotovo realiziranih na komunalni infrastrukturi.  

In ko sem pred dnevi v polni dvorani kulturnega doma opazoval in po-
slušal predsednika Ustanove Petra Pavla Glavarja Štefana Petkovška, 
njegovo  naštevanje, napovedi dobrodelnosti Ustanove po Petru Pavlu 
Glavarju in poslušal  novoletni koncert Nuške Drašček, me je na koncu 
ob pesmi Non, rien, je ne regrette rien- Ne, ničesar ne obžalujem (Edith 
Piaf ) prešinilo, da smo res bogata občina. A vendar, gospod župan, kaj 
vas letos v načrtovanem dogajanju do konca leta skrbi in kaj nas čaka?

Skrbi je vedno dovolj, še največje pa so skrbi, da nam državne insti-
tucije ne bodo naložile novih obveznosti brez pokrivanja fi nančnih za-
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ŽUPANOVA BESEDA, DOGAJANJA

Vsakoletna prireditev Društev 
upokojencev, ki potrjuje dolgo-
letno povezanost društev Buko-
vica-Šinkov Turn, Cerklje in 
Komenda, je minulo soboto, 26. 
januarja, spet skoraj napolnila 
dvorano kulturnega doma v 
Komendi. Tokrat je bila priredi-
tev v Komendi mesec dni ka-

sneje, kot smo bili nekako va-
jeni do sedaj. Zato pa je bila 
takrat, 26. decembra, proslava 
ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti, ko so »mnogi poza-
bili« (po obisku sodeč), da 
Slovenci »na Štefanovo« tudi 
praznujemo in da je simbol na-
šega praznovanja tudi zastava.

Spet je bilo Fletno
No tokrat je bilo v Komendi, mesec 

dni kasneje, 19. januarja je bila prire-
ditev Skupaj se imamo fl etno v Cer-
kljah, naslednjo soboto pa bo v Buko-
vici, je bilo »fl etno«, kot vedno do 
sedaj. Organizator je bil Miha Ferjuc, 
nastopili pa so Folklorna in Dramska 
skupina iz Komende pa Mešani pevski 
zbor DU Komenda pod vodstvom 
Ignaca Gorjanca, recitirala je tudi 
članica zbora Marija Kern, iz Cerkelj 
sta bili Folklorna skupina in v skeču 
poznani Francka in Ani, iz Šinkovega 
Turna pa skupina s skečem Sedmina 
in pevska skupina. 

Vsem se je nazadnje zahvalila predsednica Društva upokojencev 
Komenda Marija Pirnat, še posebno povezovalki programa Anji Kralj 
Železnik, ki je požela posebno priznanje nastopajočih in dvorane za to, 
da smo se imeli zares Fletno.

A. Ž. 

Srečanje ob koncu leta - Župan Stanislav Poglajen je 19. decembra 
2018 povabil na prednovoletno srečanje predstavnike društev in klubov 
v občini.  Ob željah za uspešno in oceni dogajanj v  iztekajočem se letu, 
jim je zaželel razumevanje, sodelovanje, zdravo in mirno leto 2019.

Na zadnji, 3. seji Občinskega sveta Komenda po volitvah je bilo na 
dnevnem redu tudi poročilo o dosedanji gradnji kanalizacije oziroma o 
tako imenovani kohezijski izgradnji. Čeprav je v programu od 2014 do 
2018 šlo le za del naselitvenega območja v 14 naselij v občini, je po po-
datkih celotna gradnja znašala skoraj 6 milijonov oziroma točno 5.881.871 
evrov. Pri tem pa ni šlo zgolj za kanalizacijo v okviru kohezije, marveč za 
celovito ureditveno komunalno infrastrukturo (vodovod, tako imenovane 
kabelske kanalizacije, obnovo cest ipd). Slednji, izven kanalizacijski del, 
pa je znašal stroškovno dobre 3 milijone evrov oziroma je moral občinski 
proračun pokriti iz lastnih sredstev občine 3.067.089 evrov (52,1%).

 Pokritje kohezijskega stroška je bilo v vrednosti 2.814.783 evrov 
(47,9%). Pri tem pa je pomembno, da je revizija decembra lani ugotovila, 
da pri uresničevanju celotnega oziroma kohezijskega izvedbenega pro-
grama ni bilo nepravilnosti. In po dolgem čakanju je bil tako ta strošek 
pokrit in v celoti nakazan občini zadnji dan decembra leta 2018.

Svetniške pobude
Na zadnji seji Občinskega sveta v četrtek, 24. januarja, je svetnik 

Roman Dobnikar predlagal, da bi avtobus iz Ljubljane do Komende 
imel postanek tudi v Žejah, vprašal je še, kako je z gradnjo ceste 
Želodnik-Vodice in na odseku Moste, pri cestnem programu pa 
opozoril na pločnik od cerkve do Klanca.

Svetnik Jože Šimenc je predlagal poletno otroško varstvo naj-
mlajših šoloobveznih otrok, vprašal kolikšen je strošek radarjev za-
radi psihološke namestitve in omenil postavitev še več košev (sedaj 
jih je že pet) za pasje iztrebke.       - A. Ž.

Lastna sredstva večja od kohezije
Kanalizacija Potok se je že začela, ocenjena pa je na četrt milijona evrov proračunskih sredstev.

Končani kohezijski program komunalne infrastrukture pa je z gradnjo 
pokril le del občine. Sedaj so na vrsti še naselja Nasovče, Breg, Potok, 
Klanec in Komendska Dobrava. To pa bo tisti del, na katerega je župan že 
večkrat opozoril in ga še enkrat poudaril tudi v pogovoru v današnji Aplen-
ci, da bo strošek izgradnje morala pokriti občina sama. To pa bo v sedanjem 
štiriletnem mandatu kar precejšnje breme in ne nazadnje, dokler stroškov-
no gradnja ne bo pokrita, bo tudi precejšnja zavora za druge investicije.

Se je pa v Potoku prva gradnja iz sedanjega drugega dela programa 
praktično že začela. Zgrajen bo fekalni kanal, črpališče v obrtni coni 
Potok, obnovljen vodovod na Potoku, zgrajena javna razsvetljava, delno 
tudi meteorna kanalizacija in asfaltirana bo cesta. Gradnja naj bi trajala 
dva meseca, ocenjena pa je na četrt milijona evrov. 

A. Žalar

gotovil za njihove realizacije; kar se vse pogosteje dogaja. Skrbi so, re-
cimo, ali bomo lahko fi nančno sledili vsem zahtevam, ki so pred nami; 
ali bomo lahko v čim večji meri uspeli zgraditi manjkajočo komunalno 
infrastrukturo v letošnjem letu. Tako  bi se namreč v naslednjih letih 
sprostila investicijska sredstva za ostale prepotrebne projekte. 
 
Polovica meteorološke zime je že mimo. Pregovor pravi: dan gor, 
sneg dol. Slednji je lahko, tako smo včasih slišali, nevaren za občin-
ski proračun in za  nekatere cilje. Sicer pa, se že ve, da bo potreben 
rebalans proračuna, ki je bil lani ob sprejemanju letošnjega tudi 
večkrat povedan; če bo potrebno.

Resnično je polovica meteorološke zime mimo, čeprav je sneg zapadel 
šele pred kratkim. Stroški »zimske službe« pa niso zgolj oranje. Kar zaje-
ten del sredstev je namenjen tudi posipanju cest zaradi poledice oziroma 
nevarnosti pred poledico. Takšnih posipanj pa je kar nekaj, ne glede na to, 

ali je sneg ali ga ni. Nizke temperature zahtevajo takšne ukrepe. Za zdaj 
ne pričakujemo izdatnejših  snežnih padavin, in samo zaradi zime ne bi 
bilo potrebno izvesti rebalansa proračuna. So pa bili v zadnjih mesecih 
lanskega leta s strani države izvedeni (sproščeni) nekateri ukrepi, ki zah-
tevajo spremembo občinskih proračunov. Zato se že pripravljamo na prvo 
spremembo proračuna v spomladanskih dneh. S tako imenovanim reba-
lansom bomo tudi nekoliko korigirali posamezne postavke, za katere smo 
v tem obdobju po sprejetju dvoletnega odloka o proračunu že zasledili, da 
smo jih kakorkoli narobe ocenili (predvidevali). Proračun je namreč 
osnovni dokument, po katerem se mora tudi lokalna skupnost ravnati. 
Zato ni noben greh, ob utemeljenih in ugotovljenih dejstvih, le-tega v teku 
leta dopolniti oziroma ga spremeniti. Kot smo že ob sprejemanju proraču-
na v lanskem letu omenjali, je sprejetje proračuna za naslednja proračun-
ska leta boljši in primernejši akt, kot morebitni sklep o začasnem fi nanci-
ranju, ki je posledica nesprejetega odloka o proračunu za naslednje leto.
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RAZPISI

Skladno z Odlokom o priznanjih Občine Komenda (Uradne objave Gla-
sila Občine Komenda, št. 01/2017) komisija POZIVA posameznike, 
podjetja, zavode, politične in druge organizacije in skupnosti, dru-
štva, organe lokalne skupnosti ter druge subjekte s stalnim prebiva-
liščem oziroma sedežem na območju občine Komenda, da predlaga-
jo kandidate za občinska priznanja Občine Komenda za leto 2019.

Predmet javnega razpisa je podelitev naslednjih občinskih pri-
znanj:

zlato priznanje Občine Komenda,  ●
srebrno priznanje Občine Komenda,  ●
bronasto priznanje Občine Komenda.  ●

ZLATO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, 
skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter dru-
štvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, 
ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Komenda. 
SREBRNO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posamezni-
kom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter 
društvom za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot spod-
buda za nadaljnje ustvarjalno delo. 
BRONASTO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posame-
znikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim 
ter društvom za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo 
za nadaljnje ustvarjalno delo. 

V enem letu se lahko podeli največ po eno zlato, dve srebrni in tri 
bronasta priznanja. Posamezni kandidat lahko enako priznanje prejme 
samo enkrat. 
V zvezi s podelitvijo zgoraj navedenih priznanj, je Občinski svet Obči-
ne Komenda kot sestavni del odloka med drugim sprejel v nadaljevanju 
navedena priporočila komisiji (Uradne objave Glasila Občine Ko-
menda, št. 01/2017):
»Zlato priznanje Občine Komenda se podeli posamezniku ali skupini 
za več kot 30-letno delo oziroma pravni osebi za več kot 50 letno delo.
Srebrno priznanje Občine Komenda se podeli posamezniku ali skupini 

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 01/2017) Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2019
za več kot 20-letno delo oziroma pravni osebi za več kot 40-letno delo.
Bronasto priznanje Občine Komenda se podeli posamezniku ali skupini 
za več kot 15-letno delo oziroma pravni osebi za več kot 30-letno delo.«

Predlogi za podelitev priznanj Občine Komenda morajo biti 
predložen v pisni obliki in morajo vsebovati:

   ● naslov in ime predlagatelja,
ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne   ●

osebne podatke (datum in kraj rojstva, kraj stalnega prebivališča, 
zaposlitev) ali naziv in sedež organizacije, skupnosti, zavoda idr.,
obrazložitev pobude in navedba za katero priznanje se predlaga ter  ●
dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi (v primeru, da se   ●

v obrazložitvi navajajo imena drugih društev, klubov, organizacij, 
ustanov, skupnosti idr., v katerih kandidat za priznanje sodeluje, je 
potrebno obvezno priložiti pisno potrdilo navedenega društva, 
kluba, organizacije, ustanove, skupnosti idr.).

Pisne predloge posredujte v zaprti kuverti, na kateri mora biti označe-
no »KMVI PREDLOGI ZA OBČINSKA PRIZNANJA 2019 – NE 
ODPIRAJ«, na naslov Občina Komenda, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, 
najkasneje do vključno srede, 27. marca 2019.

Opozorilo: Upoštevajo se samo predlogi, ki bodo poslani v zahteva-
nem roku. Po preteku roka za prijavo bodo nepravočasno posredovani 
predlogi vrnjeni pošiljatelju.

Priznanja Občine Komenda bodo podeljena na slavnostni seji Občin-
skega sveta Občine Komenda, ki bo 15. maja 2019.

Morebitna dodatna pojasnila lahko dobite pri mag. Majdi Ravnikar na 
telefonski številki 01/724-74-00.

Številka: 094-0001/2019
Datum: 17. 01. 2019 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Roman Koncilija, predsednik, l. r.

OBČINSKI SVET OBČINE KOMENDA 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA 

Številka: 430-0028/2018-7
Datum: 16. 1. 2019
Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 
90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 
39/16), 8. člena Odloka o izdajanju javnega glasila občine Komenda 
(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 5/18) in 18. člena Statuta 
Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 8/15) 
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja objavlja 

PONOVNI JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO ODGOVORNEGA UREDNIKA 
APLENCE – GLASILA OBČINE KOMENDA

Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih 
pogojev, določenih v 19. členu Zakona o medijih, ki so:

ima izka  ● z o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan 
Republike Slovenije, 
je poslovno sposoben,  ●
mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega   ●

nastopanja,
po ustavi in zakonu ne uživa imunitete,  ●
izpolnjuje še naslednje pogoje:  ●
ni predstavnik politične stranke ali liste na lokalnem nivoju,  ●
ima vsaj V. stopnjo izobrazbe,  ●
ima najmanj tri leta izkušenj s področja urejanja glasil.   ●
Odgovorni urednik ne more biti član Občinskega sveta Občine   ●

Komenda, član Nadzornega odbora Občine Komenda, Župan Obči-
ne Komenda in zaposlen v občinski upravi Občine Komenda. 

Mandat odgovornega urednika je pet let. 
Odgovornemu uredniku pripada za opravljeno delo plačilo v skladu z 
12. členom Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Komenda (Ura-
dne objave Glasila Občine Komenda, št. 5/18) in avtorski honorar od 
objav v javnem glasilu Občine Komenda. 

K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
kr  ● atek življenjepis,
dokazila o izobrazbi,  ●
ustrezna dokazila o najmanj treh letih delovnih izkušenj s področja   ●

urejanja glasil, 
pisno izjavo, da kandidat izpolnjuje pogoje iz 19. člena Zakona o   ●

medijih ter
predlog svoje programske zasnove glasila.   ●

Prijavo z ustreznimi dokazili morajo kandidati poslati v zaprti ovojnici 
z opombo »Ne odpiraj – javni razpis za odgovornega urednika Aplence 
– Glasila Občine Komenda«, najkasneje do petka 15. februarja 2019, na 
naslov: Občina Komenda, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. 
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo, poleg izpolnjevanja 
vseh razpisnih pogojev, ponudili najprimernejšo programsko zasnovo. 
Odgovornega urednika imenuje Občinski svet Občine Komenda na 
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Z odločitvijo Občinskega sveta Občine Komenda bodo prijavljeni kan-
didati seznanjeni v osmih dneh po sprejetju sklepa o imenovanju. 
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in odgovornim urednikom se 
uredijo s pogodbo. 
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični 
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za vse kandidate ne glede na spol.

Roman Koncilija, l. r.
Predsedniki Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
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AKTUALNO

Lokalna akcijska skupina (LAS) Za mesto in vas je konec leta 2018 potr-
dila šest projektov, ki bodo krepili razvoj na območju občin Medvod, 
Domžal, Komende, Mengša, Trzina in Vodic. Skupna vrednost projektov 
je 583.632,45 EUR, pri čemer bo Evropski sklad za regionalni razvoj pri-
speval 339.136,50 EUR sredstev, Evropski kmetijski sklad za razvoj pode-
želja pa 67.470,20 EUR. Projekti v okviru LAS se sofi nancirajo z evrop-
skimi sredstvi iz programa »CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«. 

Potrjeni projekti prinašajo inovativne ideje in nova partnerstva, ki 
bodo prispevala k razvoju vaških in mestnih središč, vključevanju ran-
ljivih družbenih skupin ter omogočanju aktivnega povezovanja prek 
glasbe, kulture in športa. Med njimi velja izpostaviti projekt Vesela 
igrala, vodilnega partnerja Občine Trzin, ki z oživitvijo vaških jeder in 
ureditvijo otroških igrišč občanom Vodic in Trzina omogoča kvalitetno 
preživljanje prostega časa na območju občine v kateri živijo. S tem 
skušajo odpraviti nepotrebne in zamudne migracije družin, ki otroke za 
preživljanje prostega časa vsakodnevno vozijo v večja mesta. 

Tenis klub KUBU Vodice je pripravil projekt Različnost povezuje, s 
katerim želijo spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje prek delavnic 
vseživljenjskega učenja in aktivnega staranja ter rekreacijskih dejavno-
sti. Nagovoril bo najrazličnejše družbene skupine k aktivnemu preži-
vljanju prostega časa, spodbujanju strpnosti do drugačnosti ter k spod-
bujanju aktivnega prostovoljstva. 

Glasbena šola Lartko iz Trzina bo s projektom Lartko združuje 
glasbo približala vsem, ki si jo želijo spoznati. Namen projekta je ce-
novno približati glasbeno udejstvovanje širši množici oseb, ki si glasbe-
nega izobraževanja sicer ne bi mogli privoščiti. 

Potrjeni so tudi trije projekti, ki so svoje aktivnosti začeli izvajati že 
v okviru prvega Javnega poziva in se z nadgradnjo aktivnosti ter vztraj-
nostjo trudijo vzpostaviti pogoje za nadaljnje samostojno izvajanje ak-
tivnosti ter dolgoročnejše spremembe na področju kulturne dediščine, 
podjetništva, socialne oskrbe in medgeneracijskega povezovanja. 

Projekt Stara hišna imena II vodilnega partnerja Občine Vodice bo 

LAS ZA MESTO IN VAS Odobreni projekti drugega 
javnega poziva za lokalni razvoj

identifi ciral vsaj 620 hišnih imen na območju LAS ter z njimi označil 
najmanj 310 domačij. Na ta način obujajo kulturno dediščino, ki se je 
oblikovala na osnovi določene značilnosti prednikov posamezne hiše. 

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko 
sožitje nadaljuje s projektom Krekovo središče II. Z nadgrajevanjem 
aktivnosti želijo vzpostaviti pogoje za dolgoročno zagotavljanje social-
ne vključenosti, kakovostnega in aktivnega staranja, medgeneracijskega 
sodelovanja, razbremenitve družinskih oskrbovalcev, ki doma skrbijo 
za starejše in bolne ter širjenja prostovoljstva in nudenja podpore mla-
dim družinam in otrokom. 

Javni zavod Cene Štupar skupaj s partnerji razvija projekt Za vas, 
podjetniki, v okviru katerega se zagotavljajo podporne, strokovne in 
izobraževalne aktivnosti, ki omogočajo zvišanje podjetniške usposo-
bljenosti in kompetenc udeležencev, vključenih v izobraževanje oz. 
mentorstvo na področju zaposlovanja in podjetništva.

Projekti se bodo začeli izvajati po pregledu in potrditvi s strani Mini-
strstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Agencije RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja. 

Če želite tudi sami prispevati k razvoju lokalnih skupnosti na 
območju občin Medvod, Domžal, Komende, Mengša, Trzina in Vo-
dic, lahko svojo projektno idejo prijavite na tretji Javni poziv za 
izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
na območju LAS Za mesto in vas, ki bo objavljen predvidoma spo-
mladi 2019. Več informacij najdete na spletni strani: www.las-me-
stoinvas.si. 

Dodatne informacije:
Roman Medved, RRA LUR, roman.medved@rralur.si, 01 306 19 05
Darja Demšar, RRA LUR, darja.demsar@rralur.si, 01 306 19 05

za občane Občine Komenda, ki so se znašli v trenutni hudi denarni 
stiski.

Do pomoči so upravičeni polnoletni prosilci s stalnim prebivališčem 
v Občini Komenda, ki so v roku oddali popolno vlogo v svojem ali v 
tujem imenu.

Vloga je popolna, kadar vsebuje dokumente, ki jih prosilec predloži 
v lastnem interesu: 

dokazilo o stalnem bivališču v Občini Komenda (kopija veljav-  ●
nega osebnega dokumenta),
originalne ali kopije položnic ali računov,  ●
kopija odločbe CSD o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki   ●

ne sme biti starejša od enega leta,
pisna obrazložitev prošnje za pomoč z navedbo popolnih osebnih   ●

podatkov prosilca (ime in priimek, naslov, telefonska številka),
vlogi se lahko neobvezno priloži tudi priporočilo za pomoč   ●

Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, enota Ka-
mnik, Župnijske Karitas Komenda ali krajevne organizacije Rde-

čega križa. 
Prosilec je lahko tudi posameznik, ki ve za človeka v svojem okolju, 

ki je v izraziti materialni in denarni stiski. Zaradi verodostojnosti v 
prošnji prosilec navede tudi svoje osebne podatke. 

Ker so denarna sredstva omejena, bo Ustanova dala prednost prosil-
cem, ki vlogo oddajajo prvič in ki med prejetimi vlogami izkazujejo 
najbolj neugodne, predvsem fi nančne razmere. 

Vloge oddajte z vsemi zahtevanimi pogoji v pisni obliki do 9. fe-
bruarja 2019 na sedež Ustanove: UPPG, Zajčeva 23, 1218 Komen-
da. Na kuverto napišete: Odbor za dodeljevanje socialne pomoči. 

Postopek obravnave prispelih vlog je zaključen s poslanimi potrdili 
o plačilih položnic ali z obvestilom o nepopolni ali zavrnjeni vlogi 
najkasneje v 30 dneh po roku razpisa.

Za pomoč pri oblikovanju prošnje lahko pokličete 041 589 785.
Helene Drolc,

predsednica odbora za dodeljevanje socialne pomoči
Štefan Petkovšek, predsednik uprave UPPG

Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči občanom Občine Komenda (v nadaljevanju: Pravilnik) (veljaven 
od 28. 12. 2018, objavljen https://www.uppg.si/delovanje-uppg/predpisi/) Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) tudi 
letos objavlja 

JAVNI RAZPIS SOCIALNE POMOČI
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GOSPODARSTVO, POLITIKA

Na pobudo predstavnikov gospodarskih družb v PCK smo pred-
stavniki Občine Komenda in Poslovne cone smo povabili prevoznike 
in pristojno ministrstvo za organizacijo javnega prevoza, naj se 
uvede avtobusna linija, ki bo Poslovno cono povezovala z Ljublja-
no.

Aktivnosti so bile uspešne. Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo 
dovoljenje, da se prevozi začnejo 7. 1. 2019. Linija že poteka z glavne 
avtobusne postaje Ljubljana na Celovško cesto, od tu pa po avtocesti in 
mimo Vodic do Poslovne cone in do Komende ter obratno. Avtobusi 
vozijo ob delavnikih od ponedeljka do petka. Podroben vozni red je na 
spletni stani prevoznika v iskalniku za vozne rede, z njimi pa bodo 
opremljena tudi postajališča. 

V Poslovni coni avtobus ustavlja na treh novih postajališčih:
Komenda PC pod lipami (na vhodu v Poslovno cono pred Lidlom),
Komenda PC pod bori (pred podjetjem IMP PUMPS), 
Komenda PC pod gabri (pred podjetjem G OGRINC).

Manjše prilagoditve voznega reda so še možne. Sporočite jih na naš ali 
na elektronski naslov: promet@arriva.si. Po preučitvi jih bomo skušali 
uresničiti v naslednjih mesecih. 

Cene določa država in so na spletni strani. 

Na pobudo župana bomo v februarja organizirali predstavitveno 
vožnjo iz Komende do Ljubljane in nazaj. Vabimo vsa podjetja 
(predvsem pobudnike), da se nam pridružijo in da vožnjo s tem 
naredimo čim prej »za svojo«. Le tako bodo vožnje postale zanimive 
(rentabilne). Sicer se lahko zgodi, da bo linija ukinjena. Še posebno 
prijazna pa naj bi bila za zaposlene v Poslovni coni. 

O datumu predstavitvene vožnje bomo še obvestili.

NOVE PARCELE V PCK 
- V Poslovni coni prodamo 5.000 m2 veliko zemljišče, na katerem je 

možno postaviti poslovni objekt 34 × 84 metrov. Investitor je že izdelal 
projekt in pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje, tako da je priče-
tek gradnje mogoč – TAKOJ! Cena za celoto je 675.000 EUR. Kupcu 
provizije ne zaračunamo.

- V Poslovni coni prodamo dve parceli, površine 1800 in 2000 m2, 
na katerih je možno postaviti poslovni objekt17 × 34 metrov. Cena s 
komunalnim prispevkom je 105 EUR/m2. Vse zainteresirane prosimo za 
pisne ponudbe na mail: matic@pc-komenda.si. 

- Uprava PCK je v soglasju z ZRSVN in ARSO začela postopek za 
pridobitev okoljskega soglasja za ca. 2.5 ha zazidljivih zemljišč v okvi-
ru Poslovne cone. PVO in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za infrastrukturo, na »novih zemljiščih« je bil 30.11.2018 vložen na 
pristojne službe; začetek prodaje novih zemljišč predvidevamo v začet-
ku leta 2019. Na voljo bodo zemljišča z naslednjimi parcelnimi števil-
kami:

2269/0, površina 2500m  ● 2, pozidava 17×34 m,
2270/0, površina 2500m  ● 2, pozidava 17×34 m,
2279/0, površina 5000m  ● 2, pozidava 34×84 m,
2280/0, površina 5000m  ● 2, pozidava 34×84 m,
2281/0, površina 5000m  ● 2, pozidava 34×84 m,
2287/0, površina 2480m  ● 2, pozidava 34×34 m + 2355/0, površina 

956 m2, parkirno parkovne površine,
2288/0, površina 2480 m  ● 2, pozidava 34×34m + 2356/0, površina 

876 m2, 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.

KURIRSKA SLUŽBA
Na željo podjetja iz cone, dajemo pobudo za ustanovitev »kurirske 

NOVICE IZ POSLOVNE 
CONE KOMENDA

službe« v coni. Če bo zanimanje, bomo zaposlili osebo, ki bo za podjetja 
v coni opravljala poštne storitve za celotno cono. To pomeni, da bo pošta 
zjutraj dostavljena v posamezno podjetje, okrog 13.00 pa jo bomo v 
podjetju prevzeli in uredili vse v zvezi s pošiljanjem. Cenik storitev 
bomo določili naknadno, po izraženem interesu.

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

parkirišč. Parkirišča je pripravljen urediti in jih tudi ograditi ter postavi-
ti parkirno rampo. Izhodiščna cena za mesečni najem za osebno vozilo 
bo 25 EUR. Do 30. 11. smo prejeli interes za parkiranje 25 vozil, kar 
projekt oddaljuje od ekonomske smiselnosti realizacije. Prosim za nova 
mnenja. 

PCK, januar 2019

Kam (pri)peljejo 
nepremišljene 
obljube?

Ob zadnjih pozivih sindikatov, predvsem največjega, glede težav preje-
mnikov (povišane) minimalne plače, ne morem mimo dejstva, da smo v 
N.Si na to opozarjali, ko je bil še čas za trezen razmislek. Hkrati pa je bil 
to tudi čas všečnih obljub.

Zdaj se je slika obrnila: prejemniki višje minimalne plače bodo plača-
li več dohodnine, ker bodo presegli znesek najvišje olajšave za tiste z 
najnižjimi dohodki, so ugotovili sindikati. Prejeli bodo tudi nižje otroške 
dodatke, več bodo plačali vrtec in subvencije se jim bodo znižale. Re-
zultat: v žepu jim ne bo ostalo skoraj nič več denarja, kot pred poviša-
njem minimalne plače.

Tri stvari velja izpostaviti ob tem aktualnem dogajanju:
Neto plače v Sloveniji so prenizke. Vse, ne le minimalne. Ugotovimo 

lahko, da o tem obstaja celo soglasje. Tudi zaradi tega se mladi množično 
odločajo za odhod v tujino. Dobro izobraženi in sposobni bodo nekajkrat 
bolje plačani, kot bi bili na primerljivih delovnih mestih pri nas. NSi je 
zaradi tega že nekajkrat predlagala rešitve, ki bi povišale neto plače in 
obenem ne bi dodatno obremenile delodajalcev: povišanje dohodninske 
olajšave in hkrati uvedba socialnega copatka ter razvojne kapice. To bi 
omogočilo, da bi zaposlenim ostalo več denarja, posledično bi več troši-
li, kar bi gotovo pozitivno vplivalo na celotno gospodarstvo.

V Sloveniji še vedno velja, da ni važno, kaj se predlaga, ampak kdo to 
predlaga. Stranka Levica odlično izkorišča svoj položaj tiste, ki zagotavlja 
nujno potrebne glasove manjšinski vladi obenem pa ima zaradi tega tudi 
nesorazmerno veliko politično moč. Sprejeti zakon o minimalni plači so 
uspeli predstaviti kot najboljšo in najplemenitejšo rešitev. Ko smo jih v NSi 
opozarjali na številne neželene stranske učinke te poteze, so celo začeli širi-
ti spine, da smo proti povišanju plač. Ni jim uspelo. Nova Slovenija je 
stranka, ki se vedno bori za normalnost, za razvoj in deluje povezovalno. 

Slovenci imamo veliko težav zaradi zapletene in prepletene socialne 
in družinske politike. NSi ima tudi tu že pripravljene konkretne rešitve: 
ločiti je potrebno družinsko politiko od socialne. Vsaka ima svoje cilje, 
ki jih je nemogoče doseči ob današnjem stanju sistema. Vsak otrok naj 
dobi enak znesek Univerzalnega temeljnega dohodka za otroke, razmi-
sliti velja tudi o enaki ceni vrtca. Z ukrepi socialne politike pa pomagaj-
mo tistim, ki zase ne morejo poskrbeti, ki so najšibkejši.

Vem, da je všečna govorica nekaterih privlačna. Vem, da mnogi nase-
dejo in se pustijo zvabiti na limanice. Vem pa tudi, da ljudje znajo upo-
rabljati svojo glavo in vidijo, kdo misli resno. NSi misli resno.

  Janez Cigler Kralj
OO N.Si Komenda

Avtobusna proga ljubljana 
- Poslovna cona - Komenda
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Naprej za 
hitrejši razvoj
Lokalne volitve so mimo, prvi dve formalni 

seji (zgolj potrjevanja mandatov občinskega sveta ter odborov) pa tudi.
Sedaj se začenja zares. Stališče LMŠ Komenda je znano. »Naprej« 

– bo naša smer in tako bomo tudi delovali v prihodnje. Glede na to, da 
je proračun za leto 2019 že sprejet s strani prejšnjega OS, bomo v tem 
letu primorani, bolj kot ne z nekaj amandmaji, zgolj gledati na to, da se 
bodo začrtane naloge izvajale transparentno in morda bolj stroškovno 
učinkovito.

Z naše strani so vložene prve pobude:
Začetek obnove odra v Kulturni dvorani Komenda že v letu 2019 ter 

vložitev minimalnih sredstev v izboljšanje pogojev v dvorani
Uradna igrišča pri šoli v Komendi in v Mostah odpreti za daljši čas 

obratovanja –za vse otroke, za mladino- za starše, stare starše, pa posta-
viti kako klopco več, za počitek, ko pomagajo pri varstvu najmlajših

Z občinsko upravo že v letu 2019 poiskati dve novi lokaciji za javna 
igrala (v tistih delih občine, kjer jih sedaj primanjkuje)

Naprej Komenda je naš slogan.
Roman Dobnikar, občinski svetnik LMŠ Komenda

Zahvala in 
nadaljevanje

Na zadnjih volitvah za občinski svet občine Komenda je stranka SLS 
dobila dva svetnika. To sva Franc Petrič ter Alojz Gašperlin. Za vsak 
prejeti glas v imenu SLS izrekam hvala. V prejšnjem mandatu smo 
imeli le enega predstavnika v občinskem svetu, Matija Zadrgala, ki se 
mu ob tej priliki zahvaljujem za njegovo delo v občinskem svetu. Svoje 
delo je opravljal v dobro vseh občank in občanov, odločno sodeloval 
tudi z drugimi svetniškimi skupinami in s tem pripomogel k rasti same 
občine Komenda. Za sodelovanje v dveh mandatih se mu O.O. SLS 
Komenda iz srca zahvaljuje.

Oba na novo izvoljena svetnika iz vrste SLS pa obljubljava, da 
bova nadaljevala konstruktivno in povezovalno delo v občinskem 
svetu ter tudi v posameznih odborih. Prednost bova dajala vsem na-
štetim točkam našega programa med volitvami. Kot predstavnika 
kmetijske panoge, se bova prioritetno zavzela za čimprejšnjo izvedbo 
komasacije, za ureditev in vzdrževanje poljskih poti ter čiščenje me-
lioracijskih kanalov in zadrževalnikov. Podpirala bova tudi sejemsko 
dejavnost v občini Komenda kot tudi organizatorja sejma Konjeniški 
klub Komenda. Podprla pa bova tudi vse ostale dobre projekte ostalih 
strank, ki bodo pripomogli k boljšemu življenju občank in občanov 
Komende.

Ob koncu naj čestitam vsem starim oz. na novo izvoljenim svetnikom 
ter županu Slavku Poglajnu. Želim nam dobrega sodelovanja.

Franc Petrič, član OO SLS Komenda

SMC dela 
naprej

Lokalne volitve so za nami. Žal s svojim dosedanjim delom nismo 
uspeli prepričati volivcev in dela ne bomo nadaljevali v občinskem 
svetu. Kljub temu nismo obupali. Preveč je odprtih zadev, ki se tičejo 
občine in kvalitete življenja občanov. Avtobusni prevozi; obvoznica 
mimo Vodic, Poslovne cone, skozi Moste do Mengša; dodatne zazidljive 
površine v Poslovni coni; težave z odpadno embalažo v Zbirnem centru 
v Suhadolah in še bi lahko naštevali. Gre za projekte, pri katerih ima 
glavno besedo »država«. Zato bomo delovali na državni ravni, v sode-
lovanju z našimi državnimi poslanci in ostalimi funkcionarji.

Krstna vožnja je mimo - en projekt za nami
Kar nekaj truda je bilo vloženega (župan, direktor Poslovne cone 

Komenda in sam), da imamo od 7. januarja dalje devet novih avtobusnih 
linij na relaciji Komenda – Ljubljana. Gre za novo progo skozi Poslovno 
cono, Vodice, do Ljubljane, kjer pod št. 11 izstopite ali pa počakate na 
avtobus. Krstne vožnje ob 6. uri sva se udeležila zgolj dva krajana Ko-
mende. Omenjene prevoze sofi nancira država, fi nančna udeležba s 
strani občine ni bila potrebna. Bomo ponujeno znali ceniti? Obstoj te 
avtobusne linije ni nekaj neskončnega. Po določenem času se bo pregle-
dala ekonomska upravičenost. Če se bo izkazalo, da se ne poslužujemo 
avtobusov, bo linija ukinjena. In na novo povezavo bomo čakali in 
morda ne dočakali. Si to res želimo?

Obvoznica mimo Vodic - zaenkrat znotraj planiranega 
Aktivni smo tudi pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za izgradnjo 

obvoznice mimo Vodic. Kljub temu, da je to teritorialno stvar oz. težava 
sosednje občine, smo se v SMC-ju odločili nadaljevati z našo pomočjo. 
Tudi po naši zaslugi je bila izgradnja obvoznice uvrščena v državni 
plan, zadevo pa sta zagovarjala tako tedanji minister dr. Peter Gašperšič 
kot takratni državni sekretar Jure Leben, sedaj pa minister na okolju. 
Ker so se pri pridobivanju gradbenega dovoljenja pojavile težave, ki bi 
lahko izgradnjo obvoznice zamaknile za leto ali več, je bil na našo po-
budo sklican sestanek med predstavniki ministrstva za okolje in prostor 
(državni sekretar Simon Zajc z ekipo) in predstavniki investitorja - 
DARS-a. Težave se rešujejo in upamo na pravočasno izdajo gradbenega 
dovoljenja, ki bo omogočilo razpis za izvajalca del.

Roman Grošelj
SMC lokalni odbor Kamnik - Komenda

Pogovori, 
predlogi...

Turizem, Razvoj, Napredek in Le dejanja naj veljajo so bili in osta-
jajo še naprej glavni poudarki. Prepričani smo, da ste nam tudi zato 
zaupali na volitvah v novem štirinajst članskem občinskem svetu v 
prihodnjih štirih letih pet mest. Delali bomo tako, kot smo že do se-
daj, in si prizadevali za razvoj na vseh področjih naše občine z ure-
sničevanjem želja in skupnih potreb; seveda z denarnimi možnostmi. 
Skratka, delali in zagovarjali bomo tako, kot smo tudi vsa dosedanja 
leta, realne možne odločitve, kar so bila naša prizadevanja v Listi 
TRN. 

Januarja so se že sestali novi občinski odbori. Prve razvojne usmeritve 
kažejo, da bomo nadaljevali z izgradnjo kanalizacije oziroma urejanjem, 
kot opravimo, komunalne infrastrukture v tistih od štirinajstih naselij in 
vasi, kje še ni zgrajena in urejena. V tem programu pa so tudi ceste, si-
gnalizacija, varnost, urejen promet ... 

Seveda ne mislimo, da bo celoten štiriletni program usmerjen zgolj 
in samo v komunalo. Upamo in pričakujemo, da bomo zmogli urejati 
in reševati probleme in potrebe, kot pravimo, tudi na drugih, splošnih, 
družbenih vsebinah . Ob tem pa seveda pričakujemo in računamo, 
drage občanke in občani, tudi na vaše sodelovanje. Veseli bomo, če 
nam boste sporočali, predlagali, svetovali, nas tudi spraševali, kaj je in 
bo pomembno.... S tem bomo sledili željam in cilju, da bo občina, v 
kateri živimo in delamo, po štirih letih še bolje urejena in zato tudi 
lepa.

Naj postane zato elektronski naslov liste TRN - trnlista@gmail.com 
- možnost in priložnost za pogovor in uresničevanje tako vprašanj kot 
predlogov, kaj bi bilo morda lahko bolje, bolj prav, drugače... 

Na začetku, štiriletnega obdobja in letošnjega leta vam želimo vse 
lepo in se vam še enkrat zahvaljujemo za izvolitev.

Lista TRN
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Objekt so fi nancirali: Krajevna skupnost Komenda (91,6 milijon din), 
Samoupravna interesna komunalno cestna skupnost Kamnik (80 mili-
jonov din), Krajevna skupnost Moste (57,6 milijonov din), Sklad 
stavbnih zemljišč Kamnik (30 milijonov din) in Krajevna skupnost 
Križ (17 milijonov din). Krajevne skupnost so projekt fi nancirale po 
ključu števila prebivalcev.

V Komendi smo v letih pred izgradnjo vzpostavili tesne stike s ko-
munalno cestno (Dušan Jesenik), s stanovanjsko zadrugo (Matjaž 
Verbole) in tako zagotovili več kot tretjino sredstev s strani kamniške 
občinske interesne skupnosti in sklada. Po dolgih letih, desetletjih je 
bila to prva velika investicija treh krajevnih skupnosti: Komenda, 
Moste in Križ, kjer je bil jasno izražen skupen interes in ni bilo nika-
kršnih nesoglasij. Skladno delo predstavnikov vseh treh krajevnih 
skupnosti v gradbenih odborov in podpora Izvršnega sveta Občine 
Kamnik (Janko Gedrih) so dali željen rezultat.

Pred tridesetimi leti smo v Komendi postavili poslovilni objekt, 
pred dvajsetimi leti je bila ustanovljena Občina Komenda. Referendum 
za ustanovitev občine, ki ga je razpisal Državni zbor RS, je bil 

20.4.1998. Referendumski rezultat o primernosti ustanovitve občine 
Komenda je podprl prizadevnemu delu predlagateljev. Glasovalo je 
2198 volivcev, ZA je bilo 69,43 %, PROTI 29,30 %, neveljavnih gla-
sovnic je bilo 1,27%. Od 3244 volivcev se je referenduma udeležilo 
2198 volivcev. V Komendi je od 1793 volivcev glasovalo 1241 glaso-
valcev (69,2 %), na Križu je od 335 volivcev glasovalo 253 krajanov 
(75,5%), v Mostah je od 1116 volivcev svoj glas oddalo 696 volivcev 
(62,4 %).

22.7.1998 je Državni zbor Republike Slovenije z Zakonom o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi 
njihovih območij je v 63. točki določil ustanovitev občine Komenda, 
ki obsega naselja: Breg pri Komendi, Gmajnica, Gora pri Komendi, 
Klanec, Komenda, Komendska Dobrava, Križ, Mlaka, Moste, Nasov-
če, Podboršt pri Komendi, Potok pri Komendi, Suhadole in Žeje pri 
Komendi. Sedež občine Komenda je v Komendi. Po 3. členu tega za-
kona so krajevne skupnosti in ožji deli občin, na območju nove občine 
prenehale s svojim delovanjem. 

dr. Stanislav Zarnik

Kronika Komende (2) 
Nadaljevanje in konec

nadaljevanje v naslednji številki

Ustanavljanje občine Komenda je bil dolgotrajen proces. Od prvih sre-
čanj politikov, od snovanja nove zakonodaje na področju lokalne samo-
uprave, občin do dejanske ustanovitve občine je trajalo skorajda šest let. 
Komendčani in Moščani so imeli v preteklosti vrsto nesoglasij, nereše-
nih vprašanj in vrsto ambicij o prevladovanju politične moči enega 
kraja nad drugim. Navkljub vsem preprekam so lokalni politiki, še bolj 
pa krajani obeh krajevnih skupnosti zmogli dovolj zdravega razuma in 
sprejeli odločitev, ki se potrjuje za pravilno.

V Komendi je bil 28.9.1992 informativni pogovor o novih občinah. 
Pogovor je vodil svetnik in član skupine za pripravo lokalne samoupra-
ve občinskega sveta občine Kamnik Stane Zarnik. Uvodno obrazložitev 
sta podala dr. Marko Žerovnik in Branko Novak, predsednik kamniške 
skupine za pripravo lokalne samouprave. Poleg komendskih sogovorni-
kov (Jože Kern, Roman Grošelj, Rudolf Ravnikar, Jože Pavlič, dr. An-
gelca Žerovnik, Ivan Hlade, Pavel Ocepek, Baldomir Kremžar) sta v 
razgovoru sodelovala še predsednik Občinskega sveta občine Kamnik, 
Igor Podbrežnik in tajnik tega občinskega sveta, Rafael Zagoričnik. 
Menili so, da je ustanovitev občin naša temeljna pravica, ki jo lahko in 
želimo opravljati sami.  V manjših občinah se bo, po njihovem mnenju, 
večina zadev laže, hitreje in boljše reševala.

Pred ustanovitvijo lokalnih skupnosti, novih občin je bilo v Komendi, 
poleg omenjenega, kar nekaj sestankov o ustanovitvi občine Komenda, 
vendar brez potrebne soglasnosti o tem, da se odločno spoprimemo s 
tem zahtevnim projektov. 

Manjkal je odločilni člen. Ambiciozen posameznik.
Prva polovica leta 1994 je bila politično povsem podrejena ustana-

vljanju novih občin. 
Državni zbor je 21. 12. 1993 sprejel zakona o lokalni samoupravni in 

o lokalnih volitvah, v januarju 1994 pa še zakon o referendumu za 
ustanovitev občin

Pomemben člen komendske strokovne ekipe za ustanovitev nove 
občine je bil dr. Marko Žerovnik, ki je v Kamniku pri Izvršnem svetu 
Skupščine občine Kamnik vodil priprave na uvedbo lokalne samouprave 
in je v Kamniškem občanu (10.2.2004) pod naslovom Pred nami je iz-
redno pomembna odločitev! na dveh straneh časopisa  obširno strokov-
no utemeljeval nove občine

Tudi v Komendi so ustanavljanje občin vodili predstavniki SKD: dr. 
Marko Žerovnik (Komenda), Jožef Pavlič (Moste), Ivan Hlade (Križ), 
ki so bili na zborih občin poročevalci  in pomembni spodbujevalci, 
promotorji spremenjene lokalne samouprave. 

V Anketi o lokalni samoupravi so za Kamniški občan 24.2.1994 krajani 
Komende, Križa in Most med drugim povedali. Darja Jenko iz Gore je de-
jala, da bo nova lokalna samouprava prinesla nekaj pozitivnih novosti. Za-

DR. STANE ZARNIK 20. obletnica ustanovitve Občine Komenda (1)
posliti bo potrebno nekaj novih ljudi, stroški občin pa bodo zagotovo višji. 
Misli, da bi nova občina morala biti v Komendi. Peter Jerič iz Križa je po-
vedal, da se na Križu ljudje še niso odločali, zlasti se bojijo, da bo pomen 
krajevnih skupnosti zmanjšan. Za odločanje o tem še ni pravi čas. V Ko-
mendi so gotovo za. Stroški delovanja novih občin bodo višji od dosedanjih. 
Peter Burger iz Most je trdil, da čas za preoblikovanje občin ni najbolj pri-
meren. Ljudje so razdvojeni in se težko odločajo. V Mostah je bilo močno 
zapostavljeno šolstvo in infrastruktura. Stroški, če bo do nove lokalne sa-
mouprave prišlo, bodo znatno večji, vsaj v začetku, pa tudi kasneje. Kolikor 
poznam razmere pri nas, ljudje menijo, naj sedanje občine ostanejo. Nobene 
razlike ne vidim med občino v Komendi ali občino v Mengšu. 

Državni zbor je 8. aprila 1994 sprejel Odlok o določitvi referendum-
skih območij za ustanovitev občin. V občini Kamnik so z odlokom do-
ločena štiri območja za ustanovitev samostojne občine: Komenda, kamor 
je državni zbor priključil tudi območje KS Moste in KS Križ, Kamnik s 
Tuhinjsko dolino, Črno in Godičem, Šmarca in Kamniška Bistrica.

Rezultati referenduma (22. maj) o novih občinah na območju sedanje 
kamniške občine so marsikoga pošteno presenetili. Za lastno občino 
Moste so se s skoraj 80,0 % oddanih glasov odločili  v Mostah in s 
skromnimi 51,2 % za novo občino Kamnik. Največje presenečenje so 
povzročili občani Komende in Križa, ki so s 67,6 % (na Križu celo 78,3 
odstotki) zavrnili predlog za skupno lastno občino. V največjem številu 
so se glasovanja o novih občinah udeležili v Mostah (76,8%), v Šmarci 
je prišlo na volišče 72,9% vseh volivcev, v Komendi 64,9%, v Kamniški 
Bistrici pa 62,3%. Udeležba sicer ni bila pomembna za ugotavljanje 
rezultatov referenduma, vendar nam ti podatki povedo, kolikšen del 
ljudi na posameznem območju je odločil o novih občinah, je za Kamni-
ški občan (9.6.1994) zapisal Franc Svetelj.

Po tem referendumu je prizadevanje za svojo občino zamrlo za 
skoraj tri leta.

Stvari so se v Komendi bistveno spremenile, ko je vodenje krajevne 
skupnosti v letu 1997 prevzel Tomaž Drolec. 

Telekom Slovenije je v septembru 1996 pričel polagati  optični kabel 
med VC Kamnik in KC Komenda. V ta namen je bila položena dvojna 
PE cev, v eni od teh cevi je optični kabel.

V isti kanal je bilo možno položiti dodatno PE cev, v katero se nakna-
dno povleče CATV kabel. KS Komenda se je po ugoditvi te možnosti s 
strani Telekoma vključila v projekt in pričela z dobavo cevi v naselju 
Križ. V novembru 1996 so vse tri KS (predsedniki: Matija Remše, Tone 
Špenko, Peter Peterlin) posredovale vlogo na Sklad stavbnih zemljišč 
Občine Kamnik za odobritev nepovratnih sredstev in kredita za izgra-
dnjo omrežja CATV.
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Kronika leta 2018 (1) KATJA TABERNIK

Leto je za nami. Kako je mogoče, da čas teče tako prehitro? Zgodilo se 
je veliko pomembnih stvari - po svetu, v Sloveniji in tudi v naši občini. 
Naši vrhunski strokovnjaki in znanstveniki so premnogokrat premalo 
opaženi. Zdravniki uspevajo v svoji odličnosti, športniki dosegajo rezul-
tate. A žal samo medalja nekaj velja. Poglejmo vase. Tudi zase moramo 
zahtevati najboljše. Lani so strokovnjaki opozarjali na onesnaženje na-
šega planeta - plastiko imamo tudi že v telesu. Slovenka - Kamničanka 
je pričela s svetovnim gibanjem OČISTIMO SVET. Narava se prilagaja 
na spremembe, a koliko časa bo še vzdržala?! 

Ob Komendski planinski poti je raslo drevo - bukev s tremi vrhovi. Zakaj 
je moralo pasti tudi to drevo? Planinec je nanj izrezal: Čas, zakaj polagaš 
roke na moj obraz. Narava že sprašuje: Koliko časa bom še vzdržala?

V Občini smo 2018. doživeli občinske volitve. Nič pretresljivega se 
ni zgodilo. Župan Slavko Poglajen je pokončno prestal prvi mandat in 
ostal tudi edini kandidat za novega župana v prihodnjih štirih letih. In 
prav je tako. Ve se, koliko je občinska »mavha« na pol prazna ali na pol 
polna. Z njo je treba preveslati čez vse leto. Poleg potrditve župana za 
še en mandat smo dobili tudi nov sestav Občinskega sveta. TRN neod-
visna lista za Turizem, Razvoj in Napredek je dobila največ glasov in s 
tem tudi največ svetniških mest. Naš Kulturni dom je doživel 80 let v 
LETU KULTURE. Nam ga bo uspelo v letu, ki sledi, obnoviti? 

V prvih treh mesecih se po vseh društvih odvijajo občni zbori. Blizu 
60 društev dela v občini Komenda, večina na prostovoljstvu, humani-
tarnosti in v skrbi za športne in kulturne dejavnosti. Najmočnejša dru-
štva: Gasilci združujejo v svojem delu to vse. Velik poudarek je na 
najmlajših. Upokojenci sledijo in delujejo v več društvih, poleg neodvi-
snih kulturnikov KAJ TI MAR je skrb tudi za kulturna dogajanja. V letu 
2018 seje na Kulturni dan s proslavo pridružila tudi Godba Komenda 
in tudi s Prvomajskimi budnicami.

Nemogoče je v tem letnem pregledu omenjati vse. Vsak ja na svojem 
področju najpomembnejši. Na koncu pa se bomo vsi srečali v Medgene-
racijskem društvu, ki je tudi zelo uspešno in delavno proslavilo svojo 
deseto obletnico. Rdeči Križ- KO Moste: Na občnem zboru so pregle-
dali svoje bogato delo in obiskali starejše občane. Zahvala velja tudi 
številnim krvodajalcem. USTANOVA Petrta Pavla Glavarja dela ve-
dno humanitarno, marca so pri Breznikovem domu na Križu prikazali 
sajenje sadnega drevja. Vsa društva niso enako zadovoljna z denarjem, 

ki ga dobijo »od obči-
ne«. Župan vedno zno-
va opozarja na 26. člen 
Zakona o društvih in 
na AJPES. Ja, vse lepo 
in prav, a prostovolj-
skega dela nobeden 
zakon ne upošteva.

Januarja je bila 
podpisana pogodba o 
začetku gradnje - nad-
zidave osnovne šole na 
Glavarjevi cesti. Dela 
so potekala po predvi-
deni časovnici, Učenci 
in učitelji so septembra 
prišli v povečane in 
obnovljene prostore. 
Otroci so naše boga-
stvo. V šoli se vse leto 
toliko dogaja, tudi v 
Aplenci jih redno spre-
mljamo.

Poslovna cona Ko-
menda je prodala še 
zadnjo parcelo in uspe-
šno končala poslovno 
leto. Upnik- kreditoda-

jalec je zadovoljen s poslovnim sodelovanjem s cono. Na ponovoletnem 
srečanju direktorja poslovne cone Komenda Matica Romšaka, uspešne-
ga športnika, pevca v zboru Lira z predstavniki lastnikov in direktorji 
raznolikih podjetij se je razvila prava razprava o počutju v našem okolju, 
načrtih za naprej in morda o opažanjih, ki bi lahko še izboljšala delova-
nje tako obsežnega poslovnega območja. Oba župana- Komende in 
Vodic sta z zadovoljstvom spremljala razprave. Vse si seveda močno 
želijo in želimo obvoznico Želodnik- Vodice, ki bo tudi naše Moste 
močno razbremenila prometa.

Januar pa ne more minite brez aktivnosti TURISTIČNEGA DRU-
ŠTVA KOMENDA. Koline so velik zalogaj, učenci z Osnovne šole pa 
se izobrazijo o slovenskem etnološkem izročilu. Domačih dobrot se tudi 
občani radi razveselijo. Dobro obiskane sobotne tržnice na Gori so včasih 
pokale po šivih. Dobrodošla je sprememba lokacije na Hipodromu Ko-
njeniškega kluba Komenda. Prostor je lažje dostopen, asfaltiran, in po-
stavljene so lične lesene hišice. »Luč v vodo« na Gregorjevo, na Križu 
pri bajerju je vedno dobro obiskana prireditev s sodelovanjem z najmlaj-
šimi iz vrtca in obeh osnovnih šol Komenda- Moste. Na Dan zemlje so v 
čistilni akciji nabrali in spravili na ustrezno mesto 11 ton smeti.

Ne smemo mimo bogatega dela prostovoljcev v Mravljišču. Veliko 
je zanimivih delavnic za najmlajše in mlade. Med vrvežem mladih diši 
po piškotih in čaju, barvicah, lepilu, odmeva glasba in veseli pravljični 
svet otrok. Obiščejo jih tudi dobri možje z darili, pustne maske in tudi 
župan nikoli ne pozabi na njih. V svojih prostorih so prijazni gostitelji 
prenekaterih udeležencev kulturnih prireditev v Domu.

V Aplenci se trudimo redno spremljamo športne dogodke v Komen-
di in uspehe naših športnikov po domovini in tujini. Ni jih malo. V sam 
svetovni , pa vsaj Evropski vrh spadajo naši Orientacisti, Šahisti in 
mlada atletinja. Pa da ne pozabimo nogometašev, ki so praznovali že 
svoj 60. rojstni dan. Veliko delajo z mladimi in pravijo, da so tudi sanje 
dovoljene - želijo si svoj stadion. Na treningih jih ne ustavi ne dež ali 
plundra, ko pripeka močno sonce je le žeja malo večja. Kolesarje ima-
mo v samem svetovnem vrhu, na Gori imamo najbolj obetavnega mla-
dega športnika v Sloveniji- kolesarja, Suhadolci pa imajo že poklicnega 
kolesarja. Priljubljeno je tudi rekreativno, že skoraj vrhunsko kolesarje-
nje po vseh celinah sveta. Najmlajši začnejo s poganjavčki in pedali na 
»Mlinčki race«. Organizatorji in gorski kolesarji iz Suhadol pa so jim 
svetel vzor. Tudi prvenstvo v krosu so imeli. In v Suhadolah so doma 
tudi plesalci, ki tvorijo sam vrh svetovnega plesa.

 Skakalni klub Gora naredi sneg tudi če ga ni, in vedno z vsemi 
presežki pripravi prireditev SKOKI NA GORI. Na »letalnici« se pome-
rijo vse generacije, dekleta in fantje, a najbolj pomembno, pravijo, je 
druženje. Sicer pa so prostovoljci s koreninami. Smučarski klub Ko-
menda je za vse občane Komende organiziral tradicionalno tekmovanje 
v veleslalomu v Kekčevi deželi na Prešernov dan, 8. februarja. Župan in 
podžupan sta poskrbela za priznanja in tople obroke za vse tekmovalce. 
Tudi domači navijači so se okrepčali. Bilo je veselo.

nadaljevanje v naslednji številki

Podpis pogodbe v začetku januarja za nadzidavo šole

Gradnja za odvajanja in čiščenje odpadnih 
vod v občini
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Vselej je zanimivo opazovati umetnika pri delu, še posebno, če je to v 
njegovem domačem ateljeju. Že predlansko leto sem imel v božičnem 
času priložnost pri delu zmotiti rezbarja Andreja Gašperlina iz Most 
pri Komendi. V svoji majhni kletni delavnici je vihtel leseno kladivo, s 
katerim je udarjal dleto, ki se je vijugavo zajedalo v mehki lipov les. 
Ob tem sem zapisal nekaj drobcev z njegove poklicne in ustvarjalne 
poti…

Andrej Gašperlin se je rodil na domačiji »Pr Boštjanovc« v Mostah. 
Prvi spomini mu sežejo v čase, ko je z zanimanjem opazoval očeta, ki je 
v bohkovem kotu postavljal jaslice izrezane iz papirja. Kaj kmalu se je, 
ob mamini spodbudi, postavljanja jaslic lotil sam. Vsako leto so bile 
večje in bogatejše za kakšno dokupljeno fi guro. 

Petdeseta leta prejšnjega stoletja so bila čas, ko je mladi Andrej pasel 

OBISK Ljudski umetnik Andrej Gašperlin iz Most

Naša občana, svetovna popotnika dr. Marko in dr. Angelca Žerovnik iz 
Komende, sta leta 2016 v samozaložbi izdala zajetno knjigo velikega 
formata o svojih potovanjih. Naslovila sta jo kratko POTOVANJA, 
podnaslovila pa: Doživljanje sveta iz prve roke. 

Marko Žerovnik se je po tej knjigi odločil, da bo napisal in izdal, prav 
tako v samozaložbi, samostojno knjigo, v kateri bo opisal 30 obiskanih 
držav, dežel, pokrajin, mest in otokov. Omejil se je na Bližnji vzhod in 
Azijo, dodal je še Egipt. Pri Bližnjem vzhodu je opisal Jordanijo, Izrael, 
Jemen, Dubaj in Abu Dabi, zahodni in vzhodni del Turčije, Gruzijo in 
Armenijo (ti dve državi prvič); od indijske podceline Indijo, Indijsko 
Himalajo, Radžastan, Džamu in Kašmir z Ladakom, Nepal, Sikim, Bu-
tan, Bengalijo, južno Indijo, Šrilanko in severni Pakistan; na indokitaj-
skem polotoku Mjanmar, Vietnam, Kambodžo in Tajsko; na Daljnem 
vzhodu Kitajsko in Kirgizijo; v indonezijskem arhipelagu Sulavezi, 
Bali, Papuo (indonezijski del otoka Nova Gvineja), Flores in Lombok. 
Vse omenjene države, razen Jordanije, Izraela in Egipta, sta z ženo An-
gelco obiskala skupaj. 

Knjigo je napisal na osnovi Angelčinih dnevniških zapisov in posnet-
kov, svojih fotografi j in spominov na srečanja, vtise in dogodke v obi-
skanih krajih. Vsak obisk oz. opis začenja z lastno štirivrstično pesmijo 

Domžalski komorni zbor in Mešani pevski zbor Cantemus iz Kamnika, 
ki praznuje 40-letnico, sta številne obiskovalce maše v nedeljo, 13. ja-
nuarja, ob 10. uri v župnijski cerkvi sv. Petra v Komendi že med mašo 
razveselila z zelo lepim petjem, prav posebej pa s koncertom božičnih 
pesmi po maši. Peli so pesmi skladateljev Avgusta Cererja, Cirila Vrem-
šaka in Ubalda Vrabca ter priredbe Ubalda Vrabca, Egija Gašperšiča in 
Damijana Močnika. Nazadnje je iz njihovih ust zadonela še Sveta noč. 

Nova knjiga dr. Marka Žerovnika
v rimi. Del besedila je povzel po potopisu Potovanja, veliko pa je nove-
ga, povedanega drugače, bolj zanimivo, osebno, doživljajsko. Zaradi 
tega – da bi govorila beseda sama in pesmi – se je odrekel fotografi ji. 
Mnogo pove in obeta že naslov nove knjige – Poezija cvetja in življe-
nja. Z Angelco sta obiskala kraje, kjer je bilo in je deloma še tako, kot 
piše Marko, marsikje pa, žal, npr. v Jemnu, popolnoma drugače: vojna, 
siromaštvo, huda lakota. Ker se svet spreminja in ljudje z njim ter raz-
mere v svetu, je knjiga dragocen dokument in prikaz življenjskih in 
drugih danosti, navad in običajev, kulture, prehrane, vere in vsega dru-
gega, kar sta videla, spoznavala, zapisovala, fotografi rala in posnela 
naša svetovna popotnika.

Informativno zelo bogato uvodno besedo je v knjigo napisal Markov 
vnuk Gal Kokelj, pisec Marko pa za njim obrazložitev, zakaj še ena 
knjiga po že izdanih potopisih Potovanja. Zunanjo obliko je knjigi dal 
znani oblikovalec in slikar Dušan Sterle, notranjo obliko avtor sam. 
Knjiga je izšla z denarno podporo komendske občine, natisnila jo je ti-
skarna Nonparel v Škofji Loki. Na zavihku je izdatna predstavitev ži-
vljenja in dela dr. Marka Žerovnika, ki kljub 86 letom preseneča s svojo 
veliko ustvarjalno močjo in vedno novimi deli. 

Jožef Pavlič

Veličastna božična pesem v Komendi
Kot solistka je nastopila tudi naša župljanka sopranistka Nuša Fujan. 
Zboroma sta dirigirala Gregor Klančič in Aleš Sedušak, na orgle je 
pevce in pevke spremljal Aleš Sedušak. Koncert je povezovala pevka 
Jana Lamberšek Starbek. Poslušalce, ki so vsako zapeto pesem nagradi-
li z dolgim ploskanjem, je povabila, naj radi obdarujejo svoje najbližje: 
naj bo to z življenjem, veseljem, dobroto, nasmehom, besedo, glasbo. 
 Jožef Pavlič

krave »Po senožetih«. Ob poletnih večerih se je okopal v bližnji Tunj-
ščici, v kateri so takrat še živeli potočni raki. Tudi perice so, v takrat še 
bistri vodi, prale perilo.

Prve tri razrede osnovne šole je obiskoval v Glavarjevem špitalu v 
Komendi, v Domžalah pa se je izučil za strojnega ključavničarja. Lep, a 
tudi naporen poklic je sprva opravljal v mengeškem Tamizu, kasneje pa 
celih petindvajset let v kamniškem Titanu, ki je takrat zaposloval čez 
1500 delavcev. Ko se je začel približevati čas upokojitve, je gospod 
Andrej svoje znanje in ljubezen do oblikovanja kovin prenesel na meh-
kejši, a nič manj zahtevnejši material.

 Iz lipovega lesa je leta 2002 izrezljal svoje prve jaslice, ki jih je raz-
stavil v muzejski hiši Budnarjeva domačija. Naslednje jaslice je napravil 
za sina in hčer. Na začetku so bile fi gure manjše, postopoma pa je začel 
delati vse večje. Do zdaj je tako nastalo že dvajset kompletov jaslic, ki 
jih sestavlja šestindvajset fi gur.

Poleg jaslic je mojster Andrej izrezljal kipe mnogih svetnikov, korpus 
križanega ob šolski poti pa še množico reliefnih podob nabožnih prizorov, 
starih domačij, pastirčkov, koscev, sejalcev, peric, konjev,…Lani je za no-
vomašnika Petra iz oljčnega in hrastovega lesa izdelal novomašni križ.

Ko obiskovalec občuduje zbirko mojstrovin izdelanih iz lesa, dobi 
občutek, da gospod Andrej ni upokojen, ampak še kako zaposlen. Včasih 
celo več kot osem ur na dan. Njegove umetnine so izdelane natančno in 
z veliko mero naravnega občutka za skladnost oblik in dimenzij. Prekra-
sen je kip Svetega Florjana, zavetnika pred požari, ki ga bomo lahko 
občudovali v novem moščanskem Gasilskem domu. Pa saj je, poleg 
vsega naštetega, gospod Andrej že od malega, tudi sam vnet gasilec.

Lahko smo veseli, da nam naš občan, ljudski umetnik, rad pokaže tako 
bogato in dragoceno zbirko izvirnih in kvalitetnih rezbarij. Sam pravi, da 
ustvarja za sprostitev in da si polepša življenje. In če si vzamemo čas za 
ogled njegovih lesenih jaslic, ga prav gotovo polepša tudi nam.

M.K.-Suhadole
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Obiskovalci maš ter drugih dogodkov in slovesnosti v komendski žu-
pnijski cerkvi sv. Petra so se tudi lani od svetega večera dalje in letos 
posebej radi ustavljali ob jaslicah v tej cerkvi. Zlasti otroci in mamice z 
otroki pa tudi kakšen »ati« ali »ata« se je znašel med njimi. Tudi tokrat 
je jaslice v dveh delih (glavni s hlevčkom pod ambonom v prezbiteriju, 
drugi z župnijskim središčem pri prvem desnem stranskem oltarju sv. 
Andreja), mojstrsko postavila ekipa jasličarjev (Sebastijan Strnad in 
Andrej Gašperlin – oba Moste, Janez Pogačar z Gore in Janez Ravnikar 
iz Komende) pod vodstvom sila spretnega in prizadevnega jasličarja 
Marka Grilca iz Most. Slednji je povedal, da pri jaslicah ni nič bistveno 
novega, razen treh pastirskih stanov na območju Velike planine, ki 
predstavlja dopolnilno ozadje glavnega jasličnega prizora – ponazoritve 
betlehemskega hlevčka, v katerem je Marija rodila Jezuščka. Drugo 
ozadje – Kamniške planine pri jaslicah pri oltarju sv. Andreja je naslikal 
slikar Albin Škrjanec iz Most, ki je imel lani obiskani in odmevni raz-
stavi svojih umetniških del v OŠ Moste in OŠ Komenda. 

Jožef Pavlič

Janez Lončar s Podboršta, s sinom Janijem lastnik in oskrbnik Lončar-
jevega muzeja, vedno snuje oz. najde ali naredi kaj novega za ta muzej. 
Letos je jaslice, ki jih je imel prej pod nadstreškom (tam jih je začel 
postavljati pred kakšnimi desetimi leti), »prenesel« v enega izmed pro-
storov t. i. Jurčkovega poda. Zanje je uporabil le naravne materiale: 
bukovo korenino za hlevček, za okras pa preslico, bršljan, kapnike iz 
jezerskega lehnjaka. Jaslične fi gure so iz gline (izdelal in pobarval jih je 
znani že rajni izdelovalec jaslic Stanko Zarnik iz Suhadol), ograja je iz 
macesnovega lesa. Kipce Jezuščka, Jožefa in Marije v samem hlevčku 
je kupil v prodajalni Zvon v Ljubljani. Mah je nabral v bližnjih gozdo-
vih. Tlakovci, po katerih prideš do jaslic, so iz kostanjevega lesa. Pesek 
je iz bližnje Vrtačnice. Seveda ni pozabil tudi na cerkvico (postavil jo je 
vrh jaslic) pa na zvezdice in zvezdo, ki je Modrim kazala pot v Betle-
hem. Od vsega pri jaslicah najbolj pritegne posrečeno izdelan hlevček iz 
bukove korenine.

Janez Lončar je jaslicam kot zaveden Slovenec dal slovenski pouda-
rek, »vgradil« jih je v značilno slovensko pokrajino, v kateri sta tudi 
ledena kozolca. Letos je še posebej mislil na otroke, ki so ga spraševali, 
ali bo tudi zanje postavil kakšne jaslice. Za to je izbral kar poličko pri 

Lončarjeve jaslice
oknu svojega zelo starega čebelnjaka. Tako si lahko otroci, ki hodijo 
mimo Lončarjevega muzeja, pa tudi drugi sprehajalci, spotoma ogledajo 
še te jaslice.

Jožef Pavlič 

Jaslice v župnijski cerkvi

Od jaslic do jaslic 
Zakorakali smo v novo leto. Kot smo upokojenci navajeni, tudi čez 
praznike ne počivamo. To nam daje zadovoljstvo, moč in zdravje.

Pod vodstvom vodje sekcije pohodnikov Društva upokojencev Ko-
menda Janka Burnika in s pomočjo »škrjančka« Francija Drolca smo se 
3. 1. 2019 na Komendski planinski poti sprehodili Od jaslic do jaslic na 
Šenturško goro. Pridružili so se nam tudi člani DU Kamnik pod vod-
stvom Marije Merčun in Silve Bizjak. Dobili smo se na Podborštu pri 
Planinskem domu in se odpeljali do Komendske Dobrave in naredili na 

planinski poti KPP četico 25 pohodnikov. Ustavljali smo se ob številnih 
jaslicah. Vsake so bile nekaj posebnega, vsak izdelovalec je vtkal vanje 
nekaj svoje duše in srca. Vse so bile narejene na izbranem mestu, kot da 
bi prostorček v naravi že od nekdaj čakal na prazničen dogodek. Ob 
zvončku želja pa smo vsak zase izrekli tiho željo. Na Šenturški gori smo 
bili pri Pavlinovih postreženi z dobrimi pečenicami in kislim zeljem. 
Pot smo nadaljevali prodi Zaloškem robu in jo podaljšali še proti Pože-
niku, kjer je tudi ogromno jaslic. Nismo jih šteli, a bilo jih je prek 20. 
Res lep dan smo sklenili na Gori, na Koželjevi domačiji in si ogledali še 
jaslice Turističnega društva Komenda različnih izdelovalcev. 

Katja Tabernik
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BOŽIČNI PRAZNIK

Na god sv. Štefana, 26. decembra, je bil v vasi Križ že sedemindvajseti 
obred blagoslovitve konj. Najprej je bila dopoldne ob 10. uri v podru-
žnični cerkvi Spreobrnjenja sv. Pavla slovesna maša, po njej pa je bila 
pred cerkvijo blagoslovitev konj. 

Prišlo je blizu 40 lastnikov konj iz bližnje in daljne okolice ter konje-
niki iz Konjeniškega kluba Komenda,. Sprevod konj se je začel ob 11. 
uri, ko so se zbrali pri bifeju Megi na Križu, od koder so potem krenili 
do cerkve. 

Razstava jaslic na Koželjevi domačiji – Razstavo več  avtorjev jaslic 
je na Koželjevi domačiji na Gori pred  prazniki tudi lani pripravilo Turi-
stično društvo Komenda. Nastopil je pevski zborček prišel pa je tudi 
Božiček.

Jasice s predbožičnim srečanjem v Žejah - Lepo predbožično sre-
čanje z jaslicami, ki jih je tokrat blagoslovil župnik Ivan Jagodic doma z 
Brega pri Komendi, so s podporo oziroma po tradiciji pobudnika pod-
jetnika in podžupana Igorja Štebeta ter krajanov 21. decembra, uro po 
odprtju jaslic na Koželjevi domačiji, pripravili v Žejah. Kljub mrazu so se 
odprtja jaslic udeležili številni občani Komende, program - pevci MePZ, 
harmonikarji in instrumentalisti ob spremljavi citer - pa je povezoval 
Franc Pestotnik Podokničar.

Že 27. blagoslovitev konj

Konjenike so pogostili, prejeli pa so tudi spominska darila lončarske-
ga mojstra Franca Kremžarja. Za številne obiskovalce pa so gospodinje 
napekle in pripravile slaščice, gospodarji pa so poskrbeli za tekočino 
proti mrazu. 

Ob prazničnem klepetu je bilo prav lepo drugi dan božičnega prazni-
ka. 

- A. Ž.
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DRUŠTVA

Zadnje decembrske dni smo mladi orientacisti 
Orientacijskega kluba Komenda izkoristili na 
najboljši možni način, saj smo počeli to, kar 
najbolje znamo. Dan potem, ko nas je po do-
movih obiskal Božiček, smo se odpravili na 
Vojsko, kjer so nas čakali trije dnevi priprav. 

Že zgodaj zjutraj smo se zbrali pred športno 
dvorano in kmalu je bilo jasno, da nam zagoto-
vo ne bo dolgčas. V zraku je bilo poleg mraza 
čutiti pričakovanje in željo po novih dogodi-
vščinah. Prvi trening smo odtekli na Kalcah in 
se nato odpravili proti Vojskem, kjer nas je že 
čakalo kosilo. Časa za počitek ni bilo veliko, 
saj smo lovili zadnje sončne žarke in vsaj nekaj 
svetlobe za popoldanski trening. Ta trening je 
bil najbrž najtežji na kampu, saj smo tekli na 
povsem novi karti, ki ima zahteven teren in za 

ORIENTACIJSKI KLUB KOMENDA Trening kamp Vojsko nad Idrijo
povrh je bila na trenutke karta precej slaba in 
netočna, kar je povzročalo kar nekaj preglavic. 
Ampak to nas ni ustavilo in na koncu smo se iz 
gozda vsi vrnili dobre volje ter zadovoljni po 
zahtevnem treningu. Po krajšem boju za pre-
vlado pod tušem smo se zbrali v jedilnici, kjer 
nas je po večerji čakala analiza obeh treningov 
- primerjali smo vmesne čase, se pogovarjali o 
izbirah in napakah, ki smo jih naredili v gozdu. 
Sledile so predstavitve analiz nekaterih mla-
dincev, povsem na koncu pa smo si prislužili 
tudi risanko . Napočil je čas za spanje, a po-
govori v nekaterih sobah še dolgo niso zamr-
li… 

Naslednje jutro smo se prebudili v čudovit 
sončen dan, ki bi ga bilo škoda zapraviti za 
predolgo poležavanje. Kmalu po zajtrku smo 
se zato odpravili na treking, vsak na traso po 
svojih sposobnostih. Dan je bil res lep in nau-
žili smo se prečudovitih razgledov, obenem pa 
opravili dober trening. Popoldne je bilo opaziti 
že nekaj utrujenosti, vendar nam trening inter-
valov zaradi tega ni bil prizanešen. Lokacija 
treninga je bila na res čudovitem delu gozda, 
kjer se je dalo teči hitro. Po treningu ter gneči 
v kopalnici smo na koncu kljub nestrpnosti vsi 
dobili večerjo. Po njej nas je zopet čakala ana-
liza, predstavitve, za konec pa še kviz, kjer 
smo v skupinah preizkusili naše orientacijsko 
in splošno znanje. Večera vseeno še zdaleč ni 
bilo konec - dokazali smo, da se ne znajdemo 
samo v gozdu, ampak tudi na plesišču, kjer 

smo se zavrteli v ritmu salse. Ker zna biti to 
precej utrujajoče, smo nekoliko kasneje vsi 
popadali v postelje, kjer so se znova razživeli 
zanimivi in prijetni pogovori. 

V naslednjem jutru se je to nekoliko poznalo, 
a na srečo nas je trening čakal kasneje kot 
prejšnji dan. Po še enem zahtevnem treningu 
smo bili že vidno utrujeni in vsi smo se razve-
selili novice, da popoldne treninga ne bo. Na-
mesto njega smo naredili temeljito analizo za-
dnjega, ostalo pa je še ravno toliko časa, da 
smo se pogovorili o vtisih in na hitro spakirali 
ter spraznili sobe. Nekaj čez četrto uro se je še 
zadnjič sprožil fotoaparat, takoj zatem pa so že 
zabrneli avtomobilski motorji in odpravili smo 
se proti domu. 

Za nami je uspešen trening kamp, na katerem 
smo si pridobili nova znanja in se še močneje 
povezali med seboj ter v najboljši možni luči 
izkoristili počitnice. Vsi že komaj čakamo na-
slednjega !

 Ana Pia Pogačar, OK Komenda

Najmlajši na trekingu

Vsi udeleženci kampa

Ponosno lahko 
sporočimo: Za 
izgradnjo nove-
ga Plezalnega 
središča v Ko-
mendi v Špor-
tno-plezalnem 
odseku (ŠPO) 
Komenda smo s 
pomočjo dona-
torjev, staršev in 
internih virov v 
zadnjem letu in 
pol zbrali never-

jetnih 47.706 EUR, v vrednosti materiala pa še 

ŠPO KOMENDA Novo Plezalno središče
17.962 EUR. Ob delu smo pridobili veljavno 
gradbeno dovoljenje, izolirali in uredili smo 
podstrešje, postavili plezalno steno s podporno 
konstrukcijo, položili varnostne blazine ter kupi-
li in privili večino plezalnih oprimkov in varno-
stne opreme za plezanje daljših smeri. Pri delu 
so pomagali tudi najmlajši plezalci, ki že komaj 
čakajo na preselitev v nove plezalne prostore. 

Zato smo pred koncem minulega leta star-
šem in mladim plezalcem pripravili prednovo-
letno druženje z manjšim plezalnim sejmom in 
preizkušanjem novih oprimkov. Da pa bomo 
lahko uradno odprli opremljeno plezalno sre-
dišče s sanitarijami in potrebno dokumentacijo, 
nam manjka še 5.000 EUR. 

Zato so obračamo na Vašo pomoč s prošnjo 
za donacijo. Verjamemo, da bomo tako plezal-
no središče lahko odprli že čez nekaj tednov. 
Hvaležni Vam bomo za prispevke, ki jih lahko 
nakažete na SI56 0231 2005 0478 906, s pripi-
som DONACIJA ZA plezalno središče Ko-
menda. O gradnji plezalnega središča in odpr-
tju bomo še naprej poročali na naši spletni in 
facebook strani www.pd-komenda.si in na 
https://www.facebook.com/stenca.kom Veseli 
bomo tudi, če nas obiščete in si ogledate, kako 
raste naše Plezalno središče.

Že vnaprej se Vam zahvaljujemo za vsak Vaš 
prispevek!

Plezalni pozdrav, ŠPO Komenda 

Na praznični decembrski dan se je 17 članov 
Športno plezalnega odseka (ŠPO) Komenda 
odpravilo v italijansko plezališče Napoleonica. 
Vreme je do slovensko-italijanske meje obetalo 
čudovit dan in na s soncem obsijane stene ob 
Napoleonski cesti pri Trstu. Vendar smo se žal 
iz sončne idile zapeljali v za ta čas pogost pojav 
- meglen Tržaški zaliv. 

Posvet ob kavi in pecivu v »retro« baru Gio-
vanni e Maria v Proseku ni dal prepričljive 
odločitve, zato so nekateri kar pograbili opre-
mo in se zapodili v skalo v sektor A: klasična 

Plezalni izlet ŠPO Komenda
prečka. Megla, neogretost in hladna skala nas 
je na začetku ustavila, vendar se nismo dali. V 
nadaljevanju smo preplezali kar nekaj smeri in 
se preizkušali v smereh nad svojimi zmožnost-
mi. Sonce je vmes sramežljivo pokukalo in 
nam vlivalo upanje na lepši pogled proti mor-
ju. 

Žal je bil dan za neplezalce kar naporen oz. 
hladen, zato si zaslužijo vso pohvalo za vzdr-
žljivost in potrpežljivost. Na koncu plezalnega 
dne smo si ob čudovitem sončnem zahodu 
kljub vsemu privoščili zasluženo okrepčilo, 

domov pa odšli z mislijo, da ostajajo računi z 
Napoleonico neporavnani. Še se bomo vrnili.

Plezalni pozdrav, ŠPO Komenda
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JUBILEJ

Srebrno druženje Glavarjevega kluba

Predsednik Glavarjevega kluba malteški vitez Jožef Ciraj z Gmajnice je 
28. decembra njegove člane (Ivana Jagodica, malteškega viteza Jožefa 
Pavliča, Matija Remšeta, Franceta Steleta in dr. Marka Žerovnika) po-
vabil na svoj dom na pobožično in prednovoletno srečanje in prijateljsko 
druženje. Letos je bilo še zlasti slovesno, saj je bilo to že njihovo petin-
dvajseto srečanje po izidu skupne knjige – monografi je z naslovom 
Komenda, zaznamovalo pa ga je več pomembnih dogodkov v življenju 
članov kluba. Matija Remše je praznoval 70. rojstni dan (s torto ga je 
obdarila sogostiteljica dr. Marta), gostitelj Jožef in njegova soproga 
Marta sta obhajala 40. obletnico cerkvene poroke (Kotlje, 29. julija 
1978; Jožef se je zato oblekel v poročno obleko in čevlje), Jožef Pavlič 
se je točno po 40 letih dela pri Družini, pri kateri je bil 38 let urednik za 
Cerkev po svetu, 1. oktobra upokojil. Neutrudni Marko Žerovnik jih je 
presenetil z novima knjigama Poezija cvetja in življenja in Odmev tišine, 
France Stele je izdal knjigo z naslovom Zbogom, ti planinca, Bohinj, 
Turizem, 2018, v kateri je objavil svoje črnobele fotografi je, posnete v 
letih od 1977 do 1982 na območju bohinjskih fužinarskih planin, ki so v 
tistih letih še ohranjale prvobitno arhitekturo in pristno pastirsko-sirar-
sko kulturo, značilno za Bohinj. Jožef Pavlič je prinesel zajetni Kamniški 
zbornik XXIV 2018, v katerem je na straneh od 237 do 246 objavljen 
njegov prispevek o rajnemu komendskem rojaku častnemu kanoniku 
Maksimilijanu Ocepku. 

Gostiteljeva žena Marta je udeležencem srečanja postregla s skrbno 
pripravljenimi jedili, najprej z zelo okusno juho iz buč hokaido, potem 
pa s pečeno raco; Jožef pa sprva z aperitivom (»arhivskim« zdravilnim 
kitajskim likerjem Ginseng – žen šen; darilo ministra za zunanje zadeve 
LR Kitajske Qian Qichena 12. septembra 1993, ko je bil kot prvi mini-
ster od stalnih članic VS OZN na tridnevnem uradnem obisku v Slove-
niji), pri jedi pa z belokranjskimi vini prijatelja Jožeta Golobiča, med 
katerimi je gostom posebej prijala metliška črnina. 

Ob dobri hrani in pijači so člani kluba izmenjavali mnenja in poglede 
globoko v noč, kot običajno celo že v jutro naslednjega dne. Gostitelj 
jim je med drugim povedal, kako prenavlja podedovano Žemrakovo 
domačijo v vasi Šentjanž pri Rečici ob Savinji, kjer sta z Marto leta 
2010 postavila kapelo Svete družine. Načrt zanjo je izrisal in vodil 
gradbena dela njun sin Arnold Oton, umetniški del je prispeval akade-
mik profesor dr. Jožef Muhovič; 8. oktobra 2010 jo je blagoslovil njihov 
družinski prijatelj in Jožefov sošolec na Poljanski gimnaziji župnik žu-
pnije Kranj-Primskovo Franc Godec. Slovesnost ob prinosu in postavitvi 
relikvij blaženega škofa Antona Martina Slomška v kapelo 11. septem-
bra 2011 je vodil sam mariborski nadškof metropolit dr. Franc Kramber-
ger. V delu svoje rodne domačije – marofu (velikem skednju) – Jožef 
ureja muzej, kajti obnovljeni prostori bodo v skladu z dovoljenjem in 
pod nadzorom ZVNKD Celje kot nalašč za takšno ustanovo pa tudi 
kulturne prireditve. Hiša iz leta 1872 naj bi po Martini zamisli in po že 
odobreni rekonstrukciji v spomeniško zaščiteni vasi postala dom du-
hovnosti. 

Tudi drugi člani Glavarjevega kluba so povedali, kaj so naredili od 
zadnjega srečanja in kaj načrtujejo v prihodnosti. Anton Jagodic jim je 
kot iztočnico za pogovor pripravil gradivo z naslovom Četrta industrij-
ska revolucija. 

Marko Žerovnik je kot najstarejši član kluba ter kot geograf in karto-
graf, svetovni popotnik in živa priča dogodkom med drugo svetovno 
vojno opozoril na pomanjkljivo in pristransko prikazovanje ali celo 
potvarjanje nekaterih dogodkov (med drugim o strmoglavljenju parti-
zanskega lovca, govori pa se o zavezniškem bombniku, kakršen je zgr-
mel na tla čisto drugje – pri Litiji), dodal pa, da je težko zares verodo-
stojno zapisovati zgodovino. 

Anton Jagodic je z bogatimi izkušnjami in izjemnim posluhom za 
naravo in delo z ljudmi pri pridobivanju hrane navzoče obogatil z mo-
drostmi narave.. 

France Stele je kot duhovit in pronicljiv sogovornik v razpravi vnovič 
posegel na področje fi lozofi je in pravilnega razumevanja etičnih zako-
nov pri različnih civilizacijah in verstvih. Pri tem je poudaril, da je res 
že čas, ko naj nad gmotnim, za čimer se tako pehajo ljudje, prevlada 
duhovno, Duh.

Jubilant Remše, zelo razgledan mislec in teolog, je spomnil na svoje 
dolgoletno urednikovanje pri Mohorjevi družbi (spregovoril je tudi o 
škofu Grmiču, pesniku Bordonu …), na srečevanja, pogovore in dogo-
vore z uglednimi slovenskimi pisci. Prav posebej je predstavil nekdanjo 
revijo Znamenje, pri kateri je sam dejavno sodeloval in pisal vanjo.

Člani Glavarjevega kluba so se tudi spomnili velikih slovenskih 
književnikov dr. Andreja Capudra in prof. Alojza Rebule, ki sta premi-
nula v letu 2018. 

Gostitelj Jožef je vnovič presenetil z eksponati (novo pridobitvijo 
njegovega muzeja ojačevalcem »na lampe« iz leta 1923), z izvirnimi 
dokumenti iz svojega bogatega arhiva, med njimi že umrlih oseb, ki so 
jih v minulem stoletju skrile in tako ohranile, medtem ko so jih drugi 
uničevali. Pokazal je originalne listine iz zgodovine Mengša in Mengša-
nov. Pripravil je tudi priložnostno manjšo razstavo fotografi j, prispevkov 
in dopisovanja slavljenca Matija Remšeta.

Podpisani udeleženec večera je poleg vprašanj raje prisluhnil sogo-
vornikom, nakazal pa, da ima literarne in druge načrte, predvsem v po-
vezavi s prikazom zgodovine in pomembnih osebnosti ter dejavnosti in 
dogodkov v novejši komendski zgodovini, ki jih spremlja in zapisuje že 
desetletja. 

Pogovor se je vrtel tudi okrog nove podobe Aplence v prihodnosti in 
dejavnejšega sodelovanja komendskih občanov pri njej. 

»Starosta« Glavarjevega kluba Marko Žerovnik je 25. srečanje ome-
njenega kluba in pogovor ocenil kot eno najboljših in najbolj prodornih 
doslej, saj je pokazalo, kaj vse zmorejo komendski razumniki, če stopi-
jo skupaj pa tudi sami zase. S tem dajejo spodbudo tudi drugim. 

E. Č. (Jožef Pavlič)
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ZANIMIVOSTI

Krasen, sončen, mrzel 
dan. Tako kot mora biti. 
Turistično društvo je po 
tradiciji pripravilo etno-
loško prireditev. Po-
membno je tudi, kako 
potuje je luna, ko se pri-
pravlja meso; mora se 
debeliti. Vse to so spo-

znavali na Gori tudi šolarji Osnovne Šole Komenda Moste. Ko so poslu-
šali razlago običaja in postopek zakola, so bili izrazi na obrazih različni. 
Tudi stran so pogledali, ko šlo za jezik srce, pljuča... 

Bil je pač prikaz iz življenja, namen kolin in tudi naš odnos, ko spo-
štljivo skrbimo, da živali ne trpijo. Pa tudi prikaz za razumevanje, da 
hrana »ne zraste na policah« v trgovini. Do vrečke s hrano je dolga pot. 

Med tekmovalci 13.12. v Teniškem klubu je bilo 7 članov Društva 
upokojencev Komenda. Tekmovanje je potekalo z vodjo Alfonzem 
Hrovatom. 

Prvo mesto (3074 točk) je dosegel Marjan Urh, 2. ( 2876) Drago Ži-
nič, 3. (2741) Alfonz Hrovat, sledili pa so še Omerzu, Darko Crnkovič, 
Stojkovič, Gusti Sodnik in Ivan Hafner.

Treningi v pikadu so ob ponedeljkih in četrtkih po 17. uri v brunarici 
Teniškega kluba.

Katja Tabernik 

KOLINE Domači praznik na Koželjevi domačiji
Bomo našo mladino še uspeli prepričati, da je doma vzgojena in pride-
lana hrana najbolj zdrava in prijazna tudi za okolje? Najbolj pogumni so 
tudi sami poskušali izdelati pečenico in potem so svojo odnesli domov.

 Po ogledu predelave mesa so jim v nekdanjem »hlevu« domačije 
pripravili pravo kmečko pojedino. Pečene krvavice, pečenice, pražen 
krompir in kislo zelje. Žal, precej otrok ne pozna več domače hrane. 
Najbrž bodo mnogi otroci po obisku in ogledu na Koželjevi domačiji 
gledali na to z drugačnimi očmi.

Sicer pa je bilo na Koželjevi domačiji dva dni veliko pridnih rok čla-
nov Turističnega društva Komenda. Vsak po svojih močeh in znanju s 
predsednikom Turističnega društva Vidom Koritnikom pripomorejo, da 
Koline uspejo. Popoldne so prišli še člani občinske uprave z županom, 
domačini in drugi obiskovalci »odprte kuhinje«. Ko bo občni zbor Turi-
stičnega društva, bo tudi postrežba Koželjeve domačije.

Zopet je minil en lep dan.    Katja Tabernik, A. Ž. 

PIKADO

V soboto, 13.1. 2019, so se judoisti Judo kluba Komenda udeležili leto-
šnjega prvega uradnega judo tekmovanja v Lendavi s kategorijama U12 
in U14, ki sta šteli točke za slovenski judo pokal. Trener Boštjan Vein-
handl se je skupaj s svojimi petimi varovanci veselil skupno 9. uvrstitve 
izmed 46 slovenskih in tujih klubov in 300 tekmovalci. 

1. mesto je letos prvič kot starejša v svoji kategoriji, med mlajšimi 
deklicami U12 osvojila zagnana judoistka Haya Veinhandl Obaid, ki se 
je s tremi zmaganimi borbami in brez poraza uvrstila visoko na prvo 
mesto. V kategoriji U12 je 7. mesto osvojil Karim Veinhandl, ki je imel 
najtežje delo. To je bil njegov prvi nastop v kategoriji mlajših dečkov 
U12, kjer se je boril z leto ali dve starejšimi nasprotniki, v njegovi težin-
ski kategoriji pa jih je nastopilo več kot 20. Z dvema dobljenima borba-
ma se je prebil naprej v repasaž, kjer je po 6 minutah borbe za zlato 

JUDO Uspešno v novo sezono
točko (podaljška), premoč pri-
znal izkušenemu hrvaškemu 
nasprotniku in končal na 7. 
mestu. Nik Cankar je tokrat 
žal končal brez uvrstitve, če-
prav ima talent in lahko z do-
brimi treningi še zelo napredu-
je. V kategoriji starejših dečkov 
U14 je 1. mesto osvojil Luka 
Lukšič, ki je na dobri poti, da 
postane državni prvak. Do ko-
lajne je malo zmanjkalo Marku Jelnikarju. 

Katarina Kumer

Gorski tekač Bojan Galin je zaključil zelo uspešno sezono gorskih tekov 
v slovenskem in kamniškem pokalu. S pokrom zmag je osvojil slovenski 
pokal v gorskih tekih med veterani nad 60 let. Pokal si je zagotovil tudi 
med kamniškimi tekači.

Dvema naslovoma državnega prvaka v gorskih tekih in sicer na Rati-
tovec in gorskem teku gor-dol v Češnjicah v Tuhinju je dodal še pokalno 
zmago za naslov državnega prvaka na Golteh in zmago na Šmarno Goro, 
kjer je bilo tekmovanje v okviru fi nalne tekme za svetovni pokal 
WMRA. Zbrali so se najboljši gorski tekači v svetovnem merilu. Zani-
mivost tega tekmovanja je tudi ta, da se ga lahko udeležijo tudi rekrea-
tivni tekmovalci, ki so sicer razvrščeni v svoje kategorije, vendar nepo-
sredno tekmujejo tudi z tekači najvišjega ranga. Bojan Galin je v tem 
drugem delu sezone prav tako nanizal celo vrsto odličnih uvrstitev. Na 
zelo napornem teku na Grintovec, kjer je višinska razlika med startom 
in ciljem malenkost manj kot 2000 metrov, je osvojil drugo mesto. Z 
ekipo LPP je osvojil prvo mesto na tratlonu jeklenih v Bohinju. Na 

Poker zmag
gorskem teku Talež Lauf na Bledu je bil drugi, 
prav tako na kronometru (1,5km z višinsko 
razliko 300m) v Bukovici pri Žalcu. Zlato 
kolajno je osvojil na Šentviškem teku za me-
morial Franeta Ermana. Zadnjo letošnjo zma-
go si je pritekel na Veronikinem teku v Ka-
mniku. Na Storžič (vertikal) je bil v absolutni 
kategoriji 38.

Tako je na najlepši možen način zaključil 
serijo tekmovanj in dokazal, da je bil tudi letos 
v odlični formi. Naporni treningi in tekmova-
nja so zahtevala tudi davek na zdravju. Zaradi tega bo verjetno moral 
izpustiti zadnjo tekmo za kamniški pokal na Svetega Miklavža. Do za-
četka naslednjega cikla treningov za novo sezono upa na saniranje po-
škodbe. 

Peter Pibernik

Prvenstvo 
posameznikov 2018
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NAŠI SO

Zima pasjim blazinicam ne prizanaša, saj so te neposredno izpostavljene 
mrazu, snegu, ledu in soli. Pasje blazinice zato postanejo suhe, grobe in 
razpokane. Če se zavedamo potencialne težave, lahko skrbniki kužkov 
z nekaj preprostimi preventivnimi ukrepi zaščitimo blazinice svojih 
ljubljenčkov in poskrbimo, da se bodo zunaj dobro počutil tudi pozimi.

1. Pasji kremplji naj bodo kratki
Dolgi kremplji povzročijo, da se med hojo pasji prsti bolj razširijo. V 

prostor med prsti se tako lahko ujame več snega in ledu, kot bi se sicer. 
Hoja po zaledeneli podlagi je za psa zelo neprijetna, hkrati pa je pri tem 
lahko manj stabilen in je zato verjetnost zdrsa, padca in potencialne 
poškodbe večja. 

2. Blazinice namažite z balzamom
Mraz, led in sol izsušijo pasje blazinice, zaradi česar lahko te razpo-

kajo. Da bi to preprečili, tik pred sprehodom na blazinice nanesite tanko 
plast balzama. Ob povratku iz sprehoda tačke obrišite z mehko krpo, 
najbolje pa jih je sprati pod mlačno vodo in tako odstraniti sneg, led in 
sol. Ko jih dobro sperete, preverite za morebitnimi poškodbami na bla-
zinicah in pordelo kožo med prsti. Na koncu blazinice še enkrat nama-
žite s tanko plastjo balzama, ki jih bo navlažil, ohranil mehke in prožne 
ter poskrbel za njihovo regeneracijo.

3. Dlaka okoli blazinice naj bo pristrižena 
Urejena dlaka na šapicah je ključnega pomena za zdrave blazinice 

tudi pozimi. Če ima vaš pes dolgo dlako, mu jo okoli blazinic pristrizite, 
da se dlaka ne bo dotikala tal med hojo. Na krajšo dlako se bo sneg manj 
prijemal.

4. Priskrbite si pasje čevlje
Pasji čevlji so namenjeni zaščiti blazinic pred neprijaznimi zimskimi 

pogoji in predstavljajo najboljšo zaščito pasjih šapic. Taki čevlji se 
obujejo podobno kot nogavičke in imajo ježke na trakih ali vrvice s ka-
terimi jih pričvrstimo na tačke. Zaščito predstavljajo še podplati, ki do-
datno preprečujejo drsenje. Ko psu nadenete čevlje preverite, da niso 
preveč zategnjeni - čevelj se mora tesno prilegati, ne sme pa omejevati 
gibanja. Za nakup pasje obutve, ki bo za vašega psa najbolj primerna, je 

Skoraj vsak skrbnik psa se vsaj enkrat znajde v situaciji, ko njegov pes 
prične naskakovati drugega psa, človeka ali predmet. Mnogim skrbni-
kom je ob tem nelagodno, zgodi pa se tudi, da se ljudem zdi to vedenje 
zabavno. Pa je res?

Naskakovanje se lahko pojavlja zaradi različnih razlogov. Naskako-
vanja niso enaka. 

Naskakujejo lahko tako sterilizirane in nesterilizirane samice kot tudi 
kastrirani in nekastrirani samci.

Mladi psi do približno enega leta starosti lahko naskakujejo zaradi 
spolnih hormonov oziroma obdobja “pubertete” v katerem se znajdejo. 

Pogosto do naskakovanja pride zaradi naslednjih razlogov:
Prekomerno razburjenje zaradi situacije, v kateri se je pes znašel 
Do razburjenja lahko pride zaradi prevelikega veselja, lahko pa tudi 

zaradi stresa ali kombinacije različnih čustev. Lahko se na primer zgodi, 
da se psi izjemno razburijo zaradi obiskov, in zaradi konfl ikta čustev 
(veselje, stres) ne vedo, kako bi odreagirali, naskakovanje pa je v tem 
primeru nadomestno vedenje.

Nadomestno vedenje je lahko tudi praskanje, umivanje, vohljanje….
Prekomerna količina energije, ki jo pes ima in je ne zna ali ne more 

usmeriti drugam kot v naskakovanje. 
V tem primeru psi naskakujejo predvsem predmete ali ljudi, s katerimi 

živijo. Če vedenja ne pričnemo odpravljati, lahko hitro postane navada 
in psi s tem nadaljujejo, ker so tako navajeni.

Naskakovanje je pogosto lahko tudi del igre med psi. 
Med igro navadno naskakujejo tisti psi, ki nikoli niso prejeli informa-

cije o tem, da je to vedenje neželeno. Dokler naskakovanje med igro ni 
moteče za druge pse in je le občasno, načeloma ne povzroča težav. 

Zakaj psi naskakujejo? 
Vsekakor pa je naloga lastnika, da igro opazuje in prekine vedenje, če se 
pojavlja prevečkrat in je moteče za druge pse.

Kaj storiti, če vaš pes naskakuje?
Naskakovanje je navadno pri lastnikih, drugih ljudeh in psih obravna-

vano kot neželeno vedenje. To pomeni, da vedenje ni najbolje sprejeto 
in lahko moti vaše vsakodnevno življenje s psom ali pa moti in ogroža 
okolico (druge ljudi in pse). Če vedenje postane navada ali celo obsesija 
pa je lahko moteče ali ogrožujoče tudi za samega psa. Vedenje je najlaž-
je ustaviti, ko se prvič pojavi, saj še ni prešlo v navado (ali obsesijo). 
Posledično ga je teže odpraviti, ko že postane večmesečna ali celo več-
letna navada.

Iz teh razlogov vam priporočamo, da naskakovanja ne dopuščate in 
ga tudi ne spodbujate. Ker gre za samo-nagrajujoče vedenje, ignoriranje 
naskakovanja ne bo odpravilo, zato bo potrebno psa naučiti, da naska-
kovanje ni želeno in mu ponuditi alternativo.

Ko poskušate ustaviti naskakovanje, je vaša prva naloga, da ugotovi-
te zakaj vaš pes naskakuje in kaj je tisto kar sproži vedenje.

Zelo pomembno je tudi, da ima vaš pes dovolj psihofi zične in pred-
vsem kvalitetne zaposlitve, in da živi v okolju, kjer se počuti sproščeno.

V situacijah, kjer navadno pride do naskakovanja pa bo najlažje, če 
boste vedenje vnaprej preprečili (preventiva) in psa učili nadomestnega 
vedenja (učni proces).

Če pes na primer naskakuje noge vaših obiskov, potem bo najlažje, da 
je ob prihodu obiskov prostorsko omejen (v boksu ali na povodcu), ob 
enem pa ga učite, kaj od njega pričakujete (na primer, da leži na svojem 
prostoru) ter ga za ne-naskakovanje izdatno nagrajujete.

Avtorica Nadja Žlender, www.alfakan.si 070 853 113

Zaščitimo šapice pozimi!
čevlje priporočljivo prehodno preizkusiti. Izbirate lahko med različnimi 
modeli, najpomembnejše pa je, da se čevlji psu kar najbolje prilegajo. 
Pse na obutev privajamo postopoma. Najprej jih obujte za kratek čas, ga 
pohvalite in mu jih nato sezujte. Ta čas postopoma podaljšujte, dokler 
pes ni pripravljen z njimi iti ven na daljši sprehod. Poskrbite, da bo no-
tranjost obutve ostala suha in čista.

5. Ledenih površin se lotite z neškodljivimi snovmi
Sol in drugi pripravki s katerimi posipamo ledene površine so lahko 

škodljivi za naše pse. Poleg blazinic, lahko povzročijo tudi zastrupitev, 
če jih pes nehote poje, ko si skuša sčistiti sneg iz šap. Zaledenela dvori-
šča in druge površine katere sami čistite, zato raje posujte z neškodljivi-
mi materiali kot sta mivka in pesek ali pa izberite pripravke na katerih 
je jasno opredeljeno, da so varni za domače ljubljenčke. V tem času se 
poizkusite izogniti cestam in pločnikom za katere veste, da jih javne 
službe močno posipajo. Psu ne pustite piti iz luž ali se igrati s plundro 
tako, da bi jo zagrabil v gobček.

Andreja Fegeš Vir: www.mrpet.si
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SPV, KRONIKA

Člani SPV Komenda smo delovali vsak na svojem področju, sledili smo 
skupnemu cilju – s preventivnim delovanjem izboljševati varnost vseh 
udeležencev v prometu.

V vrtcu in v osnovni šoli poleg praktičnih izkušenj otroci in učenci pri-
dobivajo teoretična znanja. V promet se vključujejo kot pešci, kot kolesarji, 
kot potniki v osebnih avtomobilih in v avtobusih. Starši in učenci lahko 
poiščejo najprimernejšo šolsko pot s pomočjo digitaliziranega načrta, ki je 
objavljen na šolski spletni strani za šolo v Mostah in za šolo v Komendi. 

Za umirjanje prometa v občini skrbijo policisti PP Kamnik in redarji 
Medobčinskega redarstva z meritvami hitrosti in z nadzorom prometa. 
Sodelujejo z vrtcem in s šolo, z obiski otrok in učencev. Vsako leto po-
licisti najmlajšim predstavijo delo policistov, jim prikažejo vozila in 
pripomočke, spremljajo otroke v bližnji okolici vrtca in šole, sodelujejo 
pri pripravi in izvedbi kolesarskih izpitov… Sodelujejo pri raznih prire-
ditvah v občini, največji dogodek je organizacija kmetijskega sejma 
dvakrat letno, ko Komendo obišče več tisoč ljudi.

SPV Komenda se je vključeval v nacionalne akcije, ki jih organizira 
AVP – Agencija za varnost prometa, skupaj sledimo nacionalnemu cilju 
0% težko ponesrečenih in mrtvih na naših cestah. Širšo javnost smo 

O delu SPV Komenda spodbujali k večji varnosti tudi preko občinskega glasila, v povezavi z 
nacionalnimi akcijami: Varnostni pas – vez z življenjem, Bodi viden – 
bodi previden, Ne uporabljaj telefona med vožnjo, Ne prehitevaj življe-
nja, motorist za vedno, Hitrost ubija, Kolesar. 

Sodelovali smo z lokalnimi društvi in z ustanovami: z Društvom 
upokojencev Komenda, z Ustanovo Petra Pavla Glavarja, z Gasilskimi 
društvi v občini, z AMD Kamnik. Njihovi člani (dijaki, študentje, gasil-
ci, upokojenci) so pomagali pešcem v prvih dneh pouka, pomagali so 
pri varovanju prireditev in tekmovanj v občini.

 Za prometne površine, za izgradnjo in za vzdrževanje, sta zadolženi 
občina za občinske ceste in država za državne ceste. Obe zaostajata v 
izgradnji varnejše infrastrukture. 

Na občinski cesti Klanec – Komenda je občina delno očistila bankine in 
omejila hitrost na 40km/h, a so te bankine še vedno neprimerne za varno hojo 
pešcev. Na nevarnih odsekih v občini izvajajo meritve hitrosti, ki so tudi ena 
od podlag za ustrezno ukrepanje (omejitve hitrosti, zmanjševanje hitrosti s 
fi zičnimi ovirami, načrtovanje izgradnje prometne infrastrukture…). 

V občini Komenda je med drugim nujno potrebno zgraditi pločnik v na-
selju Klanec, postaviti semafor za pešce v Mostah pri starem gasilskem 
domu in na prehodu za pešce na Križu na cesti Moste – Kamnik, nujna je 
izgradnja varnejšega prehoda čez »brniško« cesto v križišču Moste – Suha-
dole. Ko bodo urejene varnejše poti za pešce, se bo tudi manj učencev vo-
zilo s šolskim prevozom. Kolesarskih površin pa je v občini le za vzorec. 

Člani SPV Komenda zaključujemo svoj mandat v upanju, da bo Ob-
čina Komenda našla skupni jezik s krajani in z lastniki zemljišč za izgra-
dnjo varnejših površin za pešce in kolesarje, da se bo prometna varnost 
v občini izboljšala tudi s kulturo voznikov. Sledimo nacionalnemu cilju 
0% težko ponesrečenih in mrtvih na naših cestah.

Bernarda Hozjan, SPV Komenda

Mobing ali kršitev 
javnega reda
Da veste! Od novega leta naprej se kršitvi javnega reda in miru 
lahko reče tudi Mobing. Ja, ne more se kar vsakdo meni nič, tebi nič 
dreti na nekoga in vznemirjati ter strašiti doma, v kolektivu... Ne le, 
da ni kulturno, tudi zelo stresno je lahko. Celo na WC, če se na 
drugi strani vrat nekdo dere nate, se  ti lahko zgodi, da boš moral 
potem v eni uri popiti najmanj dva litra Donata zaradi zaprtosti. 

Kršitve oziroma »mobingi«
Že lani, zadnji mesec pred novim letom, so »možje in žene v modrem« 

imeli kar pet primerov le-tega. 5. decembra je bil takšen mobing med 
dvema občanoma v Komendi, 6. decembra med dvema občankama na 
bencinskem servisu. 11. decembra se je celo pameten kuža v Suhadolah 
naučil, kako naj prestraši občanko. 12. decembra  so morali organi za 
red ugotavljati, kdo je v družini v Suhadolah in na Gmajnici zganjal na 
drugega večji mobing. Na Gori pa so 30. decembra ugotovili, da mobing 
povzroča tudi alkohol. Mobing-ani je bil namreč pijan. 
Vlomi, tatvine in...

Dogajanja kot nadaljevanka: Poskus vloma v hišo na Križu 28. de-
cembra. Prav na božični dan pa se je očitno v gostinskem lokalu na ob-
močju Komende »nekoga prijel« mobilni telefon. Da ga sram ni (telefon 
namreč), da takole zamenja lastnika. 

Poznamo pregovor: Noč ima svojo moč. Z 11. na 12. december so na 
vozilu v Mostah izginile registrske tablice. 21. decembra pa se je na 
parkirišču v PC Žeje nekdo lotil pokrova na avtomobilu. Ali ga je popra-
skal zaradi dolga, ali pa morda zaradi »fovšarije«.

Ta pa je le prehuda. Da so morali 23. decembra prostovoljni gasilci novo-
letno smreko na hipodromu v Komendi gasiti, ker jo je NN polil z vnetljivo 
tekočino, niti malo ni podobno vetrolomu, ko so žagali, podirali in odstranje-
vali drevesa po gozdovih. Še dobro, da imamo prostovoljne gasilce.

Prometne nesreče
Na glavni cesti Moste - Brnik 7. decembra lahke poškodbe. 21. in 22. 

decembra v krožišču na Gmajnici in na lokalni cesti na Gmajnici nekdo 
»ni imel jajc«, da bi po nesreči počakal.

Toliko. Sezona Kronika - 1. del             - aže 

ČEBELA IN OSATČEBELA IN OSAT
Januar 2019 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 2019 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podelju-
jemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude na GSM 031 638 699 
ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net dajejo lah-
ko vsi občani, naslove in imen predlagateljev na željo ne objavimo.
ČEBELA - Za zadnjo Čebelo 
decembra so se nam zahvalili 
komendski orientacisti, h kate-
rim je priletela čebela, ko so 
odprli svojo orientacijsko pro-
go. Ob zahvali so napovedali, 
da razmišljajo o še eni progi, za 
kar bi bili najbrž prvi v Slove-
niji, ki bi imeli kar dve progi.

Res je, da smo malce ponosni tudi, ker smo takrat na začetku v 
Aplenci izbrali Čebelo za vzor in pohvale. Čebela je namreč bila ob 
novem letu poimenovana  kot naša lepa slovenska BESEDA.

Pa dosti samohvale, čeprav je res, da so čebele rade v naši občini, 
da imajo celo moža za vzor in recimo, da tudi zato rade rojevajo lepa 
dogajanja. In takšnemu lepemu dogodku, nam je sporočil nekdanji 
svetnik v prejšnjem mandatu, smo po prizadevanjih bili priča tudi po 
novem letu. Leto 2019 smo namreč začeli z  razširjenim izrekom. Če 
v času sejmov vse poti vodijo v Komendo, potem sedaj  od začetka 
leta tudi avtobusna pot iz Ljubljane vodi v Komendo. ČEBELA se  
zahvaljuje vsem, ki so imeli pri tem kaj zraven. 

OSAT - Prav kmalu bo v Ko-
mendi spet nekaj deset tisoč 
obiskovalcev tri dni. Spet bo 
Spomladanski sejem. Čeprav 
nam je pisec predlagal, da si ga 
za strgan pogled zasluži obči-
na, smo izvedeli, da je pravilni 
naslov zanj neki drugi Lastnik. 
No, res pa je tudi, da je za to strganijo še kaj večjega. Ampak, če že 
pometamo pred svojim pragom (in ni naša stvar storitev pri daljnem 
sosedu - storitev trzinske družbe Omrežje d.o.o. - kot je sporočil pi-
sec), potem si najprej oglejmo OSAT tega strganega omrežja, ki ga 
gledamo vsak dan in upajmo, da ne bo spet kmalu tisočem na očeh. 

ČEBELA za januar 2019

OSAT za januar 2019
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gok@komenda.si. Informacije tudi na GSM 031 638 699.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si

Na novem grobu, kjer še ptička joče,
vsem solze močijo oči zastrte,
na večnem pragu so vse sanje strte,
ko pride zarja jih vrniti noče.
 
Ko iščem misli v nebo vpijoče,
vse rože proti zvezdam so razprte,
zdaj nekam tja v blodnje so zazrte,
klečim in čakam žalostno pojoče.
 
Dobil v vetru si nov tihi dom,
odšle s teboj so tiste sanje,
kjer bele bisere si vpletal vanje.
 
Ni več te, dragi rožnati obraz,
te odnesel veter je v neznani kraj
in večno spraševal se bom, zakaj.

(B. Žnidaršič)

V SPOMIN

ANŽETU JENKU
(4.12.1985 - 8.1. 2018)

Anže, minilo je dolgo leto, ko te ni, ko te je po besedah prijatelja - 
pesnika odnesel veter v neznani kraj. Želimo ti, da se dobro počutiš 
tam. 
Prijatelji so ti v spomin utrli spominsko pot, da spomine nate vsrkali 
bodo potoki in drevesa v hribu in dolu, tam, kjer rad si bil.

Vedno boš ostal v naših srcih in mislih, saj tvoj nasmejani obraz in 
glas nikoli ne bosta zbledela.

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

Pogrešamo te!
Vsi tvoji.

Potok pri Komendi, januar 2019

Pot pšeničnega zrna
je pot vsakega človeka
do rodovitnosti in zrelosti.

(Phil Bosmans)

V 67. letu je za vedno odšel naš dragi 
mož, oče, ata, tast in bratranec

JANEZ 

PIBERNIK
s Križa pri Komendi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, bivšim sodelavcem, 
prijateljem in znancem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. 

Hvala za podarjene sveče, cvetje in Sv. maše. Hvala g. župniku 
Zdravku Žagarju in somašnikoma Janezu Celarju in Juretu Koželju 
za lep pogrebni obred. 

Hvala pevcem za lepoM,petje in Špeli za igranje na citre. Hvala 
tudi Pepci in Jožici za vso pomoč v času poslavljanja, zahvala tudi 
nosačem Romanu, Damjanu in Jaku. 

Hvala tudi vsej ekipi Klinike Golnik, zdravnici Majdi Ambrož za 
dolgoletno zdravljenje. Posebna zahvala pa gre Alenki Kern Ravni-
kar za nego in pomoč pri njegovi rehabilitaciji.

Vsi njegovi.

Glej, zemlja je vzela kar je njeno. 
A kar ni njeno, nam ne more vzeti. 
In to, kar je neskončno dragoceno, 
je večno in nikdar ne more umreti.

(Svetlana Makarovič)

Z A H V A L A
 
V 83. letu nas je zapustila draga 
žena, mami, stara mama, sestra 
in teta 

MARIJA POVŠNAR
iz Podboršta.

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem, bivšim 
sodelavcem, gasilcem PGD Komenda, osebju MGC Komenda, gospe 
Olgi Hace za pomoč pri negi na domu. 

Hvala g. župniku za tolažilne besede ob njenem slovesu. 
Hvala za darovane maše, sveče in cvetje. Prav posebna zahvala 

tudi nečaku Zdravku in Jožetu za pomoč v težkih trenutkih. Lepo pa 
se zahvaljujemo tudi sosedi Mariji Škafar, za vsakodnevno pomoč 
ter skrbno nego naši mami skozi njeno dolgotrajno bolezen.

Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste našo mami v 
tako velikem številu pospremili na zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni.
Komenda, Mengeš, 9.1. 2019

Noč v korakih mirnega je sna vzela,
kar ji življenje da.
Pot zdaj tvoja vodi tja, 
kjer so drugi tvoji že doma.

Z A H V A L A

V 69. letu je 28. 12. 2018 od-
šla tja, kjer tišina šepeta, naša 
mama, prababica sestra, teta 

STANKA SMOLNIKAR
iz Suhadol.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.
Vsi njeni.
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skem postopku. Za nepremičnine je pomembna posplošena tržna vre-
dnost nepremičnin, ki je javno dostopna na spletni strani http://
www.e-prostor.gov.si/ - zavihek Javni vpogled v podatke o nepremični-
nah. V primeru spora se opravi cenitev po sodnem cenilcu.

Če predpostavimo, da je vrednost zapustnikovega premoženja 500 €, 
je čista vrednost podedovanega premoženja negativna, ker je potrebno 
upoštevati še dolgove zapuščine – stroške pogreba. Tako se izkaže, da 
po zakonu upniku niste dolžni plačati očetovega dolga v višini 5000 €, 
saj je vrednost podedovanega premoženja negativna. Upnika je potrebno 
z zgornjim seznaniti. Če bi upnik kljub temu zoper vas sprožil sodni 
postopek, morate na prejeto tožbo nujno dogovoriti v roku, ki ga določi 
sodišče, saj bo sicer lahko izdana zamudna sodba. 

Na koncu naj vas še opozorim, da za zapustnikove dolgove odgovarja le 
tisti, ki je dejansko postal dedič. Kdor se npr. odpove dedovanju (če gre za 
odpoved neuvedenemu dedovanju kot tudi če gre za odpoved podano po za-
pustnikovi smrti), ne odgovarja za zapustnikove dolgove. Odpoved dedovanju 
v korist drugega dediča se šteje za sprejem dednega deleža in sočasen odstop 
dednega deleža sodediču. 
Kar pomeni, da tudi 
dedič, ki svoj dedni de-
lež odstopi drugemu, 
solidarno odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

NASVETI

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Mojca Furlan

POMOČ ŽIVALIM

Veliko ljudi občuti, da se njihovo razpolo-
ženje in spanje spreminjata po letnem času. 
Najslabše se telesno in duševno počutimo 
v zimskem času. 

Pozimi so kratki dnevi in dolge noči. 
Zjutraj pozno pogasnemo luči, popoldan jih 
zgodaj prižgemo. Čeprav nam je bila zima 
naklonjena do sedaj glede mraza in vreme-
na, je še vedno premalo sonca in dnevne 
svetlobe za polnjenje naših baterij. Sonce 
nas poboža tudi skozi stekla, vendar dnevno 
svetlobo uživajmo tudi izven prostorov. 

Še posebno ugodno za naše telo je izpo-
stavljanje dnevni svetlobi takoj zjutraj po prebujanju. Ob lepem vreme-
nu pojdimo najhitreje na svež zrak, doma pa odprimo senčila na oknih 
in osvetlimo prostor. Čez dan ostanimo telesno aktivni, tudi telesna 
vadba ugodno vpliva na zdravje, izboljšuje razpoloženje, lajša stres in 

Stik z živaljo pozitivno vpliva na človeka: 
na otroke, mladostnike, odrasle in staro-
stnike. Ob hišnem ljubljencu dom ni več 
prazen, ob prihodu se nas žival vedno raz-
veseli. Ko skrbimo za žival, se sprostimo, 
raznežimo, nasmejemo. Z božanjem se 
umirimo, pobegnemo vsakdanjemu stresu 
in aktivnostim, ki nas bremenijo vsak dan. 

Mačka je postala naš družinski član, 
še bolje – posvojite dve mački!

Ko se odločamo za žival, naj odločitev 
sprejme vsa družina. Pogovori o domačih 

živalih povežejo družino, da najde čas zase in za dom, v katerem v 
družbi živalskih prijateljev nikoli ne zavlada dolgčas.

Mačka je družabno bitje. Močno se lahko naveže na ljudi različnih 
starosti, pa tudi na druge mačke in pse. 

»Onežnimo« svet: mačke so odlična družba!
Tempo življenja je hiter, veliko smo odsotni od doma, zato je ob po-

svojitvi mačke smiselno razmišljati o dveh mačkah. Med našo odsotno-
stjo se bosta igrali in skupaj spali. Zagotavljamo vam, da dve muci po-
menita dvojno zadovoljstvo in manj dela.

Mačka bo med nami lahko 15 ali več let. Ne moremo je zavreči, ko se 
nam okoliščine v življenju morda spremenijo. 

Mačja literatura za dušo
Ob razmišljanju o mačkah ne moremo mimo »mačje« klasike otroške in 

mladinske literature. V zbirki Zlata mačja preja pesnice Svetlane Makarovič 
so zbrane izjemne bralne poslastice, Pekarna Mišmaš…, ki jih lahko poišče-
te tudi kot prekrasne samostojne slikanice. Tudi prigode Mačka Murija in 
Muce Mace pesnika Kajetana Koviča bodo polepšale vsako otroštvo, tako 
malčku ali osnovnošolcu kot tudi staršem in starim staršem. Zgodbe in pesmi 
so brezčasne, lahko jih beremo majhnim otrokom, lahko jih otroci berejo 
staršem, babicam ali dedkom ali preprosto - svojim mucam ali kužku. 

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

Zimsko razpoloženje
tesnobo. Vsaj trikrat na teden si privoščimo po pol ure telesne vadbe, 
primerne našim letom in zmogljivosti. 

In kako se kaže pomanjkanje svetlobe? 
Pozimi je več nespečnosti, razdražljivosti in slabega razpoloženja. Lju-

dje smo pozimi manj telesno utrujeni, več časa presedimo pred televizorjem 
in tudi spanju namenimo več časa. Spimo slabše, večino noči premlevamo 
dogodke, podoživljamo dneve in delamo načrte, zjutraj pa vstajamo že 
psihično utrujeni. Smo v začaranem krogu in zima se nam zdi predolga. 

Za lažji prehod med letnimi časi in tudi tistemu ob premikanju ure se 
lahko pripravimo tudi prej. Pomembno je, da se sončni svetlobi izposta-
vljamo v največji meri čez vse leto. Tako je telesni in posledično tudi 
duševni stres bolj nadzorovan.

Vedeti moramo, da je občasno slabo razpoloženje čisto normalo in 
človeško. Kadar spremembe trajajo več tednov, so zelo izrazite, moteče 
sebi in okolici, si poiščimo strokovno pomoč. Prvi korak je vedno izbra-
ni osebni zdravnik. 

Sicer pa kmalu pride pomlad!               OLGA HACE

Poklican sem k dedovanju po očetu in 
sem njegov edini dedič. Predmet zapu-
ščine je le očetov solastninski delež na 
manjši parceli, katerega vrednost znaša 
500 €. Imeli smo že zapuščinsko obrav-
navo in izvedel sem, da je bil oče zavaro-
valnici dolžan plačati približno 5.000 €. 
Zavarovalnica mi je poslala pisni poziv, 
da kot dedič poravnam očetov dolg. 
Jaz denarja nimam, kaj naj naredim?

Namen dedovanja je v tem, da vse pode-
dljive pravice in obveznosti, ki jih je imel za-

pustnik, z enkratnim dejanjem preidejo na njegove dediče (univerzalna sukcesija). 
Dediči odgovarjajo za zapustnikove dolgove, četudi bi zapustnik njihovo 
odgovornost izrecno izključil. S tem se zasleduje namen, da se pravni položaj 
zapustnikovih upnikov zaradi smrti dolžnika ne bi poslabšal. Upnik zahtevek 
za izplačilo dolga lahko uveljavlja le proti dedičem, ne pa proti zapuščini. 

Vendar pa je odgovornost dedičev omejena. Velja, da dedič odgo-
varja do višine vrednosti podedovanega premoženja (142. člen Za-
kona o dedovanju). Kadar je dedičev več, odgovarjajo solidarno, in 
sicer vsak do višine vrednosti svojega dednega deleža. 

Vrednost podedovanega premoženja se ugotavlja s popisom in ceni-
tvijo premoženja, ki se opravi že pri sestavi smrtovnice ali v zapuščin-

Odgovornost dediča za plačilo 
zapustnikovih dolgov

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

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



Aplenca Glasilo občine Komenda 1/2019

22

S ŠOLSKIH KLOPI

DECEMBER V PRVIH RAZREDIH
V sklopu projektov Noč v šoli in Decembrski dobrovoljnik smo v 

prvih razredih v mesecu decembru popestrili dogajanje in pričarali pra-
znično vzdušje. V učilnicah je učitelje in učence vsak dan pričakalo pi-
smo škrata Srečka. V njih so bile zapisane različne naloge, sporočila, 
škrat je puščal tudi pripomočke za izpolnitev zadane naloge. Namen 
pisem je bil širiti dobro voljo tako v šoli kot doma. 

V noči s 7. na 8. december pa smo imeli v šoli prav posebno noč. 
Učenci so se ta večer medrazredno družili, prepevali, plesali, likovno 
ustvarjali ... Ogledali so si risanko s praznično vsebino, z obiskom pa jih 
je presenetil sam škrat Srečko, ki je učencem z branjem pravljice ob 
novoletni smrečici popestril večer in pričaral čarobno praznično vzduš-
je. Učenci so polni lepih vtisov in spominov po dogodivščinah in spanju 
v šoli naslednje dopoldne pričakali starše. Za spomin pa so domov od-
nesli fotografi jo s škratom Srečkom, ki jo je krasil okvir, ki so ga na li-
kovni delavnici izdelali sami.

Vtisi učencev
Na Noči v šoli mi je bilo najbolj všeč …
… ples, odbijanje balonov z loparji, igranje v avli in izdelava okvirjev 

za slike. SOFIJA, 1. a
… spanje s prijatelji in obisk škrata Srečka. ANAMARIJA, 1. a
… ko je škratek Srečko bral pravljico. LARA, 1. a
… fotografi ranje s Škratkom. LANA, 1. a
… ko smo za zajtrk jedli kruh s čokoladnim namazom. MIJA in 

MAŠA, 1. b
… ko smo spali v razredih in plesali. JULIJA, 1. b
… ko nas je obiskal škrat Srečko. ALINA, ELA in EVA, 1. b
… ko smo spali v učilnicah, gledali risanko in ko nas je obiskal škrat 

Srečko. PIA, 1. b
… ko smo plesali in delali okvirje iz makaronov. NIKA, 1. b
… ko sva se s sošolcem Dayanom pogovarjala in skrivala v spalnih 

vrečah. ALJAŽ, 1. b
… spanje v spalnih vrečah in zajtrk. JAKA, 1. b
… ples v telovadnici. NEŽA in KLARA, 1. c
… obisk škratka Srečka. ŽIGA, 1. c
… risanka pred spanjem in spanje. ŽANA, 1. c
… škratkove športne igre z baloni v telovadnici. JAKA, 1. c

… čisto vse, najbolj ples. GAŠPER, 1. c
… delo po postajah – različne delavnice. JURE, 1. c
… igra s prijatelji. ALJA, 1. c

Učitelji prvih razredov
FILMSKI KULTURNI DAN
V torek, 18. 12., smo si v Domžalah ogledali fi lm Ernest in Celestina. 

V kinu mi je bilo najbolj všeč, ko je Ernest našel Celestino v smetnjaku. 
Ni mi bilo všeč, ko je Ernest ukradel bonbone in so ju začeli loviti. Za-
radi tega sta bila obsojena. Zelo zelo všeč mi je bilo, ko sta se na koncu 
objela.

Zala Petkovšek, 2. b
Nekoč je živela miška. Imenovala se je Celestina. Živela je spodaj v 
kanalizaciji. Ena miš je pripovedovala o strašnem medvedu. Vse miške 
so se tresle, razen Celestine. Celestina se namreč ni bala. Potem je 
splezala v stanovanje. Vzela je zob in šla. Pristala je v smetnjaku, ko jo 
je Ernest skoraj … Na koncu sta postala prijatelja.

Peter Gadža, 2. b
Šli smo si ogledat fi lm Ernest in Celestina. Avtobus nas je odpeljal zju-
traj v Domžale. Najbolj smešno mi je bilo, ko je medved Ernest hotel 
ujeti ptička, a je kar prevrnil mizo. 

Matic Sušnik, 2. a
OBISK ŠKRATKA DOBROVOLJČKA
V šoli nas je obiskal škratek. Prinesel nam je bonbone. Najbolj mi je 
bilo všeč, ko smo se slikali z njim. Dobila sem potrdilo, da sem postala 
prava škratja pomočnica. Ob obisku škratka sem se imela zelo lepo.

Ela Klopčič, 2. b
Škratku je odpadel zvonček. To se mi je zdelo smešno. Povedal je, da je 
star 135 let. Slikanje s škratom je bilo super. Dal mi je tudi bonbon.

Maj Primožič, 2. b

ŠPORTNI DAN – PLAVANJE
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli v velik bazen. Vodili so nas učitelji 
plavanja. Igrali smo se vaterpolo. Igrali smo se tudi po skupinah, vlekli 
smo vrv. Šla sem na vse postaje. 

Nila Avbelj, 2. a
V Kranju na plavanju smo se zabavali in skakali v bazen. Igrali smo se 
razne vodne igre. Tudi z desko smo plavali in vlekli smo vrv. Na koncu 
smo imeli prosto igro.

Manca Osolnik, 2. a
S šolo smo šli na športni dan. Šli smo v Kranj na bazen. Tam smo pla-
vali in igrali vaterpolo. Na koncu smo imeli štafetne igre v plavanju. 
Spremljali so nas plavalni učitelji. Zelo sem se zabaval. 

 Lovro Drnovšek, 2. a
Bil je zelo lep športni dan. Peljali smo se z avtobusom. Igrali smo se 
tudi vaterpolo. Veliko smo plavali. Bili smo po skupinah. 

 Jurij Florjanič, 2. a
DRSALKE

Na omari škatla stoji, 
žalostno čaka na zimske dni.

Sneg zapade in narava zaledeni, 
v mojem srcu pa nešteto skrbi.

Takrat se spomnim, da v škatli nekaj imam. 
Oh, saj res, drsalke za rojstni dan!

Na drsalkah svet lepši se zdi, 
na drsališču so nasmejani vsi.

Z njimi oddrsam tja, 
kjer ledene sveče so doma.

Takrat odmislim vse skrbi 
in življenje lepše se zdi!

 Aiken Zoja Kristan, 6. b

Prvi razred

Škrat dobrovoljček
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SKAVTI
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.

Pleni in osebno napredovanje
V džungli volčiči vsako leto lovijo svoje plene. Preko njih napredujejo na 

različnih področjih. Preko plenov, ki jih lovijo pri Akeli, oblikujejo svoj zna-
čaj, razvijajo svoje talente in se učijo živeti v skupnosti, tako se npr. odločijo, 
da bodo vsaj dvakrat na teden nekomu pomagali in to tudi narisali, da bodo 
preizkusili kak nov recept, da bodo za sovolčiče pripravili lov… Pri Bagiri se 
učijo skrbeti za svoje telo, njihovi pleni so lahko, da vsak dan pretečejo dolo-
čeno razdaljo, mečejo na koš, se na določen dan v tednu odpovejo sladkarijam 
… Pri Kači Kaji svoje šape urijo v ustvarjalnosti: izdelajo obeske za na rutko/
volkca, na čimbolj izviren način upodobijo zakona krdela … Skupaj z Balu-
jem volčiči skrbijo za svojo duhovnost. VV se odloči, da bo vsak večer nekaj 
zmolili z določenim namenom, se pozanimal o svojem krstnem zavetniku in 
ga predstavil krdelu, narisal strip ene od zgodb iz Svetega pisma … Zahtev-
nost plenov je različna glede na starost volčiča. Volčiči, ki so v krdelu prvo 
leto lovijo pavje plene, volčiči, ki so v krdelu drugo leto, gazelje plene, volči-
či, ki so v krdelu tretje, zadnje leto, pa bivolje plene.

Ana Kepic, Sončna koala

tlehema na vse konce naše občine ter tudi v Zapoge in Cerklje. Letošnja ak-
cija se je odvijala pod geslom »Delimo plamen – zanetimo mir« in tega smo 
se lotili 20. decembra. V vsakem kraju, kjer smo se ustavili, smo predstavili 
zgodovino akcije LMB, zapeli nekaj pesmi in se družili ob čaju in piškotih s 
tistimi obiskovalci, ki so se še nekaj časa zadržali. LMB je že od začetka 
dobrodelna akcija. Letos smo skavti iz cele Slovenije zbrana sredstva name-
nili Vincencijevi zvezi dobrote (Centu za družine Mirenski Grad), za družbe-
no koristne projekte, ki jih bomo Skavti izvedli v poletju 2019, naš steg pa 
bo del sredstev namenil tudi Ustanovi Petra Pavla Glavarja.

Magdalena Rode, Zagnana žabca

Adventni projekt
Skavti smo v decembru pripravili nekaj malega tudi za župljane Ko-

mende. Tako smo se 21.12. zbrali pred cerkvijo ter po maši na trgu za-
peli nekaj božičnih pesmi, med poslušanjem pa so se občani lahko po-
greli s toplim čajem in se posladkali s piškoti. Izdelali smo tudi majhna 
voščila ter jih razdelili med poslušalce. Upamo, da smo ljudem polepša-
li božične praznike.

Lucija Jurkovič, Prikupno zmedena gazela

SKVO duhovna obnova
Prvi vikend v novem letu je za skavtske voditelje minil v znamenju 

duhovne obnove. Kot že nekaj prejšnjih let nas je gostil sostrski župnik 
Aleš, ki je poskrbel tudi za program našega obiska. Preko svetopisem-
skih zgodb o Jezusovem rojstvu smo razmišljali o tem, kakšni misijo-
narji smo. Kakšni smo v odnosu z Bogom, v odnosu do narave, v odno-
su do sebe in do družbe? Vikend je ob razmišljanju, pogovoru in veselem 
druženju hitro minil, domov pa smo sicer prišli utrujeni, a z vsaj nekaj 
novimi spoznanji.

David Osolnik, Neustrašni sokol

Eni živi, drugi prašni, predvsem pa skavtski – spomini 
(zgodba v nadaljevanjih)
Ste bili kdaj pri volčičih ali pa imate pri njih katerega od otrok? Če je 

odgovor da, verjetno veste, da volčič na prvi skali posveta v znak pripa-
dnosti krdelu dobi t. i. volkca. To je ploščata, iz usnja ali fi lca izdelana 
volkova glava, ki jo nosi, dokler spomladi ne da svečane volčje obljube 
in jo zamenja za rutko. Tudi jaz sem v začetku nosil volkca in kasneje 
dobil rutko. A vseeno je bila pri meni zgodba malo drugačna. 

Najbolj je bilo za to krivo dejstvo, da sem k volčičem pristopil leto 
prekmalu. Starša sta se poznala z voditelji, pri volčičih je še bil prostor, 
jaz pa sem februarski otrok in bi tako ali tako lahko šel tudi eno leto prej 
v šolo. Kljub temu, da sem bil edini iz svoje generacije, sem se v družbo 
dobro vključil, voditelji pa med mano in leto starejšimi niso delali razlik. 
Na začetku sem dobil volkca, redno sem se udeleževal srečanj, šel sem 
na volčičji izlet, zimovanje … Vse je potekalo normalno, dokler niso na 
vrsto prišle obljube. Samega dogodka se ne spomnim dobro, vem pa, da 
na njem edini nisem dobil volčje rutke in sem tako še ves preostanek 
leta hodil na sestanke z volkcem. Ne vem, koliko me je to prizadelo, 
verjetno me malo je. Vseeno pa iz obljub nisem odšel praznih rok. Vo-
ditelji so mi dali zlat trakec, takega za zavijanje daril, ki sem ga s 
sponko pripel na hrbtno stran svojega volkca. Majhna stvar, ki mi je 
pomenila veliko. Ne toliko tisto leto, ampak naslednje, ko sem bil v 
svoji generaciji edini, ki je poleg volkca imel tudi zlat volčji trakec.

Na naslednjih obljubah sem z vrstniki v krdelu dal obljubo in dobil 
rutko, ki sem jo kasneje, v četi, zamenjal za drugo. Volkec tako že dolga 
leta počiva v predalu, nanj pa je še kar pripet zlat trakec. Ko predal kdaj 
odprem, me skupaj spominjata na moja prva leta skavtstva. 

Dogajalo se je 
LMB

Komendski skavti smo, kot vsako leto, tudi letos ponesli Luč miru iz Be-

Aplenca se smeje
Prijatelja sedita za šankom, beseda nanese tudi na seks:
»Jože, kako kaj tvoje spolno življenje?«
»Tako, tako, bolj kot Coca – Cola.«
»Kako to misliš?!«
»Preprosto: najprej je bilo NORMALNO, potem LIGHT, sedaj je pa 
ZERO.« 

Ista prijatelja kot zgoraj, spet za šankom. Jože potoži, kako mu je 
žena sinoči, ko se je vrnil iz gostilne s partije taroka, več kot uro 
pridigala o neodgovornem obnašanju, o gostilniškem zapravljanju 
denarja, o škodljivosti pijače in tobaka, o zanemarjanju družine itd. 
»Res je neverjetna,« pravi Jože, »po uri kritiziranja, govorjenja in 
vpitja pa mi je na koncu še rekla, da nima besed!«  

Gospa v srednjih petdesetih se pohvali: 
»Včeraj sem oblekla kos oblačila, ki mi še po tridesetih letih ni pre-
majhen!« 
»Ja? Kaj si pa oblekla?«
»Šal.«
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FRANC POGLAJEN

ŠAH

III. ČLANSKA LIGA ZAHOD v Komendi v 
dvorani Prostovoljnega gasilskega društva 
Komenda od 7. 12. 2018 do 9. 12. 2018. Na-
stopilo je pet ekip, ki so odigrale 5 kol, tempo 
igranja 90 minut plus 30 sekund za potezo. 
Liga se je igrala na štirih deskah.

Zmagala je ekipa ŠS TZ PREVODI DVOJ-
KA 7 meč točk in 12 šahovskih točk, 2. mesto 
je osvojila ekipa ŠK VIŠNJA GORA - STIČ-
NA 7 meč točk in 11,5 šahovskih točk, 3. mesto 
je osvojila ekipa ŠD KRKA NOVO MESTO 
4 meč točk in 9,5 šahovskih točk.

Najboljši posamezniki po deskah so bili: 1. 
deska: Hinko Krumpak (ŠK Višnja gora – 
Stična), 2. deska: Franc Mlačnik (ŠS TZ Pre-
vodi dvojka), 3. deska: Metod Logar (ŠS TZ 
Prevodi dvojka), 4. deska: Emil Muri (ŠS TZ 
Prevodi dvojka), najboljša rezerva: Pavle Soti-
rov (ŠK Višnja gora – Stična).

4. MIKLAVŽEV TURNIR ŠD DOMŽA-
LE TAJFUN v Domžalah 9. 12. 2018. Osvoji-
li smo: 3. mesto Klara Vidmar, 4. mesto Teo 
Cimperman.

ZAKLJUČNI TURNIR NAJMLAJŠIH 
2018 na osnovni šoli Kolezija v Ljubljani v 
torek, 11. 12. 2018. Zmagal je Teo Cimper-
man (OŠ Nove Jarše, ŠK Komenda), sledita 2. 
mesto Bine Markošek (OŠ Nove Jarše, ŠK 
Komenda) in Pavle Đokić (OŠ Vodmat, ŠK 

Šahovske novice
Komenda). Osvojili smo še: 11. mesto Stanko 
Perme, 12. mesto Urban Prevc, 19. mesto Inti 
Maček, 32. mesto Lojze Perme.

NAJBOLJŠI V SKUPNEM SEŠTEVKU 
TRUNIRJEV NAJMLAJŠIH 2018 - Bilo je 
bilo 9 turnirjev po različnih osnovnih šolah po 
Ljubljani, na vseh turnirjih je nastopilo 120 
mladih igralk in igralcev iz 43 osnovnih šol 
oziroma iz 15 šahovskih klubov. 

V skupnem seštevku je zmagal Matic La-
vrenčič (OŠ Kolezija, ŠK Ljubljana). 2. mesto 
je osvojil Pavle Đokić (OŠ Vodmat, ŠK Ko-
menda), 3. mesto Teo Cimperman (OŠ Nove 
Jarše, ŠK Komenda), itd. Med prvimi desetimi 
je pet članov ŠK Komenda. Med deklicami je 
bila najboljša Inti Maček (OŠ Frana Albrehta, 
ŠK Komenda).

Po starostnih skupinah so bili najboljši: 
dečki do 5 let – Leonard Belyaletdinov (Lju-
bljana, ŠK Ljubljana), deklice do 7 let - Sofi a 
Timagina (OŠ Mengeš, ŠD Mengeš - Trzin), 
dečki do 8 let - Patrik Srebrnič Kučera (OŠ 
Brinje, ŠK En Pasaant), dečki do 8 let – Pavle 
Despotovič (oš Prežihov Voranc, ŠK Ljublja-
na), deklice do 8 let Inti Maček (OŠ Frana 
Albrehta, ŠK Komenda), deklice do 9 let – 
Lana Zorko (oš Predoslje, ŠD TZ Prevodi 
Dvojka), dečki do 9 let – Stanko Perme (OŠ 
Komenda-Moste, ŠK Komenda), deklice do 
10 let Taja Guid (OŠ Maksa Pečarja, ŠK Lju-
bljana), dečki do 10 let – Matic Lavrenčič (OŠ 
Kolezija, ŠK Ljubljana). Med 43 osnovnimi 
šolami je bila najboljša osnovna šola KO-
LEZIJA, sledijo: OŠ Nove Jarše, OŠ Prežihov 
Voranc, itd. V seštevku klubom je bil naj-
boljši Šahovski klub Komenda, sledijo: ŠK 
Ljubljana, ŠD Mengeš-Trzin, ŠK Postojna, ŠK 
En Passant, itd.

Đokić, 18. mesto Jaka Tavčar, 24. mesto Stan-
ko Perme, 34. mesto Ajda Lapanje.

CIKLUS TURNIRJEV MLADIH -  4. 
TURNIR v Kranju 14. 12. 2018. Osvojili smo: 
7. mesto Inti Maček. 

LIGA MLADIH SLOVENIJE – 3. TUR-
NIR v Ljubljani 21. 12. 2018. Osvojili smo: 2. 
mesto Bine Markošek, 7. mesto Jure Žličar, 9. 
mesto Teo Cimperman.

Zmagovalci ciklusa turnirjev najmlajših 2018 
Pavle Đokić, Matic Lavrenčič, Teo Cimper-
man

Zaključni turnir najmlajših 2018 - zmagovalci 
bine Markošek, TeoCimperman, Pavle Đokić

Zaključni turnir najmlajših 2018 - najboljša 
dekleta Anja Beber, Iva Kampuš, Inti Maček

Klubski novoletni turnir 2018 - zmagovalci Ti-
len Lučovnik, Blaž Debevec, Igor Juhant

II. članska liga zahod 2018 - zmagovalci ŠS 
TZ Prevodi dvojka

Božično-novoletni turnir mladih 2018 - zmago-
valci Jernej Vidmar, Martin Perme, Jure Žličar

Božično-novoletni turnir mladih 2018 - najbolj-
ši do 10 let Inti Maček, Pavle Đokić, Teo 
Cimperman

4. turnir mladih 2018-2019 - zmagovalci Janez 
Paternoster, Rudi Olenik Čampa, Teo Cimper-
man

OSREDNJESLOVENSKA LIGA MLA-
DIH – 3. TURNIR na Brezovici 12. 12. 2018. 
Osvojili smo: 6. mesto Teo Cimperman, 7. 
mesto Bine Markošek. 

4. TURNIR MLADIH 2018/2019  v Lju-
bljani na osnovni šoli Maksa Pečarja, v petek, 
14. 12. 2018. Zmagal je Rudi Olenik Čampa 
(OŠ Mopntessori, ŠD Domžale), sledita: Janez 
Paternoster (OŠ Zadobrova, ŠD Mengeš - Tr-
zin) in Teo Cimperman (OŠ Nove Jarše, ŠK 
Komenda). Osvojili smo še: 5. mesto Martin 
Perme, 11. mesto Jure Žličar, 15. mesto Pavle 

BOŽIČNO-NOVOLETNI TURNIR 
MLADIH v Komendi 27. 12. 2018. Zmagal je 
Martin Perme (ŠK Komenda), sledita Jernej 
Vidmar (ŠK Ljubljana) in Pavle Đokić (ŠK 
Komenda). Najboljši do 10 let: Pavle Đokić, 
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Ciklus turnirjev najmlajših 2018 - ŠK Komenda

Inti Maček, Teo Cimperman. Osvojili smo še: 6. mesto Stanko Perme, 
7. mesto Jure Žličar, 10. mesto Ajda Lapanje, 11. mesto Lojze Perme, 
12. mesto Aneja Lapanje, 14. mesto Jurij Florjanič.

KLUBSKI NOVOLETNI TURNIR v Komendi 28. 12. 2018. 
Zmagal je Blaž Debevec, sledita Tilen Lučovnik in Igor Juhant, itd.

OSREDNJESLOVENSKA LIGA MLADIH – 4. TURNIR na 
Brezovici 9. 1. 2018. Osvojili smo: 2. mesto Teo Cimperman, 5. mesto 
Jaka Tavčar, 6. mesto Bine Markošek, 17. mesto Ajda Lapanje. 

Pričela se je 72. LJUBLJANSKA LIGA od januarja do aprila ob 
četrtkih,z gostovanji. Nastopamo z dvema ekipama.

Člani Šahovske sekcije Društva upokojencev Komenda so pred novim 
letom dobili novega vodjo Jožeta Zidariča iz Suhadol, Tone Trebušak, 
dolgoletni motor sekcije, pa še naprej ostaja aktivni šahist.

Decembra lani je osem šahistov odigralo občinsko prvenstvo. Zmagal 
je Marjan Kern, sledili pa so Jože Zidarič, tretji je bil Tone Trebušak, 
četrti in peti sta bila Lojze Jerovšek in Peter Plevel, peti in šesta pa Ivan 
Hlade in Pavla Košir.

21. januarja je bilo klubsko prvenstvo DU Komenda, 12. februarja pa 
bodo kvalifi kacije za prvenstvo Slovenije.           Katja Tabernik

Šahisti imajo novega vodjo

UPPG
Znanje za zdravje

V letu 2019 ustanova Petra Pavla Glavarja za vas organizira naslednja
brezplačna predavanja

15. 2. ob 18. uri bo priznani strokovnjak za okrasne rastline gospod 
Slavko Zgonec predaval na temo VZGOJA IN OSKRBA OKEN-
SKIH IN BALKONSKIH RASTLIN.

Predstavljene bodo najpogostejše rastline, ki jih uporabljamo za 
okras oken in balkonov; njihova vzgoja in oskrba - od zalivanja, 
gnojenja do prezimovanja, od njihovega razmnoževanja in varstva 
pred boleznimi in škodljivci.
22. 2. ob 18. uri bo priznana strokovnjakinja Jožefa Fabjan zvedla 
predavanje na temo kompostiranja v domačem vrtu z naslovom 
KOMPOSTIRANJE JE VEČ KOT RECIKLIRANJE.

Na predavanju boste spoznali namen, pomen in različnih vrt 
kompostiranja na vrtovih. Izvajanje bo popestreno s praktičnim pri-
kazom (vermikompostiranje, bokaši, hladno kompostiranje, vroče 
kompostiranje).
1. 3. ob 18. uri bo znana strokovnjakinja Darinka Koron predavala 
na temo VZGOJA 
JAGODIČEVJA (ma-
line, ribez, sibirske in 
ameriške borovnice 
itd.).
Vsa predavanja bodo 
v Domu krajanov 
Antona Breznika na 
Križu pri Komendi.

Vstop prost! Pro-
stovoljni prispevki.

Začelo se je leto in z njim so se začeli tudi občni zbori v številnih dru-
štvih in klubih v občini. Po podatkih iz vabil so imeli prvi občni zbor v 
Turističnem društvu Komenda konec prejšnjega tedna v Kmečkem 
hramu v vasi Križ.

Poročilo predsednika Vida Koritnika, ki je pozdravil na zboru števil-
ne goste iz društev in župana občine, je bilo enostavno. »V minulem letu 
smo v celoti uresničili program , ki smo ga sprejeli  pred letom.« To je 
potem potrdila v delovnem pregledu tudi predstavnica izmed članov 
vodstva. Delovna posebnost  društva pa je bila, da so nadaljevali s Tržni-
co na prostoru Konjeniškega kluba pri hipodromu v Komendi in da bodo 
letos nadaljevali vsakoletni program prireditev in dogajanj.          - A. Ž.

Člani TD bodo nadaljevali

Začeli so se tudi že občni 
zbori gasilskih društev v 
okviru Gasilske zveze Ko-
menda v občini. Kot običajno 
so minulo soboto, 26. januar-
ja, imeli občni zbor in pregle-
dali delo kot prvi med društvi 
na občnem zboru Gasilskega 
društva v Komendi.

Več o občnih zborih in njiho-
vem delu bomo objavili v fe-
bruarski Aplenci, tokrat pa velja 

poudariti, da so komendski gasilci na vseh področjih zelo uspešni in delavni. 
Vendar, med tremi, ima vsako društvo svoje značilnosti in uspehe. V Komendi 
imajo 334 članov, od tega 178 aktivnih. Imajo tudi velik, kot pravimo, podmla-
dek. Uspešni so tudi pri izobraževanju, napredovanjih in na tekmovanjih. 

Lani so imeli spet tekmovanje v spajanju sesalnega voda. 
V Mostah bodo imeli občni zbor v soboto, 2. februarja, kriški gasilci 

pa bodo pregledali delo na občnem zboru v soboto, 9. februarja.   - A. Ž.

PGD 
KOMENDA

Kar 178 aktivnih 
med 334 člani
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NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK
dogajanj februarja 2019

2. februar; SVET OKUSOV, spoznavali in okušali bomo različne 
okuse, ter kako ti okusi vplivajo na nas.
9. februar 2019 DELAVNICA ODPADE
16. februar 2019; PES MOJ PRIJATELJ, obisk strokovnjakinje, ki 
se ukvarja z vzgojo psov.
23. februar 2019 NAPRSTNE LUTKE izdelali bomo naprstne lutke 
in z njimi pripravili zanimivo lutkovno predstavo.
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.
SOBOTNI ODKLOP za mlade od 5. razreda dalje »PANZER 
TANZ«
Za nekaj časa pusti telefon in televizijo in se nam s svojimi prijatelji 
pridruži na zabavo v Mravljišču, kjer bomo pripravili prigrizke, brezal-
koholne napitke in vrteli bomo velik izbor glasbe samo zate. Se vidi-
mo!

SKUPAJ SE IMAMO FLETNO - Tradicionalna prireditev DU je bila 
19. januarja v Cerkljah, v Komendi 26. januarja, 2. februarja pa bo v 
Bukovici- Šinkon Turn.
POHODNIŠKA SEKCIJA - 2. februarja se pohodniki dobijo ob 8.30 
pri cerkvi v Suhadolah za pohod Mengeško kočo.; 16. februarja ob 
8.30 zbor pri Planinskem domu na Podborštu in pohod na Šenturško 
goro; 2. marca pa ob 8.30 zbor pri Suhadolski cerkvi, pohod pa na 
Dobeno do Blaža.
PIKADO - Treningi so vsak ponedeljek in četrtek po 17. uri v prostorih 
Teniškega kluba na Podborštu. Tekmovanja se začnejo aprila.
ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA - Vsak ponedeljek in četrtek ob 
7.30 do 8. uri pri Lovskem domu na Križu. Vodja vadbe Pavla Košir 
vabi vse k rednemu utrjevanju zdravja. (Pavla Košir tel.: 051 233 305)
SMUČANJE IN PLAVANJE - Tekmovanja bodo v okviru PZDU 
Gorenjske. Prijave za sodelovanje zbira Filip Železnik (tel.: 031 398 
658). Trenira vsak sam.
KOLESARJENJE - Skupne ture se bodo začele meseca maja.
PRSTOMET- Vodja sekcije Filip Železnik (tel: 031 398 658) vabi na 
treninge vsak torek ob 17. uri na pokritem prostoru Turističnega društva 
Komenda na Koželjevi domačiji.
ŠAH - Sekcija je pričela leto z novim vodjo Jožetom Zidaričem (tel.: 
040 501 079) iz Suhadol. Ta mesec je že bilo prvenstvo za člane DU 
Komenda za posameznike.
INVALIDSKO ŠAHOVSKO PRVENSTVO - 6. februarja 2019 bodo 
kvalifi kacije za invalidsko prvenstvo Slovenije. Igralni dnevi so vsak 
ponedeljek po 17. uri v društvenih prostorih na Glavarjevi 104. 
KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK
Torek, 5. 2., ob 19. uri v dvorani knjižnice v Kamniku
Slovenologija: dr. Noah Charney in Mario Galunič
Na pogovornem večeru bo Charneyev gost Mario Galunič, ki je v slo-
venskem medijskem prostoru poznan predvsem kot voditelj in urednik 
razvedrilnih oddaj TV Slovenija: Nedeljskih 60, Zoom, Mario, Spet do-
ma, Moja Slovenija in mnogih festivalov, prireditev, silvestrskih oddaj 
ipd. Skupaj je vodil več kot 640 najbolj gledanih oddaj, veliko večino v 
živo, kar je rekord med slovenskimi TV voditelji. Od leta 2014 do 2018 
je bil odgovorni urednik Razvedrilnega programa TV Slovenija.
Sreda, 6. 2., ob 19. uri v dvorani knjižnice v Kamniku
Potopisno predavanje: Na poti po bivši Jugi 
Zoran Furman bo predstavil potovanje po nekdanji skupni domovini. 
Pot je pričel v Beogradu, nadaljeval pa proti Zlatiboru in Kopaoniku. V 
Makedoniji je obiskal Skopje in Ohridsko jezero, v Črni Gori Budvo, 
Njegošev mavzolej, Nacionalni park Durmitor s kanjonom reke Tare, v 
Bosni se je sprehodil čez novi Mostarski most, na poti proti Sarajevu 
obiskal prizorišča olimpijskih iger, v Sarajevu pa poleg ostalih zanimi-
vosti tudi »tunel spasa«, ki je v času štiriletne okupacije Sarajevčanom 
pomenil edino povezavo s svetom.
Torek, 19. 2., ob 19. uri v dvorani knjižnice v Kamniku
Predstavitev knjige pisatelja Andreja Rezarja Vonj zatona
Dogajanje romana je v prvem delu pomaknjeno daleč v preteklost, v čas 
Ӧtzija. Njegovo, v tančico skrivnosti zavito smrt je avtor vpletel v domi-
šljijsko zgodbo, polno napetih trenutkov, v drugem delu pa bralca popelje 
v današnji čas, v Slovenijo in italijanske Alpe. Fantazijska zgodba je vpeta 
v resnične dogodke in bralcu vzbudi občutek: Kaj pa, če je vse res?
Andrej Rezar je farmacevt, kamniški alpinist in gorski reševalec. Pogo-
vor z avtorjem bo vodil Vladimir Habjan.
Sreda, 20. 2., ob 19. uri v jedilnici OŠ Komenda
Potopisno predavanje: Antarktika in Aljaska 
Barbara Popit bo predstavila lepoto divje in neokrnjene narave Aljaske 
in Antarktike, pa tudi kakšno nevarno dogodivščino, kot je bližnje sre-
čanje z medvedom.
Torek, 26.2., ob 19. uri v dvorani knjižnice v Kamniku
Enajsta šola o antiki: Faetonova dirka s sončnim vozom
Zgodbo o nastanku jantarja in njegovem pomenu v arheologiji bo pred-
stavila Verena Perko, Faetonovo zgodbo iz Ovidovih Metamorfoz pa bo 
povedala Breda Podbrežnik Vukmir.
DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
ČIRE ČARE za najmlajše – Vsako soboto, od 10.00 do 12.00, v Mravlji-
šču potekajo raznovrstne ustvarjalne delavnice za otroke od 4 do 10 let.

VABILO 
Vabim vas na potopisno predavanje z diapozitivi o Turni smučarski 
odpravi na goro Ararat (Turčija) in odkrivanje lepot Peruja (Južna 
Amerika) s trekingom v visokih Andih.

Predavanje bo v torek, 5.2. 2019, ob 19. uri v Osnovni šoli Ko-
menda zraven pošte. Vljudno vabljeni

Zarnik Peter
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Jana Špenko Kočar s.p. 
Moste 95a, 1218 Komenda, Slovenija
01 8341523; faks 01 8341753; GSM 051 304 660 
www.pleteninespenko.si
pletenine.spenko@siol.net
info@pleteninespenko.si

Družinsko podjetje Pletenine Špenko. Poznano podjetje z dolgoletno 
tradicijo izdeluje ženske in moške pletenine za vse generacije. Obiščete 
jih lahko v Kamniku na glavni avtobusni postaji, v Mostah 95a pri Ko-
mendi ali v njihovih trgovinah po vsej Sloveniji. 
Pletenine za vse generacije odlikujejo barvna pestrost, kvaliteta in tradi-
cija. Pletenine Špenko, je poznano, da so VEDNO V KORAKU Z 
MODO! To je tudi njihov slogan. Če pa se sprehodite po njihovi spletni 
strani, si modele lahko ogledate tudi doma. 
Ne zamudite popustov do 40% na vse pletenine! 

Nagrade:
1. nagrada - šal
2. nagrada - šal
3. nagrada - šal
 

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite na 
naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda (tudi po mejlu: 
urednistvo.gok@komenda.si) DO VKLJUČNO 12. februarja 2019.
Na kuverto ali po meilu napišite ime, priimek, naslov in Nagradna kri-
žanka.
Ostala pravila Nagradne križanke v glasilu Aplenca so objavljena na 
spletni strani Občine Komenda. 
Seznam nagrajencev Nagradne križanke MEDIADOM v Aplenci 
Glasilu občine Komenda, številka 12 /2018:
1. do 3. nagrada - knjiga Velika šola kuhanja (Gorenje) - ŠTEFKA 
OBLAK, Podboršt 7 b; ADAM RAZPOTNIK, Tesovnikova 45, 1000 
Ljubljana; KARMEN AVSEC, Cesta 24. junija 13, 1231 Črnuče 
4. do 8. nagrada - koš za perilo (Electrolux) - TATJANA BREJC, 
Rožna pot 4, 1351 Brezovica; VALTER NEMEC, Suhadole 62 c, 
1218 Komenda; MAKS HUMAR, Moste 2 č, 1218 Komenda; DA-
NIELA ELMAZEN, Moste 6 a, 1218 Komenda; JURE DOLMO-
VIČ, Nasovče 1, 1218 Komenda 
9. nagrada - majica Beko - JOŽE DOVŽAN, Šmartinska cesta 209, 
1000 LJUBLJANA 
Čestitamo! Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega do-
kumenta nagrade uveljavljajo v Tehnični trgovini MediaDom, Ljubjan-
ska cesta 3 c, 1241 Kamnik.
Upravljavec vaših osebnih podatkov je Občina Komenda, Zajčeva cesta 
23, 1218 Komenda. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri 
upravljavcu je Jerneja Merva, Dataoffi  cer d.o.o.,  varstvopodatkov@
komenda.si  Vaše osebne podatke obdelujemo zaradi izvedbe žrebanja 
ter izročitve nagrade. Obdelujemo zgolj vaše posredovane kontakte.



Družina je v današnjem času, ko živimo v trdem kapitalizmu, pod ve-
likim pritiskom, sploh družine z majhnimi otroki. Zmanjkuje časa za 
dober osebni pogovor, kar pa je osnova družinskega sožitja. Učenje 
komuniciranja in lepega sožitja med staršema je najboljša naložba za 
telesno, duševno in socialno zdravje, za kakovost vzgoje in srečo vseh 
v družini. Vaš otrok bo čez dvajset let odrasel človek, njegov odnos do 
vas, staršev, pa je odvisen od tega, kako toplo vzdušje je bilo v družini 
v času njegovega odraščanja in kako sta se starša znala med seboj 
pogovarjati.

Dobrega komuniciranja se je moč 
naučiti, samo odločiti se moramo. 

V Krekovem središču, v Komendi, Krekova ulica 10, vam vsako 
drugo soboto v mesecu, 

od 9.30 do 12.30 nudimo Delavnice za družine

 v izvedbi strokovnjakov iz Inštituta Antona Trstenjaka za 
gerontologijo in medgeneracijsko središče. Tudi za vaše otroke je 

poskrbljeno s primerno animacijo.

Družina v skupnosti
Drugi program, ki ga izvajamo v pomoč mladim družinam pa je 

BABI SERVIS, to pa je varstvo otrok z mlajšimi upokojenkami, 

ko otroci niso v šoli in v vrtcu, starši pa imajo mogoče neodložljive oprav-
ke, ali bi si želeli na primer v večernem času ogledati kakšno predstavo.

Oba programa sta prispevek skupnosti k boljšemu družinskemu so-
žitju in sta sofi nancirana z EU- iz sklada za regionalni razvoj in države 
in sta za uporabnike brezplačna. Namenjena sta občankam in občanom 
v Trzinu, Mengšu, Vodicah in Komendi. 

Za prijavo in dodatne informacije smo vam na voljo prek elektron-
skega naslova viktorija.drolec@zmsk.si . Prijava na Babi servis pa je 
možna tudi prek aplikacije na spletni strani Zavoda Medgenercijsko 
središče Komenda www.zmsk.si , kot partnerja v projektu.

V Zavodu Medgeneracijsko središče Komenda smo zelo veseli, da 
se naše delovanje širi tudi v sosednje občine in da smo bili na lanskem 
jesenskem razpisu za nepovratna sredstva iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj Lokalne akcijske skupine LAS za mesto in vas, kot 
partnerji Inštituta Antona Trstenjaka ponovno uspešni. Zato se bo 
program Babi servis letos jeseni nadaljeval in razširil še na Medvode 
in Domžale, vmes pa bo tri mesečna prekinitev, kajti projekt Krekovo 
središče I se konec letošnjega junija konča, jeseni pa začnemo z no-
vim projektom Krekovo središče II.

Vodja projekta Viktorija Drolec

Računalniška pismenost postaja pomemben del našega 
življenja. Namenjena je vsem starejšim, ki se še niso 
srečali z računalnikom oz. je njihovo znanje dela z raču-
nalnikom na osnovni stopnji. 

Tako bomo, že osmo leto zapored februarja 2019 
pričeli s poučevanjem računalništva za starejše na način 
druženja z mladimi učitelji. 

Informativni sestanek bo v ponedeljek, 4. februarja 
2019, ob 16. uri v Glavarjevi bolnici na Glavarjevi 
cesti 104 v Komendi. 

Udeleženci v programu:
spoznajo osnovne komponente računalnika in ra-  ●

zumejo nekatere osnovne pojme informacijske teh-
nologije;
naučijo se uporabljati osnovne funkcije osebnega   ●

računalnika in operacijskega sistema;
naučijo se organizirati in upravljati z nosilci podatkov in datote-  ●

kami;

ZAVOD MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE KOMENDA 
FEBRUARJU, MARCU IN APRILU 2019

vabi v

TEČAJ RAČUNALNIŠTVA ZA STAREJŠE 
Z MLADIMI UČITELJI

naučijo se pisati, oblikovati in tiskati besedilo;  ●
znajo uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto;  ●

nadgrajujejo že pridobljeno znanje.


