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Ob preseženi stotki se je tokrat smejalo Jožu Kernu.
Smučarski klub Komenda, naslednik začetnika
Smučarskega društva Planjava iz leta 1956, je
v petek, 8. februarja, na Brsnini v Kranjski
gori pripravil občinsko tekmovanje v veleslalomu. Priljubljena prireditev, tokrat na kulturni
praznik in v lepem, skoraj pomladnem dnevu,
je bila rekordna. Če je do sedaj vsako leto bila
udeležba tekmovalcev blizu stotice in so čakali, kdaj bodo presegli to tekmovalno mejo
STO, se je to zgodilo letos.
Po tekmovanjih v Mojstrani, na Soriški planini, Krvavcu,.... je bilo tudi tokrat tekmovanje
na Brsnini v Kranjski gori. In zgodilo se je tudi,
da so zabeležili »stotko« tekmovalcev. Tekmovalo je namreč 41 mladih (najmlajši je bil star
5 let, najstarejši pa 66 let) in 68 odraslih. Skupaj torej 109 se je bolj kot ne podilo skozi 20
vrat, ki jih je na progi postavil legendarni trener
in častni član Pavel Grašič. Tekmovalke in
tekmovalci so bili iz vseh komendskih občinskih vasi, samo Komendska Dobrava ni imela
svojega predstavnika.
Ob številnih gledalcih iz Komende in

LUČKA MÜLLER

okolice, pa tudi iz drugih krajev, saj ima
društvo prek sto članov, tudi iz Krškega,
Brezovice..., se je zdelo kot, da bi se Komenda preselila na Brsnino v Kranjsko goro. Res
ni bilo domačega kranjskogorskega župana,
zato pa je bil komendski z »županjo« in oba
sta tudi tekmovala; in prejela tudi odličja za
uvrstitev. Pokal za zmagovalca in s tem za
najboljšo vas v Občini Komenda, pa je nazadnje tokrat šel v Moste. Hudomušneži so se
muzali: »Doslej je vedno zmagala Gora, letos
pa ni bilo Franceta Strehovca in se je zato
Jožu Kernu smejalo...«
Ja, bilo je slovesno, saj so tako tudi organizatorji ob dobri »stotici« dobili najlepše potrdilo za tradicionalno delo in druženje. Pokale
je podeljeval župan Stanislav Poglajen, medalje predsednik kluba Aleš Štebe, podpredsednik
Robi Slapnik pa diplome. Odrezal pa se je ob
pokrovitelju Tesma šport tudi podžupan Komende Igor Štebe (Tesarstvo Štebe), ki je presenetil z malico.
Čestitke in še tako naprej.

Najboljša kasaška voznica

Zvečer pred slovenskim kulturnim praznikom, 7. februarja, je Kasaška
zveza Slovenije s Kasaškim klubom Stožice na prireditvi Akademija na
Gospodarskem razstavišču v dvorani Urška v Ljubljani razglasila najuspešnejše konje kasače, voznike, lastnike in rejce v letu 2018. Za najuspešnejšo voznico, odkar Kasaška zveza podeljuje takšna priznanja, je
bila za leto 2018 proglašena Urška Müller, članica Konjeniškega kluba
Komenda, ki je lani osvojila sedem zmag, trikrat je bila druga in enkrat
tretja. Skupaj z možem Alešem pa sta s svojim podjetjem Fonar d.o.o.
kot lastnika lani zabeležila 10 zmag, kar je največ do sedaj med vsemi
lastniki v Sloveni ji. To pa je hkrati še ena potrditev, da je Konjeniški
klub Komenda, ki mu že dobra štiri desetletja predseduje Lojze Lah, ki
je tudi častni občan Občine Komenda, med najboljšimi v Sloveniji. Med
najmlajšimi člani kluba in dobitniki priznanj pa so bili tudi otroci v poni
dirkah Katja in Andrej Marinšek, Nika in Lucija Sitar Šarc, Živa Rakovec in Jaka Blaž ter Iva in Jaka Šušteršič.
A. Ž.
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Slovenski
kulturni praznik
Z zgodbami iz življenja poeta dr. Franceta Prešerna je pred slovenskim
kulturnim praznikom Kulturno društvo Komenda v četrtek, 7. februarja,
zvečer v dvorani Kulturnega doma pripravilo praznični program. Nastopili so ženski komorni zbor Vox Annae iz Tunjic pri Kamniku, Mekinjski
oktet in člani Društva umetnih kulturnikov Kaj Ti Mar Darko Mavsar,
Boštjan Peršin in Miro Pogačar s pripovedmi iz Prešernovega življenja.
Z njemu poznano miselno besedo je program povezoval Darko Mavsar.
Bil je lep praznični programski večer.
Če pa se po spominu sprehodim nekaj ne ravno veliko odmaknjenih
let nazaj, se nenadoma zavem, kako je takratni član Uredniškega odbora Aplence odločno, utemeljeno in odkrito protestiral predlogu naslovnice Aplence, ker je bil na sliki na ovinku današnjega krožišča z lipo
pri Kulturnem domu na ograji reklamni transparent avtomobilske
znamke Peugeot. Šlo je za sponzorja kolesarske dirke ob občinskem
prazniku. Poudaril je, če bo šlo tako naprej, bomo namesto slovenskih
firm s slovenskimi imeni, namesto slovenskega jezika, kmalu imeli več
tujk, s tem pa bomo pozabljali na narodovo identiteto, na to, da je jezik,
slovenski jezik, temelj slovenstva, svetinja naroda in njegovega obstoja.
Kmalu za tem je Franc Ankerst, sosed Mateja Bora v Lescah, v pesmi
zapisal, da že v šoli ne znamo več reči po domače, slovensko: »kako
lepo je, čudovito, kako dobro je...«, ampak »cool, foul, de best...«
In potem je bilo 7. februarja 2019, ko je bilo ob uri za začetek pro-

DRUŠTVO NARODNIH NOŠ
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grama v dvorani v Kulturnem domu v Komendi pičlih deset obiskovalcev. Ko pa se je z zamikom slabe akademske četrti program začel,
sem si rekel: Še dobro, da bo Luka s komendske TV predvajal slovenski praznični dogodek za komendske občane. Tako ga bo morda vsaj
doma na televizorju lahko še kdo pogledal. Dvorana Kulturnega doma
je bila namreč, bolj kot ne, napol prazna. Na hišah po občini s prek
šest tisoč občani pa je tudi le sem in tja visela kakšna zastava.
Slovenski jezik in slovenski praznik - do kdaj še...
Andrej Žalar

Zlato Maroltovo priznanje

Pred rednim občnim zborom članov Društva narodnih noš na Komendskem
v petek, 22. februarja, popoldne v Planinskem domu Komenda je bila najprej
lepa slovesnost. Ob 25-letnici delovanja društva je v imenu Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti Tone Ftičar iz Kamnika nagovoril udeležence in
čestital za delo ter podelil zlato Maroltovo priznanje predsednici dr. Angelci
Žerovnik. Priznanja so prejeli tudi vsi člani Upravnega odbora društva in
mentor-harmonikar Otroške folklorne skupine Avrikelj Marijan Rozman ter
Katja Tabernik, Mojca Podgoršek, Jožica Globočnik, Janez Dolinar, Nežka
Kern, Ciril Kern, Jelka Čebul in praporščak Andrej Čebulj.
Čestitkam ob lepem in spoštovanem jubileju društva narodnih noš, poznanem z dr. Angelco Žerovnik doma in prek meja, se je pridružil tudi
župan Občine Komenda Stanislav Poglajen. Ob zahvali in čestitki predsednici dr. Žerovnikovi, ko ji je izročil šopek nageljnov, pa je Tone Ftičar
simbolno poudaril: »Kultura se ne meri v denarju. Plačilo in uvrstitve niso
merilo. Merilo je aplavz publike.«
KT, foto JŽ

Dobitniki priznanj z županom in Tonetom Ftičarjem

Tadej Pogačar zmagovalec po Algarveju
Zmagovalec dirke po Algarveju, devetnajstletnik iz Komende, Tadej Pogačar, je v
lanski sezoni opozoril nase v dresu slovenske reprezentance in ekipe Ljubljana Gusto
Xauruma s številnimi zmagami in napadi
na najtežjih preizkušnjah. Najbolj zveneča
je bila tista na dirki po Avenirju, najprestižnejši dirki za mlajše člane.
S tem si je prislužil prestop v svetovno serijo k ekipi UAE Emirates, ki mu je ponudila
priložnost že na prvi dirki sezone v Avstraliji, kjer se je boril z najboljšimi na
svetu. Že na drugi dirki pa je premagal vse. V drugi etapi dirke po Algarveju
s ciljnim vzponom na Foio je zmagal, za seboj je pustil Nizozemca Wouta
Poelsa, Španca Enrica Masa in druge ter oblekel majico vodilnega na dirki.
Dan kasneje je prednost izdatno povečal s petim mestom v vožnji na
čas, jo brez težav ubranil v sobotni sprinterski etapi, v nedeljo pa odbil
vse napade tekmecev. Na vzponu na Malhao se je že zdelo, da je v izgubljenem položaju. Štybar je s tremi sekundami prednosti prečkal ciljno
črto pred Andersenom, devet sekund je zaostal Poels, 12 sekund Mas in
17 Britanec Steve Cummings, takoj za njim pa je etapo končal izmučeni,
a nasmejani Pogačar.
»Bil je noro hiter dan. Moji kolegi iz ekipe so opravili res dobro delo.
Ves dan so garali zame. Res sem ponosen nanje in vesel svoje zmage. To
so bile moje sanje, ki so se uresničile. Težko verjamem, da sem zmagal,«

je bil navdušen Čriček iz Komende, kakršen je vzdevek Pogačarja.
Dirka po Algarveju po rangu spada v kategorijo ekstra, kar je enako
letošnji dirki po Sloveniji. Po kategorizaciji Mednarodne kolesarske
zveze Uci so nad dirkami ekstra-kategorije le dirke svetovne serije.
Pogačar je drugi Slovenec s skupno zmago na omenjeni etapni dirki.
Leta 2017 je bil na njej najboljši Primož Roglič. Oba sta zdaj na seznamu zmagovalcev ob boku Poljaku Michalu Kwiatkowskemu, Valižanu
Geraintu Thomasu, Nemcu Tonyju Martinu, Avstralcu Richieju Portu,
Špancu Albertu Contadorju in drugim.
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Nadaljevanje, a brez kohezijske
podpore
Ocene za lani: Uspešno. - Želje razumljive, vprašanje pa uresničljivost.
- Dokumentacije za pridobitev sredstev. - Bomo novo linijo KomendaLjubljana-Komenda obdržali?! - Še vedno verjamem besedi ministra. Razpisi za društva, klube in občinska priznanja.
ANDREJ ŽALAR

Spoštovani gospod župan. Z novo izvolitvijo
in določitvijo organov
v novem štiriletnem
mandatu občine Komenda se trenutno z
občnimi zbori številnih
društev in klubov, po
katerih je poznana, in
jaz pravim tudi bogata naša občina, začenja prva četrtina štiriletnega delovnega in razvojnega obdobja. Kako pa sicer kaže
letošnje leto v občini?
Prvi meseci leta so v društvih in klubih namenjeni analizi preteklega obdobja. Na prejeta vabila smo se odzvali v kolikor niso
sovpadala s kakšno drugo prireditvijo. Za kar nekaj občnih zborov
v bližnji prihodnosti pa so vabila na občino že prispela. Na vseh
občnih zborih, ki sem se jih osebno udeležil, so bila podana poročila in analize o uspešnem delovanju v preteklem letu in sprejeti
spodbudni plani delovanja v tem letu. Na občinskem nivoju ni bistvenih
sprememb ali novosti, kajti lokalna skupnost mora delovati ne glede na
čas v obdobju. Tako nadaljujemo z vsemi deli in opravili, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti oziroma z opravili, ki so nekakšno nadaljevanje
dosedanjega dela.
Po tako imenovani »kohezijski izgradnji« komunalne infrastrukture, ko pa so bili ob kanalizaciji ostali stroški celovite komunalne izgradnje večji (z obogateno vzpostavitvijo v prvotno stanje) in pomemben izdatek za občino, je sedaj na vrsti nadaljevanje. A tokrat
brez kohezijske ﬁnančne podpore in izključno z občinskim denarjem. Kaj to pomeni, če vemo, da imamo običajno vedno večje želje,
kot pa so možnosti?
Kot sem že omenjal, je naša velika obveza za dokončanje celovite
izgradnje kanalizacijskega omrežja in zagotovitev 95% priključenosti
objektov v celotni občini do leta 2021, veliko breme, ki po koriščenju
evropskih sredstev sedaj ostaja zgolj in le breme našega, občinskega

proračuna. Zato se vsaj na občini zavedamo, kolikšno je to breme letošnjega in prihodnjega proračuna. Zavedamo se, če zaveze ne izpolnimo,
so ogrožena ne samo naša že prejeta kohezijska sredstva, temveč tudi
prejeta sredstva ostalih sosednjih občin, s katerimi smo se pred mnogimi
leti odločili za skupni projekt izgradnje manjkajočega kanalizacijskega
omrežja in nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik v
Študi. Prav zato se bomo na občini prvenstveno zavzemali za dokončanje celotnega projekta izgradnje sekundarnih kanalizacijskih vodov v
dogovorjenih rokih. Vse to pa pomeni, da bodo nekatere želje posameznikov in skupin vsaj v prihajajočih dveh, treh letih bolj kot ne le želje.
Zavedam(o) se, kako velika je občinska blagajna in koliko je nujnih in
zakonskih obveznosti. Želje posameznikov in skupin so seveda vedno
bile in bodo tudi v bodoče. Tako je tudi prav, a koliko so realno uresničljive, je drugo vprašanje.
Ostajajo v programu tega mandata telovadnica v Mostah, zadrževalnik Pšata, dom za ostarele, prostorska predelitev pričakovanih
športno rekreacijskih dejavnosti...?
Vsi zgoraj našteti programi ostajajo naš plan tudi v
prihodnje, zato tudi pripravljamo ustrezno dokumentacijo. Vendar, kot smo že povedali, brez evropskih in državnih sredstev tega ne bomo zmogli sami. Pogoj za pridobitev kakršnih koli drugih sredstev pa so pogojeni s
celotno in popolno dokumentacijo. Da bi bili pripravljeni
na morebitne razpise za nepovratna sredstva, nemajhen
del našega proračuna namenjamo tudi pridobitvi te dokumentacije.
Komenda s Poslovno cono je na prometnem področju
dobila zanimivo in pomembno avtobusno povezavo z
Ljubljano. Jo bomo znali obdržati?
Z letošnjim novim letom je po dolgotrajnih razgovorih
z Ministrstvom za infrastrukturo uspelo pridobiti ponudnika, ki je bil brez občinske ﬁnančne podpore pripravljen vzpostaviti novo linijo javnega prevoza iz Komende
preko Poslovne cone po avtocesti od Vodic v Ljubljano
oziroma obratno. Jo bomo znali obdržati ? Vsaka novost

4

Aplenca

ŽUPANOVA BESEDA, DOGAJANJA

potrebuje nekaj časa, da se uveljavi, tudi z novo linijo je tako. Po prvih
mesecih odzivnost naših občanov in predvsem koristnikov iz območja
Poslovne cone ni bila takšna, kot smo jo vsaj na občini pričakovali glede
na zahteve in želje družb, ki poslujejo na območju naše Poslovne cone.
V ta namen smo skupaj s prevoznikom organizirali tako imenovano
»promocijsko vožnjo«, ki pa se je na žalost poleg predstavnikov občine,
družbe PCK, prevoznika, Ministrstva za infrastrukturo in medijev ni
udeležil noben predstavnik družb iz Poslovne cone. Priznam, bil sem
negativno presenečen nad odzivnostjo. Predstavniki prevoznika in ministrstva so nas vsaj malo potolažili in bodo še nekaj mesecev počakali
na dokončno odločitev. Novo pridobitev bomo obdržali, če bo zadostno
število potnikov. Prevoznik bo še optimiziral posamezne odhode glede
na odzivnost in potrebe, a veliko je na nas, koristnikih javnega prevoza,
da ga koristimo (koristijo) v čim večjem številu.
Se kaj premika na poznanem, že kar s starostno patino obloženem,
projektu Želodnik - Vodice skozi Moste.?
Na projektu izgradnje državne ceste Želodnik – Vodice, konkretno na
odseku skozi Moste, ni nobenih novosti. Kot vidite na samem terenu se
pripravljajo gradbena dela na povezavi med državno cesto Moste –
Mengeš z navezavo na obstoječi rondo na cesti Mengeš – Duplica, ki bo
razbremenil predvsem Mengeš. Tudi terminski plan za obvoznico Vodic
je za zdaj še veljaven in predvideva javni razpis za izvajalca del do poletja tega leta. Še vedno verjamem, da se bo beseda ministra po nadaljevanju izgradnje povezovalne ceste nadaljevala skozi našo občino takoj
po izgradnji obvoznice Vodice uresničila.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS
št. 33/07, 108/09), v povezavi s 273. členom Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne
objave Glasila Občine Komenda št. 02/09) objavljamo javno naznanilo o
JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O LOKACIJSKEM
NAČRTU OBMOČJA KO 11 PODBORŠT
I.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka bo med 01. 03. 2019 in 15. 03.
2019 v prostorih Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda. Ogled
gradiva bo v času javne razgrnitve možen:
● ob ponedeljkih od 8.00 - 15.00,
● ob torkih od 8.00 - 14.00,
● ob sredah od 8.00 - 12.00 in od 13.00 - 17.00,
● ob četrtkih od 12.00 - 14.00,
● ob petkih od 8.00 - 12.00.
II.
Pripombe v zvezi z javno razgrnjenim dokumentom se v času razgrnitve
lahko vpisujejo v knjigo pripomb in predlogov na istem naslovu. Pisne
pripombe in predlogi se v tem roku lahko posredujejo tudi po pošti na
Občino Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda, na elektronski naslov
obcina@komenda.si ali na faks št. 01 834 13 23.
III.
Javna obravnava bo opravljena v torek, 05. 03. 2019 ob 15. uri v sejni
sobi objekta Glavarjeva 104, Komenda. Na javni obravnavi se lahko
ustno na zapisnik podajo pripombe in predlogi.
IV.
To naznanilo se najmanj sedem dni pred začetkom javne razgrnitve objavi v občinskem glasilu, na spletnih straneh Občine Komenda in na
občinski oglasni deski.
Šifra: 3500-0003/2018
Datum: 07. 02. 2019
Župan Občine Komenda: Stanislav Poglajen, l. r.
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Sicer pa bo na društveno prireditvenem področju, kot kaže, kar živahno. Ob tako imenovanih prijavah na razpise za soﬁnanciranje
prireditev je ob pustovanju, Gregorjevem, predlogih za občinska
priznanja ... tudi spomladanski sejem. Prvi podatki pri slednjem
kažejo, da bodo takrat spet vse poti vodile v Komendo.
Sredi meseca so bili objavljeni vsi javni razpisi, na katere lahko kandidirajo društva in klubi. Tudi razpisa za občinska in športna priznanja sta
že nekaj časa objavljena. Vsi ti razpisi so dostopni na naši internetni
strani www.komenda.si. Tako rekoč tik pred vrati je Spomladanski sejem,
ki bo sredi aprila, in bo naša občina, kot že mnogo let, nekakšen center
zbiranja ponudnikov razno vrstne opreme in strojev in tudi obiskovalcev
in morebitnih kupcev. Kolikšen bo obisk enih, nam ni poznano, ker občina ni organizator sejemskih prireditev. Koliko pa bo drugih pa je nemogoče napovedovati, a prav gotovo ne bo malo obiskovalcev, ki bodo,
če ne drugega, vsaj prišli pogledat, kaj je novega na tem področju.
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 –
UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) ter na podlagi Pravilnika o
sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki (Uradne objave GOK, št. 04/2015)
OBJAVLJA

JAVNI VPIS NOVINCEV
v oddelke Vrtca Mehurčki
za šolsko leto 2019/2020
s sprejemom na dan 1. 9. 2019.
Vloga za sprejem otroka je na
voljo na spletni strani Vrtca Mehurčki
(http://www.vrtec-mehurcki.si/) ali v tajništvu vrtca.
Izpolnjeno vlogo oddate v tajništvu vrtca ali pošljete priporočeno
po pošti na naslov Vrtec Mehurčki, Glavarjeva cesta 35, 1218 Komenda, najkasneje do 31. 3. 2019

OBVESTILO
Občina Komenda obvešča, da so od dne 15. 2. 2019 do dne 18. 3. 2019
na spletni strani www.komenda.si objavljeni naslednji javni razpisi:
1. Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Komenda za leto 2019, za naslednje ukrepe:
● pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
● urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov,
● pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
● posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
● zagotavljanje tehnične podpore,
● pomoč društvom s področja kmetijstva.
2. Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda za leto 2019, za naslednje ukrepe:
● pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva,
● pospeševanje zaposlovanja,
● spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.
3. Javni razpis za soﬁnanciranje prireditev in projektov v občini
Komenda.
4. Javni razpis za soﬁnanciranje društvenih projektov v občini Komenda.
5. Javni razpis za soﬁnanciranje programov na področju kulture.
6. Javni razpis za soﬁnanciranje humanitarnih programov.
Stanislav Poglajen, l.r.
ŽUPAN
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Kronika leta 2018 (2)
Planinsko društvo je
17. decembra praznovalo svoj rojstni dan.
Uspešno nadaljujejo
planinsko tradicijo slovencev, mladi se urijo
na vedno zasedeni plezalni steni, Škrjančki
pa skrbijo za kondicijo
na KPP na Šenturško
goro, vse za zdravje.
Tudi bosi gredo po
svoji priljubljeni poti.
Društvo upokojencev Komenda s predsednico Marijo Pirnat dela
zavzeto v vseh trinajstih sekcijah. Vsi prostovoljci, vsi prizadevni na
svojih področjih. Športniki, pevci, plesalci, upravni odbor, z roko v roki.
Folklorna skupina si je spomladi v Aplenci prislužila ČEBELO. 727
članov ima društvo, mnogi od teh delajo v več sekcijah. Kako že gre
pozdrav? »Nimam časa, grem na pevske vaje, balinat, na folkloro, na
pohod, ....«
Društvo Narodnih noš na Komendskem še vedno dokazuje veliko
pripadnost obujanju Slovenske kulture slavnostnega oblačenja. Preko
100 članov ponosno ohranja narodno in etnološko izročilo Slovenskega
naroda.
Društvo Kamenkost je tudi naredilo polletno inventuro. Bili so na
nahajališču fosilov na potoku Tunjščica. Še posebno je bil zanimiv Miklavžev geološki kviz- Mineralfest, Prirodoslovni muzej in Planetarij.
Veselili so se spomladanskega raziskovanje mineralov in fosilov. Jeseni
so naredili drugo inventuro. Svet je odprta knjiga.
Županova beseda vsak mesec seznani o najpomembnejšem dogajanju v Občini Komenda. Naslovnica v februarski številki Aplence: Mi
smo plačali, obljubljeni denar pa ...čakamo, je opozarjala na odnos države in zakonodajalcev do občin, ki se trudijo zagotoviti po zakonu vse
potrebno za urejanje in napredek svojih krajev. Misel in nejevolja se je
vlekla celo leto. Veliko del na odvajanju fekalnih vod je še čakalo realizacijo, roki pa so bili tesni. Podjetje Publikus nas je seznanilo z našim
odnosom do okolja, v katerem živimo. Župan pa: vodotoki, poslovna
cona, cesta... ja, same pomembne stvari. In ob sliki v junijski številki
Aplence so ogromne skladovnice baliranih smeti, župan pa pravi: Le s
skupnimi močmi bomo zmogli. Se še spominjamo, kdo je potegnil zavoro pri razvoju Suhadovske jame?
14. februarja je bil podpisan sporazum države in Ministrstva za gospodarstvo- Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije. Obljubljeno
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je bilo veliko nepovratnih sredstev- kolikšen kos pogače si bo lahko
odtrgala tudi Občina Komenda?
V mesecu maju praznujemo Občinski praznik. Mnogo dogodkov,
veliko dela, županovo prisotnost bi želeli vsi. Maja smo tudi praznovali
Svetovni dan čebele. V Lončarjevem muzeju na Podborštu so pridne
klekljarice društva Čebelica, čebelarsko društvo Peter Pavel Glavar
Komenda in Ustanova Petra Pavla Glavarja pripravili razstavo ČIPKA
NA SATOVJU. Pripravili so izobraževalni del, zaigrala je Komendska
godba, zapeli pa Fantje z vasi.
Medobčinski muzej
Kamnik in Občina Komenda sta ob Šolski
poti pripravila razstavo
Kulturna
dediščina
Občine
Komenda.
Mednarodna kolesarska dirka je privabila
skoraj 400 kolesark in
kolesarjev. Že dvanajstič so tekmovali za
Veliko nagrado Občine
Komenda in Lidlov
pokal za najmlajše kolesarje. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu pa je v šoli poskrbel za izobrazbo šolarjev, saj kolesarji sodijo
med najbolj ogrožene v cestnem prometu.
Mesec julij je bil za vse župljane in občane Komende velik praznik.
V cerkvi sv. Petra so imeli po mnogo letih novo mašo. Cela občina in
vas Podboršt sta bila svečano okrašena- mladi župnik Peter Stele je nagovoril: »Upodobi moje srce po svojem srcu.«
Novembra je po volitvah zaprisegel nov Občinski svet. Naj mu bo
srečno na uspešni poti. Šolarji so gostili udeležence projekta Erazmus iz
štirih držav- Romunije, Bolgarije, Italije in Turčije.
Ja, Komenda je res bogata ... Po toliko letih je tudi Janko Juhant
lani dobil potrdilo o imenu in pomenu komendskega konjeništva in
kluba... Komenda je tja proti Podborštu lani na jesen dobila tudi čisto
novo - Razglednico.
Čeprav so tudi tokrat izbrane bolj ali manj le posamezne drobtinice
iz dogajanj v občini leta 2018, vendar je še kako res, da Aplenca je in
želi biti kronist, ki vsem, za vse živeče, in iz spomina, beleži dogajanja
in čas.
Katja Tabernik
(Vir: 11 številk, 340 strani glasila Aplenca leta 2018. Vsak teden v letu
6 strani in pol za vse občane Občine Komenda.)

Aplenca
DR. STANE ZARNIK
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20. obletnica ustanovitve Občine Komenda (2)

Nadaljevanje iz prejšnje številke
Ko je predsednikovanje KS prevzel Tomaž Drolec se ta ni strinjal, da
bi Telekom svoje omrežje širil z nadzemnimi vodi in sta se zato z občinskim svetnikom Stanetom Zarnikom na Telekomu dogovorila, da bo pri
sekundarnem razvodu vse telefonsko omrežje v zemlji. Razlika v ceni
med zračnim razvodom in zemeljsko napeljavo je bil strošek vseh treh
KS oziroma kasneje nove občine Komenda.
Krajevna skupnost Komenda je bila julija 1997 seznanjena, da je zamudila rok za ustanovitev občine, saj se je v Državnem zboru RS že
pričel postopek sprememb in dopolnitev Zakona o ustanovitvi občin.
Navkljub temeljitemu spremljanju dogajanja na tem področju, je krajeva
skupnost Komenda zamudila skrbno varovani podatek, da bi morali
pobudo vložiti sredi maja tega leta.
Občinski svet Občine Kamnik je pobudo o izločitvi dela občine in za
ustanovitev nove občine, ki jo je vložil občinski svetnik iz vrst LDS,
Stane Zarnik, obravnaval 11. junija 1997 in sprejel sklep, da predlaga
Državnemu zboru RS začetek postopka za izločitev dela občine Kamnik
in ustanovitev nove občine Komenda (Kamniški občan, 26.6.1997).
Na 14. izredni seji Državnega zbora so poslanci obravnavali Poročilo
v zvezi s predlogi in pobudami za ustanovitev občin. Državni zbor je
ugotovil, da je je med predlogi za začetek postopka za ustanovitev ter za
določitev njihovih območij pod številko 48 predlog za ustanovitev občine Komenda in da je bila Državnemu zboru posredovana pobuda in
vloga v zvezi z ustanovitvijo občine Moste (pod številko 14). Komisija
za lokalno samoupravo ni predlagala začetek postopka za ustanovitev
občine Komenda. Na navedeno poročilo se je odzval poslanec Maksimiljan Lavrinc (LDS), ki je podal predlog za začetek postopka za ustanovitev občine Komenda s sedežem v Komendi z izločitvijo KS Komenda, KS Moste in KS Križ iz občine Kamnik.

Po proceduralnih zapletih v zvezi s predlagateljstvom pobude je Državni zbor RS z 51 glasovi poslancev in 1 proti izglasoval občino Komenda.
Na podlagi sklepa Državnega zbora RS je v nadaljevanju procedure
za ustanovitev občine Občinski svet Občine Kamnik podal pozitivno
mnenje k predlogu za ustanovitev občine Komenda.
Vseskozi prisotno skrb o ﬁnanciranju in o možnosti uspešnega delovanja nove občine je razjasnil dopis ﬁnančnega ministrstva. Poslanec
Maksimiljan Lavrinc je 17.4.1998 od Ministrstva za ﬁnance RS pridobil
Izračun razpoložljivih sredstev za financiranje javne porabe občin po
Odloku o razpisu referenduma za določitev referendumskih območij za
ustanovitev občin po katerem bo občini Komenda pripadalo (v tisoč
tolarjih): dohodnine – 149.364; ostalih prihodkov za skupno porabo –
11.707; prihodki za druge naloge – 16.444; skupaj torej 177.515. cca
730 EUR (?) (po uradnem tečaju 1 EUR = 243 SIT)
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 snovalcev nove občine.
Glasovalo je 2198 volivcev, ZA je bilo 69,43 %, PROTI 29,30 %, neveljavnih glasovnic je bilo 1,27%. Od 3244 volivcev se je referenduma
udeležilo 2198 volivcev. V Komendi je od 1793 volivcev glasovalo
1241 glasovalcev (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 %). Po krajevnih skupnostih so bili rezultati naslednji:
Komenda, glasovalo je 1241 volivcev, ZA je bilo 78,7 %, PROTI 19,6
%, neveljavnih je bilo 1,7 glasovnic %; Križ, glasovalo je 253 volivcev,
ZA je bilo 64,8 %, PROTI je bilo 33,6 %, neveljavnih je bilo 1,6 %
glasovnic; Moste, glasovalo je 696 volivcev, ZA je bilo 54,3 %, PROTI
je bilo 45,3 %, neveljavnih je bilo 0,4 % glasovnic.
nadaljevanje v naslednji številki

Ustanavljanje občine Komenda
Po naročilu izvršnega sveta občine Kamnik sem v začetku leta 1994
izdelal študijo o lokalni samoupravi za predvidene občine Kamnik,
Kamniška Bistrica, Komenda in Tuhinj. Posebno pozornost sem posvetil demografskim in gospodarskim kazalcem, iz katerih je bilo razvidno,
da ima Komenda poleg Kamnika najboljše pogoje za samostojno občino. V tem pogledu je bilo od tedaj moje prizadevanje predvsem usmerjeno h Komendi. V ta namen sem v Aplenci objavil več člankov, v katerih sem nagovarjal ljudi, da dajo na posvetovalnem referendumu, 29.
maja 1994, glas za novo občino Komenda.
V Aplenci sem v zvezi z lokalno samoupravo med drugim objavil
naslednje prispevke: Zakaj v novo občino? (8. 5. 1994), Projekt o novi
občini Komenda (30. 1. 1994), Glasujmo za občino Komenda (22. 5.
1994), O svoji občini se bomo odločali sami (18. 12. 1993), Vrnitev
občine Komendi (20. 3. 1993), Lokalna samouprava (6. 3. 1994).
Polega mojega nagovarjanja krajanov v Aplenci, da se na posvetovalnem referendumu odločijo za novo občino Komenda, je v Kulturnem
domu v Komendi, marca 1994, potekal Zbor občanov KS Komenda (poročevalec v Aplenci Baldomir Kremžar). Zbora se je udeležilo 106 krajanov, ki so se podpisali na listo prisotnosti, za sklepčnost zbora pa je zadostovala udeležba 5% volilnih upravičencev – to je 82 krajanov. V delovno
predsedstvo so bili z glasovanjem izvoljeni: za predsednika je bil od dveh
kandidatov izvoljen Stane Zarnik (proti kandidat je bil Roman Grošelj),
za člana pa Ciril Strgar in Baldomir Kremžar, za pisanje zapisnika je bila
izvoljena Brigita Debeljak, za overitelja zapisnika pa Milena Srečen in
Franc Poglajen. Za poročevalca o lokalni samoupravi sem bil od občine
Kamnik delegiran jaz, ki sem objasnil dogajanja na področju lokalne samouprave na Kamniškem, možnosti nove občinske razdelitve, pomen
zbora in kakšno nalogo imajo udeleženci zbora pred seboj: določiti in
potrditi referendumsko območje za lokalno samoupravo.
Med mojo razlago in po njej je bilo vzdušje na zboru na primerni višini, brez večjih razhajanj mnenj. Za referendumsko območje Komende,
Križa in Most je na zboru presenetljivo glasovalo 98 prisotnih, nihče ni
bil proti, 8 pa se jih je vzdržalo. Na kraju me je zbor krajanov krajevne
skupnosti Komenda izvolil za svojega predstavnika, ki naj bi zastopal v

primeru ugovora na Državni zbor ali v drugih primerih. Podobni zbori
krajanov so potekali tudi v krajevni skupnost Moste (poročevalec Jože
Pavlič) in krajevni skupnost Križ (poročevalec Ivan Hlade). Celoviti
podatki o teh zborih so objavljeni v Aplenci 6, marca 1994. Več prispevkov je bilo pred posvetovalnim referendumom, 29. maja 1994, objavljenih tudi v Kamniškem občanu. Pri mnogih od teh, ki so nagovarjali
prebivalce krajevnih skupnosti Komende, Križa in Most, da glasujejo za
novo občino Komenda, sem sodeloval tudi jaz.
Za ustanovitev nove občine Komenda, 1. januarja 1995, smo si mnogi močno prizadevali, vendar politična volja nekaterih strank in nekaterih vplivnih ljudi, ki so prizadevno krojili prevladujočo voljo ljudi, tega
tedaj niso hoteli zaradi lastnih interesov ali političnih razlogov.
A volja za samostojno občino Komenda ni usahnila. Krajevna skupnost Komenda je na 13. seji sveta Krajevne skupnosti Komende, dne
15. maja 1997, na podlagi 2. odstavka 7. Člena Zakona o postopku za
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij sprejela sklep, da
poda Občinskemu svetu občine Kamnik pobudo za izločitev krajevnih
skupnosti Komenda, Moste in Križ iz občine Kamnik in za ustanovitev
nove občine Komenda s sedežem na Glavarjevi 104, Komenda.
V akcijo za samostojno občino Komenda sem se dejavno vključil tudi
jaz. Poleg prispevkov v Aplenci je nekaj dni pred posvetovalnim referendumom, 19. aprila 1998, izšla po naročilu krajevne skupnost Komenda še publikacija, pod sloganom »To bo moja občina.« njen namen
je bil, da krajane krajevnih skupnosti Komende, Most in Križa ponovno
pozove, da glasujemo za novo občino Komenda. Članke v njej smo
prispevali Tomaž Drolec, Stane Zarnik, Baldomir Kremžar in jaz, pa 28
anketirancev, ki so izražali prihodnost v uspešni, gospodarski močni
občini Komenda. Prepričani smo bili, da se bo to uresničilo; za občino
je na referendumu nato glasovalo skoraj 70% udeležencev. Po tako suvereni volji nam je prisluhnil tudi Državni zbor republike Slovenije in
od 1. januarja 1999 imamo svojo občino in domačine na krmilu: župana
in 14 svetnikov; izvolili smo jih 22. novembra 1999. Na tem odgovornem položaju smo jim krajani zaželeli veliko uspeha.
dr. Marko Žerovnik
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PLETENINE ŠPENKO

Pred skoraj pol stoletja
Ali verjamete, da to ime v Sloveniji pozna
skoraj vsaka vas in da so izdelki tega imena
danes po celem svetu. Pa čeprav je naslov
Imena: Moste 95 a, 1218 Komenda.
Začetek pa bo čez tri leta star pol stoletja.
Zgodbo oziroma več o tem pa bomo
objavili v prihodnji Aplenci.

PCK NOVICE

Nove parcele v PC Komenda

Spodnje oglaševane parcele so na voljo v PC Komenda. Pozivamo vse
potencialne kupce da nam na mail matic@pc-komenda.si pošljejo svoj
interes in kontaktne podatke. Provizij od kupcev ne bomo zahtevali,
uredimo pa celoten pravni posel.
V poslovni coni prodamo 5.000 m2 veliko zemljišče, na katerem je
možno postaviti poslovni objekt 34 x 84 metrov. Investitor je že izdelal
projekt in pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje, tako da je pričetek gradnje mogoč – TAKOJ! Cena za celoto je 675.000 EUR. Kupcu
provizije ne zaračunamo.
V poslovni coni prodamo dve parceli, površine 1800 in 2000m2, na
katerih je možno postaviti poslovni objekt, tlorisnih gabaritov 17 x 34
metrov. Cena, s komunalnim prispevkom je 105 EUR/m2. Informativne
ponudbe pošljite prosim na e-naslov poslovne cone.
V Poslovni coni prodamo nov Poslovni objekt, površine 1.734 m2.
Stavba je bila zgrajena lani, ima 34 x 17 metrov tlorisne površine in leži
na parceli površine 2.500 m2 zemljišča. Namembnost je poljubna, od
proizvodnje do pisarniških prostorov. Objekt ima odlično lokacijo, ob
glavni uvozni cesti v cono. Dostop je asfaltiran, parkirišča za 40 vozil
urejena, stavba ima vse priključke in je zasnovana kot energetsko varčna. Obsega pritličje, ki je namenjeno za skladiščenje in proizvodnjo ter

dve nadstropji, primerni za različne poslovne dejavnosti. Poslovna cona
je spremenila LN, tako da je na parceli možna še dozidava. Več informacij na 051 604 218. Provizije kupcu ne zaračunamo, cena objekta z zemljiščem pa je: 2.100.000,00 EUR.
Na Gori pri Komendi
prodamo samostojno hišo z lepo parcelo, površine 540 m2. Hiša je
bila zgrajena l. 1994 in adaptirana l. 2010, parcela meri 1.400 m2 zemljišča. Cena je 650.000,00 EUR
Dodaten opis: Hiša obsega K+P+1+M in je izredno lepo zasnovana,
elegantno opremljena in pripravljena na vselitev.
Klet ima tudi spa- ju s ﬁnsko savno, kopalnico, WC-jem, sobo za
druženje s krušno pečjo, sobo za domači ﬁtnes, vinsko klet in utility.
V Pritličje je hodnik, kuhinja z veliko jedilnico, velika dnevna soba s
kaminom in izhodi v atrij ter dve spalnici za goste, kopalnica in wc.
Prvo nadstropje obsega bivalni in spalni del za starše ter posebej za
otroke ter pisarno.
Mansarda, pa je oblikovana kot spalnica oz. študijska soba ter ima
svojo kopalnico.
Alarm z video nadzorom ter vsa druga infrastruktura.
Provizije kupcu ne zaračunamo!

Z ARRIVO

Hitreje tudi iz Ljubljane
do službe in v Komendo
Vozni red: Ljubljana AP-AC-Vodice-Komenda PC-Komenda vas
POSTAJE,
POSTAJALIŠČA
Ljubljana AP

SMER
Odhod

1
D*
5:15

2
D*
7:00

3
D*
8:40

4
D*
11:10

5
D*
13:10

6
D*
15:25

7
D*
17:10

8
D*
19:10

9
D*
21:20

Ljubljana Tivoli
Ljubljana Kino Šiška
Ljubljana Slov.avto

5:18
5:21
5:22

7:03
7:06
7:07

8:43
8:46
8:47

11:13
11:16
11:17

13:13
13:16
13:17

15:28
15:31
15:32

17:13
17:16
17:17

19:13
19:16
19:17

21:23
21:26
21:27

Ljubljana Trata

5:25

7:10

8:50

11:20

13:20

15:35

17:20

19:20

21:30

Ljubljana Šentvid

5:27

7:12

8:52

11:22

13:22

15:37

17:22

19:22

21:32

Vodice/Lj.

5:38

7:23

9:03

11:33

13:33

15:48

17:33

19:33

21:43

Komenda PC pod lipami

5:42

7:27

9:07

11:37

13:37

15:52

17:37

19:37

21:47

Komenda PC pod bori

5:43

7:28

9:08

11:38

13:38

15:53

17:38

19:38

21:48

Komenda PC pod gabri

5:45

7:30

9:10

11:40

13:40

15:55

17:40

19:40

21:50

Moste Petrol

5:51

7:36

9:16

11:46

13:46

16:01

17:46

19:46

21:56

Moste GD

5:52

7:37

9:17

11:47

13:47

16:02

17:47

19:47

21:57

Komenda Š

5:54

7:39

9:19

11:49

13:49

16:04

17:49

19:49

21:59

Komenda vas

5:55

7:40

9:20

11:50

13:50

16:05

17:50

19:50

22:00

Legenda režimov: D* - vozi ob delavnikih, razen sobote
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PRAVNI NASVETI

NASVETI

Raztresen gnoj na vozišču

Vsako leto spomladi videvam v naši vasi
po vozišču raztresen gnoj. Razumem sicer, da se kdaj pa kdaj lahko zgodi, da
pade s prikolice, a pričakoval bi, da bo
kmet pospravil za seboj. V vasi je veliko
majhnih otrok in mamic in očkov z vozički, ki se sprehajajo in je res neprijetno,
če gnoj leži po cesti. Zanima me ali je
uzakonjena kakšna dolžnost kmetov, da
bi morali očistiti vozišče.
Kmet, ki prevaža gnoj na prikolici, je
udeleženec v cestnem prometu, zato mora
spoštovati cestno-prometne predpise. DolIrena Hacin Kölner
žnosti udeležencev v prometu so pri nas
urejene z Zakonom o pravilih cestnega
prometa (ZPrCP) (Ur.l. RS, Uradni list RS, št. 109/10 s spremembami).
Vsak udeleženec mora ravnati tako, da ne ovira ali ogroža drugih udeležencev cestnega prometa ali jim ne povzroča škode (4. člen ZPrCP). Nadalje je
v 74. členu določeno, da morajo biti tovor in naprave, ki so namenjene za
prevoz, nalaganje, razlaganje ali pritrditev tovora na in v vozilu naložene in
pritrjene oziroma pokrite tako, da:
1. ne predstavljajo nevarnosti ali ovire za druge udeležence cestnega
prometa;

POMOČ ŽIVALIM

2. ne povzročajo škode na cesti in objektih;
3. ne onesnažujejo okolja;
4. ne zmanjšujejo stabilnosti vozila;
5. ne povzročajo več hrupa, kot je dovoljeno;
6. ne zmanjšujejo preglednosti vozniku;
7. se ne razsipajo ali padajo z vozila.
Kdor ravna v nasprotju zgoraj navedenim, se kaznuje za prekršek – in
sicer z globo 40 € voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja oz. z globo
120 € voznik motornega vozila ali skupine vozil, ki opravlja prevoz, ali
oseba, ki naloži tovor v nasprotju z zgoraj navedenim. Če stori prekršek
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se kaznuje z globo 1000 €.
Tudi kmet je dolžan tovor na prikolici naložiti tako, da se ne razsipa in
pada z nje. V nasprotnem primeru stori prekršek. Povsem življenjsko je, da
se lahko kljub skrbnosti kmeta zgodi, da gnoj pade tudi na cestišče. Iz vašega vprašanja izhaja, da se tega zavedate tudi sami. V takšnem primeru je
prav, da skrben kmet, ki si želi živeti v sožitju z ostalimi vaščani, takoj, ko
opazi, kaj se je zgodilo, počiOdvetnica mag. Irena Hacin Kölner
sti gnoj, ki je pri prevozu padel s prikolice. V nasprotnem PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
primeru tvega prijavo jeznih
sovaščanov in posledično
www.kolner-odvetnik.si
plačilo globe.
info@kolner-odvetnik.si

Mačka je postala družinski član

Kako pravilno skrbimo za mačko
Pred prihodom novega ali novih dveh članov pripravimo posode za vodo in hrano,
mehko ležišče, košaro ali škatlo, v katero položimo brisačo ali odejo, plastični wc s posipom
in lopatko za odstranjevanje kepic (enkrat
dnevno), krtačo za dlako, prenosni boks (v katerem se naj muce najprej igrajo in skrivajo) ter
mačji praskalnik in druge igračke. Mačko čim
prej cepimo. Nekajkrat na leto jo je potrebno
razglistiti in redno uporabljati ampulo proti
bolham in klopom. Mački kupimo kvalitetno
hrano. Ne puščamo je brez nadzora v okolje.
Mojca Furlan
Mačka potrebuje družbo in igro vsak dan.
Ko pride bolezen
Vsaka sprememba v obnašanju ali ﬁzičnem stanju živali je vredna pozornosti. Zavračanje hrane, vode, bruhanje, driska, slinjenje, cmokanje z usti, zgrbljen
položaj hrbta, trzanje hrbta, vnete oči, oteženo dihanje, šepanje ali rane so resni
vzrok za takojšen obisk vašega izbranega veterinarja. Ne čakajte. Če muca ne
je, lahko že po nekaj dneh pride do dodatnih hujših zdravstvenih zapletov. Če
muca po zdravilu bruha, prosite za injekcijsko terapijo. Mačke znake bolezni
pogosto dolgo skrivajo. Naloga skrbnega lastnika je, da svojo žival dobro pozna
in pravi čas opazi spremembo. Za nujne primere pokličemo dežurnega veterinarja ali Veterinarsko fakulteto v Ljubljani, ki je odprta vse dni v letu.

OLGIN KOTIČEK

Glasilo občine Komenda 2/2019

Pred pomladno kotitvijo: Poziv k sterilizaciji in kastraciji. Bodimo
odgovorni. Pogled na male kepice je nekaj najbolj ljubkega, vendar mačji
mladiči potrebujejo posebno nego. Mačka ima lahko dve legli na leto, vsakič
3 do 5 mladičev. V vsakem je nekaj samic, ki imajo lahko že zgodaj zopet
mladiče. Lotite se matematičnega izziva, koliko mladičev je to v dveh, treh
letih. Malokdo pomisli, da za veliko večino mladičev lastniki nikoli ne poskrbijo, kot je potrebno. Četudi bi želeli poiskati varne domove, pri tako
velikem številu to ni mogoče. Mačke so prepogosto prepuščene same sebi,
da iščejo varen prostor, hrano in skrbijo za mladiče. Ljudje se nekaj časa z
mladiči igrajo. Navadno jih prezgodaj odvzamejo od samice, oglašujejo
premlade mladiče ali jih odpeljejo ter prepustijo usodi v naslednjem kraju.
Male muce umrejo pod kolesi avtomobilov, od šibkosti, lakote, se podhladijo ali zbolijo. Edini humani način za preprečevanje neželenih mladičev je
Sterilizacija ali kastracija še pred prvim parjenjem. S plačilom enkratnega zneska za rutinski poseg preprečimo nepotrebno trpljenje. Poseg prepreči poškodbe zaradi gonitev in okužbe z nalezljivimi mačjimi boleznimi,
razvoj tumorjev na testisih in raka na maternici. Ne dopustimo, da živali
umirajo zaradi naše malomarnosti in brezbrižnosti.
Najdena ali izgubljena muca
Če najdemo tavajočo muco, jo zadržimo. Obvestimo najbližje zavetišče
za živali in se dogovorimo za morebitni prevzem. Zavetišče bo iskalo lastnika. Prav tako se obrnimo na zavetišče in društva za zaščito živali, če žival
izgubimo. Morda jo je kdo našel in nas čaka pri najditelju ali v zavetišču.
Mojca Furlan, Društvo za varovanje okolja in pomoč živalim v stiski

Revščina

Revščina je družbeni problem, ki je prisoten v
vseh delih sveta, tudi v bogatih in visoko tehnološko razvitih državah. Slovenija žal ni izjema in vedno več revščine je tudi v Komendi.
Vzroki za nastanek revščine so različni.
Neuspešno iskanje prve službe po končanem
šolanju, prekinitev delovnega razmerja, nizki
dohodki tudi zaradi bolezni, razpadi družin ali
upokojitev. Največ revščine je med starejšimi
ženskami, večinoma vdovami, ki živijo samostojno življenje. Nekateri mlajši precenijo
svoje ﬁnančne zmogljivosti, se preveč zadolžijo in kadar se zalomi, revščina na veliko
Olga Hace
odpre vrata. Človek se znajde v začaranem
krogu iz katerega težko izstopi brez tuje pomoči. Številne inštitucije, kot so Centri za socialno delo, Rdeči križ, Karitas
in posamezniki ne morejo zadovoljiti potreb vseh ljudi, ki potrebujejo pomoč.
V Komendi je Ustanova Petra Pavla Glavarja v preteklem letu razdelila šesto

paketov hrane. Vendar še vedno niso pomoči bili deležni vsi, ki bi jo potrebovali. Nekateri se svoje stiske sramujejo in ne želijo prositi za pomoč. Mlajši
starši, ki imajo šoloobvezne otroke, se bojijo, da bi sošolci njihove otroke
poniževali. Na tem področju bi svoje delo morala opraviti tudi šola!
Pri revščini ne gre samo za plačilo položnic, zadovoljitev osnovnih življenjskih potreb, temveč izključenost iz družbenega življenja in teptanje
socialnih vrednot.
V vsakdanjem življenju hitro opazimo, da imajo nekateri vsega na pretek,
drugi si le stežka privoščijo osnovne stvari. Taki skupini rečemo, da živijo v
revščini. Kaj je revščina in kdaj rečemo, da je kdo reven? V Sloveniji uporabljamo za opredelitev revščine deﬁnicijo, ki jo je sprejel Svet Evrope. Ta
pravi: '' revne so osebe, družine in skupine ljudi, katerih sredstva so tako
omejena, da jim ne omogočajo minimalno sprejemljivega življenja v okolju
v katerim živijo.'' Za razvite države se uporablja pojem socialna izključitev,
saj poleg materialnega pomanjkanja, zajema tudi pomanjkanje socialnih
stikov, izolacijo, izključitev iz družbe in kulturnega življenja.
In Komenda? O tem prihodnjič.
Olga Hace
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Skoki na Gori 2019

Skoki na Gori 2019 so uspeli in to že 23. zapored. Bilo je točno 60
tekmovalcev in če ocenimo, lahko rečemo približno 500 gledalcev iz
celotne Slovenije. Tekmovalci in gledalci so prišli s Ptuja, Velenja,
Bleda, Bele Krajine, Idrijskih Krnic… in še kje. Lahko bi dejali, da
je bila to super prva tekma za Pokal Gora&Krnice 2019.
Društvo skakalni komite Gora se je letos namreč dogovorilo ter sodelovalo s Smučarsko skakalnim klubom Krnice ter tako izpeljalo tako
imenovano dvodnevno mini skakalno turnejo dveh skakalnic oziroma
dveh društev. Ponovno smo dokazali, da lahko tudi v naši panogi sodelujemo z drugimi društvi ter hkrati promoviramo našo občino. Upamo,
da bomo lahko v naslednji sezoni govorili o Pokalu oziroma Turneji še
več skakalnic po celi Sloveniji, saj se na našo pobudo zelo resno pogovarjamo ter dogovarjamo o Ligi skokov z alpskimi smučmi, seveda na
amaterski ravni. Največji problem je, da smo mi edini v celi Sloveniji v
letošnji zimi izpeljali skoke, saj zaradi mile zime in malo snega prav
nikjer niso imeli pogojev. Na Gori pa smo se tudi tokrat potrudili in
pravočasno poskrbeli za umetni sneg.
Pa se vrnimo v nedeljo, 27. januarja 2019: okrog 13.30 uradna napovedovalca že pokata vice in zbijata takšne in drugačne šale na račun
vseh in vsakogar, a še vedno v mejah dobrega okusa in predvsem na
prijeten humoren način. Lahko rečemo da Skoki na Gori dobijo še dodatni pridih ravno z napovedovalcema, ki sta zadnja leta preventivno
kar v tandemu – obstaja namreč velika verjetnost, da nista oba pismena;
eden piše in eden govori. Kljub temu, da sta vedno poskušala biti podobna napovedovalcem na televizijskih zaslonih, sta postala svoji ﬁguri
in zdaj bi lahko kdo posnemal njiju ter ju povprašal za kakšen nasvet!
Vedno smo poskrbeli, da smo imeli humorne napovedovalce, saj je to
naš »design« skokov, s katerim se ponašamo od leta 1992 in smo znani
tudi po napovedovalcih. Pomembno je, da si v zadnjih dneh pred dogodkom (ali pa celo tednih) v dobrih odnosih z napovedovalcema, sicer
lahko hitro postaneš glavni trn v njuni peti in lahko se zgodi, da poslušaš
šale na svoj račun skozi celotno tekmo. No, tako pa pravzaprav postaneš
zvezda tekmovanja za pet minut ali še več…
Približno, točno, okrog 13.45 se je torej začela zračna bitka v sedmih
kategorijah, od dečkov, deklet, pa vse do najstarejših supermanov, popravek, super veteranov. Nekateri so imeli res slog Supermanov, Batmanov,
pa še kakšnega bi lahko našteli. Seveda so bili najboljši lepi kot slika. Po
poskusnem skoku je sledila uradna otvoritev, vožnja s skakalnice z zastavami (Bor Potočnik, Sara Štebe in Urška Štebe), državna himna, govor
predsednika DSKG Urbana Zabreta, župana občine g. Stanislava Poglajna ter predstavnika Idrijskih Krnic Damjana Lahajnerja. Sledila je prva
serija, kjer so tekmovalci skakali – leteli čisto »v podn«, tudi 215 metrov,
če pozabimo tisti D in decimetre spremenimo v metre. Na Gorjanščici –
mali skakalnici za najmlajše, ki je bila prav tako večino časa zasedena, so
vsi pogumni dobili medaljo za pogum. V izteku in za šankom so vsi ča-

SPOMLADANSKI SEJEM 2019

Podjetniki in kmetovalci iz občine Komenda

Spomladanski kmetijsko obrtni sejem v Komendi, ki bo od 12. do 14.
4. 2019, bo ponovno priložnost za predstavitev domačih podjetnikov,
obrtnikov in kmetovalcev. Tokrat se bodo v skupnem šotoru predstavile
občine Komenda, Šenčur, Preddvor in Jezersko. V sodelovanju s KK
Komenda, ki se bo prijavil na razpis – Soﬁnanciranje prireditev in projektov v občini Komenda, bo Občina Komenda pristopila k soﬁnanciranju tega projekta. Vsakemu domačemu razstavljavcu v sklopu skupne
predstavitve, bo soﬁnancirala najem razstavnega prostora v znesku
10,00 € za vsak najeti m².
Ostale stroške krije udeleženec sam:
● najem razstavnega prostora – 11,00 €/m²
● prijavnina z obveznim vpisom v katalog – 40,00 €
● Glede na potrebe je možno pridobiti še:
● vodovodni priključek – 30,00 €
● električni priključek – za svetlobna telesa 45,00 €, za aparate 70,00 €
● upravna taksa za prodajno soglasje – 22,60 €
● rezerviran oštevilčen parkirni prostor – 30,00 €
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kali, kaj bo povedala stand-up komičarka Eva Virc, ki nas je zabavala
med prvo in drugo serijo ter takoj po koncu tekmovanja.
V kategoriji dekleta, smo imeli kar tri predstavnice z naše občine, natančneje tri pogumne Gorjanke; Urško in Saro Štebe ter mlado Tajo Strgar.
Med vsemi tekmovalci je bilo 7 predstavnikov naše občine in v prihodnje
upamo, da se tekmovanja udeležil še kdo. Kljub temu smo ponosni, da smo
privabili 60 tekmovalcev iz cele Slovenije ter uspešno izvedeli tekmovanje
brez poškodb. Kljub dvema na videz ne preveč lepima padcema.
Sledila je druga serija: tekmovalci so bili nabrušeni za dolge skoke in
že smo dobil prve zmagovalce v posameznih kategorijah. Pri dečkih je
tako zmagal Aljaž Janhar, pri dekletih Urška Štebe, pri super veteranih
Zdravko Zalokar, pri veteranih Dino Klemenčič, pri starejših članih
Luka Pančur, pri članih Luka Brnot in pri mladincih Gregor Klopčič.
Dolžine skokov so pokazale, da je absolutni zmagovalec Skokov na
Gori 2019 postal Dino Klemenčič - RCU Lukovica.
Pokale za osvojena prva tri mesta v vsaki kategoriji so podelili predsednik DSKG Urban Zabret, bivši smučarski skakalec Primož Ulaga ter
živa legenda gorjanski skokov in še vedno eden najbolj zaslužnih, da se
skoki vsako leto izpeljejo, Robert Slapnik. Vsem zmagovalcem in
hkrati vsem tekmovalcem čestitamo za pogum in pošteno zračno bitko.
Na koncu mora vedno nekdo zmagati, ampak za pogum vsi dobijo čistko
desetko. Čestitke.
Organizator Društvo skakalni komite Gora se je na koncu dneva zavezalo, da bo naslednje leto zopet pripravilo praznik na Gori, kot lahko
rečemo Skokom na Gori pred Planico. Društvo skakalni komite Gora se
zahvaljuje vsem svojim članom, ženam, puncam, vaščanom Gore za
potrpežljivost pri pripravah na tekmovanje. Velika zahvala gre donatorjem, saj skokov na Gori brez vaše pomoči ne bi bilo. Zahvaliti se
moramo tudi Občini Komenda ter gospodu in gospe Peterlin iz Podboršta. Hvala vsem tekmovalcem in gledalcem, da ste se udeležili ter bili
del zgodbe Skoki na Gori 2019, pa vsem tistim, ki jih nismo omenili.
O nas lahko tudi berete na https://www.goraskoki.com/ ter na Facebooku.
Skakalni pozdrav, DSKG

● objava logotipa v katalogu in na spletni strani – 20,00 €
Pogoj za soﬁnanciranje skupne predstavitve s strani Občine Komenda
je zadostno število prijavljenih udeležencev.
Hkrati vas obveščamo, da v šotoru v sklopu predstavitve ni mogoča
gostinska prodaja hrane in pijače. Možna je le brezplačna degustacija ali
reklamiranje ponudbe.
V šotoru bo možno izbirati med tremi vrstami globine razstavnega prostora. Ob straneh šotora je globina 3m, v sredini šotora pa je mogoča globina 2,5
ali 5m. Širino razstavnega prostora si določite glede na vaše potrebe.
V teh dneh so lanskoletni razstavljavci po elektronski pošti že prejeli
dopis s povabilom na predstavitev in z geslom za elektronsko prijavo .
Vse tiste, ki ste zainteresirani za sodelovanje na predstavitvi in do sedaj
še niste sodelovali, pa prosimo, da pokličete Konjeniški klub Komenda
ali navežete stik po elektronski pošti.
KK Komenda, Gsm: 031 635 911, E-mail: kkkomenda@siol.net, sejem.komenda@gmail.com
Odbor za drobno gospodarstvo in turizem
Martina Prezelj

POLITIKA

Aplenca

Delovanje
pravne države
Poslanec N.Si Jernej Vrtovec je v oddaji Sredin gost spregovoril o aktualnih političnih zadevah.
»V Sloveniji je postalo že pravilo, da se pri bankah dogajajo malverzacije in da zanje kot po pravilu nihče ne odgovarja. Predvsem pri bančni
luknji je tako, pa smo davkoplačevalci za sanacijo te luknje morali nameniti 5 milijard evrov. Do sedaj sta obsojeni dve osebi, pri vseh ostalih
pa ni sodnega epiloga ali pa so zadeve že zastarale. Dogaja pa se še to,
da trenutno dobivamo še novo luknjo pri delovanju slabe banke,« je
povedal poslanec NSi.
Slaba banka po njegovem mnenju ni upravičila svojega poslanstva,
saj zelo širokogrudno prodaja terjatve tudi tistim, ki so bili prvotni dolžniki. Ali pa terjatve prvotni dolžniki kupujejo od tujih skladov, ki jim
jih je prodala slaba banka.
»Da temu naredimo konec, potrebujemo močno delovanje pravne
države. Policija in tožilstvo korektno opravljajo delo na področju bančne
kriminalitete in nato vse izročijo sodiščem. Problem pa na koncu nastane v sodnih postopkih, saj se potem večina osumljenih na področju
bančnega kriminala tudi izmuzne roki pravice. Zato je ključno, da
ustanovimo specializirano sodišče za pregon gospodarskega in bančnega kriminala. Sodnikom na žalost zmanjka znanja za sojenje v takih
primerih,« je prepričan poslanec.
Sedanji sistem delovanja pravne države čutimo tudi na domačih tleh.
Že predolgo se v samem centru Komende soočamo s problemom nedokončane izgradnje poslovno stanovanjskega objekta. Na kolegiju župana
smo se zato odločili, da Občinska uprava za občane pripravi pojasnilo o
stanju objekta, ki nikakor ni v ponos našemu kraju.
Martina Prezelj
OO N.Si Komenda

Kulturna
dvorana in
avtobusna
postaja v Žejah
Kako to, da se marsikje da skorajda vse, drugje pa slišimo samo, da se
ničesar ne da, ker »itak ni denarja«.
Moje izkušnje kažejo na to, da je to večinoma izgovor. Res je tudi, da
lahko pri desetih pobudah, štiri ne bodo takoj realizirane. Ampak vse to
nas vsaj prisili v razmišljanje. Prisili nas v aktivnost. Nas zbudi. Krajani
pa postanejo bolj senzibilni. Moje mnenje je, da v Občini Komenda
imamo potencial. Le nekdo ga mora aktivirat.
Z novo linijo med Komendo in Ljubljano se je porodila potreba, da bi
prebivalci v vasi Žeje radi imeli tudi priročno avtobusno postajališče.
Res je, da na tako prometni cesti avtobus ne more počakati kar sredi
ceste. Na nas pa je, da morda najdemo obcestno zemljo, kjer bi se naredil uvoz. Avtobusno podjetje nam je že odgovorilo, da so pripravljeni
uvesti novo postajališče, če zagotovimo prostor.
Druga pobuda je obnova Kulturne dvorane. Ne le, da je streha na
Kulturnem domu Komenda potrebna prenove, bolj me skrbi dotrajan
oder in dvorana.
»Naprej Komenda« je naš slogan.
Roman Dobnikar, občinski svetnik LMŠ Komenda

Vabilo
Vabimo Vas na proslavo, s kulturnim programom ob prazniku, ki je
posvečen materam, ženam in dekletom.
Prijetno prireditev vam bodo v zahvalo in priznanje poklonili naši
otroci v četrtek, 14. marca 2019, ob 17. uri v OŠ v Mostah.
Veselimo se vašega obiska in hvala za udeležbo!
Krajevni odbor Rdeči križ Moste
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Vaša vprašanja,
predlogi Listi
TRN
Januarja letos je imel Občinski svet Občine Komenda 3. redno sejo. Bilo je
kar nekaj točk v tako imenovanem prvem branju, ki pa bodo, če bodo (najbrž) na naslednji seji sprejete, lahko vplivale na podražitve, za katere pa ne
bo »kriva« Občina ampak bodo na grbi zakonodaje. Zato o tem drugič.
Ob tem pa je tudi res, da Sklep o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Vrtcu Mehurčki zaradi povišanja plač napoveduje zvišanje vrtčevskih oskrbnin.
V mandatnem obdobju 2014-2018 so bili poleg kanalizacije, o čemer
je bilo poročilo že v januarski Aplenci, izpeljani projekti kot so ureditev
dodatnih prostorov v Osnovni šoli v Komendi ter nakup zemljišča namenjenega za dodatni parkirni prostor pri šoli v Mostah in še nekateri.
V januarju in februarju so občni zbori društev in klubov v naši občini.
Lahko smo ponosni, da imamo tako številčne in uspešne klube ter društva. Le-ti so namreč tudi največji promotorji naše občine. Zato je tudi
cilj in želja čimprejšnja izgradnja športnega parka. Saj vemo, da so v
klube in društva v veliki meri vključeni tudi naši najmlajši. Sodelovanje
v klubih in društvih jim daje marsikatero dobro popotnico za življenje;
omogoča učenje odgovornosti, discipline in lepega vedenja... V listi
TRN zato tudi podpiramo in zagovarjamo delovanje klubov in društev.
Možnost in priložnost za vse občane pa je, poudarjamo, naš kontakt
oziroma elektronski naslov: trnlista@gmail.com, je namreč naslov, na
katerega nam lahko pišete vaša vprašanja in predloge.
Lista TRN

Zdajšnjemu
vodstvu še en
mandat
Člani občinskega odbora SDS Komenda smo ob izteku meseca januarja
na redni volilni konferenci izvolili novo vodstvo, ki ima mandat naslednja
štiri leta. Ob dobri udeležbi članstva, ki sta ga s prisotnostjo podprla tudi
Maja Kocjan, namestnica generalnega sekretarja SDS in Bojan Homan,
predsednik Gorenjske koordinacije SDS, je tudi za nov mandat soglasno
zaupanje prisotnih dobil dosedanji predsednik, Aleš Marinko. Ta je v
svojih poročilih predstavil dober rezultat jesenskih lokalnih volitev, delo
občinskega sveta v novem mandatu in vlogo svetniške skupine SDS v
njem ter nekaj ključnih ciljev OO SDS Komenda v naslednjem štiriletnem
mandatu. Na predlog predsednika so bili izvoljeni tudi člani izvršilnega
in nadzornega odbora, ki bodo na svojih prvih sejah izvolili potrebne
organe odločanja. Gosta z vodstva stranke sta prisotnim predstavila delo
te na državnem in regijskem nivoju, naloge in odločitve, ki so pred njo
ter odgovarjala na vprašanja prisotnih vezana na državno politiko.
OO SDS Komenda

Znanje
za zdravje
Prav sedaj pa Ustanova organizira predavanja pod
naslovom Znanje za zdravje. Prvo predavanje s tem
naslovom je bilo v petek, 15 februarja, v dvorani
Breznikovega doma na Križu. O Vzgoji in oskrbi
okenskih in balkonskih rastlin je predaval priznani strokovnjak Slavko
Zgonc. 22. februarja je o Kompostiranju, ki je več kot recikliranje
razlagala strokovnjakinja Jožefa
Fabijan, v petek, 1. marca, ob 18.
uri pa bo v Breznikovem domu na
Križu Darinka Koron govorila o
Vzgoji jagodičevja. A. Ž.
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Jubilejna Oda zborovske pesmi na Kamniškem
Strune, milo se glasite…
Prešeren
Slovenska zborovska pesem že 40. leto zapored manifestira vso žlahtnost narodnega duha in samozavedanja ob prazniku kulture, kakršnega
nima nobena država. S Prešernovim genijem se vsako leto ponovno
osvestimo in zavemo globlje notranje moči slovenstva, ki ga je stoletja
gradila Beseda, kot prvobitni in duhovni vzgib naše istovetnosti. Njena
moč nas vedno znova združuje, ohranja in potrjuje v spoznanju, da je
narod vreden toliko, kolikor je v njem duha, s katerim smo dobili »pesmi
svoje«, ki zagotavljajo naš obstoj. S Prešernom in prešerno.
Tudi letos, ob 170-letnici pesnikove smrti, so nam v ogledalu tradicionalnih proslav na podeželju, v polnih galerijah, muzejih, intimnih literarnih večerih, ob priklonih akademske stroke v Vrbi, na sproščeni sejemski sceni mesta Kranja s podobo 19. stoletja, govorili: tudi to je
Slovenija. Tista kultura, ki bo preživela. Ker je zrasla iz ljudstva, »iz
srca njene so kali pognale.«
Dvorana kamniškega Doma kulture se je v soboto, 9. februarja, napolnila v pričakovanju tradicionalnega glasbenega užitka, ki ga ustvarjajo amaterski zbori. Letos jih je bilo 12, med njimi tudi Mešani pevski
zbor DU Komenda, s tremi pesmimi. Za vsako pevsko skupino je ta revija preizkusni kamen in priznan pevski dosežek. Vsak zbor označuje
njegov lastni zven, interpretacija, notranja homogenost, umetniški izbor,
vztrajno delo z urami in urami napornih vaj. Zborovska tradicija je v
Kamniku posebno močna, saj se ponaša s prvim slovenskim pevskim
društvom Lira, ki letos prehaja v 140. obletnico, s priznanimi zborovodji in osebnostmi, ki so Liro prepoznavno zaznamovali. V njej je svoj
basovski odtis pustil tudi Moščan Kovterc, s svojim nepozabnim soliranjem o rojstvu. Njen zdajšnji maestro je dr. Andrej Misson, ki zbor intenzivno in spretno umešča v kulturni utrip Kamnika. Ženski in moški
zbor Solidarnost , s pevovodjema Markom Tiranom in Urošem Gorencem, slavita svoj 100. jubilej. Jubilant, 40-letnik, je tudi Cantemus, z
aktualnim zborovodjem Alešem Sedušakom, zbor svežih, mladih glasov,
s številnimi mednarodnimi priznanji.
Tuhinjsko dolino dostojno zastopa mešani zbor Mavrica iz Srednje
vasi, s pevskim vodjem Primožem Leskovcem. Iz Tunjic, kjer je dolga
leta deloval Tunjiški oktet, zdaj prihaja komorni Vox Annae, z zborovodjem Sedušakom, s čudovitim ženskim zvenom kot simbolom Glavarjeve svete Ane. Komorni zbor Šutna z zborovodjo Matejo Kališnik je
že leta zvezda stalnica pevske scene v Kamniku. Na klavirju jim je dodajal podlago Rok Rakar. Mešani zbor Odmev kot naslednik Titanovega
zbora zdaj z zborovodjo Ano Smrtnik pobira mednarodne medalje in
navdušuje s svojim izborom, zvenom in številčnostjo. S kitaro jih je

Spoštovani starši, krajani in občani!
Bliža se praznik Gregorjevo. Na ta dan se ženijo ptički, vi pa ste
lepo povabljeni na ptičjo svatbo. Gregorjevo je staro slovenski praznik, katerega po mnogih krajih v Sloveniji ohranjajo še danes. V
Julijanskem koledarju je bil to prvi pomladni dan, dokler Gregor
Veliki ni uvedel Gregorijanski koledar, ki ga poznamo danes. Ker se
je dan podaljšal, so čevljarji in krojači, ki so hodili po hišah in tam
šivali, nehali delati pri luči. V Komendi je bil običaj, da so na večer
pred sv. Gregorjem »luč zanesli v vodo«. V današnjih časih ta praznik
v mnogih krajih počastijo tako, da po potoku spustijo splav ali ladjico s prižgano svečko - tako imenovan gregorček.
Lepo povabljeni na prireditev Gregorjevega v ponedeljek, 11. 3.
2019, ob ribniku Križ, kjer bomo med 17. in 20. uro spuščali gregorčke oz. ladjice iz lesa ali lubja, na katerem je prižgana čajna svečka.
Preživimo popoldne v objemu narave in ob petju ptičkov. Poudarek je na druženju in ohranjanju običaja naših prednikov, ki niso
poznali računalnikov... Ker bo prireditev ob ribniku, naj bodo otroci
temu primerno obuti in oblečeni, za njihovo varnost pa morajo poskrbeti starši sami.
Vabi TD Komenda
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spremljal Matic Smolnikar in z bobnom cajon Anže Burja. Kvartet Krt,
z vodjo Dominikom Krtom in klavirsko spremljavo Gregorjem Ftičarjem, je prinesel posebno glasbeno osvežitev. Vsestranski glasbenik
Dominik Krt je poskrbel tudi za največje presenečenje letošnje revije
–cerkveni mešani zbor France Gačnik Stranje, ki je po dolgih ideoloških
pomislekih končno dočakal odobravajoč družbeni sprejem na »civilni«
reviji. Navdušil je seveda s kvaliteto, izvedbo in številčnostjo s posebno
umestitvijo skladatelja Franceta Gačnika, dolgoletnega stranjskega župnika. Spremljavo na klavirju in harmoniki je ustvarjal Dominik Krt,
Frenk Vengust pa je pritrkoval s kongo bobni. V tej kategoriji zborov
delujeta tudi dva upokojenska mešana zbora: iz Kamnika, z zborovodkinjo Karlo Urh, s spremljavo harmonikarja Andreja Kočarja, in komendski zbor z zborovodjem Ignacem Gorjancem. Tudi nas je s harmoniko obogatil Miro Basarac. Dostojno smo predstavljali Občino
Komenda.
Letošnji strokovni spremljevalec prireditve je bil ocenjevalec in selektor Primož Malavašič, s spremno besedo je večer povezoval dolgoletni vodja JSKD Kamnik Tone Ftičar.
Ideja o reviji pevskih zborov se je porodila v Kamniku leta 1979, ob
750-letnici tega znamenitega srednjeveškega mesta , z imeni strokovnega in akademskega slovesa: Ciril in Samo Vremšak, Danilo Švara, Janez
Močnik, Viktor Mihelčič in drugi zanesenjaki, ki so oblikovali takratno
kulturno dogajanje. Začetna leta so sprva štela okrog 8 zborov; skupina
z manj kot 12 pevci ni dobila pristopa. Zborovstvo se je razcvetelo in
doseglo do 14 zborov. Sčasoma so se tudi kriteriji sprostili, tako da so
zdaj enakovredne tudi manjše zasedbe. Po nastanku samostojne Občine
Komenda smo obdržali to vsakoletno pripadnost. Kot predstavniki tretjega življenjskega obdobja smo se potrdili l. 2006 kot zbor DU.
Vsi zbori so dokazali visoko pevsko raven in prepričljivo interpretacijo. S svojim edinstvenim štiriglasjem je blestela slovenska ljudska
pesem, zdaj v svojem sanjavo mehkobnem, zdaj v temperamentnem
zanosu. Ta prvobitni odraz vseh plasti življenjske biti našega človeka, ki
zna delavnik in praznik izraziti z lepoto harmonije. S posebnim venčkom so dobile svoje mesto koroške ljudske v priredbi letošnjega jubilanta Pavla Kernjaka. Zbori se preizkušajo tudi v drugih žanrih, predvsem
v duhovnih in sakralnih zvrsteh, pa tudi v sodobni lahkotni in popularni
glasbi, posebne priredbe doživlja slovenska popevka iz šestdesetih let
naše popevkarske klasike. Pesem je lepota, lepota je resnica, ki je izzvenela na krilih optimizma, da nas opomni z večnim Armstrongom: Kako
čudovit je ta svet. Iščimo ga.
Kamniška 40. pevska manifestacija skupno z dolgoletnimi zbori na
Slovenskem in novimi mladimi skupinami in izvedbami, ki kot ambasadorji ponašajo v svet našo dušo, so poroštvo za naše kulturno preživetje,
saj naša pesem povsod zmaguje in navdušuje. Tudi na evropskem festivalu zborovskega petja Europa cantat, ki ga čez dve leti gosti Kamnik,
bo tako.
Iva Ogorevc
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V dobro skupnosti
V Medgeneracijskem društvu za kakovostno starost
ustanavljamo štiri nove
medgeneracijske skupine.
Trenutno delujejo tri že več
kot deset let, dve od njih že
trinajsto leto. Kaj nas drži
toliko časa skupaj? Dobivamo se enkrat tedensko,
za slabi dve uri, srečanja
prekinemo samo v času
počitnic. Skupine štejejo
od 6 pa do 10 članov. Poglavitni vezni člen je pristen, prijateljski osebni pogovor ob zanimivih in
aktualnih temah, brez opravljanja, s strpnim sprejemanjem različnih mnenj in stališč. Takšne skupine so
najboljši poligon za učenje
dobre komunikacije, kamor
sodi: zanimivo pripovedovanje, dobro poslušanje, uporabljanje imen sogovornikov,
dobro molčanje, kot je ne
pripovedovanje o ljudeh, ki
niso navzoči... Organiziramo
tudi skupne dogodke, kot so
pikniki Zveze medgeneracijskih društev Slovenije v
Mostecu pri Ljubljani, izlete
po Sloveniji, praznovanja ob
8. marcu in Materinskem
dnevu, bralne urice v sodelovanju s Knjižnico Franceta
Balantiča......
Karakter novim štirim skupinam bodo dali na novo
usposobljeni voditelji medgeneracijskih skupin. V

okviru projekta Krekovo središče se namreč zaključuje tečaj za
prostovoljce – voditelje medgeneracijskih skupin za kakovostno
staranje (staramo se od rojstva do smrti, z isto hitrostjo). Vsako
skupino vodita dva voditelja in tako bosta eno novo ustanovljeno
skupino vodili Barbara Hrovat in Alenka Ravnikar Kern,
drugo Mojca Šraj in Barbka Špruk, tretjo Olga in Bogomir
Hace, četrto pa Darko Mavser in Tomaž Drolec. V kolikor se
jim želite priključiti - informacije na 040 842 776.
Delovanje Medgeneracijskega društva za kakovostno starost v
letu 2018 in plane za leto 2019 bomo predstavili na
Skupščini društva v četrtek, 14. marca, ob 17.00
v sejni sobi na Glavarjevi cesti 104 v Komendi.
Da bo dogodek bolj pester bo poskrbela tudi naša članica
Mojca Šraj s predstavitvijo Camina poti v Santiago de Compostello.
Če so VSE TRI GENERACIJE/med seboj
tesno povezane, /je
mladost varno – lepa,/
so srednja leta mirno
– rodovitna,/starost pa
spokojno - bogata.
Viktorija
Drolec,predsednica
društva
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Gasilci v društvih z največ člani

V občini Komenda, ki je poznana po številnih društvih in klubih, že od
konca januarja, in tudi ves februar, potekajo občni zbori, na katerih
člani pregledujejo in ocenjujejo delo v minulem letu. Med društvi z
največ člani so v občini Komenda gasilci.
V vseh treh društvih so že imeli občne zbore in pregledali ter ocenili
delo minulega leta. V Komendi so imeli125. občni zbor v soboto, 26.
januarja, v Mostah 90. občni zbor naslednjo soboto, 2. februarja, in na
Križu 65. občni zbor drugo soboto v mesecu, 9. februarja. Gasilska
zveza Komenda, ki združuje vsa tri društva , ima 883 gasilcev, predseduje ji Jožef Sušnik in 5. aprila letos bo imela zveza že 20. skupščino,
na kateri bodo delegati društev ocenili delo in sprejeli program za letos.
Zanimiv je tudi pregled članstva po društvih: PGD Komenda ima 334
članic in članov, Moste 320 in Križ 229.
organizira vsako leto uspešna veselica. Tudi
lanska je bila takšna, ko so igrali Veseli Svatje.
Vsako leto imajo dve delovni akciji in lani so
uredili in pridobili zemljišče za kulturnim domom. Delali so na podstrešju kulturnega doma.
Obnavljali in dokončali pa so tudi s prenovo
stanovanja. Letos imajo v programu obnovo
fasade in ureditev vadbenega prostora . Upajo
pa tudi na kakšna dodatna sredstva občine
oziroma gasilke zveze za obnovo gasilskega
doma in opreme.

Napredovanja in odlikovanja
Odlikovanje GZS 1. stopnje Viktorju Grintalu
Enega največjih uspehov gasilcev v GZ Komenda so v minulem letu
dosegli gasilci PGD Moste. Zgradili so nov gasilski dom. To je uspeh,
ki je med gosti na posameznih občnih zborih gasilskih društev žel posebna priznanja. Marsikateri gost pa je primerjal uspeh z željo, da bi si
tudi oni želeli,da bi imeli takšnega župana, ki bi bil hkrati vrh vsega
tudi še gasilec.
Je pa res, da prav v vseh treh društvih skrbijo za vzgojo mladih, za izobraževanje in tudi
na tekmovanjih mladi in starejši člani in članice dosegajo lepo uspehe. Gasilci Komende s
predsednikom Antonom Smrekarjem so zadnja leta poznani še posebno po organizaciji
tekmovanja v spajanju sesalnega voda. Lanskega decembrskega tekmovanja se je udeležilo kar 33 ekip iz cele Slovenije. So pa na
občnem zboru opozorili na staranje opreme.
Delali so na obnovi odtočnih cevi, preuredili
orodišče, pohvalili so operativno enoto. V
mesecu požarne varnosti so imeli dan odprtih vrat, občanom so predstavili društvo, opremo, prikazali postopek oživljanja in gašenja gorečega
olja... Letos pa nameravajo nabaviti novo opreme, posebno skrb pa
bodo namenjali usposabljanju operativnih članov.
Predsednik PGD Moste Roman Kosirnik
je še posebej pohvalil delo mentorjev z mladimi, ki so na tekmovanjih dosegli 3. mesto. Vse
bolj uspešna sta Žan Koncilija in Gal Zelnik v
Fire Combat. Letos pa imajo v programu
predvsem usposabljanje in ob občinskem prazniku slovesno odprtje novega gasilskega doma.
Za gasilce na Križu, predsednik je Gregor
Vrhovnik, je znano, da najbolje vedo, kako se
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KOMENDA
V gasilca I. stopnje sta napredovali Patricija Šinkovec in Tadeja
Erce; v višji gasilec I. stopnje je napredoval Aleš Lončar.
Priznanje Gasilske zveze III. stopnje: Veronika Jenc in Karmen
Petek; priznanje Gasilske zveze II. stopnje: Simona Spruk; priznanje gasilske zveze I. stopnje: Aleš Mencigar in Matjaž Mencigar;
priznanje gasilska Pamenica I. stopnje: Iztok Mencigar; priznanje
Gasilske zveze višji gasilski častnik II. stopnje: Simona Spruk :
priznanje za 10-letno delo: Maja Brišnik; priznanje za 50-letno
delo: Štefan Kociper; Plaketa gasilski veteran: Drago Potokar
MOSTE
Napredovanja - gasilski častnik 1. stopnje: Jure Štricelj in
Slavko Tancek; gasilski častnik 2. stopnje: Roman Kosirnik, Andrej
Slapar; gasilski pripravnik: Jan Špenko,
Matevž Klopčič, Jaka Mandič; gasilec 1. stopnje: Urban Baloh,
Aleš Šinkovec; višji gasilec 1. stopnje: Katja Lah, Boštjan Koncilija, Matic Zupan.
Odlikovanja - značka za 10-letno delo: Urban Baloh; značka za
20-letno delo:
Slavko Tancek, David Brodar, Katja Lah in Andreja Kušar; značka za 40-letno delo: Andrej Slapar; priznanje gasilske zveze III.
stopnje: Žan Koncilija.
KRIŽ
V čin gasilca sta napredovala Tadeja Hlade in Blaž Zupančič;
gasilec 1. stopnje David Peterlin in Matej Petek; gasilec 2. stopnje
Matej Škrlep, Danijel Haromet, Janez Podobnik; gasilski častnik 2.
stopnje Uroš Sušnik.
Priznanja Gasilske zveze za 10-letno delo: Erik Koderman; za
30 – letno aktivno delo v društvu: Danijel Haromet in Rok Vrhovnik; za 40 – letno aktivno delo v društvu: Miha Potočnik in Peter
Peterlin ml.; za 50 – letno aktivno delo v društvu: Štefan Grošelj.
Odlikovanje GZ Komenda 2. stopnje: Robert Novak; Odlikovanje GZS 1. stopnje:Viktor Grintal.
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Uspešno končana MISIJA NEMOGOČE

Nov gasilski dom Moste
Leto 2018 bo nedvomno ostalo zapisano v društveni kroniki kot eno večjih: Uresničili so sanje iz
leta 2010.

Takrat se je predsedniku Romanu Kosirniku, poveljniku Romanu Konciliji, tajniku Maticu Zupanu in blagajniku Borutu Poljšaku porodila
ideja o gradnji novega gasilskega doma. Začeli so iskati lokacijo. S pomočjo Marijana Potočnika z Občine so jo našli na obrobju vasi. Ker
zemljišče ni bilo zazidljivo, so leta 2013 pridobili zazidljivost s spremembo namembnosti. Takrat je društvo dobilo tudi pomlajeno vodstvo
(predsednik Uroš Vidmar, tajnik Matej Tancek, poveljnik Roman Koncilija in blagajnik Borut Poljšak), ki je do leta 2015 nadaljevalo pogovore z lastniki za odkup zemljišč.
Leta 2015 so potem tudi aktivno začeli z načrtovanjem novega gasilskega doma, Še bolj kot načrtovanje novega gasilskega doma pa je bila
prioriteta ﬁnančni načrt. Ta je bil namreč, milo rečeno – Misija nemogoče. Spomladi 2016 so prejeli dokument, s katerim so lahko začeli z
gradnjo. Vendar pa so zaradi nezaključenega ﬁnančnega načrta z gradnjo
čakali. Od začetka leta 2016 do avgusta 2017 so namreč reševali ﬁnančne možnosti za izvedbo velikega društvenega projekta.
Imeli so razgovore na 12 vodilnih bankah v Republiki Sloveniji in
nikjer ni bilo posluha za posojilo. Spomladi leta 2017 so bili pogovori s
predstavitvijo projekta na Občini Komenda z županom, občinsko upravo, s svetniki. V tem času so objavili tudi javni razpis za zbiranje ponudb

za gradnjo. Ker pa so možna sredstva predstavljala zgolj tretjino sredstev za gradnjo, so iskali posojilo na bankah. Avgusta 2017 je končno
»zasvetila luč« na koncu tunela. V Delavski hranilnici s predsednikom
poslovalnice Boštjanom Deželakom so jim prisluhnili, da so zaprli ﬁnančni načrt.
V začetku septembra 2017 so podpisali pogodbo za gradnjo gasilskega doma s podjetjem SGP Graditelj, ki je potem dva tedna kasneje začelo z gradnjo.
Po gradbenem izkopu so slovesno položili temeljni kamen.
Meseci so minevali, objekt pa je rastel iz tedna v teden. Gradnjo so
dokumentirali in predstavljali medijsko – spletna stran, Facebook stran
in občinsko glasilo Aplenca ter občinski portal Moja občina.
Za pridobitev dodatnih sredstev so organizirali pobiranje donacij z
naslovom »zidaki«, nabiranje donacij preko SMS sporočil – MOSTE5
na 1919 ter z organizacijo velikega dobrodelnega koncerta. Zahvala
zanj gre podžupanu Igorju Štebetu in vsem sodelujočim.
Sicer pa gradnja ni potekala brez zapletov, a sta jih razreševala Roman
Koncilija in Matej Tancek. Bilo je več izrednih sej gradbenega odbora
kako naprej. Pri tem je bila pomembna podpora Mirka Kepica (»probono«) k rešitvam in dogajanjem. Proti koncu gradnje so prodali tudi
stari gasilski dom.
In končno je prišel vikend od 19. do 21. oktobra - selitev v nov
gasilski dom.
Projekt - Misija nemogoče: Gasilski dom je bil po 13 mesecih
(temeljni kamen 20. 9. 2017 - selitev v novi dom 20.10. 2018) zgrajen.
Predsednik PGD Moste Roman Kosirnik je na letošnjem občnem
zboru gasilcev poudaril: »S ponosom lahko rečem, da imamo vse
obveznosti poravnane...«
Ocenjena vrednosti je 1,5 milijona evrov. V domu je 6 stanovanj,
dvorana pa je tudi dobila zanimivo društveno vsebino. Gasilci Most so
tako s podporo Občine in obeh županov (Drolca in Poglajna), Delavske
hranilnice, podjetij in posameznikov uresničili možnost za še boljšo in
večjo rast gasilske operative.
(Po povzetku poročila na občnem zboru: A. Ž.)

Novice iz PGD Komenda
S polno paro smo zajadrali v novo leto in za mladimi gasilci je že prvo
občinsko tekmovanje v gasilskem kvizu. Organizator kviza je bilo
PGD Kamnik. Tekmovanje je razdeljeno v teoretični in praktični del,
zato smo na vajah vadili predvsem praktični del kviza, mladi gasilci pa
so teorijo utrjevali doma, saj je gradiva preveč, da bi ga utrdili v eni ali
dveh urah na teden.
Kviza se je udeležilo 45 ekip iz 14 prostovoljnih gasilskih društev
(19 pionirskih ekip, 24 mladinskih in dve ekipi pripravnikov). Iz našega društva se je tekmovanja udeležilo 6 ekip: 2 ekipi pionirjev, 3 ekipe
mladincev in ena ekipa pripravnikov. Zopet smo dokazali, da vaje niso
zaman, saj smo z eno zlato, eno srebrno in eno bronasto medaljo
osvojili ekipno prvo mesto in za eno leto domov prinesli tudi prehodni
pokal. Bravo mladina! Štiri ekipe so se uvrstile na regijski kviz, ki bo
9. marca v organizaciji GZ Domžale.
Delo z mladimi je prijetno in tudi zelo zahtevno ter odgovorno.
Mentor mladine mora znati delati z mladimi, potrebuje znanje in seveda odgovornost, saj otrok lahko kdaj manjka na vajah, mentor pa ne.
Zato si z Damjano Bricelj, ki vzgaja najmlajše pionirje, že vrsto let
prizadevava, da bi privabile nove mentorje in kar nekaj jih imava.
Vendar imajo mladi obveznosti v šoli in pri praksi, zato se hitro zgodi,
da spet ostaneva sami.
Mihaela Poglajen
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Prva polovica šolskega leta 2018/2019

Geološki krožek KAMENKOST je letošnje šolsko leto začel z zelo
pomlajenim članstvom. Mislim, da je to v povprečju ena najmlajših,
če ne celo najmlajša skupina. Pa vendar zato ni nič manj vedoželjna
in radovedna. Veliko jih zanima, veliko želijo vedeti novega in zelo
veliko vedo in povedo sami, ker so že »prebrali v knjigi«. Tako je
včasih videti, kot da si med seboj pomagamo, se dopolnjujemo.
Bili smo tudi že na terenu, kjer so na nahajališču konkrecij na Gori pri
Komendi najprej izvedeli, da je bilo tu pred 20 milijoni let morje. O tem
so se prepričali, ko so na dnu potoka Tunjščica lahko opazovali množico
ostankov hišic morskih polžev in školjk. To nahajališče je poznano med
stroko in zbiratelji po tem, da se v nekaterih kamnitih kroglah – konkrecijah nahajajo zelo lepo ohranjeni fosili školjk, polžev, storžev in podobno. Samo školjk je bilo tu najdenih preko deset različnih vrst in
skoraj 10 vrst polžev. Najdeni pa so bili tudi odtisi listov dreves, rakovice, vretence velike ribe, del rebra mladega delﬁna ipd. Otroci so tu tudi
izvedeli, kako te sicer zelo trde krogle nastanejo.
Ko so mladi raziskovalci izvedeli še, kako je potrebno iskati in opazovati dno potoka, je raziskovalna akcija stekla. Potekala je tako, da so
otroci hodili po bregu Tunjščice in opazovali dno. Po vodi pa sva brodila skupaj z Lovrovim očetom in izkopavala iz ilovnatega dna vse kar se
je mladim iskalcem zdelo vredno odkopati.
Imeli smo zelo srečen dan, kajti na to raziskovalno akcijo smo se odpravili
kmalu po daljšem deževnem obdobju in narasla voda je sprala plasti ilovice z
dna potoka in razkrila mnoge izbokline in izboklinice. Vsak od udeležencev
terenske akcije je svojo zbirko obogatil vsaj z enim lepim primerkom.

Trofejni najdbi.
vra gospodu Pogačarju, ker je pomagal zajemati vodo v škornje in odkopavati najdbe po potoku, ter gospodu Janezu Lončarju za gostoljubje
na njegovem posestvu.
In res čisto za konec - člani Geološkega krožka KAMENKOST skupaj z
mentorjem želimo vsem bralkam in bralcem Aplence, oziroma občankam
in občanom občine Komenda veliko zdravja in dobre volje v letu 2019!
Edo Grmšek
Vtisi:
V krožku mi je super, ker vedno kaj novega spoznam in ker gremo na teren.
Smešno je bilo, ko smo šli raziskovat v Tunjico in je Eda in Boštjana zalila
voda. Tudi sam imam že veliko zbirko mineralov in kamnin ter geološke
opreme. Z Lovrom imava pravo geološko kladivo. Brin Požun 2. b
Se zelo zabavam in všeč mi je. Se veliko naučim. Pri geologiji je tudi
iskanje lepo. Jurij Florjanič 2. a
Vse mi je tako zelo všeč, da se težko odločim, kaj bi povedal. Najboljši
je bil teren pri Tunjici, ko smo iz potoka nabirali konkrecije. Vsi različni kamni so mi zelo lepi in jih tudi doma zbiram. Lovro Pogačar 2. č

Najdb je bilo dovolj za vse.
V decembru pa smo imeli »Miklavžev geološki kviz«. To je že tradicionalen dogodek pri našem krožku, saj traja že nekaj let neprekinjeno
v času pred tem otroškim praznikom. Otroci na njem tekmujejo različno
– včasih posamično, včasih v parih ali pa v skupinah. Kakor se pač odločijo. Nagrade pa so praktične, torej fosili in minerali za popestritev
njihovih zbirk. Razglasitev zmagovalca kviza smo to pot imeli »na terenu« in sicer pri gospodu Janezu Lončarju na Podborštu. Po razglasitvi in
podelitvi nagrad, smo se lotili še najdb z Gore, kajti nekateri najditelji
so jih želeli doma razbiti in v njih poiskati fosile, a jim zaradi velike trdote krogel to ni uspelo. No, s skupnimi močmi smo tiste, ki so bile
namenjene temu, da nam razkrijejo svojo vsebino, uspešno »razdelili na
več delov«, a so bili nekateri potem malček razočarani, kajti niso našli,
kar so pričakovali. Tako so se navsezadnje bolje odločili tisti, ki lepo
okroglih krogel niso želeli razbiti, ker se jim jih je zdelo škoda.
Za zaključek terenskih aktivnosti v tem polletju smo se nekateri člani
krožka v Prirodoslovnem muzeju Slovenije udeležili otroške delavnice.
Ker je bil naslov So dinozavri res leteli? smo vedeli, da bo zanimiva
tudi za nas. In res je bila. Med zanimivo razlago gospe dr.Staše Tome
smo veliko izvedeli o letečih »pošastih« izpred več milijonov let. Na
koncu pa smo si izdelali vsak svojega letečega pterozavra.
Na koncu tega »poročila« bi se rad zahvalil očiju »raziskovalca« Lo-
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Delo, priznanja, novo vodstvo

V petek, 25. januarja 2019, smo se člani Orientacijskega kluba Komenda sestali na rednem občnem zboru kluba. Zbralo se nas je kar 41 članov,
od najmlajših, pa do najstarejših.
Pri pregledu poročil je bilo lepo videti, kako predstavitvi dela v klubu
z zanimanjem sledijo tudi naši mladi orientacisti. Večino načrtovanih
aktivnosti smo izvedli in večino sprejetih sklepov izvršnega odbora OK
Komenda smo izpolnili. Čeprav redno spremljamo uspehe naših članov,
se vsi strinjamo, da je lepo pregledati uspehe preteklega leta, ki jih je na
pregleden in slikovit način strnila Monika Ravnikar.
Sledile so volitve članov v organe društva za novo dveletno mandatno
obdobje. Izvolili smo novo vodstvo - predsednico kluba Ireno Hacin
Kölner, podpredsednico in blagajničarko Romano Zupan ter tajnico
Moniko Ravnikar.
Pregledali smo tudi delovni program OK Komenda do leta 2020, kjer
smo skupaj preleteli tekme, ki se jih bomo udeležili ter tabore in treninge,
ki jih načrtujemo. Pohvaljeni so bili vsi člani OK Komenda za dobre rezultate v pretekli sezoni. Ker sta dva naša člana – Matic Blaž (največji
uspeh v SLO-O zgodovini na JWOC-u) in Katja Babič (najboljša ženska
uvrstitev na EYOC-u v SLO-O zgodovini) s svojimi lanskoletnimi uspehi
postavila mejnik v razvoju slovenske orientacije, smo jima podelili nagrado »KT100 za leto 2018«. Oba sta za uspehe požela čestitke in aplavz
članov, prejela pa sta tudi zelo uporabno darilo za njune treninge.
Obenem smo šestim našim članom podelili diplome za uspešno

Podelitev diplom novim trenerjem
opravljeno izobraževanje za pridobitev naziva Trener I.
Za prijetno vzdušje sta poskrbeli Brina Kölner in Neža Trunk, ki sta
se preizkusili kot novinarki. Mladincem, trenerjem in vodstvu kluba sta
postavili nekaj zanimivih vprašanj. Tako smo udeleženci lahko izvedeli,
kdo jih je za orientacijo navdušil, kdo so njihovi vzorniki, kakšen teren
jim ustreza. Domov smo šli zadovoljni in nasmejani, medtem, ko so tri
mladinke Karin Pust, Tina Kern in Nika Ravnikar ter Matic Blaž nadaljevali z delom, saj so šli še v klubske prostore pripravit karte in vse
potrebno za sobotno tekmo zimske lige v Vodicah.
Orientacijski klub Komenda

»Čebelice« v Hiši Evropske unije
Klub profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije (KPTVS)
je v sredo, 30. januarja 2019 v Hiši Evropske unije v Ljubljani organiziral celodnevno srečanje s predstavitvijo dela čebelarsko turističnih vodnikov.
V letih 2016 in 2017 so na KPTSV s strokovno pomočjo in
podporo Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) izobrazili dve generaciji čebelarsko – turističnih vodnikov, ki so edinstveni na
svetu. So vezni člen med skupino in ponudniki na čebelarskih
turizmih in kot taki lahko postanejo pravi ambasadorji čebelarskega turizma v Sloveniji. KPTVS je s produktom čebelarsko – turistični vodnik postal
član sekcije apiturističnih ponudnikov in v njej tudi aktivno sodeluje.
Na to celodnevno srečanje so bila povabljena razna društva, ki skrbijo za ohranjanje snovne kulturne dediščine naše domovine. Klekljarsko
društvo Čebelica je k sodelovanju povabila Afrodita Hebar Kljun, podpredsednica svetovne organizacije (mednarodnega združenja čipkaric)
- OIDFA. Naše društvo se je predstavilo z razstavo čipk na panjskih
končnicah iz leta 2016 in z razstavo čipk na keramičnem satovju iz leta
2018, s katero smo se pridružili praznovanju ob razglasitvi Svetovnega
dneva čebel. Pobudnica tega dneva je bila Slovenija. V sodelovanju s

PISMA

Čebelarskim društvom Petra Pavla Glavarja smo v Komendi
postavili stalno razstavo čipk na panjskih končnicah istoimenskega čebelnjaka.
Razstava čipk, ki sta jo v Hiši EU postavili Marija Rupert,
mentorica klekljanja in Bernarda Hozjan, predsednica društva, je pritegnila veliko pozornosti. Udeležence je navdušila
idejna zasnova čipk, avtorice Marije Rupert na panjskih
končnicah, ki jih je izdelal Janez Lončar in na glinenih satnicah, ki jih je izdelala Vida Jenko. Klekljarice, ki sta jih zastopali tudi
Tina Steinbucher Petek in Stana Pibernik, (častna članica društva in prva
mentorica klekljanja v društvu), pa so z vso natančnostjo izdelale čipke
z motivi, ki so značilni za Komendo. Pri izdelavi čipk si klekljarice nesebično delijo znanje, mentorica Zdenka Trobec Milanovič pa nudi
znanje tudi najzahtevnejših tehnik klekljanja. Za večino čipk so članice
same narisale vzorce. Tudi gospa Afrodita Hebar Kljun je predstavila
uspešno delo Klekljarskega društva Čebelica in izrekla pohvale našemu
delu. Udeleženci srečanja so izrazili tudi zanimanje za obisk Komende.
Dan v Hiši Evropske unije v Ljubljani je bilo posebno doživetje in
nam ostaja v zelo lepem spominu.
Stana Pibernik

Zbor vaščanov ali Klanec, kdo bo tebe ljubil

Na jesenskih lokalnih volitvah v občinski svet Občine Komenda nas je kandidiralo kar 9 kandidatov in kandidatk iz vasi Klanec. Vsi smo obljubljali in
zagotavljali našo pripravljenost za delo v skupno dobro. In praksa?
Na pobudo skupine vaščanov je župan Stanislav Poglajen 16. januarja 2019 sklical zbor vaščanov vasi Klanec. Slabih deset minut pred pričetkom smo bili zgolj trije. Do predvidene ure je prišlo še nekaj Klančanov oz. Klančank, pa vendar premalo. Za uspešen sestanek je bilo
potrebno vsaj 14 prisotnih. Po nekaj telefonskih klicih prisotnih se nam
je z zamudo pridružilo zadostno število vaščanov (16). Žal med prisotnimi ni bilo nobenega svetnika, od kandidatov za občinski svet pa smo
bili zgolj štirje. Morda članstvo v vaškem odboru ni zanimivo, saj je to
častna funkcija, za izvedene seje pa ni plačila.
Župana smo seznanili z različnimi težavami: radar, neočiščene ceste… Na uničeno cesto skozi Klanec opozarjam že vrsto let. Ob izgradnji
kanalizacije se mora cestna problematika rešiti podobno, kot se je rešila
v drugih krajih (Križ, Gora, Gmajnica…). Poleg obnove cestišča bi bilo

potrebno zgraditi pločnik, kjer je to možno oz. razširiti cesto za kolesarje ali pešce. Prav tako je potrebna dodatna javna razsvetljava. Za izvedbo tega bo potrebno zagotoviti sredstva v občinskem proračunu in pridobiti dodatna zemljišča. In sodelovanje vaščanov.
Predlagan je bil sedemčlanski vaši odbor, ki ga mora potrditi še občinski
svet. Glavnino sestavljajo vaščani, uporabniki uničene ceste in še nimajo
kanalizacije. Pa saj ni bilo možno drugače, ko pa se ta problematika ne
tiče ostalih, ki imajo kanalizacijo že rešeno in jih na zboru ni bilo.
Ureditev ceste skozi Klanec, kot si želimo, je odvisna tudi od nas
Klančanov. To ni zgolj zadeva prisotnih šestnajstih vaščanov na zboru, še
manj izvoljenih, a še nepotrjenih sedmih članov vaškega odbora. V kolikor taki in podobni primeri ne bodo imeli podpore večjega števila vaščanov, ki bodo svojo voljo tudi javno izrazili in bili pri tem pripravljeni
tudi kaj narediti (ne samo obljubljati), potem bodo problemi ostali. Bomo
končno Klančani stopili skupaj? Zgornji, Spodnji, Mesto in še kdo?
Roman Grošelj,SMC Lokalni odbor Kamnik - Komenda
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Podcenjevanje in precenjevanje
Ne podcenjujte voznih razmer in ne precenjujte svojih sposobnosti.

Še kakšen mesec in na cestah bo vse več motorjev in mopedov. Trend sodobne
mobilnosti so tudi električna kolesa, električni skiroji in drugi dvokolesniki.
Motoristi oziroma vozniki dvokolesnikov sodijo med ranljive skupine
udeležencev v prometu, število smrtnih žrtev med motoristi pa narašča.
Lepi in sončni dnevi bodo premamili marsikaterega motorista. A razmere na cesti še niso primerne oz. so celo nevarne za vožnjo z motornim kolesom, saj je asfaltna površina hladna in onemogoča optimalno oprijemljivost pnevmatik, na cestah pa je tudi pesek, opozarja Agencija za varnost
promet (AVP). Motoriste pozivajo, naj ne precenjujejo svojih sposobnosti
in ne podcenjujejo voznih razmer, saj se motoristična sezona še ni začela.
Motoristi že tako spadajo med ranljivejše skupine udeležencev, saj so
zaradi značilnosti motorja slabše vidni in opazni, pogosto vozijo prehitro
oz. jih drugi vozniki spregledajo ali odvzamejo prednost. V zimskih
mesecih tudi nekoliko upade sposobnost obvladovanja motorja, zato se
je na vožnjo z motorjem potrebno temeljito pripraviti, predvsem pa počakati na varne cestne razmere, opozarja AVP. Časa za vožnjo z jeklenimi
konjički bo še dovolj, zato ta vikend izkoristite drugače, svetuje AVP.
Tveganje je preveliko, motociklizem pa ne odpušča napak!
Pred pričetkom motoristične sezone je EDUCENTER d.o.o. pripravil dogodek (na katerem sodeluje tudi
predstavnica AVP), na katerem
želi upravljavce in vzdrževalce
cest opozoriti na ukrepe, ki jih
lahko postorijo, da bodo ceste
varne – od enostavnih opravil,
kot so pravilno vzdrževane bankine, do najnovejših ukrepov.

V novem letu po starem

Naj bo v novem letu srečno, zdravo, veselo; skratka - lepo. In če je
bilo lani drugače, naj bo drugače »bolj na lepše« v novem letu. Ampak zakaj? Zakaj naj bi bila Črna Kronika lepša? Bi naj bila rdeča?
Bog ne daj. Zeleno zavistna? »Fovšarije« je že tako preveč. Modra?
Morda, saj pravimo, da je pamet boljša kot žamet. Ampak žamet se
težko »pegla«. Naj bo zato kar Črna; saj jo tako radi ponavljamo.
In tako se je leto prvega meseca tudi začelo; z rjavo-zeleno rastlinsko
snovjo v Žejah (3.1.) in z vlomom v hišo v Mostah (4.1.). Poskus vloma je bil
v hišo v Mostah potem še med 12. in 19. januarjem in na Križu 24. januarja.
Z zakonom pa se je skregal (kot tisti z zeleno-rjavo snovjo) spuščen
pes na šolski poti Moste-Komenda 8. 1. V družini pa so se tako sprli, da
je še zakonu prekipelo 25. 1. v Suhadolah.
Saj poznamo pregovor: kdor dela tudi greši. No, takšna nesreča je
bila 10. januarja pri delu v Mostah. In s 6. na 7. januar je bila spet tatvina registrskih tablic; in to v Mostah. Ni prvič. Le koliko avtomobilov
ima ta tat, da potrebuje toliko tablic?!

VARNOSTNI PAS – VEZ Z ŽIVLJENJEM
Raziskave kažejo, da bi z dosledno uporabo varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev bi lahko za 50% zmanjšali število smrtno in
hudo poškodovanih voznikov in potnikov, preprečili bi lahko smrtne žrtve med otroki potniki.
V Sloveniji umre letno v povprečju približno 15 voznikov osebnih
vozil, 1-2 voznika tovornega vozila, ter v
povprečju 7 potnikov, ki
v času nesreče niso
uporabljali varnostnega
pasu. Skupni delež voznikov osebnih vozil in
potnikov v njih, ki med
nesrečo niso uporabljali varnostnega pasu in so utrpeli hujše poškodbe, je
40 %. A le en KLIK, ki ga slišimo, ko se pripnemo z varnostnim pasom, lahko reši življenje, zato je uporaba pasu bistvenega pomena.
V zadnjih letih se je pripetost otrok kot potnikov v vozilih izredno
izboljšala, v letu 2005 (pred izvajanjem projekta Pasavček) je bila povprečna pripetost otrok 54%, v letu 2016 pa 93,6%. Cilj je, da bi bili vozniki in potniki na sprednjih sedežih pripeti v 98%. Prav tako je opazen
trend povečanja pripetosti odraslih potnikov na zadnjih sedežih, vendar
je delež še vedno prenizek (68 %).
Glede na zadnje podatke opazovanja pripetosti lahko rečemo, da je
nujno potrebno povečati:
● pripetost vseh potnikov in tudi otrok na VSEH vožnjah, tudi najkrajših znotraj naselij (pripetost je najnižja na cestah z uličnim sistemom)
● pripetost odraslih potnikov na ZADNJIH sedežih v osebnih vozilih
● dosledna uporaba otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov
pri otrocih potnikih med vožnjo (otroci so najpogosteje udeleženi v
prometnih nesrečah prav kot potniki v avtomobilih in utrpijo tudi
najhujše posledice)
● pripetost voznikov tovornih in kombiniranih vozil na vseh vožnjah
● pripetost potnikov na avtobusih na medkrajevnih razdaljah
Povzetke AVP – Agencije za varnost prometa pripravila
Bernarda Hozjan

Največkrat pa prvi mesec v tem letu ni počivala Prometna nesreča. 7.
1 - na glavni cesti Moste-Mengeš (lahke telesne poškodbe), 11. 1. glavna cesta Brnik-Moste v Potoku (materialna škoda), 11. 1. - lokalna
cesta na Križu (materialna škoda), 17. 1. - PC Žeje (materialna škoda),
22. 1. - regionalna cesta Vodice-Moste (materialna škoda) 23. 1. - lokalna cesta Komenda-Komendska Dobrava (materialna škoda), 29. 1. nesreča v Mostah (ni imel jajc in jo je »pobrisal«).
Tudi prvi mesec v letu velja: Vse je v glavi.
- aže

Odšli
so
Stanislava Smolnikar, Suhadole 6 A, stara 78 let
Marija Povšnar, Podboršt pri Komendi 7A, stara 82 let
Janez Pibernik, Križ 9, star 66 let
Ana Juhant, Mlaka 35, stara 86 let

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 2150 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno.
Aplenca - Glasilo občine Komenda, leto 28., številka 3 bo izšla (predvidoma) v petek, 29. marca 2019. Gradivo za objavo oddajte do
Aplenca na spletu:
vključno četrtka, 14. marca 2019. Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov:
www.komenda.si
urednistvo.gok@komenda.si. Informacije tudi na GSM 031 638 699.
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Da neželenih mladičkov ne bo
Ljudje smo udomačenim živalim z udomačitvijo povzročili nekatere težave, ki jih prej niso
imele in smo jih sedaj primorani in dolžni tudi
humano in brez njihovega nepotrebnega trpljenja rešiti. Udomačene živali prej spolno dozo-

DRUŠTVO ZA DOBROBIT ŽIVALI
ANIMA:
Aplenca vabi občane Komende
k podpori.
Veriga je ﬁzično in psihično mučenje psa!
Psi, ki svoje življenje preživijo na nekaj
metrih površine, priklenjeni na verigo, niso
slika iz preteklosti! Takšne prizore gledamo
okoli sebe vsak dan: precejšnje število psov v
Sloveniji še vedno živi priklenjenih na verigo
24 ur na dan.
Na verigo priklenjeni psi so pogosto prikrajšani za ustrezno hrano, vodo in veterinarsko
oskrbo, njihove čustvene potrebe pa so popolnoma zanemarjene. Večina psov na verigi nima
urejenega ustreznega bivališča. Mnogo psov,
priklenjenih na verigo, zamrzne v zimskih
dneh ali umre zaradi vročinskega udara oz.
srčnega zastoja v poletnih mesecih. Psi, ki živijo priklenjeni na verigo so ranljivi: ne morejo
se umakniti pred drugimi živalmi ali ljudmi s
slabimi nameni. Številni priklenjeni psi so
ukradeni, ustreljeni, zabodeni, mučeni ali zastrupljeni s strani krutih mimoidočih ali sosedov, ki jih je motilo njihovo lajanje.
Ni bolj krutega kaznovanja psov, teh družabnih živali, kot je priklenitev na verigo ali zaprtje
v pesjak brez odnosa s skrbnikom in brez rednih, dovolj dolgih izhodov – sprehodov!
Na verigo priklenjeni psi so obsojeni na samotno, od človeka izolirano bivanje. Dneve,
mesece in leta ždijo omejeni na par kvadratnih
metrov, zaradi česar številni utrpijo tudi psihične
motnje. Sicer prijazni in pokorni psi, stalno privezani postanejo nevrotični, nesrečni, vznemirjeni, lahko se pojavi apatičnost ter druge nenadzorovane, bolezenske oblike vedenja, s katerimi
pes izraža svoje trpljenje: vrtenje v krogu, lovljenje svojega repa, nervozna hoja gor in dolkolikor dopušča dolžina verige, neprekinjeno
lajanje in zavijanje, itd. Pogosto imajo psi, priklenjeni na verigo, poškodbe vratu in hrbtenice,
ki jih povzroči nenehno stiskanje in drgnjenje
preozke ovratnice in prekratke verige. Glede na
krute življenjske razmere, ki so jim psi na verigi

rijo kot njihovi predniki v naravi, poleg tega pa
so ti vplivi človeka (okolja) in selekcije pripeljali do pojavov, kot so pogostejša gonitev, večja legla mladičev, celoletna paritvena sposobnost samcev...
Glavni problem pri neželeni brejosti
so mladiči, ki jih razen matere nihče
ne mara. Primeren čas za sterilizacijo samic psov in mačk je kadarkoli v
življenju, ne glede na to, če je žival že
imela več legel, eno ali nobeno. Večina
mačk spolno dozori, ko dosežejo telesno težo 2,3 do 2,5 kilograma, to pa je
v starosti od 6. do 9. meseca (v starosti
5 do 6 mesecev pri manjših in od 6 do
9 mesecev pri velikih pasmah). Tudi

kastracija samcev psov in mačkov se izvaja
v vseh starostnih obdobjih živali.
Iz ambulante Vet4Pet, Veterinarstvo
d.o.o, Kamniška cesta 20, 1235 Radomlje,
smo dobili v Uredništvo Aplence tudi obvestilo, da pripravljajo Akcijo sterilizacije in
kastracije z 20-odstotnim popustom na vsak
poseg.
Akcijske cene bodo veljale od 1. marca
2019 do zapolnitve delovnih mest! Za rezervacijo posega lahko pokličete na tel.: 01 72
16 110 ali pišete in na elektronski naslov:
info@vet4pet.si
PRAVOČASNO SE ODLOČITE, DA NE BO
NEŽELENIH MLADIČKOV!

Javna Peticija proti privezovanju
psov na verigo (povzetek peticije)
izpostavljeni, se pogosto stopnjuje tudi agresivno vedenje in ni presenetljivo, da nekateri psi
postanejo napadalni do otrok ali odraslih, ki se jim približajo.

Animals Matter, Ekartova ul. 25, 2204 Miklavž
na Dravskem polju.

Vsak pes nujno potrebuje družbo
ljudi, drugih psov in veliko dolgih
in aktivnih sprehodov!
V mnogih zahodnoevropskih državah je z zakonom prepovedano privezovanje psov na verigo, tako v zaprtih
prostorih kot na prostem. A je veriga
še vedno v navadi v Vzhodni in Južni
Evropi, kjer psi služijo le kot opozorilni zvonec oz. alarm, da se nekdo
približuje kmetiji ali hiši.
Pes je udomačena žival in je zato popolnoma odvisen od človekove oskrbe.
Različni ljudje pa različno čutimo in razumemo živali. Slovenska zakonodaja
in Pravilnik o zaščiti hišnih živali določata minimalne pogoje, ki jih mora
skrbnik živali izpolnjevati: žival je še
vedno opredeljena kot »stvar«, človekova lastnina, določena je dolžina, teža in
oblika verige za psa ter ostali (minimalni) pogoji za bivanje psa, ki jih mora
skrbnik zagotoviti. Psi pa so po naravi
družabna bitja, ki se razvijajo v interakciji z ljudmi in drugimi živalmi. Pes
sprejme človeško družino kot svojo
čredo. Prisilna ločitev od črede je psihično mučenje, saj pes razume ločitev
kot stalno izključitev in kaznovanje.
Pes naj bo človekov partner, prijatelj, družinski član in spremljevalec v življenju!
VABIMO K PODPIPISU PETICIJE,
KI SE V POLNEM OBSEGU NAHAJA NA SPLETNEM NASLOVU
www.pravapeticija.com/stop_pasjim_verigam
Pobudnik peticije je
Društvo za dobrobit živali AniMa-
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S ŠOLSKIH KLOPI

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU
Najbolj mi je bilo všeč, ker je moj sošolec David nastopal v vlogi Franceta Prešerna. Všeč mi je bilo tudi, ko je Erik plesal.
Rok Podgoršek, 3. b
Všeč mi je bila cela proslava. David je bil zelo smešen. Ko je bil na
odru, je zelo dobro odigral vlogo. Nastopali so učenci 2. razreda. Na
koncu nastopa me je ganila pesem.
Mina Jenko, 3. b
Za nastop na proslavi sem se zelo dolgo pripravljala, da sem znala besedilo. Proslava se mi je zdela zelo izvirna in zabavna.
Luna Stele, 2. č
KULTURNI DAN
Učenci 1. razredov so si 7. 2. v Lutkovnem gledališču Ljubljana ogledali predstavo Škrt škrt kra čof! Učenci so ob povratku v šolo izrazili
svoje vtise.
Najbolj všeč mi je bilo, …
… ko je mala žaba skakala v vodo. (Simon, Klara)
… ko je mali žabec zamašil straniščno školjko. (Lara, Jaka, Žana)
… ko je mali žabec sanjal pošasti. (Elsi, Maša)
… ko je žabec z vodo poškropil očija in mami. (Kaja K.)
… ko so žabice pele. (Lorena)
… ko sta mami in ati karala malega žabca. (Žiga)
… ko so izvedeli, kaj so v resnici bile pošasti. (Taja)
… ko je mali žabec skakal na straniščno školjko. (Frida)
… ko se je žabec zbujal in klical starše. (Kaja B., Alja)
… ko sta mama in oči iskala žabca. (Maj)
… ko se je žabec igral z očetom. (Oskar V.)
… ko je mali žabec vedno regal. (Enej)
… všeč mi je bila cela predstava. (Žan, Stella, Ula, Eva, Gašper)
Aljoša Kolar, Sabina Pančur
ŠOLA NAŠIH BABIC IN DEDKOV
Učenci 4. a in b razreda smo se odpravili v Šolski muzej. Najprej smo
se preoblekli v take obleke, kot so jih imeli včasih. Odšli smo v učilnico.
Vodička nam je razložila, kako se moramo vesti do gospodične učiteljice. Ko je le-ta vstopila v razred, smo jo morali vsi v en glas pozdraviti:
»Bog daj, gospodična učiteljica!« Bili smo v letu 1905. Začela se je
šolska ura računstva. Pisali smo s peresi, kar je bilo zelo zanimivo. Računali smo z računalom, ki so ga uporabljali včasih. Dobili smo tudi
domačo nalogo.
Ko se je ura končala, smo šli na ogled muzeja. Vodička nam je pokazala nekaj slik in povedala, da je bilo včasih v šolah bolj strogo kot danes.
Najbolj sem si zapomnila učno uro, ker sem se zelo bala gospodične
učiteljice. Ta dan je bil zelo poučen. Spoznala sem, da so morali biti
včasih v šoli veliko bolj ubogljivi. Zanimivo mi je bilo to, da so bili vsi
enako oblečeni.
Petra Juvan, 4. b
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meriti. Končno je nastal čoln s pogonom na elastiko. Brezhibno nam je
deloval, zato se je bilo vredno potruditi. Tretji izdelek je bilo plovilo na
veter. Na leseno kljukico smo pritrdili paličico za nabodala in nanjo
dodali iz papirja izrezan jambor. Da je delovala, smo morali močno pihati. Četrti in hkrati zadnji izdelek je bila vetrnica. Izdelati smo jih morali brez navodil.
Zadnjo uro smo odšli na balkon šole. Z njega smo spustili padala.
Letela so kot prava. Vetrnica se je ob vetru tudi zavrtela. Ko smo doma
to preizkusili, je delovalo čisto vse!
Tinkara Starovasnik, Ula Jagarinec, Naja Lončar, 5. c
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
Ta teden je bil zelo lep, posebej so mi ga polepšale prijateljice. Naučila
sem se bolje smučati; pri tem se moraš zelo potruditi. Škoda, da je zadnji
dan deževalo in nismo mogli na smučišče.
Karis Novak, 6. a
Skupina učiteljice Tjaše je bila odlična! Začeli smo od začetka, na
koncu pa smo se peljali že s šestsedežnico. Posebej dobro sem se naučila zavijati. Šola v naravi je bila čisto prekratka.
Nina Osredkar, 6. a
Všeč mi je bilo na smučišču, ko je učitelj vsakemu posebej povedal, kaj
dela narobe, da smo se lahko popravili. Ponosna sem bila, ko smo pri
učenju pomagali drugi skupini in bili pri tem uspešni. Zvečer smo na
bazenu veliko plavali in skakali v vodo.
Patricija Kern, 6. a

RAZMIŠLJANJE OB PESNIŠKI ZBIRKI NIKA GRAFENAUERJA
SKRIVNOSTI
… Nekateri ljudje so res neskončno svobodni in delajo, kar se jim tisti
hip zahoče, a slej ko prej ugotovijo, da ima tudi svoboda svoje meje.
Ljudem bi kriče povedala, naj ne mislijo, da bodo drugi opravili stvari
namesto njih, ker se njim tega ne ljubi početi. Tiho bi jih prosila, naj
otroke naučijo ceniti tiste, ki so v šoli uspešni, se po njih zgledovati, ne
pa jih zbadati in se jim posmehovati; šepetaje pa bi jim zaželela srečo
pri odpravljanju lenobe.
Alja Trobec Breznik, 8. a
LEPOTA
Lep je vsak dan,
ki ga živimo,
če le-to želimo.
Tudi, če ni vse lepo,
najdi trenutek,
ki to bo.

PADALO, ČOLN, PLOVILO NA VETER IN VETRNICA
Na tehniškem dnevu smo izdelali štiri izdelke. Najprej smo naredili
padalo. Razrezali smo vrečko, nato pa smo nanjo z vrvico privezali
majhno igračko. Drugi je bil najtežji, saj smo morali lepiti, žagati in
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Ujemimo, kar je lepo,
naj nas spominja,
ko bo hudo.
Ajda Kočar, 8. c

Aplenca

S ŠOLSKIH KLOPI, MEHURČKI

OPERA VŠEČ SI MI
V petek, 7. 12., smo si sedmi razredi v Cankarjevem domu ogledali
opero Všeč si mi. V njej nastopajo večinoma otroci, stari med 9 in 17 let.
Skupaj so se združili iz različnih glasbenih ustanov in ustvarili čudovito
opero enodejanko, ki je trajala eno uro.
Sedeli smo na balkonu dvorane, in tako imeli čudovit razgled na oder
in smo vsak gib videli brez težav. Sama dvorana ni bila tako velika kot
Gallusova, a je bila njen prototip v veliko manjši obliki. Scena je bila večinoma projicirana oz. so jo s svojimi gibi ustvarili plesalci, pevci in
drugi nastopajoči. Posebnih kostumov pevci in plesalci niso imeli, so pa
bili večinoma oblečeni v črno, glavna junaka ter štirje plesalci pa v belo.
V predstavi sta glavni vlogi pela Vesna in Tarik. Imela sta neverjetno
dobra vokala, s katerima bi verjetno lahko delala kolesa ali prevale.
Poleg njiju je pel še gromozanski in odlično usklajen mladinski pevski
zbor Glasbene matice Ljubljana. Ti so predstavo popestrili z gibi po
odru in s prav posebnim izraznim plesom.
Predstava je na posebno izviren in umetniški način govorila o beguncih
oz. migrantih ter predvsem o sprejemanju njihove kulture z naše strani.
Glasba mi je bila zelo všeč: po telesu sem dobila celo mravljince. Vokali so me prevzeli, še posebej zato, ker so prišli iz tako mladih grl. Predstavo bi si z veseljem ogledala še enkrat.
Lara Kranjec, 7. č
ŠMEKSI LJUBEZEN – IN ŽIVELI SO SREČNO DO KONCA SVOJIH DNI ...
Priprave so se začele že prejšnje šolsko leto. Besedilo za šolsko predsta-
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vo ŠMEKSI LJUBEZEN – IN ŽIVELI SO SREČNO DO KONCA
SVOJIH DNI … smo najprej brali, se odločali, kdo bo igral koga, in se
počasi vživljali v svoje vloge. Napočile so poletne počitnice, poletje in
prišel je september. Spet so se začele vaje, nam pa se je zdelo, da je
predstava še svetlobna leta daleč, zato smo bili med vajami dokaj... neresni. No, sledil je oktober, november in naenkrat je bilo do predstave le
še en mesec. Začeli smo se intenzivno učiti besedilo in se vaj lotevali
vse bolj resno. Smeha in zabave še vseeno ni manjkalo. Igrali smo, se
učili besedila, izbirali kostume in vlivali dušo svojim vlogam. Bili smo
že veliko boljši, a še zdaleč ne tako dobri, kot bi lahko bili ali bi si želeli biti. Sestaviti smo morali še dve koreograﬁji, in to ni bilo tako enostavno, kot se sliši.
Prišla je prva predstava za zaposlene v tajništvu in računovodstvu.
Počutili smo se negotovo, a smo predstavo odlično izpeljali. Bili smo
zelo zadovoljni in smo le še izpilili malenkosti. Nastopil je veliki Dan,
Dan z veliko začetnico, Dan predstave. V šolo smo prišli ob sedmih.
Ozvočili so nas in že se je začela prva predstava. Bili smo pod pritiskom,
nervozni in konec koncev tudi veseli. Bilo je nekaj spodrsljajev, a
obljubili smo si, da bo naslednja boljša. In je bila! To je tudi tisto, kar
šteje.
V predstavo smo vložili veliko truda, še več pa ga je naša mentorica
Jožica Plevel, ki smo ji zelo hvaležni za vse čajčke, ki smo jih popili
skupaj, za vse presmejane trenutke ter trenutke veselja in zadovoljstva.
Paulina Lina Tomažič, 9. a

Dogajanje v Vrtcu Mehurčki I
PESMICA O SNEGU
(Janez Bitenc)
S sivih oblakov na dol in breg
pada, pada beli sneg,
pada, pada beli sneg…
KULTURNI TEDEN
Kultura nam pomaga spoznavati sebe, svet v katerem živimo in njegovo preteklost.
Čeprav v vzgojno-izobraževalnih temah skozi celo leto potekajo dejavnosti s področja umetnosti in kulture, smo se odločili, da v tednu
kulturnega praznika naš vsakdan še posebej obogatimo s kulturno
umetnostnimi dejavnostmi.
Vzgojitelji so pripravili lutkovno predstavo ljudske pripovedke Mojca
Pokraculja. Starejše skupine so si predstavo ogledale v Kulturnem domu
Pa smo ga končno dočakali in izkoristili teden dni veselja za igro
na snegu.

Komenda, mlajše otroke pa so lutke obiskale kar v njihovi enoti Čebelica.
Obiskali smo knjižnico, listali ter gledali smo slikanice, nekateri so tudi
izdelali svojo prvo knjigo. Doživeli smo glasbeno lutkovno dopoldne,
lutke so nam pripovedovale pravljice in se igrale z nami. Spoznavali
smo Franceta Prešerna in njegova dela, zaplesali smo ples Povodnega
moža in Urške, poslušali in zapeli smo Zdravljico. Nekateri otroci so z
ogljem upodobili portret Franceta Prešerna.
Skupaj z otroki smo razmišljali, kaj vse je kultura. Ugotovili smo, da to
ni le poslušanje glasbe ali ogled predstave, razstave ampak tudi prebiranje knjig, primerno obnašanje na prireditvah, v vrtcu in doma, uporabljanje vljudnostnih izrazov, spoštovanje navad… saj navsezadnje kultura smo ljudje.
Mojca Fujan

21

Aplenca
Džungelski kotiček
V teh dneh, ko v naših brlogih gorijo peči in
radiatorji, vam dajem izziv, da ustvarite najlepšo kačo v
džungli in jo
obesite nad oddajnik toplote.
:) Poglejte, kaj
se bo zgodilo.
Veselo ustvarjanje vam želim.
Akela
Kdo in kaj smo skavti?
Letos bomo v Aplenci vsak mesec predstavili
enega izmed elementov, specifičnega za vsako
vejo (starostno skupino), ki so del naše metode
ali nam pomagajo pri izvajanju le-te.
Veščine
Ustanovitelj skavtov Baden-Powell je nekoč
dejal: »Kdor je slep za lepoto narave, je izgubil
polovico volje do življenja.« Zato se voditelji
trudimo, da bi našim skavtom preko skavtskih
veščin približali naravo in njeno lepoto. V četi
temu posvetimo več časa kot v ostalih vejah.
Veščine, ki se jih učimo, so razdeljene na 6
področij: pioneristika (vozli, vezave, zgradbarstvo), orientacija, ognji, prva pomoč, užitne
rastline in drevesa ter bivakiranje. To znanje
izvidniki in vodnice pridobivajo v svojih vodih
preko vodnikov in vodnic, ki jim ga voditelji
posredujemo na vodniških srečanjih. Voditelji
na koncu skavtskega leta na »izpitih« tudi
preverimo, kaj so se naučili čez leto. Po izpitih
in koncu skavtskega leta gremo še na poletni
tabor, ki je najpomembnejši del učenja veščin,
saj tam izvidniki in vodnice vse pridobljeno
znanje tudi uporabijo. Postavimo različne taborne zgradbe, kuhamo na ognju ter spimo v
šotorih in bivakih. Tako jih na zanimiv način
učimo teorijo uporabiti v praksi.
Dominik Maleš, Zagreti volk

Eni živi, drugi prašni, predvsem pa skavtski
– spomini
(zgodba v nadaljevanjih)
Verjetno se vam je že kdaj zgodilo, da po
napornem dnevu enostavno niste našli energije
za kuhanje in ste zato naročili pico. Moje prvo
leto v četi sokoli te energije nismo našli nikoli.
Tudi iskali je nismo preveč, pač pa smo vsak
sestanek pred cerkev ali h komu na dom naročili vsaj eno pico, navadno pa kar tri, za vsak
slučaj, fantje smo radi lačni.
To je bilo še v časih, ko so nam voditelji
dovolili jesti tudi kupljene stvari. Kasneje so
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SKAVTI
se pravila spremenila in smo morali na sestanke nositi doma pripravljeno jedačo. Kdaj pa je
prišlo do te spremembe? Kdo se jo je spomnil
in čemu je bilo to potrebno? Voditeljem je šlo
sicer že nekaj časa na živce, da se na sestanke
naroča pice in nosi sladkarije iz Palčka, a za
kapljo čez rob smo poskrbeli prav mi, sokoli, s
svojim enodnevnim kolesarskim mengeškim
hajkom.
Začeli smo ga zjutraj. Kot vedno smo se
zbrali pred cerkvijo v Komendi in jo nato hitro
popihali v Mengeš, kjer smo celotno dopoldne
preživeli na »skejterskih rampah«. Malo smo
skakali, se malo pogovarjali in preizkušali trike, ki jih lahko povprečen najstnik z nespecializiranim kolesom sploh poizkusi izvesti. Dokaj
nedolžno, radoživo, mladostniško in športno.
Aktivnost smo zaključili z vzponom in kasnejšim downhill spustom iz Mengeške koče, nato
pa se je začel del hajka, zaradi katerega vam to
zgodbo sploh pripovedujem. Po dobri (ne vem,
koliko stari, ker sem bil pri sokolih prvo leto)
navadi smo se na kosilo odpravili na pico. Po
zaužiti pici nam gurmanskega razvajanja žal ni
bilo dovolj, zato smo se zapeljali še v bližnji
lokal, kjer smo si naročili tortice, starejši pa so
pili tudi kavo. Ko smo plačali, je bila ura že
razmeroma pozna, mi pa smo imeli doma še
nedokončano šolsko nalogo. Tako smo se odločili, da se podamo nazaj proti domu, a vseeno
našli nekaj časa, da smo se ustavili na kriškem
gradu, kjer smo z malo strahu in veliko navdušenja nekaj časa metali petarde. Metanje se je
zaključilo z epsko hitrim pobegom po ne
glavni cesti, saj smo videli mimo vozeč policijski avto in takoj sklenili, da verjetno išče
nas. Ko smo bili že kak kilometer stran in je
strah popustil, smo sklenili, da mora naše druženje počasi preiti h koncu. Vseeno pa se nam
ni zdelo prav samo posloviti se in oditi vsak po
svoje, zato smo hajk svečano zaključili še, z že
drugo, pico.
Kot ste verjetno že sami ugotovili, je bil tisti
dan sokol sit in njegova denarnica prazna, vodnik pa je bil nad hajkom tako navdušen, da je
o vsem, do zadnje podrobnosti, poročal na vodniškem sestanku. In od takrat naprej je v IV
prepovedano naročati pico.
DOGAJALO SE JE
Srečanje čete
V soboto, 12. januarja, se je četa Korajžnih
pet dobila pred Planinskim domom (iz števila
zbranih bi lahko malo manj informirana oseba
sklepala, da je v naši četi dejansko samo korajžnih pet). Razdelili smo se v dve skupini, ki sta
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se izmenjali v dveh dejavnostih: plezanju in
orientaciji. Skozi orientacijsko progo smo se,
več ali manj, prebili vsi. So bili pa tudi občasni
primeri izgube smeri in napačnih ovinkov. Ko
smo se vrnili nazaj (utrujeni od pretečenih zadnjih točk orientacije), nas je v cilju čakala
plezalna stena v Planinskem domu. Na plezalni
steni smo se imeli kar ﬁno, moram pa pripomniti, da so plezalni čevlji izjemno neudobni.
Poleg te pripombe pa nimam nobenega negativnega komentarja. Na splošno smo se dobro
razgibali in veliko zabavali. Na naslednjem
srečanju čete pa je edino, kar bi moralo biti
boljše, udeležba, pa se bomo imeli še toliko
bolj ﬁno.
Aleksander Rode, Dramatični volk
Srečanje stega
V soboto, 26. januarja, se je komendski steg
zbral na fevdu, saj sta princesa Konigunda in
vitez Jurij potrebovala našo pomoč. Viteški
učitelji so nas preizkusili v različnih veščinah,

nas izurili in pripravili na boj. S skupnimi močmi smo premagali zmaja, ki je ugrabil Konigundo in tako smo v njuno kraljestvo spet prinesli radost in mir. V zahvalo sta vsakemu
izmed nas podarila čokoladni cekin. Na koncu
pa je prišel čas še za medsebojne spopade s
snežnimi kepami.
Maja Brišnik, Sijoča žabca
Klan pri tabornikih
V soboto, 19. januarja, smo imeli poseben sestanek. Na hladen, zasnežen dan smo se namesto
pred našo skavtsko sobo zbrali pred taborniškim
domom v Mengšu. Spoznali smo enega od tamkajšnjih tabornikov in se od njega učili orientacijskih veščin. Najprej smo v parih tekmovali v
mobilni orientaciji. To pomeni, da je eden iz para
ostal pri štartu in imel zemljevid, drugi je pa na
terenu iskal točke. Sporazumevanje je potekalo
po telefonu. Drugi del sestanka pa smo počeli
nekaj, česar se večina do sedaj ni nikoli učila.
Risali smo natančno skico terena. Izbrali smo si
središčno točko, si razdelili kote 0°–360° na
osem kosov in potem v parih (iz ptičje
perspektive) risali
vsak svoj del. Sestanek smo zaključili s čajem in pogovorom. :)
Martin Rode,
Perfekcionistični
sokol
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Šahovske novice
22. OSNOVNOŠOLSKO POSPEŠENO
PRVENSTVO v Kranju 12. 1. 2019.
V konkurenci fantov do 15 let je zmagal
Jan ŠUBELJ (oš Komenda-Moste).
V konkurenci deklic do 12 let so naše članice
osvojile: 13. mesto Inti Maček, 30. mesto Ajda
Lapanje, 47. mesto Eneja Lapanje.
V konkurenci dečkov do 12 let so naši člani
osvojili: 5. mesto Jernej Zidar, 13. mesto Teo
Cimperman, 25. mesto Bine Markošek, 26.
mesto Martin Perme.
EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO
ČLANIC IN ČLANOV V POSPEŠENEM
ŠAHU v Mariboru 8. 2. 2019. Ekipa članic ŠK
Komenda (v postavi: Alenka Trpin in Vesna
Založnik) je osvojila 5. mesto. V skupini članov je ekipa ŠK Komenda (v postavi: Tilen
Lučovnik, Jan Gantar, Blaž Debevec, Samo
Kralj) osvojila 9. mesto.
HIT OPEN 2019 v Novi Gorici od 25. do
31. 1. 2019. V skupini A smo osvojili: 26. mesto Blaž Debevec (bil najboljši igralec do ratinga 2200), 89. mesto Klara Vidmar. V skupini
B smo osvojili: 20. mesto Martin Perme, 36.

mesto Ajda Lapanje.
POSAMIČNO
PRVENSTVO
LJUBLJANSKE REGIJE V POSPEŠENEM
ŠAHU ZA FANTE IN DEKLETA DO 8, 10,
12, 14, 16, 18 in 20 LET ZA LETO 2019 v
Komendi 19. in 20. januarja 2019 v dvorani
PGD Komenda.
Po starostnih skupinah smo osvojili: Dečki
do 8 let: 6. mesto Jan Klopčič. Deklice do 10
let: 1. mesto Inti Maček, 4. mesto Aneja Lapanje. Dečki do 10 let: 4. mesto Urban Prevc, 7.
mesto Stanko Perme. Deklice do 12 let: 1.
mesto Ajda Lapanje. Dečki do 12 let: 1. mesto
Teo Cimperman, 2. mesto Jernej Zidar, 3.
mesto Bine Markošek, 6. mesto Martin Perme,
7. mesto Pavle Đokić, 9. mesto Jure Žličar.

Posamezno prvenstvo Ljubljanske 2019-deklice od 10 let Evelina Marn, Inti Maček, Viktorija Vugrinec
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FRANC POGLAJEN

15. mesto Jaka Tavčar, 17. mesto Stanko Perme.
5. TURNIR MLADIH 2018/2019 v Ljubljani, na osnovni šoli Vič v petek 14. 12. 2018.
Zmagal je Primož MARINČ (OŠ Vrhovci, ŠK
Ljubljana), sledita: Martin Perme (OŠ KomendaMoste, ŠK Komenda) in Leonard Belyaletdinov
(vrtec Ljubljana, ŠK Komenda). Osvojili smo še:
4. mesto Jure Žličar, 8. mesto Jaka Tavčar, 11.
mesto Stanko Perme, 13. mesto Inti Maček.

5. turnir mladih 2018-2019-zmagovalci Marin
Perme, Primož Marinč, Leonard Belyaletdinov
1. TURNIR NAJMLAJŠIH 2019 na
osnovni šoli Janka Modra Dol pri Ljubljani v
torek 22. 1. 2018. Zmagal je Pavle DESPOTOVIČ (oš Prežihov Voranc, ŠK Ljubljana),
sledita 2. mesto Fran Babarovič (oš Martina
Krpana) in Val Vodnik (oš Brezovica, ŠD Vrhnika). Osvojili smo še: 5. mesto Stanko Perme,
6. mesto Inti Maček, 26. mesto Lojze Perme.

Ekipno DP v pospešenem šahu 2019 - ŠK
Komenda Tilen Lučovnik, Jan Gantar, Blaž
Debevec, Samo Kralj

Posamezno prvenstvo Ljubljanske regije
2019-zmagovalka do 12 let Ajda Lapanje

1. turnir najmlajših 2019-najboljše deklice Inti
Maček, Anja Bebler, Lana Zorko

HIT open 2019-Blaž Debevec

HIT open 2019-Klara Vidmar

Posamezno prvenstvo Ljubljanske regije
2019-zmagovalci do 12 let Jernej Zidar, Teo
Cimperman, Bine Markošek
ODPRTO KLUBSKO PRVENSTVO V
POSPEŠENEM ŠAHU 2019 v Komendi 2. in
3. 2. 2019. Zmagal je Piotr Timagin (ŠK Žalec),
sledita Dušan Borštar (ŠD Domžale Tajfun) in
Igor Kragelj (ŠK Komenda). Osvojili smo še: 7.
mesto Teo Cimperman, 9. mesto Inti Maček, 10.
mesto Martin Perme, 14. mesto Ajda Lapanje,

HIT open 2019-az00šah-Martin Perme

Odprto klubsko prvenstvo v pospešenem šahu 2019-zmagovalci Dušan Bortar, Piotr Timagin, Igor Kragelj

1. turnir najmlajših 2019-najboljši po letnikih

1. turnir najmlajših 2019-najboljši dečki Fran
Babarovič, Pavle Despotovič
LIGA MLADIH SLOVENIJE – 4. TURNIR v Ljubljani 25. 1. 2019. Osvojili smo: 2.
mesto Jernej Zidar, 4. mesto Bine Markošek, 5.
mesto Jure Žličar, 15. mesto Inti Maček.
CIKLUS TURNIRJEV MLADIH - 5.
turnir v Kranju 11. 1. 2019. Osvojili smo: 1.
mesto Martin Perme, 8. mesto Inti Maček, 9.
mesto Stanko Perme, 32. mesto Lojze Perme.
LIGA MLADIH SLOVENIJE – 5. turnir
v Ljubljani 6. 2. 2019. Osvojili smo 1. mesto
Teo Cimperman.
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Izlet v plezalni
center Celje

Plezalnih družin ŠPO Komenda ne ustavi niti slabo vreme, zato smo se
na hladno januarsko nedeljsko jutro, ki ni dopuščalo plezanja v skali,
odpravili proti Celju, v tamkajšnji Plezalni center. Ta se nahaja na I.
osnovni šoli Celje in poleg visoke plezalne stene s 100 smermi različnih
težavnosti in dvema samovarovalnima napravama, ponuja tudi steno za
hitrostno plezanje ter nizko plezalno oziroma balvansko steno.
Člani ŠPO Komenda smo ponovno pokazali zagnanost in ljubezen do
plezanja, vključno z našimi najmlajšimi, ki so največ navdušenja pokazali ravno nad samovarovalnimi napravami oziroma t.i. vevericami.
Inja (7 let) pravi, da so ji veverice všeč, ker ni treba, da te kdo varuje in
pač plezaš in plezaš ter da je plezanje »coolsko« in super. Joštu (7 let)
pa so družinski plezalni izleti všeč predvsem zato ker, kot pravi: »Na
plezalnih izletih se vsi družimo, plezamo, igramo in se imamo ﬁno. Ko
plezamo zunaj, pa ati Gašper včasih tudi kaj speče na žaru«. Tudi dvojčka Urh in Tine (5 let) že rada plezata in to predvsem zato, ker lahko na
izletih plezata tudi s pomočjo vrvi in ker lahko vzameta s sabo tudi
druge igrače.

Tržnica z domačimi pridelki in izdelki

Vabilo
Turistično društvo Komenda že kar nekaj časa organizira
tržnico z domačimi pridelki in izdelki,
na hipodromu, poleg tribun Konjeniškega kluba Komenda.
Tržnica je odprta vsako soboto od 8. do 12. ure.
Zaradi povečanja prodajnih mest vabimo vse zainteresirane za prodajo, da se prijavijo na mail predsednika društva Vida Koritnika:
koritnik.vid@gmail.com
Predviden pričetek prodaje od 16. 3. 2019 dalje.
Veseli bomo, da se nam javite in popestrite že sedanjo ponudbo.
Turistično društvo Komenda

Kljub zadovoljstvu s plezalno obarvanim nedeljskim druženjem v
Plezalnem centru Celje, pa se vsi veselimo toplejših dni, ki nas bodo
ponovno popeljali v nam tako ljube naravne plezalne stene.
Plezalni pozdrav,ŠPO Komenda

Kamniški pokalni prvak
Tekmovanja v gorskem teku so sicer že nekoliko odmaknjena, vendar
je prav, da poročamo še o rezultatih
zaključka tekaške sezone za Kamniški pokal, v sklopu katerega je
bila tekma na Sv. Miklavža pri
Snoviku. Bojan Galin je po terapiji
in posvetu z maserko kljub vsemu
nastopil še na tej tekmi in osvojil
prvo mesto ter na ta način postal
kamniški pokalni prvak v kategoriji
veterani B (nad 60 let). V to pokalno tekmovanje je štelo sedem tekem, od katerih je bil šestkrat na
najvišji stopnički, v teku na Grinta-

Prstomet
Prstometalci se v okviru svoje sekcije DU Komenda sestajajo in mečejo
svoje raznobarvne ploščke vsak torek popoldne na Koželjevi domačiji.
Družijo se že peto leto. Želijo pa si, da bi se jim še kdo pridružil ali
pridružila. Več jih bo, bolj tekmovalno in prijateljsko bo .
V torek, 29. januarja 2019, so člani DU sekcija Prstomet končali prvenstvo Društva upokojencev Komenda. Tekmovalo je 8 članov. Prvi
trije so dobili medalje; zmagovalec Drago Car pa prehodni pokal; 2. je
bil Drago Žunič, 3. pa Tone Špehonja. Priznanja je podelil vodja sekcije
Filip Železnik, ob nazdravljanju pa so »ugotovili«, da je CAR med njimi
Drago Car.
Katja Tabernik
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vec pa je osvojil srebrno kolajno.
Uspešna sezona Bojana Galina se je tako končala nad pričakovanji.
Časa za počitek skoraj ni bilo, ker se je že v novembru začela tako
imenovana »Kamniška zimska liga«. To je sklop tekem ob vikendih na
Sv. Primož nad Kamnikom ter »Kranjska zimska liga« na Kališče, Jošt,
Krvavec, Mohor ter krožna proga okrog Brda pri Kranju. Oba sklopa
tekmovanj se bosta zaključila konec februarja.
Naporni treningi in tekmovanja seveda puščajo tudi negativne posledice oziroma poškodbe. Bojan Galin je imel kar nekaj problemov s
hrbtenico in koleni. Pri zdravljenju so mu pomagale maserka in bivša
vrhunska kolesarka Vida Uršič, biatlonka Teja Gregorin ter bioterapevtka Alenka Ajnik. Vsem trem se iz srca zahvaljuje, ker brez njihove
pomoči ne bi uspel sanirati poškodb ter nastopati na tekmovanjih in
osvajati odličja.
Peter Pibernik

ZANIMIVOSTI
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ČEBELA IN OSAT
Februar 2019

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2019 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude na GSM 031 638
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net
dajejo lahko vsi občani, naslove in imen predlagateljev na željo ne
objavimo.
ČEBELA - In 8. februarja letos se je potem zgodilo. Najbrž
je izraz trmasti preoster. Lepše
se sliši - vztrajni in z veliko
volje so organizatorji Smučarskega kluba Komenda v Brsnini v Kranjski gori doživeli želeno Stotko v veleslalomu. Sto
tekmovalk in tekmovalcev je
bil njihov vztrajni in delovni
cilj. Tokrat jih je bilo na startu
109. In ker nasledniki Smučarskega društva Planjava iz leta
1956 niste KAR TAKO, iskrena želja predsednik Aleš in
podpredsednik Robi, naj vas
še naprej povezuje in spodbuja
ČEBELA.
OSAT - A ste vi od Aplence?
me je nagovoril domačin on- ČEBELA za februar 2019
kraj novega gasilskega doma
v Mostah. Poglejte še tam pri Mlekarni. Danes je sploh kaj videti.
Morda so tudi oblačila iz zabojnika, ki jih je večkrat precej
izvlečenih naokrog. No, oblačil
tisti dan ni bilo. Bilo pa je vse
drugo...
Sicer pa se že nekaj časa
sprašujem, komu pri vseh teh
odpadkih ekološko nasploh raste večji OSAT.
OSAT za februar 2019
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.

Aplenca se smeje
V kuhinji
Hči za štedilnikom sprašuje: »Oči, oči, ti kaj veš,
kje je reč za lupljenje krompirja?«
Oče med zehanjem s kavča:
»V trgovino je šla!«
***
Prvi prepir po poroki
Žena vsa razburjena med prepirom:
»Bolje bi bilo, da bi se poročila s hudičem!«
Mož povsem hladno:
»Poroka z bratom ni dovoljena!«
***
Na razgovoru za službo
Direktor vpraša prikupno kandidatko:
»Govorite angleško?«
»Da, seveda, yes I she!«
»Ja??? Povejte 663 629 po angleško, prosim!«
»Sex, sex! Fri sex tu najt!«
»Ok, sprejeti ste!«
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NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK
dogajanj marca 2019
DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMENDA
Občni ZBOR društva upokojencev bo v Osnovni šoli v Komenda 9.
marca 2019 ob 16. uri. Vabljeni vsi člani. Pridružite se nam lahko tudi
nečlani in člani, ki se želite vključiti v naše mnoge aktivnosti. Po kratkem kulturnem programu bomo pregledali delo društva v letu 2018 in
predstavili program za leto 2019.
Avtobusni izleti - Kopalni izlet bo 14. marca 2019. Ogledali si bomo
mesto Brežice in toplice PARADIZO-DOBOVA. Odhod avtobusa iz
Komende ob 7. uri. Informacije in prijave dobite pri poverjenikih po
vaseh in pri vodji izleta Mariji Špehonja, tel.: 031 405 303.
Sprejemamo prijave za 7 dnevne počitnice na morju. Letovali bomo v
Zadru, v hotelu DONAT od 27. avgusta do 3. septembra 2019. Informacije in prijave sprejemajo poverjeniki po vaseh in vodja sekcije Marija
Špehonja tel.: 031 405 303.
Pohodniška skupina - 2. marca 2019 bomo šli iz Suhadol do Blaža na
Dobeno. Ker je pustni čas, so zaželene tudi maske. Odhod ob 8.30 iz
Suhadol. Informacije Janko Burnik 031 635 811.
16. marec 2019 – Pohod Planinski dom Komenda - Štefanja Gora.
Odhod ob 8.30.
Balinarska sekcija - Balinarji bodo začeli s treningi takoj, ko bo balinišče suho in pripravljeno za igro.
Pikado - Treningi so ob torkih in četrtkih po 18. uri v prostorih Teniškega društva na Gmajnici. Informacije pri vodji sekcije, novi vodja sekcije je Drago Košir 041 502 116.
Tenis - Nova sekcija pri DU Komenda. Pridružite se nam na igrišču na
Gmajnici. Informacije pri vodji Dragu Kolarju; tel.: 041-502 116.
Šola zdravega življenja - Vodja vadbe Pavla Košir (051 233 305) vabi
na prostor pri Lovskem domu na Križu vsak ponedeljek in četrtek od
7.30 – 8. ure.
Jutranja vadba je tudi v Nasovčah od ponedeljka do petka ob 7. uri.
Vodi jo Mihaela Maleš. Vadba se je začela tudi ob sredah zvečer v
Osnovni šoli Moste od 19.00 – 20. ure.
Smučanje in plavanje treniramo individualno. Udeležili se bomo pokrajinskih prvenstev upokojencev.
Organizirano kolesarjenje se začne meseca maja.
Prstomet -Treningi so na Gori v prostorih TURISTIČNEGA DRUŠTVA
KOMENDA - Koželjeva domačija. Prostor je pokrit, zato so treningi v
vsakem vremenu. Vsako leto se igralci udeležijo prvenstva PZDU Gorenjske, sekcija Društva upokojencev pa ima tudi društveno prvenstvo
Komende. Ker je to ena lažjih športnih zvrsti, vabimo čim več članov,
da se pridružijo prstometalcem. Več nas bo, boljši bomo. Vodja sekcije
je Filip Železnik, tel.: 031 398 658.
Šah - Vodja sekcije Jože Zidarič vabi ljubitelje šaha, da se pridružijo
vsak ponedeljek po 17. uri v prostorih društva na Glavarjevi 104. Vsak
prvi ponedeljek v mesecu je turnir v pospešenem šahu.
9. marca 2019 bo Finale slovenskega invalidskega prvenstva v šahu.
Informacije po tel.: 040 501 079.
Folklorna skupina DU Komenda bo nastopila na odprtju Spomladanskega Kmetijskega sejma v organizaciji Konjeniškega kluba na Hipodromu v Komendi. Vabljeni!
KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK
Torek, 5.3., ob 19. uri, v dvorani knjižnice v Kamniku
Enajsta šola o antiki: Mit o Amazonkah in njihove arheološke sledi –
konj, bojni voz in konjenik
Enajsto šolo oblikujeta ddr. Verena Perko in mag. Breda Podbrežnik
Vukmir
Sreda, 6.3., ob 18. uri, v dvorani knjižnice v Kamniku
Potopisno predavanje: Z avtodomom po Španiji
Predaval bo Brane Ternovšek
Sreda, 20.3., ob 18. uri, Knjižnici Komenda (jedilnica OŠ Komenda)
Potopisno predavanje: V svetu izginjajočih kultur
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Matjaž Corel, fotograf in svetovni popotnik, bo predstavil izumirajoče
plemenske skupnosti iz odročnih predelov Namibije, Botswane, Etiopije, Kenije, Sudana, Madagaskarja in Azije.
DRUŠTVO ZA MLADINSKO DEJAVNOST MRAVLJIŠČE
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda / 031 379 891 / mravljisce@gmail.
com / www.mravljisce.com
ČIRE ČARE za najmlajše – Vsako soboto, od 10.00 do 12.00, v
Mravljišču potekajo raznovrstne ustvarjalne delavnice za otroke od 4 do
10 let.
2. marec; MAŠKARIJADA, na tržnici Komenda, pustno rajanje za
otroke med 10. in 12. uro v sodelovanju z Občino Komenda in Turističnim društvom Komenda.
9. marec 2019 STEKLO in STEKLENI IZDELKI, kako ga pridobimo in kaj lahko počnemo z njim.
16. marec 2019 KUHAMO KOSILO, priprava zelenjavne juhe in
sladice.
23. marec 2019 ROŽICA ZA MAMICO, presenečenje za mamico.
30. marec 2019 MOJ MINI ZELENJAVNI VRT, počasi se prebuja
narava in z njo se prične delo po vrtovih. Tudi mi si bomo izdelali mini
gredice.
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 »PLES V
MASKAH«
Za nekaj časa pusti telefon in televizijo in se nam s svojimi prijatelji
pridruži na pustno zabavo v Mravljišču, kjer bomo cvrli miške, žejo gasili z brezalkoholnimi napitki in vrteli bomo velik izbor glasbe samo zate.
Pridruži se pustni zabavi 2. marca med 19. in 22. uro v Mravljišču.

Aplenca

Glasilo občine Komenda 2/2019

Bojan Brišnik S. P., Klanec pri Komendi 38,
1218 Komenda
Informacije 041 570 937
Odprto: od 7.30 do 22.00
Zaprto: nedelja in prazniki
(za skupine do 35 oseb po predhodnem
dogovoru odprto tudi ob nedeljah)
Gostilna Klanc je pravi naslov, ko vas zamika dobra hrana. Za najmlajše ob lepem vremenu imajo zunaj tudi igrala.
Gostilna je poznana po juhah, še posebno pa po ocvrtih piščancih,
pizzah, ocvrtih ali polnjenih lignjih, različnih zrezkih, postrvih po tržaško, solatah in drugih jedeh po naročilu.
Poznane so njihove sladice: kremne rezine, bananin desert, jogurtov
desert, domači piškoti, sadne kupe, palačinke. Naročite lahko tudi
torte.
SAMOPOSTREŽNE MALICE SO SEDAJJ OD 9. DO 16.
166. URE.
URE
Sprejemajo tudi rezervacije za zaključene družbe.
užbbe.
Nagrade
1. nagrada - ocvrti piščanec
2: nagrada - dve (2) kremni rezini
nii
3: nagrada - malica
Rešeno križanko (lahko napišete tudi
GESLA) pošljite
di samo REŠITEV
Š
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda (tudi po

mejlu: urednistvo.gok@komenda.si) DO VKLJUČNO 14. marca
2019.
Na kuverto ali po meilu napišite ime, priimek, naslov in Nagradna
križanka.
Ostala pravila Nagradne križanke v glasilu Aplenca so objavljena na
spletni strani Občine Komenda.
Ostala pravila Nagradne križanke v glasilu Aplenca so objavljena na
spletni strani Občine Komenda.
Seznam nagrajencev Nagradne križanke PLETENINE ŠPENKO v
Aplenci Glasilu občine Komenda, številka 1 - /2019:
1. nagrada - šal - ZVONKA VAJDIČ, Moste 40 I, 1218 Komenda
2. nagrada – šal - ŠTEFKA BOŽIČEK, Suhadole 38 M, 1218 Komenda
3. nagrada – šal - KATARINA ZARNIK, Moste 103, 1218 Komenda
Čestitamo! Nagrajenci lahko na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta nagrade uveljavljajo v trgovini Pletenine Špenko, Moste 95 a,
1218 Komenda. Telefon: 01 8341 523; GSM 051 304 660.
Upravljavec vaših osebnih podatkov je Občina Komenda, Zajčeva
cesta 23, 1218 Komenda. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu je Jerneja Merva, Dataoﬃcer d.o.o., varstvopodatkov@komenda.si Vaše osebne podatke obdelujemo zaradi izvedbe žrebanja ter izročitve nagrade. Obdelujemo zgolj vaše posredovane
kontakte.
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Z ARRIVO V LJUBLJANO IN NAZAJ

Ljubljana je postala bližja Komendi
V Poslovni coni Komenda, kjer je že 2500 zaposlenih, se je porodila pobuda o avtobusni progi do
Ljubljane. Ob podpori župana Komende in po pogovorih je pooblaščeno ministrstvo izbralo avtobusno podjetje. Tako je Občina Komenda dobila 20-kratno dnevno avtobusno povezavo z Ljubljano.
Najbrž ste že sami ugotovili, da je iz Komende, recimo od gasilskega
doma Komenda, do avtobusno-železniške postaje Ljubljana, 28
kilometrov. Če boste imeli srečo na poti iz Komende in potem od
Vodic po avtocesti na Celovško..., boste z osebnim avtom prispeli do
omenjene avtobusno-železniške postaje Ljubljana recimo v dobre
pol ure. Zakaj srečo? Ker se kaj hitro lahko zgodi, da boste na tej
relaciji na trenutke morali tudi počakati, ali čakati.
No, nam v ponedeljek, 18. februarja, na tej poti ni bilo treba čakati,
saj smo se iz Komende do cilja odpeljali z avtobusom. In to z avtobusom
Arriva po novi avtobusni progi Komenda-Ljubljana-Komenda. Udeležili smo se namreč predstavitve, na katero je povabil župan Stanislav
Poglajen, saj je bila Občina Komenda že pred časom podpornica pobude iz podjetij v Poslovni coni Komenda, da zaposleni v njej dobijo avtobusno povezavo do Ljubljane in iz Ljubljane do Poslovne cone, kjer
so zaposleni.
Novinarji smo izvedeli, da je ta avtobusna proga odprta že dober
mesec, da se vsak dan vozi že kakšnih petnajst šolarjev in da se že vozi
tudi nekaj zaposlenih iz Poslovne cone. Na pobudo župana pa so linijo
podaljšali še v Komendo. Na podlagi razpisa Ministrstva za promet pa
je bilo izbrano avtobusno podjetje Arriva iz Kranja.
Župan Občine Komenda Stanislav Poglajen in direktor Poslovne co-

ne Matic Romšak sta sredi ponedeljkovega dopoldneva pričakovala
najbrž večjo »udeležbo« in s tem tudi nekako bolj prepričljivo podporo
z uresničitvijo pobude od koder je prišla. Predstavniki podjetja Arriva
in ministrstva, ki so se pridružili vožnji pa so menili, da na začetku ne
gre takoj pričakovati »polno žog v nogometnih vratih«.
»Že jeseni, ko se bo število sedanjih 2500 zaposlenih v Poslovni
coni povečalo za kakšnih 400 in čez pet let, ko jih bo recimo 5000, in
bomo spoznali, da je z osebnim avtomobilom vendarle preveč potratno, zamudno, stresno, ... voziti se do »blagajne v trgovini« (beri do
službe in domov), bodo avtobusi Arrive s 55 sedeži in prek 20 stojišči
drugače obljudeni,« je po končani vožnji ob vrnitvi v Komendo komentiral predstavitev direktor Poslovne cone Matic Romšak. In tudi župan
Stanislav Poglajen je bil nekako pomirjen, ker Arriva in ministrstvo nista
neučakano in nestrpno gledala na sedanji začetek nove avtobusne proge.
Sam pa sem pomislil, da so upokojenci pomemben odstotek občanov
občine Komenda, ko sem se spomnil besed Milene iz Komende, ki se
je ta dan peljala v Ljubljano na zdravniški pregled. »Za nas, upokojence, je to res lepa in hvaležna pozornost od župana oziroma Občine
in vseh sodelujočih, da sedaj pridemo za 2 evra in 70 centov (2,70 €)
v pol ure iz Komende v Ljubljano.«
A. Žalar

AVTOBUSNI VOZNI RED: KOMENDA VAS-KOMENDA POSLOVNA CONA-VODICE-AC-LJUBLJANA
POSTAJE,
POSTAJALIŠČA
Komenda vas

SMER
Odhod

1
D*
6:10

2
D*
7:45

3
D*
10:10

4
D*
12:10

5
D*
14:10

6
D*
16:05

7
D*
17:50

8
D*
20:10

9
D*
22:10

Komenda Š
Moste GD
Moste Petrol

6:11
6:13
6:14

7:46
7:48
7:49

10:11
10:13
10:14

12:11
12:13
12:14

14:11
14:13
14:14

16:06
16:08
16:09

17:51
17:53
17:54

20:11
20:13
20:14

22:11
22:13
22:14

Komenda PC pod lipami

6:18

7:53

10:18

12:18

14:18

16:13

17:58

20:18

22:18

Komenda PC pod bori

6:19

7:54

10:19

12:19

14:19

16:14

17:59

20:19

22:19

Komenda PC pod gabri

6:21

7:56

10:21

12:21

14:21

16:16

18:01

20:21

22:21

Vodice/Lj.

6:27

8:02

10:27

12:27

14:27

16:22

18:07

20:27

22:27

Ljubljana Šentvid

6:38

8:13

10:38

12:38

14:38

16:33

18:18

20:38

22:38

Ljubljana Trata

6:40

8:15

10:40

12:40

14:40

16:35

18:20

20:40

22:40

Ljubljana Slov.avto

6:43

8:18

10:43

12:43

14:43

16:38

18:23

20:43

22:43

Ljubljana Kino Šiška

6:44

8:19

10:44

12:44

14:44

16:39

18:24

20:44

22:44

Ljubljana Tivoli

6:47

8:22

10:47

12:47

14:47

16:42

18:27

20:47

22:47

Ljubljana AP

6:50

8:25

10:50

12:50

14:50

16:45

18:30

20:50

22:50

Legenda režimov: D* - vozi ob delavnikih, razen sobote

Pomembna pridobitev
Pobudo iz podjetij in vodstva PCK je podprl komendski župan, Arrivo pa je izbralo ministrstvo.
Župan Stanislav Poglajen: »To je pomembna pridobitev za občane in
zaposlene, ki jo je omogočilo z razpisom Ministrstvo za infrastrukturo
in izbrano podjetje Arriva. Zaradi tako imenovanih rumenih pasov je
avtobus hitrejši od osebnih vozil. Pomembna pa sta tudi onesnaženje in
energetski prihranek, saj je za 50 potnikov danes znanih najmanj 30
osebnih vozil, ker pride na osebno vozilo 1,5 potnika. Zaradi voznega
reda se bodo tudi mladi lahko kasneje vračali ali odpravljali v Komendo
in Ljubljano. Morda bi bil tudi komendski sejem lahko kako vključen.
In tudi kakšna cesta bi bila ne nazadnje lahko zato kasneje potrebna
popravila.«
Direktor PCK Matic Romšak: »Pobudniki so bili v podjetjih PCK.
Mi smo jo posredovali, ministrstvo jo je podprlo. Občina z županom pa
se je zavzela zanjo. Prepričan sem, da ne moremo že čez noč beležiti
maksimalni rezultat. Čas bo vsekakor prinesel svoje in verjamem, da se

bo linija potrdila tudi zaradi vedno več zaposlenih v Poslovni coni.«
Vodji operative in marketinga Arrive Iztok Štrukelj in Monika
Bukovec: »Arriva ima 545 modernih avtobusov, 56 voznikov, 31 milijonov km relacij in 21 primestnih. Na Jesenicah imamo hibridni avtobus,
v Kopru pa električnega. Ob razpisu smo se prijavili za celo leto in
verjamemo, da se bo linija potrdila.«
Da je za vsako novost potreben določen čas, je posredno potrdil tudi
voznik avtobusa Hase Pehtič, ki vozi vsak dan enkrat 5 krat, naslednji
dan pa 6 krat. Že sedaj je petnajst dijakov, vse več tudi zaposlenih in
drugih potnikov.
Predstavniki ministrstva verjamejo, da bo proga postala rentabilna in
bosta številki 10 in 11 na ljubljanski avtobusni postaji za potnike z Arrivo vse bolj zanimivi za vožnjo proti Komendi; tako kot je na primer
bilo s številko 28 za Letališče.
A. Ž.

