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Praznični mesec
pomladi
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VSEM OBČANKAM IN OBČANOM
ŽELIM LEPE IN DOŽIVETE VELIKONOČNE PRAZNIKE TER OBILO MOČI,
VOLJE IN TRDNEGA ZAUPANJA ZA
VSE PRIHAJAJOČE DNI.

Kako lepi običaji, navade, pripovedi iz življenja in kraja so naša dediščina. Dediščina, ki nas spremlja iz pripovedi v pripoved, iz časa v čas,
iz starosti v mladost, iz resnice v posnemanje, iz posnemanja v misel, v
ohranjanje, v dogajanje, v današnjo resničnost in čas. Zato, da vemo,
kako je bilo, kako so na primer luč v vodo vrgli, kdaj se ptički ženijo in
zakaj, kako danes barčice spuščamo, kako z izvirnimi ladjicami oživljamo in posodabljamo včerajšnji čas.
In zato ne potrebujemo komercialnega valentinovega. Saj imamo
gregorčka, ki nam pomeni prvi pomladni dan, ženitev, mladost, veselje… Mi za to ne potrebujemo nobenega ključa za korenine, saj imamo
vodo, luč, dan; imamo spoštovanje do spomina in včerajšnjega časa.

MIHA NOVAK
NAČELNIK UPRAVNE
ENOTE KAMNIK
S SODELAVCI

Veselo velikonočno
praznovanje
veliko dobre volje
in moči za sodelovanje
želimo vsem občankam
in občanom
občine Komenda
Župan Tomaž Drolec
z Občinsko upravo in
Občinski svet občine Komenda

Največjo »barčico« je imelo turistično društvo
Na kriškem bajerju so tudi letos na gregorjevo barčice spuščali. 220
iz vrtca, pa še kakšnih sto drugih je zasvetilo in z lučkami okrasilo lesketajoči bajer. Menda se nas je zbralo blizu tisoč in med njimi najmanj
tretjina najmlajših. Turistično društvo s sodelovanjem ribičev, šole in
vrtca in s podporo Aluprojekta, Svečarstva Perne in firme Flok je poskrbelo, da smo na gregorjev večer pozdravili pomladno dolg dan in petje
siničk, kosov…, ki so predhodniki kukavice, in čez čas tudi šentjanževe
rože o kresu…

Najmlajši orffovci so zaigrali mamicam

Prišli so tudi varovanci INCE iz Most
In spet so se spomnili in pozdravili mamice najmlajši na šoli v Mostah
v organizaciji Rdečega križa. Tudi letošnja čestitka na predvečer pomladi je bila prisrčna in samo mamicam namenjena.
Pregnali smo zimo, ohranili običaj in nazdravili k zahvali mamicam.
Hvala vsem za lep začetek pomladi.
A. Žalar
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ŽUPANOVA BESEDA
Župan Tomaž Drolec

Recesija je lahko tudi
pozitivna
Trije predlogi Ministrstvu za okolje in prostor.

Poznane so zadnje čase izjave ekonomistov, da ima recesija tudi
pozitivne učinke. To ste ugotavljali tudi že sami ob ocenjevanju
vplivov na dogajanja v občini. Kaj ste imeli v mislih?
»Res, večkrat sem že rekel, da ima recesija tudi pozitivne učinke.
Predvsem se bomo morali vsi umiriti, resno premisliti odločitve, napake,
pretehtati usmeritve. Pa ne samo mi v občini. Tudi država s svojimi
vzvodi in ukrepanji bi morala težiti k temu.«
Že nekaj časa so v občini v zvezi z državnimi inštitucijami nekako
v ospredju trije problemi. Kaj bi po vaše morala država v zvezi z
njimi narediti v prid recesiji?
»Ministrstvo za okolje in prostor ter ministra Erjavca smo dejansko seznanili s tremi problemi, ki bi morali biti že zdavnaj rešeni. V
mislih imamo poslovno cono in vlaganja v infrastrukturo ob pametni
politiki države. Veliko moči, energije in časa potrošimo za pridobivanje soglasij na Ministrstvu za okolje in prostor in pri raznih soglasodajalcih, ki nam procese enormno podaljšujejo. S tem so nam
uničili dve do tri leta razcveta naše občine in s tem posredno tudi
države.«

Soglasje za II. fazo poslovne cone
»Pred petimi leti smo s spremembami prostorskega plana območje
obstoječe poslovne cone Komenda s površino dobrih 18 ha povečali za dodatnih okrog 73 hektarov. Povečanje cone je bilo načrtovano
na podlagi predhodnih prostorsko – ekonomskih študij. Ena od teh
(financirana v programu PHARE) je na primer pokazala, da je lokacija komendske poslovne cone s končno površino celo do 200 hektarov v slovenskem prostoru med tremi najbolj perspektivnimi conami.
Na osnovi prostorskega plana je bil pred dobrim letom sprejet lokacijski načrt za 2. fazo cone. Širitvi cone je že pri planskem dokumentu
nasprotoval Zavod RS za varstvo narave-Enota Kranj. Vendar je Vlada
RS presodila, da je širitev cone upravičena in julija 2004 sprejela
sklep o potrditvi prostorskega plana. V postopku izdelave lokacijskega načrta je realizaciji cone Zavod za varstvo narave spet nasprotoval,
čeprav je hkrati ugotovil, da v lokacijskem načrtu predvideni omilitveni
ukrepi zagotavljajo primerne pogoje za bližnje območje NATURE
2000.
Na zahtevo MOP je pred sprejemom lokacijskega načrta v postopku
»celovite presoje vplivov na okolje – CPVO« bilo izdelano in revidirano okoljsko poročilo, ki je bilo na Ministrstvu sprejeto s potrditvijo lokacijskega načrta. V potrditvi lokacijskega načrta so sicer
ugotovili, da je Zavod za varstvo narave v postopku podal pripombe,
vendar jih je izdelovalec okoljskega poročila argumentirano zavrnil.
Na osnovi lokacijskega načrta je v skladu z njim izdelana projektna
dokumentacija za gradnjo infrastrukture v 2. fazi cone. Projekti so bili
že pred slabim letom posredovani na MOP, ARSO, ki bi moral izdati
okoljevarstveno soglasje k projektom. Soglasje je namreč obvezna
priloga k vlogi za gradbeno dovoljenje. ARSO pa je spet zaradi nasprotovanja Zavoda za varstvo narave januarja letos izdajo soglasja zavrnil.
Na to odločbo smo se pritožili in pritožbeni organ je po našem mnenju
pravilno ugotovil, da je vzrok za izdajo negativne odločbe vračanje v
že zdavnaj pravnomočno končane postopke - v spremembe prostorske-

ga plana, ki ima potrditev Vlade RS in v lokacijski načrt s celovito
presojo vplivov na okolje, ki ima pozitivni sklep Ministrstva za okolje.
O izdaji soglasja s poudarkom na projektno dokumentacijo spet odloča
ARSO.«
In rezultat?
»Čakanje. Tako kot smo čakali v postopku sprejema lokacijskega
načrta (postopek za 1. fazo je bil končan prej kot v letu dni, za 2. fazo
je trajal skoraj trikrat dlje!), sedaj spet čakamo! Čakajo pa tudi že nestrpni investitorji objektov v tej coni, saj so zemljišča večinoma že
prodana. Samo primer: Eden od investitorjev nas je pred kratkim obvestil, da mora biti njegov objekt zgrajen do septembra letos, sicer bo
izgubil 200.000 EUR nepovratnih sredstev, ki jih namerava v tem primeru prenesti občino. Na koga pa naj jih v tem primeru prenesemo mi?
Na Zavod za varstvo narave? Na Ministrstvo za okolje in prostor? Čaka
slovenska gradbena operativa (samo infrastruktura bo stala predvidoma
20 milijonov evrov, da o objektih ne govorimo), za katero bo v današnjih recesijskih časih gradnja tako velike cone izziv s slovenskimi
razsežnostmi.«
Kaj predlagate?
»Na kratki rok je treba opozoriti ARSO, da z nerazumno dolgim
postopkom izdaje okoljevarstvenega soglasja (že skoraj leto dni!) ogroža finančno stabilnost naše občine, da ogroža poslovne subjekte, ki
imajo v naši coni namen širiti svojo dejavnost, da s tem ogroža delovna
mesta (trenutno v gradbeni operativi, kasneje tudi delovna mesta v coni
in da s takimi postopki ogroža ekonomsko konkurenčnost našega gospodarstva, s tem pa tudi države - in nenazadnje: ogrožajo tudi svoja
delovna mesta.
Srednjeročno pa je potrebno spremeniti zakonodajo, da soglasodajalec, ki je v predhodnih postopkih argumentirano zavrnjen, v nadaljnjih
postopkih ne more več sodelovati oziroma ne more več v neskončno
ponavljati že zavrnjenih pripomb.«
Na kaj ste še opozorili Ministrstvo za okolje in prostor in ministra
Erjavca?
»Žulijo nas tudi Natura 2000 in vodnogospodarska soglasja.
Predlagamo, da primerna strokovna ekipa oceni vrednost območja
»Zadnje struge«, če to območje res sodi v NATURO 2000 (sploh zaradi
obstoječega in predvidenega državnega plinovoda v njej, ki bo obstoječo
poseko po sredini območja močno povečal). Če se ugotovi, da to območje ne potrebuje take zaščite, je treba preučiti, da se izloči iz NATURE
2000, kar se ponekod v Evropi že dogaja.
V Sloveniji pa je potreben ponoven terenski pregled območij Nature
2000 in izvzeti območja, ki tega ne zaslužijo, dodati pa nova, ki prvotno
niso bila vključena.
Pri vodnogospodarskih soglasjih pa predlagamo, da je potrebno
čim prej dopolniti Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in morja. Predlagamo namreč, da ta
uredba ne bi veljala za posege na območjih, ki se urejajo z veljavnimi
prostorskimi akti, sprejetimi s pozitivnimi vodonogospodarskimi mnenji ARSO. V nasprotnem se lahko zgodi (ali pa se že dogaja), da bodo
neenakopravni investitorji od RS terjali odškodnine za vložena sredstva.«
Andrej Žalar
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Vedenjska problematika mladih

Smo pred odpiranjem tempirane bombe?
Prvi in najbolj poklicani so starši
Konec minulega in v začetku tega leta sta bila
sestanka na temo vedenjska problematika
mladih. Ne prvi, ne drugi sestanek ni bil zaradi
splošnega uresničevanja vzgojnega programa,
ampak zaradi dogajanj, ki so jim v občini priča
posamezne službe oziroma ustanove, ki so sestavni del današnjega vzgojno-izobraževalnega
procesa. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da
so se šola, center za socialno delo, v občini
Mladinski center Mravljišče, policija in nenazadnje občina s svojimi programi znašli v položaju iskanja odgovora, kaj in kako preseči in
poseči v razmere, ki smo jim na nek način priča
v vsakdanjem vsakdanu.
Pravzaprav se stvari, ki kažejo na problematično vedenjsko problematiko, dogajajo predvsem v tako imenovanih večernih ali pozno večernih urah. Rezultati dogajanj se pokažejo ob
svitu s prevrnjenimi cvetličnjaki, zabojniki, najrazličnejšimi izgrednimi slikami oziroma posledicami; tudi s pribori najtežje zasvojenosti.
Vprašanje, kje in kako začeti, je bilo namenjeno vsem. Odgovori in mnenja pa enotni, kar
zadeva osnovni pristop. Prvi in prvi so starši,

kljub času, v katerem in s katerim tako ali drugače živimo in moramo živeti. Vendar pa se
težave potencialno stopnjujejo tam, kjer starši
na roditeljskem sestanku, pred policistom, pred
socialno delavko, pred vodjo mladinskega
centra nemočno ugotovijo: Nisem mu več kos.
Kdo je potem tisti, ki je na vrsti v takšnih
primerih? Šola, mladinski klub, Center za socialno delo, policija? Vsi! je odgovor. Policija
pa je nedvomno tista, ki bo slej ko prej na vrsti,
kot zadnji, vendar izključno in samo tako
imenovani represivni organ.
Eno pa je pomembno in najbolj res. Najbolj
pomembna in prva je vzgoja, preventivna
vzgoja. Tu pa so starši tisti, ki morajo začeti in
tudi odigravati glavno vlogo. Da pa bodo temu
kos, so pomembni izobraževalni – recimo roditeljski sestanki, posveti, pogovori in ne nazadnje resno zastavljanje vprašanj: »Ali je moj,
moja res ob desetih zvečer v Mladinskem centru? Zaupanje, da moj ni takšen, problematičen,
ni neomejeno kredibilno z bianko menico.
Verjeti je treba nenazadnje vprašanju, pa čeprav gre za lastnega otroka, kaj pa če gre morda

Letošnje financiranje
programov športa
V nedavno
Olaf Grbec (prvi z desne) je na sprejetem
posvetu predstavil nekatere ugo- občinskem
tovitve analize in značilnosti leto- proračunu
občine Košnjega razpisa.
menda za
leto 2009 je za financiranje programov športa
letos v občini 63.300 evrov. Javni razpis je bil
objavljen v februarski številki Aplence, zaključen pa 19. marca.
Posvet o tem, kako se prijaviti na razpis, je
bil v občini v začetku marca (4. marca), na
njem pa je Olaf Grbec, strokovni sodelavec
občine, odgovoren za spremljanje izvajanja
letnega programa športa, predstavil nekatere
novosti glede prijav in izvajanja programov.
Olaf Grbec je poudaril, da je analiza izvajanja letnega programa športa v občini Komenda
za leto 2008 pokazala, da se je v občini z različni športnimi programi ukvarjalo več kot 15
odstotkov vseh občanov, za vsakega aktivnega
športnega udeleženca pa je občina prispevala
69 evrov. Pokazala je tudi, da je občina lani
sofinancirala kar precej programov, ki pa dejansko sploh niso bili izvajani. To bodo v prihodnje skrbno preverjali in odpravili.
Za športne programe otrok in mladine so lani
namenili prek 81 odstotkov vsega denarja, realiziranih pa je bilo le 68 odstotkov teh programov, ker ni bilo pričakovanih ur vadbe. Po
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drugi strani pa so športni programi odraslih
presegli pričakovanja. S komaj 3,21 odstotnim
deležem v vseh porabljenih sredstvih proračuna iz javnega razpisa so vse rekreacijske skupine dosegle kar 13,32 odstotka udeležbe pri
vadbi, po opravljenih urah pa celo prek 16 odstotkov. To pomeni, da se občanke in občani
zavedajo koristi redne športne vadbe. Pomembna je tudi ugotovitev na podlagi analize
lanskega programa, da je bilo za delovanje
društev lani odločno premalo denarja, kar se je
odražalo v nizki vrednosti točke. Med izvajalci,
ki niso upravičili zaupanja oziroma niso učinkovito izpolnili programov, izstopajo Konjeniški klub Komenda, Športno društvo Suhadole,
Planinsko društvo, zaradi nizkega števila ur pa
še Šahovski klub in Košarkarski klub.
Olaf Grbec je zato napovedal, da občina
lahko izloči tiste izvajalce iz razpisa, ki niso
izpolnili v celoti pogodbenih obveznosti. Vsekakor pa bo v prihodnje potrebno redno posredovanje poročil o opravljenih programih. Prevladalo bo slej ko prej tudi stališče, da se tistim
izvajalcem, ki ne bo oddali poročila, zadrži izplačilo pogodbenega zneska.
O rezultatih razpisa bodo izvajalci programa
obveščeni najkasneje v enem mesecu po odpiranju vlog. Sredstva pa bodo morali porabiti
do konca leta.
A. Žalar

samo za izgovor (laž) namenjen meni?
Vodja mladinskega centra ima kar nekaj takšnih izkušenj (primerov). Vprašati se morajo
tudi drugi in primerjati izkušnje, ki jih imajo
drugi, drugje,… v Cerkljah, Domžalah... O
tem bo šola recimo pripravila pogovor s starši.
Poostren nadzor policije je pomemben, vendar
ne rešuje preventivno. Preventiva tudi ni, ko
Mravljišče po treh izgredih izreče oceno: Nezaželen pri nas.
In spet smo skupaj z oceno. Starši prvi, najprej in najbolj odgovorni in dolžni.
Zgodba v občini ta trenutek s tema dvema
sestankoma ni končana. Je šele začetek ob
ugotovitvi, da je vsaka investicija v družbeni
štandard v občini (šport, kultura, tudi komunalna infrastruktura…), naložba v razreševanje
vedenjske problematike tega ali onega mladega
občana ali obiskovalca občine. O tem si torej
nikjer, tudi v Aplenci, ne smemo zatiskati oči
pred tempirano vedenjsko bombo. Takšno je
bilo tudi skupno mnenje in ocena obeh sestankov pred nadaljevanji.
– A. Žalar

Obvestilo občanom
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
je v petek, 20. marca 2009, objavil razpis
za kreditiranje okoljskih naložb občanov
(Uradni list Republike Slovenije, št.
21/09).
Za naložbe v učinkovito rabo energije,
obnovljive vire energije in druge okoljske
naložbe, kot je priključitev na javno kanalizacijo, bo na voljo 12 milijonov evrov,
poziv pa bo odprt do porabe sredstev oziroma do 29. januarja 2010. Najnižji posamezni znesek kredita znaša 2000 EUR, na
spletni strani pa je omogočen tudi informativni izračun anuitete.
Dokumentacijo za prijavo na razpis lahko dobite:
• http://www.ekosklad.si/html/razpisi/
main.html
• na elektronskem naslovu:
ekosklad@ekosklad.si
• na telefonski številki tajništva Sklada:
01/241 48 20
Dodatne informacije:
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana
telefon : 01/241 48 20, 01/241 48 22
telefaks: 01/241 48 60
elektronska pošta: ekosklad@ekosklad.si
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Srce Slovenije
na turističnem
sejmu
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je
bil konec januarja osrednji slovenski turistični
sejem Turizem in prosti čas. V sklopu Jantarjeve poti so se predstavljale tudi občine, ki se
združujejo pod blagovno znamko Srce Slovenije.
Pod to blagovno znamko pa so bile predstavljene na sejmu tudi turistične značilnosti
in posebnosti iz Komende in okoliških občin.

Čistilna akcija
V soboto, 18. aprila, ste lepo povabljeni na
tradicionalno čistilno akcijo v občini Komenda. Dobimo se pred športno dvorano v
Komendi. Akcijo bomo sklenili ob 13. uri z
malico pred športno dvorano v Komendi.
Vabi Turistično društvo Komenda

Komenda na
Kilimandjaru
Februarja je na Kilimandjaru (5895 metrov)
zaplapola zastava občine Komenda. Na vrh sta
jo prinesla Zoran Sodnik in Štefan Kern iz
Planinskega društva Komenda.
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Svet Doma starejših občanov Kamnik

Aprila o novem direktorju
V petek, 27. februarja 2009, je svet Doma starejših občanov Kamnik (DSO Kamnik) obravnaval
in sprejel letno poročilo za leto 2008 ter finančni
načrt in program dela DSO Kamnik za letos.
Obravnavali so tudi redno delovno uspešnost
direktorice DSO Kamnik in sprejeli sklep o razpisu delovnega mesta direktorja DSO Kamnik.
Dom starejših občanov Kamnik, v katerem
je prostora za 223 stanovalcev, daje varstvo
starejšim občanom iz občin Kamnik in Komenda. Konec leta 2008 je bilo v Domu 165
stanovalcev iz kamniške, 11 stanovalcev iz
komendske, ostali pa iz 21 drugih slovenskih
občin. Stanovalci iz drugih občin imajo svojce,
ki prebivajo v kamniški ali komendski občini.
Čakanje na varstvo v domu traja od pol leta do
dveh let. Konec minulega leta jih je čakalo na
sprejem prek 500; iz občine Kamnik 177 in iz
občine Komenda 5 prosilcev. V zadnjih desetih
letih je dom vsako leto sprejel od 34 do 76
stanovalcev, lani 55, od tega je bilo 7 sprejemov le začasnih med dopusti.
Poleg domske oskrbe ima DSO Kamnik v
programu dostavo kosil, pranje, kopanje, šivanje
perila, gostinske usluge in pedikuro. Za občane v
domski dvorani organizirajo tudi strokovna predavanja in družabna srečanja. V program dnevnega varstva je bilo vključenih 14 občanov.
Sicer pa je za stanovalce lani skrbelo poprečno 109 delavcev, v programu javnih del pa
je bilo zaposlenih poprečno 7,5 brezposelnih.

V okviru projekta Usposabljanje na delovnem
mestu so se v letu 2008 usposabljale 4 osebe.
Storilci prekrškov namesto plačila globe ali
prestajanja zaporne kazni lahko v DSO Kamnik
opravljajo splošno koristno delo. Lani je ena
oseba opravila skupaj 96 ur, med letom pa je
sodelovalo tudi skoraj 40 prostovoljcev.
V okviru medgeneracijskega sodelovanja so
lani dom obiskale 4 skupine predšolskih otrok
in več pevsko-recitatorskih skupin iz osnovnih
šol ob raznih praznikih.
Ob naštetih dejavnostih in delu so člani
sveta ocenili lansko delo direktorice Marije
Rems za odlično. Največ je bilo narejenega na
prenovi poplavljenih prostorov (poplava v letu
2007) in na plačnem sistemu.
Dosedanji direktorici poteče mandat konec
junija 2009, zato bo v Uradnem listu Republike
Slovenije do konca marca 2009 objavljen razpis za direktorja DSO Kamnik. Pogoji za zasedbo delovnega mesta so opredeljeni v 56. in
57. členu Zakona o socialnem varstvu (ZSU
Ur. list RS št. 3/07). Kandidati se bodo morali
prijaviti na razpis v 8 dnevih od objave razpisa.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev bodo
morali poslati po pošti na svet doma. Prepozno
poslane ali nepopolno izpolnjene vloge ne bodo obravnavane. Svet DSO Kamnik bo o novem direktorju odločal predvidoma aprila.
Janez Rifel, predsednik sveta
DSO Kamnik

Posvet o virih financiranja
Center za razvoj Litija je organiziral 5.3. posvet
o virih financiranja za nekmetijske dejavnosti
na podeželju. Udeleženci dogodka so pridobili informacije o razpisih za razvoj mikropodjetij na podeželju in diverzifikacijo v
nekmetijske dejavnosti, ki jih podpira 3. os
Programa razvoja podeželja. Na srečanju sta
bila prisotna tudi Benedikt Jeranko ter Hermina
Oberstar z Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja. Udeleženci so na podlagi
svojih izkušenj predlagali spremembe razpisnih postopkov in tako posredno vplivali na
oblikovanje politike koriščenja EU sredstev v
prihodnje. Na posvetu je bilo predstavljeno
tudi delovanje LAS Srce Slovenije.
Suzana Medved

Vesele velikonočne
praznike,
obilo zdravja in moči
za sodelovanje.
Občinski odbor SLS

Evropski projekti – izziv
za mlade
V sredo, 4. marca 2009, je potekalo v Spodnjem
Hotiču spoznavno srečanje mladih, ki jih zanima področje pridobivanja sredstev iz mednarodnih razpisov. Mladi so se med seboj spoznali,
si izmenjali mnenja ter spoznali izkušnje Centra
za razvoj Litija pri pridobivanju evropskih sredstev iz različnih mednarodnih programov.

Verjamemo, da je tovrstno področje vključevanja v mednarodne mreže aktualne za mnoge
mlade, zato vabimo k sodelovanju tudi vse
tiste, ki ste zamudili uvodno srečanje. Obrnite se na Center za razvoj Litija, kjer vam
bomo z veseljem predstavili možnosti pridobivanja izkušenj in referenc pri prijavljanju
in izvajanju evropskih projektov.
Jelka Babič

Napovedujemo
Predstavitev Srca Slovenije v Arboretumu
V času prvomajskih praznikov se bo v Arboretumu Volčji potok odvijal eden izmed najpomembnejših sejmov v Sloveniji - Razstava cvetočih tulipanov in pomladnega cvetja. Tokrat se bo
na omenjenem sejmu predstavljalo tudi Srce Slovenije. Vsi zainteresirani vabljeni k sodelovanju.
Srečanje lastnikov in upravljavcev točk dediščine
Predvidoma 30. marca bomo v Dolskem organizirali srečanje lastnikov in upravljalcev
točk dediščine, ki sodelujejo pri projektu Trkamo na vrata dediščine. Namen srečanja bo
opredelitev nadaljnjih potreb in možnosti za
projektno nadgradnjo turističnega produkta
Trkamo na vrata dediščine.
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Medgeneracijska skupina Zarja

Na sliki od leve proti desni: Francka, Marinka,
Helena, Mari, Štefka, Meta (voditeljica), Kati
in Ana (voditeljica)
Voditeljice medgeneracijskih skupin smo v
zaključni fazi izobraževanja pod mentorstvom
prof. dr. Jožeta Ramovša začele z ustanavljanjem novih medgeneracijskih skupin. Usposabljanje poteka že drugo leto. V prvem smo se
na triurnih srečanjih (enkrat mesečno) seznanile z osnovami medgeneracijskega družabništva, zdaj pa je v ospredju ustanavljanje skupin
s poudarkom na metodiki dela in vodenja skupine.
Pri ustanavljanju nove medgeneracijske
skupine sva s sovoditeljico Ano Remše imeli
kar nekaj težav, vendar sva jih skupaj uspešno
rešili. V naši občini se, tako kot povsod po
svetu, število starejših povečuje. Marsikdo se
zategadelj sprašuje, kako tretje življenjsko obdobje preživeti čim bolj kakovostno in aktivno.
Tisti, ki so skozi vse življenje zelo aktivni, samostojni in samozavestni, si lažje najdejo tako
družbo kot dejavnost, ki jih razveseljuje in
bogati. Toda nismo vsi taki. Mnogi potrebujejo
pomoč, spodbudo ali povabilo, šele potem se
odločijo za sodelovanje v neki skupini ali pa
tudi ne. Morda je medgeneracijska skupina za
marsikoga priložnost, da tretje življenjsko obdobje preživi bolj polno in zadovoljno. Veste,
tudi starost je lahko lepa, a za to je treba tudi
kaj storiti.
Medgeneracijska skupina Zarja ima osem
članic. Lahko bi rekli, da gre za medgeneracijsko druženje v pravem pomenu besede, saj ima
naša Ana, študentka sociologije, šele 26 let,
najstarejša članica pa 81 let. Ugotavljamo, kako ustvarjalno in pozitivno je druženje generacij, od mlajših članic sprejemamo pozitivno
energijo, od starejših pa se učimo življenjskih
izkušenj in modrosti, ki so si jih nabrale in jih
lahko delijo z nami.
Na naših srečanjih, ki potekajo enkrat tedensko po dve uri, si vedno izberemo določeno
temo, o kateri se pogovarjamo, učimo in izmenjavamo izkušnje, sledijo vaje za raztezanje
telesa, nadaljujemo z novimi predlogi in idejami, ki jih lahko predlaga katerakoli od članic
skupine. Poslovimo se ob klepetu in nasmehu
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do naslednjega srečanja.
Dobro se je pogovarjati o aktualnih temah in
naše tretje srečanje je sovpadalo z 8. marcem,
praznikom žensk. Glavno temo in pogovor
smo posvetile ženski enakopravnosti v naši
družbi sedaj in v preteklih desetletjih in stoletjih.
Ali vemo, kaj je pravzaprav praznik Dan
žena?
Dan žena je mednarodni praznik žensk, ki
ga praznujemo 8. marca. Je dan praznovanja
ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk. Pobudo za praznovanje je dala nemška feministka in socialistka
Clara Zetkin, rojena leta 1857. Za enakopravnost žensk se je začela bojevati leta 1889,
medtem ko je pobudo za dan, posvečen vsem
ženskam, dala na Drugi mednarodni konferenci socialističnih žensk leta 1910. Prvič so ga
praznovali leta 1911 v Avstraliji, Nemčiji,
Švici in na Danskem. Mednarodni dan žensk
praznujemo od leta 1917. Praznik je posvečen
tudi spominu na požar v tovarni Triangle v
New Yorku, kjer je leta 1911 izgubilo življenje
prek 140 žensk.
Tudi v Sloveniji je potekal boj za enakopravnost žensk že leta 1897 je začel izhajati
ženski časopis Slovenka, medtem ko je bilo
prvo slovensko društvo ustanovljeno leto kasneje. Pomembna je letnica 1906, ko je Marija
Urbas, kot prva Slovenka doktorirala iz filozofije na grški univerzi. Ženske so se močno približale enakopravnosti, ko je bila leta 1945
uzakonjena splošna volilna pravica. Leta 1974
je bilo v ustavo SFRJ zapisano določilo, da
vsaka ženska svobodno odloča o rojstvu otrok,
tri leta kasneje pa je bila uzakonjena pravica
vsake ženske do umetne prekinitve nosečnosti
tudi iz drugih in ne le iz zdravstvenih razlogov.
Leta 1989 je začel delovati prvi telefon za klic
v sili, za pomoč ženskam in otrokom, ki so
postali žrtve nasilja.
Kot številni drugi prazniki je tudi Dan žena
podvržen komercializaciji. Ta dan naj bi ženske
namreč praznovale svoje pridobljene pravice
in dosežke, a na žalost se dandanes daje večji
poudarek darilom, ki jih morajo moški podariti
svojim ženskam.
Po ugotovitvah Urada za enake možnosti pa
so ženske še vedno v slabšem položaju tako na
trgu delovne sile, kjer v večini zasedajo nižja
in slabše plačana delovna mesta, kot tudi v
politiki, kjer je njihova zastopanost v naši državi nižja od svetovnega povprečja.
Vendar bi še danes marsikatera ženska lahko
rekla:
Res krasno… zdaj vem, kdo je krivec: Clara
Zetkin!
Poleg vseh gospodinjskih delih, ki jih moramo opravljati po nekem nenapisanem zakonu
iz preteklosti, mora ženska, da je enakopravna,

še 8 ur »šihta« narediti…… Figo pa taka enakopravnost!!!
Meta Peterlin

MEDGENERACIJSKO
DRUŠTVO ZA
KAKOVOSTNO
STAROST
KOMENDA
Glavarjeva 104, Komenda
VAB I
v četrtek, 2. aprila 2009, ob 19. uri,
v sejni sobi, na Glavarjevi 104,
v Komendi,

NA LETNO SKUPŠČINO
DRUŠTVA, V OKVIRU
KATERE BO OKROGLA
MIZA
SOCIALNA OSKRBA NA DOMU
(POMOČ NA DOMU)

Skušali bomo odgovoriti na naslednji dve
vprašanji:
Ali si dovolim, da mi pomagajo, ko ne
morem več sama, sam?
Kakšne spremembe bo prinesel zakon o
dolgotrajni oskrbi?
Gostje okrogle mize bodo:
- predstavnik Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve;
- Davorin Dominkuš, direktor direktorata
za socialne zadeve;
- predstavnica primera dobre prakse socialno varstvene storitve pomoči na domu, iz
občine Domžale,
- predstavnik Inštituta Antona Trstenjaka za
gerontologijo in medgeneracijsko sožitje,
prof. dr. Jože Ramovš;
- predstavnica uporabnikov pomoči na domu in
- izvajalka socialne oskrbe na domu.
Toplo vabljeni!

Aplenca

KULTURA

Glasilo občine Komenda 3/2009

Ko kvaliteta navdušuje
Že v preteklem letu, točneje 11. novembra, je
MePZ Društva upokojencev Komenda v Domu
starejših občanov v Kamniku pripravil stanovalcem prijetno dopoldansko razvedrilo, ko
jim je s svojim pevskim nastopom polepšal
dan in skrajšal ure; jim obudil spomine na čase,
ki so jih preživljali še izven te ustanove. Hvale
vredno je prizadevanje vodstva Doma, ki svojim varovancem pripravlja tudi kulturne popestritve vsakdana.
Kot vedno, so tudi to pot naše pevke in
pevci pod vodstvom Ignaca Gorjanca zapeli
ubrano in občuteno in dokazali, da so njihovi
nastopi vedno doživetje posebne vrste. Morda
so se še posebej potrudili, ker so vedeli, da je
med poslušalci tudi znani skladatelj in dolgoletni pevovodja kamniške Solidarnosti, priljubljeni pevski pedagog in zborovodja neštetih
generacij kamniških mladih pevcev na šoli,
kjer je poučeval, Viktor Mihelčič, sedaj častni
občan Občine Kamnik. Tako je naneslo, da sta
se srečala priznani skladatelj in zborovodja
»upokojencev«, za katere je imel Viktor Mihelčič same pohvalne besede in je bil navdušen
nad zvočnostjo zbora, predvsem pa nad glasovnimi zmožnostmi, ki jih pri pevcih v teh
letih lahko razvija in neguje samo človek, ki je
vešč svojemu delu z zborom. Beseda je dala
besedo, Mihelčič pa je kljub svojim petindevetdesetim letom obljubil, da bo posebej za ta
zbor pripravil vsaj tri priredbe znanih napevov.

Vsi poznamo njegovo, morda najbolj znano
pesem Domovina naša je svobodna, ki je
zmagala na natečaju Glavnega štaba slovenskih
partizanov leta 1945, podpisan pa je tudi pod
nešteto drugih pesmi iz tega obdobja. Tudi po
končani vojni ni zanemaril svojega talenta in
znanja.
Nedavno tega pa je prišlo njegovo prijazno
povabilo, da vabi predstavnike zbora, predvsem pa zborovodjo na srečanje, kjer jim bo
predal obljubljene napeve.
Oba glasbenika sta bila kmalu v svojem
elementu. Preigrala sta tri izročene priredbe,
rekla marsikakšno o zborovskem delu in se
vedno vračala na priredbe že prej prirejenih,
skoraj ponarodelih pesmi.
Tako je naš zbor bogatejši za izredno darilo
priznanega umetnika. Naš zborovodja ocenjuje
te priredbe za tako kvalitetne, da bi morda
lahko zapisali, da presegajo raven priredb in bi
jih skoraj lahko šteli kot samostojne, izvirne
umetnine. Čuti se skladateljev izredni umetniški talent, ki je slišen predvsem v zahtevnih
glasbeno–pevskih prvinah, ki so mu kos lahko
le dobro uvežbani zbori. Nedvomno je skladatelj prav take kvalitete slišal ob prepevanju
našega zbora.
Prva priredba je priredba belokranjske narodne pesmi Za vasjo je čredo pasla, ki jo bolj
poznamo kot partizansko pesem. Še vedno humorno razpoloženi skladatelj pove, da je naro-

dno pesem prvi priredil njegov oče Alojzij Mihelčič (tudi priznan skladatelj), v času NOB pa
so jo »popartizanili«; na srečo samo besedilo.
Osnovni napev za Slomškovo pesem Glejte,
že sonce zahaja izvira pravzaprav iz Tirolske,
je pa med našimi ljudmi že skoraj ponarodela.
Nova priredba ji bo dala nov zalet in priljubljenost.
Alojzij Mihelčič je že leta 1906 uglasbil pesem Zveste ljubezni, sto dve leti pozneje pa ji
je njegov nečak dodal večjo zahtevnost in nove
glasovne variante, ki bodo nekoliko trši oreh
tudi za izkušene pevce.
Pevovodja in člani zbora bodo s temi novimi
priredbami imeli obilo dela, predvsem pa so
lahko veseli, da jim je skladatelj podaril delček
svojih, še vedno živih umetniških znanj in talenta. Redki so zbori, ki bi jim kak skladatelj
»podaril« svoje stvaritve. Upajo, da bo prva
izvedba novo prirejenih pesmi Viktorja Mihelčiča v sezoni 2009/10.
Tone Ogorevc

Druženja in predstavitve bogatih narodnih noš
Članice in člani Društva narodnih noš iz Komende, ki že vrsto let negujejo tradicijo druženja in predstavitve bogatih narodnih noš –
predvsem gorenjskih.
Po mnogih letih pod predsedstvom dr. Angele Žerovnik iščejo in tudi vedno najdejo primerne vsebine in načine, da bogato narodno
izročilo oblačilne kulture preteklosti posredujejo povsod tam, kjer jih povabijo, ali pa si sami
poiščejo primerne kraje in prireditve, kjer so
vedno dobrodošli in prisrčno sprejeti.
V petek, 13. februarja, se jih je več kot sedemdeset zbralo na občnem zboru v Planinskem domu, kjer so položili obračun dela za
preteklo leto in si zastavili cilje za letos.

Prek sedemdeset se jih je zbralo na občnem
zboru

Lani so se med drugim popeljali na izlet v
Savinjsko dolino, kjer so si ogledali znamenito
zbirko mašnih plaščev Radmirju, udeležili so
se Jurjevanja na ljubljanskem gradu, z navdušenjem so vedno sprejeti na farnem žegnanju v
Beljaku in na Dnevih narodnih noš v Kamniku,
poromali pa so na Svete Višarje, obiskali so
tudi Lipico; dobro sodelujejo tudi s Turističnim
društvom in Društvom upokojencev, kjer s
svojo navzočnostjo na raznih prireditvah popestrijo vesele trenutke in obujajo nostalgičen
spomin na čase, ko so narodne noše bile še del
prazničnega življenja ljudi. Dobrodošli so tudi
kot gostje na vsakoletnih kmetijskih sejmih, ki
jih prireja Konjeniški klub Komenda in pri sodelovanju z UPPG. Tudi piknik pri planinskem
domu je vedno dobro obiskan.
Med največje uspehe preteklega leta pa sodi
vsekakor ustanovitev otroške folklorne skupine, ki ponosno nosi ime Avrikelj. Ustanovitelj
in vodja skupine je Marjan Rozman, ki mu je
uspelo zbuditi navdušenje za folkloro med rosno mladimi in tako zanesti misel o spoštovanju
narodnega blaga med mlade. Ob pomoči občine jim je uspelo nabaviti izvirno krojene kostume mladih plesalcev, s koreninami v začetku
dvajsetega stoletja, iz istega časa pa izvirajo
tudi njihovi plesi. Navdušili so povsod, kjer so

svoje mlade plesne korake predstavili širši publiki. Vodja skupine je predvsem pohvalil
starše sodelujočih, ki mlade spodbujajo in jim
dajejo čas za plesne vaje in sodelovanje na
prireditvah. Po drugi strani pa sta med še vedno
aktivnimi dve devetdesetletnic, dva člana pa
sta dopolnila osemdeset let.
Sprejeti program za letošnje leto zajema vse
prireditve, ki so že doslej predstavljale stalnico
njihovega dela, letos pa se nameravajo udeležiti tudi Srednjeevropskega katoliškega srečanja v Stični. Društvo bo tudi v bodoče vodila
dr. Angela Žerovnik. Navzoče je pozdravil tudi
predsednik TD Komenda Vid Koritnik. Po
končanem uradnem delu pa je dr. Marko Žerovnik še predstavil filmske dokumente o njihovem delu v preteklem letu.
Tone Ogorevc

Aconcaqua 2008
V knjižnici v Komendi bo v petek, 17.
aprila 2009, ob 19. uri zanimivo predavanje.
Naslov: ACONCAQUA 2008. Vzpon so
popisali mladi člani odprave Boštjan in Jana
Kokalj ter Peter Zarnik, objavili pa ga bomo
tudi v Aplenci v aprilski številki.
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Gradnja
Medgeneracijskega središča !

Omogočimo našim starejšim, da svojo starost preživijo v domačem
okolju.
Občinski svet je na zadnji seji, po vseh predhodnih postopkih, sprejel
sklep, da se nadaljujejo aktivnosti z gradnjo Medgeneracijskega središča; vključno z gradnjo potrebnega otroškega vrtca.
Glede na okoliščine je mogoča tako imenovana gradnja po fazah. Do
te odločitve pa smo se dokopali po daljšem usklajevanju in aktivnostih.
Bila so namreč razmišljanja tako na raznih odborih kot na strankarskih
sestankih, ali takšen objekt sploh potrebujemo.
Naj spomnim na gradnjo Športne dvorane. Koliko truda in vztrajnosti
je moral vložiti Roman Grošelj (pa še nekateri), da je izničil vsa velika
polena, ki so takrat letela od naših dveh občinskih svetnikov iz Kamnika,
da je nazadnje dosegel pogoje za začetek gradnje. Koliko volje je bilo
treba in kolikšno odgovornost za gradnjo je na primer prevzel naš župan
Tomaž Drolec ob podpisu pogodbe brez finančnega kritja z Graditeljem
iz Kamnika.
Danes smo vsi ponosni na dvorano, čeprav zaradi velikosti ne ustreza
vsem normativom. In prav zaradi tega, zaradi takšne zapuščine takratnih
svetnikov, danes plačujemo davek vsi občani, ko moramo dograditi
prizidek k športni dvorani. Vrednost teh del skupaj z opremo je 1 milijon
EUR.
In nauk? Združimo naša prizadevanja in pomagajmo našim starejšim,
in tudi tistim, ki boste nekoč starejši, da z gradnjo Medgeneracijskega
središča omogočimo našim občanom, da svojo starost preživimo v domačem okolju in s tem nadaljujemo dobra dela našega Petra Pavla
Glavarja.
Z mislijo po miru in strpnosti želim vsem lepe Velikonočne praznike
in veliko prijetnih doživetij.
Janez Kimovec, občinski svetnik liste L N O
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Pred nami je
čas, ki zahteva
od nas več
enotnosti
Občinski proračun za leto 2009 je sprejet. Za obdobje recesje je zelo
optimistično zastavljen; čas pa bo pokazal, koliko od tega bo mogoče
uresničiti. Šlo pa bo mnogo lažje, če bomo vsi krepko poprijeli, tudi tisti,
ki radi nasprotujejo, včasih že kar iz navade. Zato nas tudi v slovenskem
vrhu, v vladi, dobro poznajo. Vejo vse o naši občini, tudi to, kod jo vse
poplavlja. Če bi naše občane povprašal, kaj je to Doblič in kje so načrtovani zadrževalniki vode, bi pri mnogih naleteli na pomanjkljive odgovore. V vladi pa po zaslugi vestnih poročevalcev stanje dobro poznajo,
celo to, koliko imamo črnih jelš, medtem ko v sosednji občini nemoteno
sekajo okoli letališča mnogo večje površine.
Pred nami je precejšen zalogaj – gradnja vrtca. V gradbenem odboru
za nov vrtec sva kar dva svétnika z Liste TRN. Ugotavljali smo, da potrebe po dodatnih kapacitetah krepko prehitevajo izgradnjo novih. Ne
glede na to, da so naša mnenja o vrtcih različna, se vsi strinjamo, da se
današnji način življenja tej instituciji ne more izogniti. Upajmo, da bo
soglasje med gradnjo vrtca obsežnejše.
Čakajo pa nas tudi volitve v evropski parlament. Za Slovenijo bo čas,
ko se bo odločalo o meji z našo sosedo zelo pomemben in ne bo vseeno,
kdo nas bo zastopal v Evropi. Zato bi bilo prav, da se vsi odpravimo na
volitve in odgovorno izberemo tiste, za katere vemo, da se bodo potrudili že zavoljo tega, ker imajo radi svoj narod.
Za Listo TRN, Baldomir Kremžar

Proračun
pod streho

Užaljeni gospod
župan

Pa smo ga dobili, proračun namreč. V bistvu smo ga imeli že na prejšnji
seji občinskega sveta, potreben je bil le še nekaj lepotnih popravkov. Pot
do realizacije pa bo še dolga in trnova.
V stranki LDS nam ni vseeno za razvoj Komende, zato smo imeli
razpravo na temo proračuna. Glede na število želja vseskozi opozarjamo, da bo denarja zmanjkalo za vse uresničitve. Med največje investicije spadajo prizidek k športni dvorani, gradnja medgeneracijskega centra
(MC), reševanje problema s polnim vrtcem, kanalizacija. Ob tem ne
bomo mogli mimo obnove cest, izgradnje pločnikov, javne razsvetljave
in še bi lahko naštevali. V stranki nismo proti investicijam. Obstajati pa
mora prioriteta, želje pa imeti realno podlago v finančnem pokritju. Naš
glavni vir, prodaja v Poslovni coni, bo iztrošen v nekaj letih. Zato se
zavzemamo, da se najobsežnejša projekta MC in vrtec gradita racionalno. Izgradnja MC naj poteka fazno, za dograditev bi morali pridobiti
nepovratna sredstva in privaten kapital. Pred gradnjo je potrebno pridobiti informacije glede projekta, načina financiranja, terminskega plana,
seveda pa nas zanima, kako bo kasnejše delovanje MC vplivalo na finance občine (morebitno pokrivanje izgube). Tudi vrtec na treh lokacijah
ni smotrn.
Z našimi stališči je bil seznanjen odbor za finance, ki ga vodim. Člani
so se v večini strinjali z našim predlogom, ki je bil nato tudi sprejet in
posredovan občinskemu svetu. Predlog je dobil »zeleno« luč in bil
sprejet kot sestavni del proračuna za leto 2009. Po naši zaslugi pa bo več
denarja namenjeno za izgradnjo kanalizacije, več pa bo namenjeno tudi
za šport v obliki dotacij.
Roman Grošelj, vodja svetniške skupine LDS

Če bi razumel kaj sem hotel povedati, potem se
v Županovi besedi v prejšnji Aplenci sigurno ne bi tako burno odzval.
Še vedno trdim, da stavimo vse na enega konja in če odpremo še deset
poslovnih con, bo to še vedno le razprodaja občinske srebrnine, ki je
bila last naših prednikov in imajo do nje moralno pravico tudi zanamci.
Zemlja je omejena dobrina, še posebno v tako majhni občini kot je naša.
Če pa jo že prodajamo, bi morali zelo dobro premisliti, kam naložiti
denar, da bodo od tega imeli kaj koristi tudi naši otroci in vnuki.
Projekta take vrste bi bila lahko tehnološki park, ki smo se mu že
odpovedali in razvoj turizma za katerega tudi ni zanimanja. Namesto
delovnih mest s fakultetno izobrazbo ustvarjamo delovna mesta za
skladiščnike, trgovce, smetarje itd. Obnašamo se kakor starši, ki svojim
otrokom kupijo vse mogoče, samo da se jim prikupijo, škoda pa jim je
denarja za njihovo solidno izobrazbo, s katero bi si zagotovili lepo prihodnost in bi si sami lahko privoščili vse kar potrebujejo. Tako bi tudi v
naši občini lahko postopoma dvigali standard in večji del vlagali strateško bolj premišljeno in dolgoročno.
Seveda je kanalizacija pri zdajšnjem načinu življenja nujna in bi morala biti že zdavnaj dokončana. Škoda, da gospod župan ni zmogel
speljati posel z nemškim koncesionarjem do konca, kajti brez potrebe je
trošiti občinsko srebrnino v te namene.
Toda žal je že takrat moralo biti med ljudmi veliko nezaupanja, da so
se uprli najbolj pametnemu načinu financiranja.
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Pavel Šmid, predsednik OO SDS Komenda
www.komenda.sds.si; pavel.smid@sds.si
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Na volitve
z najbolj
kompetentno listo
Druge volitve v Evropski parlament (EP) bodo v nedeljo, 7. junija 2009.
V Sloveniji bomo volili sedem evropskih poslancev in poslank, ki bodo
v okviru svojih političnih skupin zagovarjali interese Slovenije. Za
evropske poslance in poslanke je pomembno, da se zavedajo trenutnega
stanja v Sloveniji, saj le na takšen način lahko učinkovito zastopajo
slovenske interese v Bruslju, seveda pa morajo ob tem zelo dobro poznati tudi funkcioniranje Evropske unije.
Lojze Peterle med sedanjimi evropskimi poslanci zaseda najvišjo
mesto, je namreč podpredsednik Evropske ljudske stranke, ki je največja
politična skupina v EP. Zaradi svojih bogatih izkušenj je v preteklem
mandatu opravljal številne pomemben naloge v Centralni Aziji. Prav
tako je poznan zaradi svojega prizadevanja na področju boja proti raku
ter tehnoloških inovacij.
Ljudmila Novak pravi, da je v teh letih spoznala, kako velik vpliv ima
Evropska unija na naše vsakdanje življenje, vendar se tega niti ne zavedamo. Prepričana je, da bi morali, zaradi vse večje vloge EP znotraj
Unije, tudi slovenski volivci večjo pozornost nameniti volitvam v EP.
Peterle in Novakova sta se za svoje dosedanje delo v EP prejela tudi
več nagrad. Peterle je leta 2004 dobil prestižno nagrado Meritee Europeen in Gold ter bil lani nagrajen za najbolj aktivnega poslanca na področju varnosti hrane, preventive in boja proti raku, Ljudmila Novak pa
je bila leta 2007 razglašena za najbolj aktivno slovensko evropsko poslanko.
Zaradi številnih izkušenj tudi ostalih kandidatov na listi NSi in zaradi
zadnjih javno mnenjskih anket ima cilj Nove Slovenije – to je izvolitev
najmanj dveh evropskih poslancev – realno osnovo.
Robert Rozman, OO NSI Komenda

Priprava gozdnogospodarskega
načrta
Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Ljubljana obvešča,
da je moč dajati pobude ob pričetku priprave gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamnik za obdobje 2010
do 2019.
Rok za zbiranje pobud je od 1. marca do 31. maja 2009.
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Ohranjanje spomina,
pridobitev in vrednot
Občni zbor združenja borcev za vrednote NOB
KO Komenda
Na občnem zboru so 11. marca pregledali delo člani združenja borcev
za vrednote NOB iz krajevne organizacije Komenda. Poročilo o delu je
podal predsednik Filip Železnik, ki je med drugim poudaril, da spomeniki in obeležja na krajih, kjer so dali za domovino svoja dragocena življenja ljudje, ki so verjeli v boljši in pravičnejši jutri, v občini lokacijsko
oziroma katastrsko še niso urejena in izrazil upanje, da bo ta obljuba
izpolnjena.
»Že od vsega začetka, ko sem prevzel vodenje KO ZB leta 2004, si
prizadevam zadevo urediti. Prosil bi župana gospoda Tomaža Drolca,
da te zadeve pospeši in uredi še v svojem mandatu, kot mi je obljubil.
Zavedam se, da so te zemljiško-knjižne zadeve zelo zapletene zaradi
lastništev zemljišč in prezaposlenosti geodetov, vendar pa se to enkrat
mora urediti!«
Predsednik Železnik je posebej opozoril tudi na organiziranost in
članstvo. Slednje je tudi osnova za obstoj organizacije, za negovanje
poslanstva, da se ne pozabi slavna partizanska preteklost in vseh tistih,
ki sta jim pomenila vse svobodna Slovenija in slovenski jezik. V krajevni organizaciji jim uspeva, da število članov nadomeščajo z novimi,
vendar je zgolj zagotavljanje istega števila premalo. »Članstvo je treba
širiti, pridobivati mlajše in jim tudi zaupati odgovorne naloge,« je poudaril Železnik in bil na koncu tudi kritičen do novice o posmrtnih
ostankih v pobojih usmrčenih ljudi, ki je močno razburila javnost.
»Vsi vemo, kaj se je po drugi svetovni vojni dogajalo z begunci, ki so
pobegnili z okupatorsko vojsko v tujino in bili poslani nazaj v Jugoslavijo (Slovenijo). Vemo, da so bile to izvensodne usmrtitve, katere smo v
organizaciji ZB obsodili in obžalovali… Gospod Milan Kučan, takratni
predsednik Slovenije, se je v Kočevskem Rogu opravičil za povojne
poboje, cerkev pa tega s slovensko politično desnico za medvojno sodelovanje z okupatorjem ni zmožna. V organizaciji ZB smo zavzeli stališče, da je vse posmrtne ostanke ljudi v povojnih pobojih treba dostojno
pokopati in jim postaviti primerna obeležja. Sprave med Slovenci pa ne
bo toliko časa, dokler ne bo cerkev priznala zločinov v drugi svetovni
vojni in se zanje opravičila in obžalovala sodelovanje z okupatorjem.
Vse aktivnosti naše krajevne organizacije zveze borcev imajo samo
en cilj, da odgovornost, ki so nam jo zaupali starejši člani, vzamemo
resno in, da nadaljujemo njihovo delo, predvsem v ohranjanju spomina
na NOB, njene pridobitve in vrednote!«
(Povzetek iz poročila predsednika KO ZB
Filipa Železnika pripravil A. Žalar)

V tem času lahko dobite tudi dodatne informacije, ali si ogledate
sedanji veljavni gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote
Kamnik (2000 – 2009) na naslednjih mestih:
- na spletnem naslovu Zavoda za gozdove Slovenije (www.zgs.gov.
si);
- na sedežu Območne enote Ljubljana Zavoda za gozdove Slovenije,
Tržaška cesta 2, Ljubljana;
- na sedežu Krajevne enote Kamnik Zavoda za gozdove Slovenije,
Tunjiška cesta 21, Kamnik
Pobude lahko posredujete na naslednje naslove:
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana;
- Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Krajevna
enota Kamnik, Tunjiška cesta 21, 1240 Kamnik;
- na elektronski naslov: andrej.jeklar@zgs.gov.si;
- na elektronski naslov: ke.kamnik@zgs.gov.si

Občnega zbora se je udeležilo tudi šest novih članov, republiško priznanje pa so v odsotnosti podelili Marjanu Založniku in že pred zborom
Edu Bohincu.
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Letos že drugo mednarodno srečanje
Društvo stari traktor Moste bo 31. maja priredilo že drugo mednarodno srečanje traktorjev–starodobnikov na hipodromu v Komendi.
Kot že lani, bo razstavo popestrilo več obrobnih prireditev. Vsekakor ne bo izostala vožnja
udeležencev po isti poti kot lani, morda bodo
traso še nekoliko podaljšali in tako svojo dejavnost še bolj približali občanom, ki si ne bi
mogli ogledati same razstave. Prispelo je že
več prijav iz tujine in domovine, tako da bo
udeležba vsekakor pestra in zanimiva.
Vsa prireditev je prvotno zamišljena v nekoliko razširjenem obsega tako, da bi uvodna
prireditev bila že v soboto, 30. maja, v tako
imenovani Truck fest: prodajno– emonstracijska predstavitev tovornih vozil enega od znanih
proizvajalcev. Žal pa tu nastopa vsem znana
recesija. Posegla je tudi na področje omejevanja
stroškov za take predstavitve. Zaradi tega je
zagotovljen samo program drugega dne; za prvi
dan praznika motorizacije (nove in stare) pa se
organizatorji še mučijo z dogovarjanjem in iskanjem pokrovitelja, ki bi bil pripravljen svoj
proizvodni program razstaviti na tako odmevni
prireditvi. Morda jim bo uspelo. Upajmo!
Vsekakor pa društvo Stari traktor Moste tudi
v primeru samo enodnevne prireditve obljublja
in zagotavlja kvaliteten program predstavitve
starodobnikov. Pri tem bi radi poudarili, da bo
predstavljen tudi traktor, ki se je ponovno rodil,
dobesedno rečeno, iz skupka rjavega železa,
pogreznjenega delno v blato in skupka osirjev.

Ja, prav ste prebrali. Celotna razvalina tega
stroja je bila eno samo osje gnezdo.
Ta zgodba je nekaj posebnega. Člani so izvedeli, da v Poljanski dolini vsaj nekaj let že počiva zanimiv ostanek starega traktorja, ki ga
lastnik pušča pač tam, kamor ga je zapeljal ob
koncu njegove aktivne »službe«. Naši člani pač
ne bi bili to, kar so – ljubitelji starodobnikov te
vrste, če ne bi našli njegovega lastnika in ga
odkupili za simbolično ceno. Zadnje počivališče je bilo blato do osovin, koprive in seveda
tuji vsiljivci, ki so se naselili v njegovi notranjosti. Sedanji lastnik in obnovitelj Boštjan
Rebolj je poskrbel za prevoz avgusta 2006.
Veliko je imel domačih pomagačev, ki so vedeli, da bo to razvalino mogoče
spremeniti v dostojnega predstavnika svoje vrste. Vozilo je znamke
Gueldner AP-15, izdelano pa je
bilo 4. 12. 1950.
Je eno od redkih predstavnikov
svoje vrste celo v evropskem merilu, saj je bil doslej viden le en
primerek na tekmovanju na Grossglocknerju, drugi pa je našel
svoje dostojno domovanje pri lastniku v društvu na Stari Gori.
Obnova gre proti koncu – vsekakor pa bo na ogled postavljen na

prireditvi 31. maja.
Verjetno bomo o poteku obnove ter veselih
in manj veselih dogodkih z njo pisali nekoč
pozneje.
Na kratko o delu društva še to: udeležili so
se blagoslova starih traktorjev pri Sv. Andražu
nad Polzelo, za svetovno prvenstvo na Grossglocknerju pa so tudi že prejeli akreditacijo in
odobreno kvoto udeležbe. Na ta dogodek se bo
letos odpeljalo 12 starodobnikov in kar nekaj
več tistih, ki imajo z njimi opravka in se veselijo ponovnega srečanja s starimi prijatelji.
Tone Ogorevc

Povabilo k velikonočnemu obdarovanju

Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) Komenda – Odbor za dodeljevanje socialne pomoči – tudi letos vabi občane občine Komenda
in druge obiskovalce izbranih trgovin v naši
občini, da v pripravljene košare Ustanove darujete gmotne dobrine za naše občane in občanke v stiski in jim tako polepšate praznovanje
velike noči. To lahko naredite v trgovinah
Kmečki hram na Križu, Marija v Mostah in
Palček v Komendi; za trgovino TUŠ Moste pa
bomo še videli, če bo pritrdilno odgovorila na
pisno prošnjo Ustanove. Dobrodelno akcijo
smo začeli 21. marca, končali pa jo bomo 6.
aprila, da ne bomo motili duhovne zbranosti
naših občanov in župljanov v samem velikem
tednu.
Vabimo vas, da ste, kolikor le morete, dare-
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žljivi, saj se denarna in gospodarska stiska ni
izognila tudi naše občine. Vaše darove bomo
razdelili med tiste ljudi, ki so po podatkih pristojnih ustanov v najhujši stiski, resnično potrebni pomoči. V kolikšni meri, je predvsem
odvisno od vas, občani in občanke naše občine.
Podarjene gmotne dobrine bodo eno izmed
zunanjih znamenj našega čuta za človeka v
stiski, odraz naše človečnosti, čutenja z nekom,
ki ima veliko manj kot imamo mi, vendar ima
vso pravico do spoštovanja svojega dostojanstva, preživetja in najosnovnejše skrbi zanj.
Vsi vemo, da so v prvi vrsti za to dolžne poskrbeti oblasti, socialne ustanove, pristojne osebe.
Veliko pa lahko naredimo tudi mi sami. Naš
dar, čeprav skromen, je lahko zelo velik, če je
to dar iz srca, iz zavedanja, da naj bo sočloveku
v stiski vsaj nekaj ur lepše tudi ob gmotnih
dobrinah, ki jih bo užil iz našega velikonočnega daru, ter ob misli, da čutimo z njim, smo mu
v duhu blizu, ko ga tarejo te in druge težave.
Podarjene dobrine nas bodo tako vidno in nevidno povezale med seboj v praznovanju velike
noči.
Tudi tiste dobrine, ki jih bomo namenili sosedu, sovaščanu v stiski, mu molče stisnili v

roko bankovec, zmolili očenaš za tistega človeka, za katerega vemo, da ga je zadelo kaj
hudega, je hudo bolan, notranje trpi, je osamljen, prepuščen samemu sebi... Vsi dobro
vemo za take ljudi; za tiste, ki niso na seznamu
dobrodelnih in socialnih ustanov, so pa na
»našem seznamu«, če imamo dovolj odprte
oči, ušesa in srce zanje. Vabimo vas, da ste
pred letošnjo veliko nočjo še posebej pozorni
na te ljudi in vsak na svoj način kaj dobrega
naredite zanje. Dobrota je iznajdljiva, zato boste že našli pravo pot do njih in primerno
sredstvo za obdaritev. Gmotne in duhovne narave, kakor kdo potrebuje. Bodite še posebej
pozorni na notranje stiske, tiste, ki jih ljudje ne
kažejo na zunaj, so pa lahko še veliko večje od
pomanjkanja gmotnih dobrin. Tudi te ljudi
obdarite z dobro besedo, razumevanjem, koristnim nasvetom, kakšno uslugo, sočutjem,
molitvijo... Ob tem boste sami začutili, kako
ste bili prvi in najbolj obdarjeni. In vaše praznovanje velike noči bo resnično praznovanje
... Tega želim vsem občanom in občankam
občine Komenda v imenu UPPG Komenda in
vseh, ki se zavedamo, da je treba, če hočeš kaj
dobiti, najprej deliti.
Jože Pavlič
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Odnosi v krizi: Čas ločitev in delo na odnosu
Trajen in kvaliteten, to pa pomeni osrečujoč
odnos, je danes v zahodni kulturi vse redkejši.
Statistike v ZDA kažejo, da se 90 % ljudi v
populaciji v nekem trenutku v življenju poroči
(ostalih 10 % jih ostane samskih ali žive v
izvenzakonski skupnosti), od tega se jih 46 %
ponovno poroči.
Najpogostejši problemi, s katerimi se srečujejo ljudje, ki se prvič poročajo, se nanašajo
na področje komunikacije, nerealnih pričakovanj glede poroke ali partnerja, denarja oz. financ, odločanja oz. reševanja težav in bojev
moči. Najpogostejši problemi, s katerimi se
srečujejo vnovič poročeni pari, pa so komunikacija, otroci, problemi, povezani s prejšnjim
zakonom, boji moči in denar.
Najbolj uničujoči problemi, ki načenjajo
zakon, kjer sta partnerja prvič poročena, je
pomanjkanje komunikacije, denar, nerealna
pričakovanja glede poroke ali partnerja, alkoholizem in psihična zloraba. Kjer pa sta posameznika vnovič poročena, so najbolj uničujoči
problemi pomanjkanje komunikacije, alkoholizem, nerealna pričakovanja, boji moči, vezi z
otroki, psihična zloraba (v zapisanem vrstnem
redu).

Situacija v Sloveniji je zelo podobna kot v
ZDA. Približno polovico zakonov se konča z
ločitvijo. Po ločitvi se posamezniki poročijo
znova, vendar se ponavadi soočijo z enakimi
ali podobnimi problemi kot v prvem zakonu in
so v njem celo nesrečnejši kot v prvem zakonu.
Nikakor ne smemo prezreti dejstva, da danes
ljudje živimo 70, 80 celo 90 in več let, včasih
pa je bila življenjska doba precej krajša. In
včasih so se tudi poročali zaradi povsem drugačnih razlogov kot danes; poročili so se zaradi
preživetja. Danes pa smo postali bolj zahtevni
v psihičnem smislu. Želimo biti srečni v odnosu in ob tem ne želimo pozabiti nase, ampak
ohraniti tudi nekaj samostojnosti. Najprej hočemo preveriti, če se s partnerjem, s katerim
smo v razmerju, da preživeti, kar pomeni, da se
o tem prepričamo tako, da skupaj živimo »na
koruzi«. In ko nekaj časa tako živimo in si damo dovolj zagotovila, da se s ob partnerju in z
njim resnično da preživeti, partnerja ustvarita
otroka, kar pomeni, da še vedno nista povsem
prepričana, da je on ali ona res tisti pravi ali
prava in jima šele otrok da to zagotovilo. In
šele, ko se otrok rodi in odrašča, partnerja za-

čutita, da je čas, da v popolnosti pripadata eden
drugemu, saj otrok pomeni tisto najglobljo
povezavo med njima. Takrat nastopi moment
odločitve; moment poroke.
Ob tem se seveda poraja vprašanje: »Kako
ohraniti dober partnerski odnos oz. zakon?«
Odgovor terapevta je delo na odnosu, kar pomeni, da je ljubezen treba negovati vsak dan.
Strokovnjaki poročajo, da srečni pari namenijo
najmanj 2 % dneva eden drugemu (v smislu
pogovorov, skupnih aktivnosti, opravkov…).
In ker v zakonih danes ljudje ostajajo poročeni
40, 50 let, je to zahtevna, dolga pot.
Delo na odnosu pomeni, da partnerja eden
pri drugem in pri sebi ugotovita, kaj ju osrečuje. Za nekatere so to opravila (npr. žena možu
skuha večerjo), za druge darila (šopek rož ob
navadnih delovnikih), za tretje skupen čas
(sprehodi, kolesarjenje, izleti), za četrte besede
(pogovor, pohvale, komplimenti). In pri vsem
tem je zelo pomembno, da tekom let uresničevanje partnerjevih potreb ne zamre, ampak
ostaja intenzivno, saj je pasivnost in neaktivnost v odnosu njegova največja past.
Ana Zarnik, univ. dipl. psih.

Mrzla potica
Mrzla potica se tako imenuje zato, ker jo je
treba čez noč pustiti v hladilniku in jo speči
šele naslednje jutro. Učinek tovrstnega načina
priprave je dvojen: nadev ne odstopa od testa,
potica pa ostane dlje časa sveža.
Testo:
60 dag moke
4-6 rumenjakov
5 dag sladkorja v prahu
1,25 dl stepene sladke smetane
2 dl mleka
4 dag kvasa
14 dag margarine
malo soli
Nadev:
30-40 dag orehov
4-6 beljakov
1,25 dl stepene sladke smetane
vanilin sladkor
15 dag sladkorja v prahu
malo ruma
limonina lupina (najboljša je sveže naribana
lupina iz ekološko pridelanih limon)
(rozine)
Najprej damo vzhajat kvas (zdrobimo ga z žlico moke, dodamo žličko sladkorja in približno
2 žlici mlačnega mleka ter postavimo vzhajat
– najbolje na topel radiator). Nato se lotimo
priprave testa. Stepemo rumenjake in sladkor

ter prilijemo toplo mleko. V moko
zamešamo sol, nato pa postopoma
še mešanico rumenjakov, sladkorja in mleka, vzhajan kvas, stepeno
sladko smetano in polovico raztopljene margarine. Dobro pregnetemo in na koncu dodamo še preostalo margarino. Če je testo
premehko, po potrebi dodamo še
malo moke.
Za nadev najprej stepemo beljake v trd sneg in postopoma dodajamo sladkor, primešamo še
sladko smetano in orehe, dodamo
rum in limonino lupino. Nevzhajano testo razvaljamo in ga namažemo z nadevom ter potresemo z
rozinami, namočenimi v rum. Nadevano testo
zvijemo in ga položimo v namaščen model za
potice. Na več mestih ga prebodemo z vilico in
pokrijemo s folijo, da se ne izsuši. Tako pripravljeno potico pustimo čez noč v hladilniku,
naslednji dan pa jo pečemo približno 1 uro pri
150 stopinjah Celzija oziroma tudi več, če želimo bolj zapečeno površino. Ko je pečena, jo
pustimo še 15 minut v modelu, da se ohladi.
Potico lahko sicer pripravimo s poljubnim
nadevom. Samo kot idejo naj omenim denimo
nadev samo z rozinami (na sliki). Testo premažemo z mešanico stepene sladke smetane in
stepenim jajcem s sladkorjem, potresemo z
drobtinami in rozinami, namočenimi v rum.

Drobtine, ki služijo bolj kot gostilo, lahko nadomestimo tudi s kokosovo moko.
Slovenska potica je ena od izvirnih slovenskih sladic. Klasično pripravljena potica je sestavljena iz vzhajanega testa in nadeva, navadno iz mletih orehov. Potico že dolgo časa
poznajo po mnogih krajih sveta, kamor so jo
zanesli slovenski izseljenci. Nekateri jo
označujejo tudi kot »ambasadorko Slovenije«.
Nepogrešljiva je zlasti ob velikonočnih praznikih, saj kot ena poglavitnih sestavin
velikonočnega žegna simbolizira trnovo krono.
Dober tek vam želi
Marta Jerebič
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DRUŠTVA

Konjeniški klub Komenda

Kar 248 štartov in 32 prvih mest
Bilo je uspešno leto 2008, so ocenili na občnem zboru Konjeniškega
kluba. Kasači so lani imeli 248 štartov in osvojili 32 prvih, 40 drugih in
32 tretjih mest. Odmevni rezultati so bili 2. mesto Ivana Kosca na državnem prvenstvu triletnikov in 4. mesto Janeza Štremflja. V finalu
pokala Rudolfa Maistra je Tomaž Zakrajšek z Jonom GL osvojil 1.
mesto, v finalu Trojne krone Agrokombinata Elise Diamant 1. mesto in
za veliko nagrado Dužijance v Subotici Elise Diamant prav tako 1. mesto. Elisa Diamant, lastnika Milana Žana, je lani dosegel drugi najboljši rezultat po času (1.13.7) v Sloveniji, Tube Be v lasti Milana Žana pa
je dosegel rekord krškega hipodroma.
Po lanskem srečanju v Viersnu bo društvo letos gostilo nemške prijatelje v Komendi. Za prijateljska srečanja pa velja zahvala Mileni Sršen.
Na kasaških prireditvah lani pa je bila spet uspešna dvovprega Janeza
Pipana. Predsednik Kasaškega odbora Roman Jerovšek pa je poudaril,
da so bili trije najboljši tekmovalci kluba v minuli sezoni Milan Žan
(58 startov, 14 krat 1. mesto, 12 krat 2. in 8 krat 3. mesto); Ivan Kosec
(24 štartov, 1 krat 1. mesto, 8 krat 2. mesto in 6 krat 3. mesto) in Tomaž
Zakrajšek (40 štartov, 2 krat 1. mesto, 2 krat 2. mesto in 6 krat 3. mesto).
Predsednik kluba Alojz Lah je ob uspehih tekmovalcev in poslovnih
rezultatih posebej poudaril razvoj sejemske dejavnosti in organizacijskega urejanja v okviru sejemske dejavnosti. Posebno pozornost so na-

menili prometu in parkirnemu ter razstavnemu prostoru, v prihodnje pa
bodo tekmovanja in sejmi še naprej glavni dejavnosti Konjeniškega
kluba, ki se v okviru občinskega razvojnega programa pripravlja tudi na
dograditev hlevov in preselitev konj vanje.
A. Žalar

Predsedniku kluba in tekmovalcem so čestitali tudi gostje in med njimi
Ciril Smrkolj, predsednik kasaške centrale, župan Tomaž Drolec, ki je
bil med skupinskim fotografiranjem še na zboru pri planincih, in drugi.

Najuspešnejše leto doslej
Kar 192 članov Društva upokojencev Komenda, ki je bil 7. marca, se je
udeležilo letošnjega občnega zbora. Predsednik društva Janez Kimovec, ki vodi društvo deveto leto, je ugotovil, da je bilo delo društva v
minulem letu naj uspešnejše doslej. Zbora so se udeležili tudi župan in
podžupan občine Komenda, predstavniki nekaterih občinskih društev in
sosednjih društev upokojencev ter podpredsednik Zveze društev upokojencev Gorenjske Franci Šmajd. Delo so na zboru posebej predstavili
tudi vodje sekcij komendskega društva upokojencev.
V šahu pod vodstvom Petra Plevela so člani dosegli 3. mesto v ligi
osrednje slovenske šahovske lige. Marjan Karnar pa je turnirju veteranov v Mariboru osvojil 2. mesto. Pod vodstvom Pavle in Alfonza Hrovata bili zelo uspešni balinarji, ki so dokončali tudi brunarico, delo
sekcije pa uspešno nadaljujeta Alfonz Kern in Ivanka Žulič. Filip Železnik je lani uspešno organiziral in vodil kolesarjenje, pohodniki pod
vodstvom Antona Špehonja in sprehajalci pod vodstvom Staneta Kotnika pa so skrbeli za prijetno druženje in rekreacijo, za izlete pa, tako
kot že vrsto let, z bogatimi izkušnjami Marija Špehonja. Folklorna

Zlatoporočencema (od leve proti desni) Stanetu in Ani Završnik in Mariji ter Milanu Bošnak sta čestitala tudi župan Tomaž Drolec (desno) in
(levo) predsednik Društva upokojencev Janez Kimovec. – slika: A. Ž.
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skupina, ki jo vsa
leta vodi Valter Horvat, je imela lani kar
40 javnih nastopov
po vsej Sloveniji in
na Hrvaškem. Skupino uspešno spremlja
ansambel vodstvom
Janeza Slapnika. V Letos 28. februarja so bili upokojenci že na pohodu
okviru dramske sku- na sv. Vidu v Tuhinjski dolini. – slika: Peter Jakomini
pine pa je še posebej
delovna recitatorska skupina, ki je sodelovala na vseh kulturnih prireditvah. Kar 15 nastopov je imel lani pod vodstvom zborovodje Ignaca
Gorjanca in organizacijskega vodje Miha Ferjuca Mešani pevski zbor.
Največji uspeh pa je zbor dosegel na reviji pevskih zborov slovenskih
mest v Slovenj Gradcu.
»Društvo skrbi za socialni program članov. Enkrat letno plačamo izlet
z avtobusom starejšim od 70 let s spremstvom, starejšim voščimo ob
rojstnem dnevu (lani kar 320 članom), obdarimo jih ob novem letu in
obiščemo v domovih za starejše, s skromnim darilom pa tudi dalj časa
bolne člane.«
Tradicijo dogodka na občnem zboru so tudi letos potrdili s čestitko in
obdaritvijo dveh zlatoporočencev (lani jih je bilo kar petnajst). To sta
letos Marija in Milan Bošnak, ki sta se poročila 12. septembra 1959 in
Ana ter Stane Završnik, poročena od 20. junija 1959. Podelili pa so
tudi priznanja ZDUS Slovenije Veri Grilc, tajnici društva, Ivanki Juhant
s Komendske Dobrave in Francu Dobnikarju z Gmajnice. Predsednikovo priznanje pa sta dobila Pavla in Alfonz Hrovat za ustanovitev in
osem letno vodenje balinarske sekcije društva.
Iz letošnjega programa društva pa velja izpostaviti nastop Folklorne
skupine in Mešanega pevskega zbora 19. junija na kulturni prireditvi na
Mirni na Dolenjskem, zbor pa bo sodeloval tudi na reviji pevskih zborov
slovenskih mest v Novi Gorici. Kolesarji pa bodo organizirali srečanje
kolesarjev Gorenjske.
- A. Žalar
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DOGAJANJA

Promet med
Spomladanskim
kmetijskim sejmom
Konjeniški klub Komenda organizira od 2. do 5. aprila
2009 Spomladanski kmetijski sejem. Pričakujemo, da bo
sejem obiskalo več tisoč obiskovalcev, za katere smo zagotovili ustrezne parkirne prostore. Da se zagotovi varnost
obiskovalcev sejma in prebivalcev Občine Komenda, bo
med Spomladanskim sejmom (v skladu z dovoljenjem Občine Komenda) občasno spremenjen promet v Komendi:
1. Popolna zapora javne ceste št. 039120 (Moste – Zalog) na odseku
od objekta Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37, do objekta občinske stavbe na Zajčevi 23.
2. Delna zapora javne ceste št. 162020 (Kranjska pot) v celotni dolži- LEGENDA:
ni od državne ceste G104 Mengeš – Kranj, do občinske stavbe na Zajčevi cesti 23 v Komendi v smeri iz državne ceste proti naselju Komen- - DVOSMERNI PROMET…………………..
da.
- ENOSMERNI PROMET…………………..
Na vseh cestnih zaporah bo zagotovljen dovoz in dostop za prebivalce naselja Komenda, redne avtobusne linije in za intervencijska vozila. - POPOLNA ZAPORA……………………….
Postavljena bo ustrezna cestna signalizacija z označenimi obvozi in - PREPOVEDAN PROMET
zagotovljeno ustrezno število rediteljev, ki bodo omogočali vožnjo inV OBEH SMEREH…………………………….
tervencijskih vozil, avtobusov in prebivalcev Komende. Prosimo za
- PREPOVEDAN PROMET
razumevanje!
V ENO SMER…………………………….
Konjeniški klub Komenda

Srečni dobitnik
hladilnika je iz Most
Podjetje Publicus, d.o.o. Ljubljana, ki ima na skrbi ravnanje z odpadki
v občinah Kamnik in Komenda (v občini Kamnik ima 63 ekoloških
otokov, v občini Komenda pa 11), je skupaj s podjetjem ZEOS, d.o.o.,
ki na območju celotne Slovenije skrbi za zbiranje odpadne električne in
elektronske opreme, od 16. februarja do 13. marca v obeh občinah organiziralo akcijo Aparat ni vsak za odpad.
Vsi, ki so se odločili za oddajo starih aparatov oziroma naprav, so jih
na 12 različnih mestih lahko oddali in se z oddajo odpadne sijalke v
zbirnem centru vključili tudi v nagradno žrebanje. Na območju občine
Kamnik in Komenda so ob končani enomesečni akciji izžrebali dva
dobitnika hladilnika.
V akciji je v občini Kamnik sodelovalo 168 občanov, v občini Komenda pa 61 občanov. Skupaj so zbrali prek 10.000 kilogramov oziroma
prek 60 kubičnih metrov odpadne električne in elektronske opreme.
V sredo, 18. marca, pa so predstavniki Publicusa in Zeosa v obeh
občinah izžrebali srečnega dobitnika hladilnika. V občini Kamnik je
žrebal podžupan
Rudolf
Pfajfar, v občini
Komenda
pa
župan Tomaž
Drolec. Srečni
dobitnik novega
hladilnika, ki
ga je izžrebal
župan, pa je
Pavel
Šmid,
Moste 86, 1218
Komenda.

Župan Tomaž Drolec je izžrebal Pavla Šmida iz Most.

ČEBELA IN OSAT

Na preži

Marec 2009
S Turističnim društvom Komenda v Uredništvu Aplence nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT za mesec
FEBRUAR 2009.

ČEBELO MILANU STAROVASNIKU, ki že deseto leto v občini
Komenda skrbi, da je občina lepa.
(Več pa v aprilski Aplenci)

OSAT odlagalcem
gradbenih (inertnih )
odpadkov ob cesti od
Suhadol proti Mlinčkom in izvajalcem del,
ki so za seboj pustili
opustošeno cesto.
ČEBELE in OSATI so odraz podpore in spodbuda prizadevanjem: NAJ BO UREJENO LEPO!

29

Aplenca

POTOPIS

Glasilo občine Komenda 3/2009

Potepanje po Filipinih (2)
(Nadaljevanje iz prejšnje številke)

''RAJSKI'' BORACAY
Po dveh tednih potovanja, ogledu Manile in
zelenega severa Filipinov je bil skrajni čas, da
prideva do morja, do turkiznih plaž, palm in
kokosov. Vožnja iz severa nazaj v glavno mesto
je bila kar zanimiva. Zaradi ovinkaste in makadamske ceste, ki se vzpenja in spušča, je nekaj
potnikov celo noč bruhalo v vrečke in zaradi
okvare avtobusa smo morali sredi noči prestopiti na drug, že poln avtobus. Ker nisva hotela
preživeti še enega dne v Manili, letalskih kart
pa nisva imela, sva zjutraj vseeno poskusila
srečo in se odpeljala na letališče. Pred tem je
sledilo še klasično pregovarjanje s taksisti, ki v
turistih vidijo dober vir zaslužka. Ampak že v
prvih dneh potovanja so naju nekajkrat dobro
''nategnili'', zato se tokrat nisva dala. Za pošteno ceno sva se pripeljala do letališča, kupila
poceni letalski karti in čez dve uri sva že sedela na letalu za Boracay. Ta otok je zagotovo
najbolj turistična točka Filipinov. Čeprav sva
se sicer izogibala masovno turističnim krajem,
sva hotela videti znamenito, štiri kilometre
dolgo White beach (bela plaža), ki se na seznamih najlepših svetovnih plaž giblje prav v vrhu.
In res je White beach sinonim za kilometre
belega peska, turkizne vode in na gosto razraslih palm. Je pa tudi sinonim za kupe restavracij, barov in trgovin, za vsiljive ulične prodajalce, za seksualni turizem in za razvajene
japonske turiste. Tu sva preživela nekaj dni v
brezdelju in preizkušanju morske hrane, potem
pa je bil čas za nova doživetja.

ČOKOLADNI GRIČKI
IN TARZIJI
Tisti dan, ko sva zapustila
Boracay, sva zamenjala kar
devet prevoznih sredstev.
Skušala sva pripotovati čim
bližje čokoladnim gričkom,
ki se razprostirajo na otoku
Bohol. Po ladji, letalu, taksiju, trajektu, triciklu,
kombiju in motorju sva
zvečer končno prispela v
mesto Carmen, kjer sva nameravala prespati. Vendar
se je mesto Carmen izkazalo
za malo vasico brez prenočišč in tam sva bila prava
atrakcija. Vsi so se nama
smejali, ko sva spraševala po prenočiščih in ni
nama preostalo drugega, kot da nadaljujeva
pot na enega izmed gričkov, kjer stoji edini
hotel v bližini. Seveda svojo lokacijo in nedostopnost tu znajo dobro izkoristiti z zasoljenimi
cenami in slabo ponudbo. Jutranji pogled na
hribčke, ki segajo vse do horizonta, bi gotovo
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opravičil dolgo pot, a kaj, ko sva se zbudila v
deževen in turoben dan. Je bilo pa vseeno zanimivo videti te ogromne solze velikana, če verjamemo legendi. Sicer pa je 1300 gričkov posledica erozije. V sušnem obdobju se iz zelene
spremenijo v čokoladno rjave barve, od tod
tudi ime. Poleg tega ima otok Bohol še eno
zanimivost. To so tarziji, najmanjši še živeči
primati na svetu. Za dlan velika živalca vizualno spominja na mešanico med gremlinom in
E.T.-jem. Aktivni so ponoči in spadajo med
ogrožene vrste. Bohol je eden redkih krajev,
kjer jih lahko vidimo v džungli-njihovem naravnem okolju.

NEKAJ DNI Z
DOMAČINI…
Pot naju je naprej vodila spet proti morju, tokrat na otok Panglao, ki se Bohola drži z mostom. Tam sva srečala tudi prva dva Slovenca
na najini poti. Nekaj naslednjih dni smo skupaj
preživeli na otočku Pamilacan. To je majhen
otok, ki ga prehodiš v eni uri in za katerega so
nas vsi svarili, da je neobljuden in neturističen,
naj ne hodimo tja. Nam se je to zdelo še bolj
privlačno, najeli smo majhen čoln, spakirali
nahrbtnike in odšli pogledat. Majhen otok na
eni strani obdajajo pečine in na drugi peščene
plaže. Poraščen je z zeleno travo, na kateri se
pasejo krave, koze in piščanci. Ko smo zlezli s
čolna, je k obali priteklo kar nekaj domačinov.
Tu že dolgo ni bilo nobenega turista, v povprečju jih na leto prenoči trideset. Na otoku so tri
preproste kolibe za turiste, edina stvar v notranjosti je jogi na tleh. Kopalnico pa predstavlja
sod s sladko vodo. Domačini so
preprosti in navkljub naši prisotnosti se niso motili pri vsakdanjem delu. Preživljajo se z
ribištvom, njihova vsakdanja
hrana so ribe in riž. Središče
otoka je cerkev, vendar nimajo
duhovnika, zato maše potekajo
vsak prvi petek. Tudi učiteljice
ni na otoku, zato se vsak dan
vozi s čolnom iz celine. Kar
pomeni, da velikokrat zaradi
valov pouk odpade. Porodi tu
še vedno potekajo doma ob pomoči vaških babic, saj na otoku
ni zdravnika in ne bolnišnice.
Obiskov zdravnikov se Filipinci
tudi sicer izogibajo, saj si jih le redko kdo lahko
privošči. Na otoku smo z domačini preživeli
pet dni in večino časa raziskovali podvodni
svet, ki je tu zares bogat. Ko smo se poslavljali
je na otok prispel še en turist in skoraj neverjetno je bilo, da je bil tudi ta Slovenec. Pot smo
nadaljevali vsak po svoje. Naju je čakalo še

nekaj bližnjih otokov in za konec najbolj pričakovan otok Palawan.

ŠE PALAWAN IN ADIJO
FILIPINI
Palawan po favni in flori bolj spominja na
malezijski Borneo, kot pa na Filipine. Glavno
mesto je Puerto Princesa in večina turistov se
odpravi potovat severno od tega mesta, saj je
južni del malarično ogroženo območje. Edina
slabost otoka so cestne povezave, saj na sever
vodi le ena gorska makadamska cesta. Dva dni
nama je vzelo, da sva pripotovala do severnega
mesteca El Nido, kamor hitijo vsi popotniki.
Prve pol poti sva se vozila z jeepneyem, malo
na strehi, malo v stoje, in skupaj z vrečami cementa, sodi rib in ostalo kramo. Drug dan naju
je čakalo še osem ur vožnje, tokrat sva pot nadaljevala z lokalnim avtobusom in si ga delila
skupaj s kokošmi, ki so jih domačinke tovorile
iz mesta. El Nido je malo obalno mestece, kjer
se iz morja vsepovsod dvigajo skalne formacije in otočki. To je arhipelago Bacuit, kjer pokrajina spominja na vietnamski Halong Bai ali
na tajski Krabi. Za vsakim ovinkom pa se
skrivajo modre lagune in peščene plaže. El
Nido je popotniški kraj, popoln za spoznavanje
novih ljudi in kultur. Zelo priljubljen je tu
''island hopping''. To je izlet, kjer skupina nekaj
ljudi s tradicionalno ladjico, ki se imenuje
bangka, cel dan raziskuje različne otoke. In
medtem, ko smo mi opazovali podvodni svet,
nam je vodič pripravil pravkar ulovljeno morsko pojedino na plaži. Čeprav je El Nido zelo
priljubljen tudi pri potapljačih, pravi podvodni
avanturisti hitijo v mesto Coron, ki leži na severnem otoku Busuanga. Tam je tudi letališče
in odprla se nama je še ena možnost, kako se
vrniti v Manilo. Ko sva se odločala, sva srečala
Britanca Jacka, ki že eno leto živi na Filipinih.
S prijateljem, filipincem Eddyjem, vodita tridnevno ekpedicijo z ladjico od El Nida do
Corona. Pomislila sva, da bi to lahko bil super
zaključek potovanja. V treh dneh smo obpluli
vse odročne otočke, vsak večer smo si na ognju
spekli ulovljene ribe, spali pa smo na prostem.
Najbolj zanimivo je bilo opazovati vsakdan
domačinov, ki tu živijo brez elektrike in so
popolnoma odvisni od narave. Po treh dneh
robinzonstva smo se izkrcali v mestu Coron in
naslednji dan naju je čakal let nazaj v Manilo.
Še dobro, da sva si za let domov vzela en dan
rezerve, kajti letalo do Manile smo od zgodnjega jutra čakali vse do popoldneva. Ampak
po sedmih tednih sva se že dobro privadila na
zamujanja in manjana kulturo. ''Če ne danes,
pa jutri'' pravijo Filipinci. In nasmeh jim nikoli
ne izgine iz zagorelih obrazov.
Špela Dobnikar
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Učenci 6. razredov v zimski šoli v naravi
Razvrščanje v skupine
Prvi dan so nas razvrščali v skupine. Postavili
smo se v vrsto. Vsak je peljal tako, kot je znal.
Ko sem prišla na vrsto, sem se odpeljala po
hribčku in se ustavila pri učitelju. Dal me je v
2. skupino.
Veliko se jih je še pripeljalo v cilj. V našo
skupino so prihajali samo fantje. Upala sem,
da bo prišla tudi kakšna punca, da ne bi bila
edina. Med zadnjimi se je pripeljala Karin.
Učitelj jo je uvrstil v našo skupino. Oddahnila
sem si.
Aja Kamšek
Z avtobusom smo se pripeljali na smučišče. V
shrambi za smučarsko opremo smo se preobuli,
vzeli smuči in šli na sneg. Usedli smo se na
šestsedežnico in se odpeljali proti vrhu. Dolgo
smo čakali, nato pa smučali eden za drugim.
Učitelj me je uvrstil v najboljšo skupino. Bil
sem zelo vesel. V tej skupini sem imel tudi
veliko prijateljev. Veliko smo smučali. Učitelju
sem zelo hvaležen, saj sem se naučil veliko
novega.
Aljaž Štebe

Večerni pogovori
Ob desetih zvečer je v sobo prišla učiteljica in
nam povedala, da pride čez 10 minut ugasnit
luči. 10 minut je hitro minilo. Lucija, Aja in jaz
nikakor nismo mogle zaspati. Počakale smo,
da ostale zaspijo, potem smo se začele pogovarjati. Lucija je dobila krasno idejo za podobno igro, kot je steklenica resnice. Ona je zastavila vprašanje in tista, ki jo je poklicala, je
odgovorila. Ko Lucija ni imela več vprašanj za
naju, je izbrala drugo punco, ki je spraševala.
Največkrat so bila vprašanja o ljubezni ali o
prijateljstvu. Kmalu po 11. uri je ena od nas
postala zaspana. Takrat smo zaspale.
Ko smo se zjutraj zbudile, smo se ob spominu na večerne pogovore smejale. Povedale
smo še ostalim dekletom in tudi njim se je to
zdelo smešno.
Gabi Repenšek

V muzeju pustnih mask
V sredo zjutraj smo vstali, šli na zajtrk, potem
pa na smučišče. Na smučanju mi je šlo zelo
dobro. Ob pol petih smo se vrnili v hotel.
Imeli smo nekaj prostega časa, nato pa smo
odšli v muzej pustnih mask. Razdelili smo se v
dve skupini, saj so bili prostori zelo majhni.
Ogledali smo si značilne cerkniške maske, vodič pa nam je tudi razložil, kaj predstavljajo
posamezne maske in kako jih izdelajo.
Jure Dolmovič

Večerni ples
Zadnji večer pred odhodom domov so nam

učitelji pripravili ples. Vsi smo se ga zelo veselili in ga že težko čakali. Ko je končno nastopil
večer, smo se odpravili v disko, ki je bil zraven
jedilnice. DJ je bil učitelj Damjan. Kar dobro
je izbiral glasbo. Ugotovil je, da skoraj vsi poslušamo tehno glasbo. Vsem je bila zelo všeč
tudi pesem Soba 102, ki jo izvaja Jan Plestenjak.
Na plesu je bilo zelo vroče. S seboj smo
imeli plastenke, v katere smo si nalivali pijačo.
Po plesu smo imeli 20 minut časa, da smo se
umili in oblekli pižame. Vodja sobe je čez 20
minut ugasnil luč in utrujeni smo zaspali.
Anže Pozvek

Vrtec na smučarskem
tečaju
Mesec februar nas je presenetil z novozapadlim
snegom. Odločili smo se za dolgo pričakovani
tečaj smučanja s ŠD Šmid iz Kranja. Tečaja so
se udeležili otroci najstarejših skupin iz Most.
Smučali smo na odlično pripravljenem
smučarskem poligonu v Besnici. Začeli smo z
osnovami smučanja – stopničastim korakom,
ustavljanjem in vstajanjem. Te stvari so nam
povzročale največ težav. Težko se je bilo povzpeti na vrh hriba, po hribu navzdol nam je
bilo lažje, le še zaviranje osvojimo in smo
zmagali. Ob dobri volji, vztrajnosti in dobri
družbi je težak začetek kmalu prerasel v zabaven in zadovoljen konec.
Zadnji dan so vsi otroci dobili diplome o
uspešno zaključenem tečaju. Ponosno so jih
odnesli domov.
Joži Juhant, vzgojiteljica

V Tehniškem muzeju
Slovenije
V petek, 6. marca, smo petošolci že navsezgodaj, ob 7. uri, odkorakali na avtobus z namenom, da si ogledamo Tehniški muzej Slovenije.
Razdelili smo se v dve skupini. Ogledali
smo si lesarski oddelek, kjer so bile različne
žage, predstavljeno je bilo tesarstvo, žagarstvo,
mizarstvo, kolarstvo ter pripomočki. Videli
smo tudi maketo vodne žage. Na gozdarskem
oddelku smo se veliko pogovarjali o ekologiji
in koristnosti gozda ter umiranju gozda. Na
lovskem oddelku je bilo zelo zanimivo. Ogledali smo si nagačene živali: race, medvede,
zajce, podlasice, vidre … Videli smo tudi lovsko orožje. Veliko smo izvedeli o zgodovini
lovstva in njihovi organizaciji. Kasneje smo šli
v tkalnico, kjer smo si spletli zapestnico. Sledila sta malica in eko kviz.
Ščepec vsakega oddelka se mi je trdno vtisnil v spomin in upam, da bom muzej še kdaj
obiskala.
Eva Resnik, 5. c

V petek, 6. marca, smo se učenci petih razredov
odpravili v Tehniški muzej Slovenije, ki je v
Bistri pri Vrhniki.
Najprej smo izstopili iz avtobusa in šli skozi
vhod. Takoj nato smo dobili vodiča. Prečkali
smo dolg most. Vodič nam je razložil, da so v
tem poslopju nekoč živeli kartuzijani. Nato
smo si ogledali razstavo o gozdu. Ogledali smo
si tudi obrti: žagarstvo, kolarstvo, sodarstvo,
mlinarstvo in rezbarstvo. Imajo tudi model žage, ki se premika. Nato pa smo si ogledali še
ribiško in lovsko razstavo. Kmalu zatem smo
si ogledali še zgodovino avtomobilizma ter
Titova vozila. Ko smo si ogledovali Titova
vozila, smo izvedeli, da so bili vsi avtomobili
neprebojni. Eden je imel celo betonsko dno.
Čisto na koncu smo izdelovali zapestnice in
imeli ekološki kviz. Zapestnice smo tkali. Pred
ekološkim kvizom smo še pomalicali. Pri kvizu
je vsaka skupina dobila dve vprašanji in tri
odpadke, ki jih je morala pravilno razvrstiti.
Nato smo odšli domov. Na tehniškem dnevu
sem se imel zelo lepo in se veliko naučil.
Dominik Maleš, 5. b

Zimske počitnice
Te počitnice sem preživel zelo delavno. Čistili
smo gozd in posekali nekaj velikih hrastov.
Srečo smo imeli, da je bilo lepo vreme. Tako
smo ob delu zelo uživali. Počitnice so bile nekaj posebnega.
Jakob Rogelj, 7. b
Med počitnicami sem bila doma. Vsi dnevi so
bili enaki. Ko sem okrog desetih vstala, sem
pospravila stanovanje in nato do dvanajstih
gledala televizijo. Takrat smo imeli kosilo.
Potem sem se učila in pomagala babici pri kakšnem delu. Okoli štirih pa sem se dobila s
prijatelji. Skupaj smo bili do pol sedmih, potem
pa sem spet gledala televizijo.
Julia Drolc, 7. b
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Uvodnik

Zimovanje čete

Zima se počasi poslavlja in zato smo se skavti
v preteklem mesecu odpravili na zimovanja
loviti zadnje zaplate snega. Krdelo se je odpravilo zimovat v Vinsko Goro, kjer so bili palčki
in se proti zlu borili z dobroto. Izvidniki in
vodnice so preživeli mrzel in zanimiv vikend
na Svetem Križu nad Belimi Vodami. Klanovci
pa so ''zmrzovali'' v Beli krajini.
Ker je bil, na vikend, ko so zimovali četa in
volčiči, dan spomina, smo vam pripravili tudi
nekaj zanimivosti o ustanovitelju skavtstva
BiPiju.

Ko smo se četa Pogumno srce in Volčiči ob 12.
uri zbrali pred cerkvijo sv. Petra, so nam sporočili, da bo avtobus malo zamudil. Ko je ura
odbila pol dveh, se je pred našimi očmi pojavil
avtobus, ki je najprej odpeljal Volčiče v Vinsko
Goro, nato pa še nas do Sv. Križa nad Belimi
Vodami. Ko smo izstopili, nas je najprej pozdravil sneg in led. Potem smo se z nahrbtniki
in opremo odpravili po cesti na vrh hriba, kjer
so nas pričakale božje štenge, cerkev ter hiška,
v kateri smo prespali. Vodniki so nam pripravili izziv, nato pa smo šli v sobe. Dekleta so
imele prijetno toplo sobo, fantje pa smo imeli
kar mrzlo. Po večerji smo imeli delavnice. Ko
smo šli spat, so nam povedali za stražo, na kateri smo morali kuriti ogenj v kaminu, krušni
peči ter v kuhinji. Poleg tega smo morali na pol
ure iti odpirat pipe, da voda ne bi zmrznila. V
soboto smo imeli orientacijo. Na točkah smo
morali izmeriti azimut, poiskati listke z mislimi
BIPIja, poiskati zastavice in pomagati ranjencu. Popoldne smo imeli delavnice, na katerih
smo se igrali družabne igre: kviz, morilca in
jungle speed. Po večerji smo imeli maškarado.
Žabce so bile ciganke in so nam predstavile
neko igrico, Čebele so nam uprizorile poroko,
Gazele pa enakopravnost. Volkovi so nam zai-

Ustanovitelj skavtov
Robert Baden-Powell, (BiPi) je ustanovitelj skavtov in
velja za 13. najvplivnejšega
človeka 20. stoletja. Njegovo
polno ime: Sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell lord
of Gilwell.
Rodil se je v Londonu 22.
februarja 1857. Kot otrok je
preživel mnoge ure v naravi in
pokazal je tudi izreden socialni čut. Pridobil si
je zelo dobre risarske spretnosti – risal je z eno
roko in hkrati senčil z drugo.
Na sprejemnih izpitih za vojsko pa se je tako
dobro odrezal, da so mu takoj podelili čin
podporočnika. V vojski je prepotoval lep kos
sveta. Med tovariši je bil zaradi mnogih zanimanj in vedre osebnosti zelo priljubljen. Med
branjenjem obkoljenega mesta v Južni Afriki
je ugotovil, da so mladi sposobni opraviti vsako nalogo, če jim le zaupaš in jim daš svobodo.
Njegova knjiga o izvidništvu je postala prava
uspešnica, ki so jo brali predvsem mladi. To je
bil zanj znak, da je opustil vojsko in se posvetil
vzgoji. Prvi skavtski tabor je pripravil 25. julija
1907 (kar velja za začetek skavtstva) na otoku
Brownsea na jugu Anglije. Pri tem je bil tako
uspešen, da se je odtlej večinoma ukvarjal le še
s skavti.
Ena izmed njegovih knjig Skavtstvo za
fante(Scouting for boys) je postala fenomen
20. stoletja saj velja za 2. najbolj prodajano
knjigo, takoj za Svetim pismom
Tudi Bi-Pi-jeva žena Olave je bila rojena 22.
februarja, le 32 let pozneje, 1889. leta. Tega
dne praznujemo skavti Dan spomina, ko se
spominjamo vseh skavtinj in skavtov sveta.
1909 so se gibanju pridružile tudi skavtinje,
ki jih je vodila njegova sestra Agnes in pozneje
njegova žena Olave.
1913 je ustanovil volčiče in volkuljice.
1917 je ustanovil popotnike in popotnice.
Bi-Pi je umrl v Afriki pod goro Kilimandžaro 8. januarja 1941.
Danes nas je po svetu več kot 40 milijonov
aktivnih skavtinj in skavtov.
Vir: http://zskss.skavt.net/
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grali požigalca, Sokoli pa so bili napravljeni v
bosance. Po zabavnem večeru nam je BIPI
prebral oporoko in nam prinesel puding. V nedeljo so bile na vrsti igre: buldog, roverček in
nogomet brez žoge. Po kosilu smo pospravili
hišo in imeli mašo v cerkvi skupaj s starši.
Domov smo odšli polni novih izkušenj.
Optimistični sokol - Matija Zotler

Končno zimovanje!
Letos smo se Volčiči odpravili na zimovanje
na Vinsko Goro. Prvi dan sta nas pričakala
dva palčka, ki sta nam pripravila izpit za
palčke. Uspešno smo ga opravili in tudi mi
postali palčki. V tistih krajih so živeli sami
palčki, ki pa so se zelo bali čarovnice, ki jim
je nagajala. Naslednji dan smo z dobro voljo
in dobroto uničili čarovnico. V nedeljo po
sveti maši in pospravljanju smo odšli domov. Dober lov
Dominik Maleš

Stopničke za standardne plese
Plesalci latinskoameriških in standardnih plesov so se že od novembra intenzivno pripravljali na prvo na Državno prvenstvo v standardnih plesih za letos. Tekmovanje je bilo v
soboto, 31. januarja, na Ptuju.
Tudi tokrat so mladim, energije polnim plesnim parom, pri pripravah na tekmo pomagali
redna plesna pedagoga Nina Medja in Matevž
Ogorelec in gostujoči pedagog Miša Cigoj, ki
so jih motivirali in jim svetovali glede izvedbe
programa in čim boljšega nastopa na tekmovanju.
Na prvenstvu so Plesni klub Miki zastopali
plesni pari Jaka Podgoršek in Katarina Matuš, Martin Mestek in Lea Dolenc, Jan Kotlovšek in Neža Škofljanc, Tine Šinko in Špela
Gorjup, Miha Semprimožnik in Tina Cankar ter
Andraž Koritnik in Tjaša Repič.
Vrnili so se polni vtisov, novih doživetij in
dobrih rezultatov. Naša najboljša sta bila Jaka
Podgoršek in Katarina Matuš, ki sta se v soboto prvič preizkusila v kategoriji pionirjev, se

strumno in odločno zavrtela na parketu in si
priplesala odlično 3. mesto. Po oceni pedagoginje Nine Medja sta kljub mladosti pokazala
poklicen odnos do tako pomembnega dogodka!
Nina tudi pravi: »Čaka ju še veliko tekmovanj
in nastopov, za katere se zelo zbrano in vztrajno pripravljata. Z Matevžem lahko ponosno
poveva, da je ta par zelo obetaven. Če bosta s
svojim delom nadaljevala tako uspešno in zagnano, ju čaka še veliko lepih rezultatov. Kar
tako naprej!«
Vsem tekmovalcem Plesnega kluba Miki
čestitamo za
nastope na Državnem prvenstvu in jim želimo
veliko
uspehov na nadaljnjih tekmovanjih!
Nina Medja,
PK Miki
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Kdo so naši asi 3/3
V zadnjem delu serije člankov »Kdo so naši
asi« boste izvedeli še nekaj več o dveh članih
AŠD Kamniška Bistrica; o najuspešnejšem
komendskem avtokrosistu Marku Ravnikarju in o največjem osmoljencu lanskega državnega prvenstva Janezu Zgoncu.

Ravnikarja vse bolj privlači dirkanje z buggyjem
na asfaltu
Ravnikar je bil zaradi številnih odličnih rezultatov na dirkah v minulih sezonah v občinskem glasilu že predstavljen, a ga ne bomo izpustili niti v letošnjem sklopu predstavitev
tekmovalcev iz naše občine. Gre za enega najbolj izkušenih dirkačev, saj je svojo kariero na
blatnih poligonih začel že pred 22 leti, ko je z
legendarnim fičkom v dveh sezonah odpeljal
šest dirk za državno prvenstvo, preizkusil pa se
je tudi na eni dirki v sosednji Avstriji. Odhod v
vojsko je bil največji razlog za prekinitev avtošportne poti, ki jo je nadaljeval šele leta 2003

kot sovoznik v reliju. Po dveh sezonah v najbolj priznanem bencinskem športu v Sloveniji
se je odločil, da se teh dirk ne bo več aktivno
udeleževal. Še pred koncem sezone pa je na
tekmovanju v Tunjicah s svojim prijateljem
sklenil zanimivo stavo, da se bo v letu 2006
vrnil v avtokros. Nekateri so bili mnenja, da je
bila to le ena od duhovitih izjav, zaradi katerih
je Marko tudi tako priljubljen med prijatelji,
spet drugi pa so vanj verjeli do zadnjega dne.
In to dobesedno. Ravnikar je šokiral, ko je le
dan pred prvo dirko omenjene sezone v Komendo pripeljal prvega buggyja iz Češke. S
tem je dokazal, da je pravi mož beseda, odkupnine za dobljeno stavo pa še do danes nismo
videli, zaradi česar so lahko še najbolj razočarane gledalke dirk v Tunjicah. Enega svojih
največjih uspehov je dosegel že kar v premiernem nastopu v diviziji 3, ko je v Sopotnici
premagal vso konkurenco. Najslajše je sicer
zmagati pred domačim občinstvom v Tunjicah,
kar mu je v šestih poskusih uspelo dvakrat, še
dvakrat pa je bil drugi. Po končani prvi sezoni
je v skupnem seštevku divizije buggyjev zasedel zelo dobro tretje mesto, medtem ko je v
letu 2007 po izjemnem začetku sezone na zadnjih dveh dirkah uspel obraniti dovolj prednosti za svoj prvi naslov državnega prvaka.
Tudi lani je, vključno s svojo drugo zmago v
Tunjicah, trikrat stopil na oder za zmagovalce,
kar pa je po razburljivem zaključku sezone

TEHNIÿNI PREGLEDI TRAKTORJEV
Obvešþamo vse lastnike traktorjev in traktorskih priklopnikov, da bomo tudi v
letošnjem letu organizirali tehniþne preglede za omenjena vozila in sicer po
naslednjem razporedu:

V SREDO

V KOMENDI

22. april 2009

pri Kmetijski trgovini

od 14.00 do 17.00

V ÿETRTEK

V PODGORJU

23. april 2009

na tehniĀnem centru

od 7.00 do 19.00

Za ZAMUDNIKE je možnost opraviti tehniþni pregled traktorja tudi vsak dan od 7.00 do
19.00 ure, v soboto pa od 7.00 do 12.00 ure na tehniþnem centru CI & CA d.o.o.,Kamnik, v
Podgorju, 1241 KAMNIK.
KER JE BREZHIBNO VOZILO VARNO VOZILO, VAS PRIÿAKUJEMO!!!

TEHNIýNI PREGLEDI
CI&CA d.o.o.,Kamnik
Podgorje 83/a, 1241 Kamnik
Tel.: 01 83 12 479
01 83 95 222

zadoščalo za ponovno končno tretje mesto.
Svoj talent in sposobnosti je le še potrdil na
dirkah v paralelnem relikrosu, kjer je redno
dokazoval, da še ni pozabil dni s tekmovanj na
asfaltni podlagi. V zadnjih dveh sezonah pa se
je udeležil tudi dirk za evropsko prvenstvo v
češkem Přerovu, kjer je 2. avgusta 2007 s 14.
mestom postavil najboljši slovenski dosežek
med elito evropskega avtokrosa.

Nekoč sta bila posadka v reliju, danes konkurenta v avtokrosu
Zaradi vrhunskih rezultatov so se za Ravnikarjev dirkalnik pričeli ogrevati nekateri ostali
tekmovalci, še najbolj resen pa je bil eden izmed najboljših hrvaških avtokrosistov, a se je
tudi on v zadnjem času prenehal zanimati za
belo-rdečo »škodičko.« Če predpostavimo, da
do sprememb ne bo prišlo, so želje za novo
sezono jasne. Ob ne najbolj rožnatih razmerah
v karavani slovenskega avtokrosa, tako na področju urejenosti in primernosti prog, kot tudi
po organizacijski plati, zaenkrat državno prvenstvo ni v prvem planu. Glede na to, da za
Marka že do sedaj pokali niso bili najpomembnejši, se je odločil, da bo letos nastopal le na
progah, ki so mu najljubše. Tako ga bomo zanesljivo videli na obeh domačih dirkah v Tunjicah, želi pa si nastopiti tudi na dveh dirkah
za evropsko prvenstvo. Že po tradiciji se bo z
ekipo prvi vikend v septembru odpravil na
Češko, kjer se bo z najboljšimi ponovno udaril
v »Přerovskih roklah.« Letos so po dveh letih
spoznavanja tega atraktivnega poligona zrasli
tudi cilji, tako da si bo prizadeval priti v A-finale, kjer nastopi le deset najhitrejših. Dva tedna kasneje pa se želi preizkusiti tudi na nam
najbližji evropski dirki v madžarskem Nyirádu,
kjer so lani nastopili kar trije Slovenci. Mogoče
je tudi, da se bo udeležil katere izmed dirk za
avstrijsko državno prvenstvo, saj naši severni
sosedje tekmujejo na zelo zanimivih progah.
Vse ljubši Ravnikarju spet postaja tudi asfalt, kjer bo v državnem prvenstvu v relikrosu
skušal z dolgoletnega prestola izriniti prijatelja
Boštjana Petrovčiča, v pozivnih dirkah pa je z
buggyjem še toliko slajše končati pred mojstri
za volani cestnih dirkalnikov. Letos bodo preizkušnje, kjer ima pravico nastopa šestnajst
najhitrejših iz vseh divizij, po novem štele tudi
za naslov državnega prvaka v absolutni konkurenci.
Nadaljevanje v naslednji številki
Besedilo: Srečo Zupančič,
Foto: Matjaž Sedušak
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Občni zbor Planinskega društva

Letos: Oskrba doma in mladi
Zgodnja pomlad je običajen čas za občne zbore
društev. Tej tradiciji se niso izneverili niti komendski planinci, ki so se 14. marca zbrali na
rednem občnem zboru v Planinskem domu. Ob
navzočnosti okoli petdesetih članic in članov
društva, so bili navzoči tudi: župan Občine
Komenda, predstavnik PD Kamnik, meddruštvenega odbora PD Kamnik – Komenda Lado
Kladnik, predsednica Društva narodnih noš dr.
Angelca Žerovnik, predstavnik Društva upokojencev in Turističnega društva Komenda.
Društvo beleži pomembne dosežke pri svojem delu, zlasti ponosni so na odprtje planinskega doma in na to, da članstvo po daljšem
času zopet počasi narašča ali vsaj ne kaže negativnih kazalcev. Zelo dobro sodelujejo z
Občino in njenimi organi, tudi planinska sekcija na šoli, ki jo vodi Sonja Bernard je zelo aktivna.
Še vedno ni sklenjena pogodba o oddaji
oskrbe planinskega doma ustreznemu ponudniku, ker ni večjega povpraševanja, ali pa
ponudniki postavljajo nesprejemljive pogoje.
Tako ostaja oddaja oskrbe doma prvenstvena
naloga društva v tem letu, seveda poleg rednega dela, ki je zajeto v obširnem programu dela.
Župan je zagotovil, da je finančno vse urejeno
za pridobitev uporabnega dovoljenja, nekaj
dodatnih sredstev iz proračuna je zagotovljeno
za opremo kuhinje in pomoč pri pridobivanju
sponzorskih sredstev.
Želja oziroma zahteva članov je, naj Planin-

ski dom ne postane gostinski obrat odprtega
tipa, kar so člani z glasovanjem soglasno potrdili. Prav tako je bila soglasno potrjena želja
župana, da aktivno sodeluje pri podpisu najemne pogodbe med PD in najemnikom doma.
Vodniški odsek je skoraj v celoti izpolnil
zadani program, razen če ni vmes posegla
»višja sila« vremena, tudi izobraževanje vodnikov poteka po načrtu.
Zelo dejavna je šolska planinska sekcija
(otroci od 1. do 9. razreda), kjer sodeluje okoli
60 učencev – žal pretežno samo iz nižjih razredov, medtem ko se zanimanje za pohode in
planinstvo pravilom neha s prehodom v višje
razrede. Za letos načrtujejo 7 pohodov in
4-dnevni planinski tabor.
Vodniški odsek je zelo dejaven in skrbi za
sprotno izobraževanje vodnikov, v letošnjem
letu pripravlja kar 31 planinskih pohodov, od
tega 4 tuje gore. Izvedenih bo 7 zimskih pohodov, 16 lahkih, 4 zahtevni in 4 zelo zahtevni
pohodi oziroma vzponi. Če jim bo le vreme
naklonjeno.
Markacisti so tako pri delu kot pri izobraževanju zelo prizadevni. Prizadevnost pa jim bo
še kako prav prišla, ko bodo od PD Kamnik
sprejeli v upravljanje še nekatere poti na meji
med obema društvoma. Življenje jim grenijo le
nekateri novi predpisi o registru planinskih
poti. Pri kartiranju jim je veliko pomagal tudi
dr. Marko Žerovnik.
Mladinski odsek je še vedno »v povojih«.

Razpored obveznega cepljenja
psov proti steklini za leto 2009
Perovo 20, med 7. in 18. uro.
Steklina je smrtno nevarna bolezen živali
8. uri
KRIŽ, pri Čubru
in
ljudi, ki se prenaša z ugrizom bolne živali.
9. uri
KOMENDA, pri KK Komenda
Največjo
nevarnost za prenos stekline na do11. uri
MOSTE, pri zbiralnici mleka
mače živali in človeka predstavljajo lisice in
12.30
PODGORJE, pri Rožmanu
necepljeni psi. Vsak ugriz živali moramo zato
obravnavati kot sum na steklino. Ker se letos
SOBOTA, 11. 4. 2009
steklina spet povečano pojavlja pri lisicah in
7. – 11.
KAMNIK, Veterina
tudi pri necepljenih psih, je potrebno prepreure
Kamnik,Perovo 20
čevanju in zatiranju te smrtonosne bolezni
posvetiti veliko pozornost.
SREDA, 15. 4. 2009
V Sloveniji je cepljenje proti steklini obve8. uri
MOTNIK, pri Flegarju
zno za vse pse enkrat letno takoj, ko dopolni9. uri
LAZE, pri pošti
jo starost 3. mesecev. Ob tem se psa tudi mi9.30
SREDNJA VAS, pri Ustanku
kročipira, razglisti in izda potni list.
10.30
KOMENDA, pri KK Komenda
Lastniki psov morajo OBVEZNO s seboj
prinesti KNJIŽICO OZIROMA POTNI
11.30
ŠMARCA, pri Jeranu
12. uri
ZAGORICA, pri Kočarju (nova LIST PSA.
NOVO!
hiša)
OBVEZNO morajo lastniki psov s seboj
7. – 18. KAMNIK, Veterina
prinesti OSEBNI DOKUMENT LASTNIure
Kamnik,Perovo 20
KA PSA (osebna izkaznica, potni list).
Cena cepljenja proti steklini znaša 34,89 €.
Cepljenje lahko opravite tudi vsak dan v
VETERINA KAMNIK, D.O.O.
ambulanti za male živali Veterine Kamnik,

ČETRTEK, 9. 4. 2009
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Zanimanje za planinstvo je med mladimi zelo
skromno. Izobražuje se en mladinec za mladinskega vodnika. Ker pa je mladina osnova za
vsako uspešno delo, bo potrebno temu problemu posvetiti vso pozornost. Razveseljivo poglavje zase pa so Škrjančki, o katerih pa je v tej
številki napisano že vse, zato daljši zapis ni
potreben.
Soglasno je bil razrešen dosedanji Upravni
odbor in izvoljen nov 19-članski odbor. Prav
tako so navzoči soglasno sprejeli program dela
za letošnje leto, ki obsega tudi skrb za naravno
okolje in pomoč pri čistilni akciji v izvedbi TD
Komenda. Predsednik društva ostaja Zoran
Sodnik.
Tone Ogorevc

Spomin na zimo

Gasilsko tekmovanje
v veleslalomu
Po lanskem premoru, ko zaradi pomanjkanja
snega občinskega gasilskega tekmovanja v
smučanju nismo izvedli, smo se 24. januarja
udeležili gasilskega tekmovanja v veleslalomu
gasilskih zvez Kamnika in Komende. Smučanje je edino tekmovanje, kjer se pomerijo tudi
mentorji tako na občinskem kot na regijskem
tekmovanju. Občinskega tekmovanja smo se
udeležili v zelo majhnem številu, uspeh pa je
bil zelo dober. Pri mlajših pionirkah je Lucija
Pavlinič osvojila srebrno medaljo in pri mlajših pionirjih Tadej Pogačar zlato medaljo in v
skupni uvrstitvi 3. mesto. Pri mentorjih je Anton Smrekar osvojil prvo mesto, pri mentoricah
pa je naša zveza osvojila vse tri medalje. Zlato
medaljo je odnesla domov Bernarda Pavlinič,
srebrno Petra Zarnik PGD Križ in bronasto
Mihaela Poglajen.
V soboto, 14. februarja, pa se je PGD Komenda, kot edina iz naše zveze udeležila regijskega tekmovanja v veleslalomu na Soriški
planini. Vseh skupaj nas je bilo kar 26. Poleg
tekmovanja smo se tudi dobro nasmučali. Tudi
na tekmovanju smo se dobro odrezali: Klara
Zadrgal in Aljaž Sodnik sta v svoji kategoriji osvojila zlato medaljo, Luciji Pavlinič in
Tadeju Pogačar pa se je medalja izmuznila, saj
sta osvojila 4. mesto. Pri mentorjih je Anton
Smrekar v svoji kategoriji osvojil bronasto
medaljo, Slavko Poglajen je v svoji kategoriji
osvojil srebrno medaljo in Drago Potokar bronasto, pri mentoricah je Bernarda Pavlinič
osvojila zlato medaljo in Marjeta Pogačar srebrno.
Mihaela Poglajen

Aplenca
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Škrjančki – pohodniki na Šenturško Goro
Škrjančki so sekcija
rednih pohodnikov
na Šenturško Goro
pri Planinskem društvu Komenda. Za
svoje »ustanovitveno leto« štejejo leto
2004, ko so začeli
organizirano hoditi
na Šenturško Goro.
To so sicer počeli že
prej v okviru Planinskega društva Komenda, katerega dejavni člani so še
vedno, vendar ne kot
lastna organizirana
pohodniška skupina.
Pobudnik
njene
ustanovitve in prvi,
Ličen izdelek, ki ga do- ko je treba kje kaj
bijo tisti prvi trije poho- zapeti, je France
dniki med Škrjančki, ki Drolec z Gore, ki je
so bili največkrat v lani zmogel kar 343
enem letu na Šenturški pohodov na Šenturško Goro in je s tem
Gori.
med moškimi prepričljivo osvojil prvo mesto; sledil pa mu Pavel
Žvelc iz Lahovč s 337 pohodi, tretji pa je bil
Peter Lončar s 333 pohodi. Pavel Žvelc je tudi
Francetova desna roka, ko je treba kaj organizirati. Pri tem sta nepogrešljivi Francetova žena
Majda, prejšnja leta prvakinja po številu vzponov na Šenturško Goro (lani je bila druga s
337) in Pavletova žena Angelca (245 vzponov);
največkrat – kar 348 krat – se je lani na Šenturško Goro povzpela Ivanka Žulič z Mlake.
To so sicer vsega občudovanja in spoštovanja vredni dosežki, za katere so imenovani 16.
januarja letos na srečanju Škrjančkov v komendskem planinskem domu dobili posebna
priznanja v obliki lepega ročnega izdelka pa
tudi priznanja, vendar Škrjančki sami na prvo
mesto po pomembnosti dejavnosti postavljajo
prijateljsko druženje, na drugo rekreacijo in
oddih, na zadnje pa tekmovalnost in tekmovalne uspehe.
Takšna zdrava usmerjenost tudi prispeva, da
se število članov iz leta v leto povečuje, s tem
pa tudi njihovih pohodov na Šenturško Goro.
Pridruži se jim lahko vsakdo, ki se je voljan
vsaj enkrat na teden, se pravi 52 krat v letu,
povzpeti iz doline na Šenturško goro, se vpisati v vpisno knjigo obiskov pri Kmečkem turizmu Pavlin, in se vrniti na izhodiščni kraj. Teh
je več, kajti Škrjančki so iz treh sosednjih občin: Komende, Cerkelj in Kamnika, torej tudi
povezujejo omenjene občine. Člani in članice
iz naše občine hodijo večinoma na Šenturško
Goro in nazaj s Komendske Dobrave, iz cerkljanske občine iz Zaloga, Poženika ali Šmartnega, iz kamniške občine pa s svoje strani ali

pa s komendske. Izbira smeri pohoda je prosta,
prepuščena vsakemu pohodniku posebej. Dovoljena je tudi uporaba kolesa, le v vpisno
knjigo pohodnikov in števila pohodov se ne
smeš vpisati več kot enkrat na dan.
Takšnih, ki so lani dosegli »normo«, je bilo
51 (28 moških in 23 žensk), 15 več kot leta
2007.
Starost pri Škrjančkih ni omejena. Člani in
članice so večinoma stari od 40 do 65 let, kajti
redni pohodi na Šenturško Goro zahtevajo veliko osebne discipline in tudi kar precej telesne
kondicije. Posebej še, če si izbereš daljšo pot
in jo na Šenturško Goro mahneš peš kar od
doma, kar tudi ni redek primer, ali pa v takšnih
vremenskih razmerah, kot jo bilo to 3. februarja letos, ko so Ivanka Žulič, Pavel Žvelc ter
zakonca France in Majda Drolec kot prvi gazili sneg ponekod celo do kolen.
Tedaj, kar so se Škrjančki že kar navadili, še
posebej tekne topel čaj v okrepčevalnici Marička v Zalogu, kjer jih radi sprejemajo, pohodniki pa ga tudi radi obiskujejo. Tam se zbirajo
tudi pri praznovanju svojih življenjskih jubilejev in drugih dogodkov. Takrat se redno oglasi
pesem, ki je njihov prepoznavni znak. Zlasti
tista Škrjančki so peli, so bili veseli ..., ki je
botrovala njihovemu poimenovanju. Za dobrote na mizi pa poleg Majde Drolec in Angelce
Žvelc poskrbijo tudi druge članice pohodniške
skupine.
Od pohodov Škrjančkov na Šenturško Goro
se je še posebej prijel tako imenovani »Mačkov
pohod«, ko si Škrjančki z drugimi člani Planinskega društva Komenda blažijo posledice
bolj ali manj veselega silvestrovanja, v rekreativnem in tudi tekmovalnem pogledu pa »pohod bosonogih« v mesecu juniju (lani je bil že

tretji), kjer k udeležbi pritegujejo tudi lepe
medalje.
Vsako leto se Škrjančki veselijo septembrskega »gobovega piknika« pri Marički ali v
komendskem planinskem domu – gobe preskrbita najboljša gobarja med njimi France in
Majda Drolec. Radi pa imajo tudi oktobrsko
nabiranje kostanja in za njim »kostanjev piknik« na že omenjenih krajih.
Aprila Škrjančki pomagajo članom Turističnega društva Komenda in Planinskega društva
Komenda pri čistilni akciji na območju komendske občine; z obema društvoma tudi sicer
dobro sodelujejo.
Vsako leto imajo Škrjančki kmalu po začetku leta tudi krst novih članov. »Krstili« so že
tudi tunjiškega župnika Pavla Juhanta, ki vsako
leto zanje in za njihove umrle nekdanje člane
mašuje v cerkvi sv. Urha na Šenturški Gori,
rad pa se jim kdaj tudi pridruži na njihovih
srečanjih ali jih povabi k sebi.
Škrjančki lastnih denarnih sredstev za svoje
dejavnosti nimajo. Kolikor jih potrebujejo, jih
dobijo s srečelovom meseca januarja v komendskem planinskem domu, ki ga združijo s podelitvijo priznanj. Dobitke jim podarijo različni
sponzorji, za kar se jim zahvaljujejo, če je treba, pa tudi sami sežejo v lastni žep, kajti njihove številne dejavnosti, druženja in priznanja le
nekaj stanejo. Če se ima človek lepo, je toplo
sprejet in zaželen, kot je to pri Škrjančkih, potem tu ni težav. Zanje res velja, kar je poudarila Majda Drolec: »Dolgčas nam ni!«
Toplo povabljeni vsi, ki imate radi prijetno
družbo, lepo petje, naravo, gore, zlasti pa Šenturško Goro ter si želite okrepiti zdravje in telesne moči, da se jim pridružite!
Jože Pavlič
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Pred novo tekmovalno sezono
V Kolesarski ekipi Radenska KD Finančna
točka, ki ima svoj sedež v Ljubljani (Kolesarsko društvo ROG), bo v kolesarski sezoni 2009
tekmovalo oziroma sodelovalo kar pet občanov
občine Komenda. V kategoriji starejših mladincev Klemen Pibernik, pri mlajših mladincih
njegov brat Luka Pibernik, oba iz Suhadol. V
kategoriji dečkov pa bosta tekmovala, prav tako brata Tilen in Tadej Pogačar s Klanca. Že
sedmo leto pa kot profesionalni trener in organizator VN OBČINE KOMENDA dela v društvu tudi Miha Koncilija.

Klemen Pibernik je član društva že peto
leto in se je razvil v zelo obetavnega in uspešnega kolesarja. Njegova največja lanska
uspeha sta dve tretji mesti na Državnem prvenstvu na velodromu v Novem mestu. Za letošnjo
sezono se aktivno pripravlja že vse od sredine
novembra, ker se želi dokazati na najbolj pomembnih dirkah in se morda uvrstiti na Evropsko oz. Svetovno prvenstvo. Klemen si za prihodnjo sezono želi čim več dobrih rezultatov,
prav tako pa pomagati sotekmovalcem. S
svojo nesebičnostjo in prizadevnostjo je namreč tudi zelo dober pomočnik. V lanski sezoni je pripomogel k uspehom svojega klubskega

kolega Nejca Koširja, da je zmagal na kar 5
dirkah in postal dvakratni državni prvak ter
peti na Evropskem prvenstvu. V tej sezoni bo
Klemen »nosil« kapetanski trak.
Klemenov brat Luka Pibernik je dve leti
mlajši in tekmuje v kategoriji mlajših mladincev (15. in 16. let) pod vodstvom trenerja Miha
Koncilija. Pri mlajših mladincih so dirke nekoliko krajše (pri starejših mladincih med 100 in
130 kilometri) kot pri starejših mladincih in
sicer med 60 in 90 kilometri. Prav tako kot
Klemen je tudi Luka zelo perspektiven in
uspešen član ekipe Radenska KD Finančna
točka. Tekmuje že četrto leto in je do sedaj
imel že kar nekaj zelo lepih dosežkov: 1. mesto
na VN Medvod leta 2007, 3. mesto na Državnem gorskem prvenstvu na Krvavec 2007, v
sezoni 2008 pa je bil v kategoriji mlajših mladincev prvo leto in je nabiral pomembne izkušnje, uvrstil pa se je tudi v reprezentanco Slovenije in tekmoval na dveh zelo pomembnih
tekmah v Firencah in Trentu v Italiji. V sezoni
2009 pravi, da komaj čaka prve dirke, ki bodo
konec marca v Italiji. Največji cilj sezone zanj
pomeni uvrstitev v reprezentanco Slovenije in
na mednarodno prireditev v organizaciji MOK
(Mednarodnega Olimpijskega Komiteja):
Olimpijski dnevi evropske mladine (EYOF
2009), ki bo v juliju v Tamperah na Finskem.
Brata Tilen in Tadej Pogačar pa sta v Kolesarskem društvu že skoraj dve leti, v lanskem
letu sta se prvič tudi aktivno udeleževala kolesarskih tekem in dosegla že kar nekaj lepih rezultatov. Tilen se je na dirkah za Pokal Slovenije kar nekajkrat uvrstil med najboljših deset,
kar je za prvo leto med aktivnimi zelo lep dosežek. Tadej je lansko sezono prav tako »oku-

sil« nekaj tekem za Pokal Slovenije, vendar
kljub svoji mladosti (bil je mlajši od svojih
sotekmovalcev za dve leti) se je kar nekajkrat
boril za točke in nagrade. Za oba lahko rečemo,
da sta izredno perspektivna in prepričani smo,
da bomo za njiju v prihodnje še slišali.
Za vse naštete kolesarje pa bo eden izmed
vrhuncev sezone tudi »domača« in za njih prav
gotovo najprestižnejša dirka, letos že 3. VN
OBČINE KOMENDA, kjer se bodo poskušali
izkazati in doseči odmeven rezultat.
Organizatorja, Kolesarska ekipa Radenska
KD Finančna točka (KD Rog) in domači kolesarski klub BEXEL, se že pripravljata na letošnjo tekmo.
Dirka bo mednarodna in bo štela za pokal
Slovenije v kategoriji dečkov A. B. in C ter
tudi MLAJŠIH MLADINCEV. Načrtujejo pa
še občinsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu.
Dolžine tekmovalnih prog so različne glede na
kategorijo tekmovalcev (med 10 km pa do 50
km). Kolesarji bodo krožili po 3,3 km dolgi
razgibani progi s startom pred občino v Komendi in ciljem na vrhu klanca pred cerkvijo.
Dirka bo 23. maja in je v programu prireditev občinskega praznika. Na startu bodo prav
gotovo vsi najboljši slovenski mladi kolesarji
in kolesarji iz Hrvaške, Italije in Avstrije.
Prireditve bi radi sklenili z lepimi nagradami
za mlade tekmovalce. Zato za sponzorsko pomoč velja zahvala lanskim pokroviteljem, ki
so tudi letos lepo povabljeni k sodelovanju na
3. VN OBČINE KOMENDA 2009.

Uspešen nastop mladih šahistov
Mladi šahisti so uspešno nastopili na 16. posamičnem državnem prvenstvu mladih. Tekmovanje je bilo v Rogaški Slatini od 22. do 28.
februarja. V skupinah dečkov in deklic od 8 do
18 let je nastopilo 26 mladih igralcev in igralk.
Osvojili smo šest pokalov in sicer: Samo Kralj
je osvojil 1.
mesto v kategoriji dečkov do
14 let, Laura
Unuk je osvojila 2. mesto v
kategoriji dečkov do 8 let, Sebastijan Markoja je osvojil
2. mesto v kategoriji dečkov
do 12 let, Teja
Vidic je osvojila 2. mesto v
kategoriji deSamo Kralj
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klic do 12 let, Alja Bernik je osvojila 2. mesto
v kategoriji deklic do 14 let, Neža Cankar je
osvojila 3. mesto v kategoriji deklet do 16 let;
vsi so si pridobili pravico nastopa na svetovnem oziroma evropskem prvenstvu mladih.
Poleg tega smo osvojili še devet mest od 4. do
10. mesta. Nastop so finančno podprli: FACTOR BANKA, OBČINA KOMENDA, NLB.
Uspešno so mladi igralci nastopili na 10.
posamičnem državnem pospešenem prvenstvu mladih, ki je bilo prav tako v Rogaški
Slatini 1. marca. Osvojili smo tri prva mesta
oziroma sedem pokalov in sicer: Laura Unuk
je osvojila 1. mesto v kategoriji deklic do 10
let, Manca Kralj je osvojila 1. mesto v kategoriji deklic do 12 let, Caterina Leonardi je
osvojila 1. mesto v kategoriji deklet do 14 let,
Samo Kralj je osvojil 1. mesto v kategoriji
dečkov do 14 let, Sebastijan Markoja je
osvojil 3. mesto v kategoriji dečkov do 12 let,
Alja Bernik je osvojila 3. mesto v kategoriji
deklet do 14 let, Leja Zajc je osvojila 3. mesto

v kategoriji deklet do 16 let. Poleg tega smo
osvojili še štirinajst mest med prvih deset.
Šahovski klub Komenda je imel največ
udeležencev na državnem prvenstvu (12. oziroma 15%) in je bil tudi najbolj uspešen klub
pri osvojenih pokalih (17% oziroma 19%) in
uvrstitve med prvih deset (1% oziroma 17%).
Tako se je zelo obrestovalo delo kluba z mladimi igralci.
Franc Poglajen

Udeleženci na državnem prvenstvu mladih

Aplenca

KRONIKA – PISMA

VAŠA PISMA

Minister Gregor
pa nič – drugič
Odgovarjam na članek Baldomirja Kremžarja
»Minister Gregor pa nič«, objavljen v Aplenci
27. 2. 2009. V njem nam avtor članka predstavi
svoj pogled na urejanje in ravnaje z odpadki v
naši občini. Po njegovi oceni, to oceno pa ima
gotovo tudi TRN, so naprave za ravnanje in
mehansko ter biološko obdelavo odpadkov
MBO tehnično brezhibne do popolnosti in da
je gradnja tega objekta v naši občini tudi ekonomsko upravičena. V tem smislu navaja: »če
se bomo pametno obnašali, bi občina na račun
smeti služila denar«.
Iz zapisanega mnenja gospoda Kremžarja
lahko sklepamo, da gre pri načrtovani gradnji
MBO na Drnovem za:
1. popolnoma tehnično dovršeno napravo
MBO,
2. ekonomsko upravičen in poslovno uspešen projekt MBO,
3.primernost lokacije v suhadolski jami.
Če bodo načrtovalci res našli tehnično dovršeno napravo do popolnosti, pa to pomeni, da ta
naprava nima nobenega vpliva na okolico, ne
širi se smrad, prah in ropot. Nobenih škodljivih
vplivov. Po tej logiki bi lahko takšno napravo
postavili na katero koli mesto v naši občini,
lahko tudi sredi Komende, tako kot je na Dunaju znamenita arhitekturna mojstrovina Hundertwasserja, ne pa ravno sredi drnovskega polja.
Ekonomsko upravičenost in poslovno uspešnost gradnje MBO zagovarja zlasti župan, ki
od te dejavnosti pričakuje čisti dobiček (po
Marxu je extra profit temeljno gibalo kapitalističnega razvoja proizvajalnih sil) v višini 3
milijonov evrov letno. Ustvarjanje presežkov
dohodkov nad stroški pa spada v poslovno sfero, s tem se ukvarjajo poslovneži ne pa župani.
V primeru, da občina na vsak hoče graditi
MBO, se primernost lokacije na podlagi zgoraj
navedenih trditev pokaže kot na dlani.To je
Poslovna cona Komenda. Tam, kjer je občina
»fentala« 100 ha gozdov, je menda še dovolj
prostora, infrastruktura je urejena, naprava ne
bo imela nobenega vpliva na poslovne objekte
v svoji okolici zaradi čistosti izvedbe.
Občina naj pusti drnovsko polje kmetijstvu,
drugače bomo morali zapeti žalostinko: Polje
kdo bo tebe ljubil, ko na njem MBO bo stal!
Drnovo naj ostane pokrajina žitnih polj in belih
cest ter divjih zajcev.
Razvoj in napredek ni uničevanje polja in
graditev objektov, ki jih občani ne potrebujemo,
kar v veliki meri počne župan s svojo ekipo.
Največja stavba v občini pripada tujemu trgovskemu velikanu, trenutno je v gradnji ogromen
gozd hiš in hišic na Šmidovem travniku, prebivalci Komende pa nimajo niti samopostrežne
trgovine tipa Mercator ali Tuš. Komu je torej
župan bolj naklonjen; kapitalu ali občanom!?
Toliko o ministru Gregorju, o popolnosti
tehničnih naprav pa lahko le sanjamo
Klemen Pibernik
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Varnost je večplastna
Uporaba varnostnih
pasov
Varnostni pas v avtomobilih je namenjen
predvsem za varovanje življenj. Nešteto jih je
že rešil, še več bi jih lahko, če bi uporabniki
upoštevali pravila o njegovi uporabi. Prav zaradi tega, da bi bili vozniki in sopotniki bolje
seznanjeni z njegovo uporabo (in uporabnostjo), je od 8. do 22. februarja letos potekala
vsedržavna koordinirana akcija Policije, ki je
poostreno nadzirala uporabo varnostnega pasu
pri voznikih, prav tako tudi pri sopotnikih na
prednjih in zadnjih sedežih. Posebno pozornost
pa so ob nadzoru posvečali uporabi varnostnih
pasov in predpisanih otroških sedežev za prevoz otrok.
V navedenem času so policisti ustavili na
območju Policijske postaje 861 voznikov. Kar
zadovoljni lahko ugotovimo, da je predpise o
uporabi varnostnega pasu kršilo samo 53 voznikov, kar predstavlja skupno 6 % kontroliranih
uporabnikov. Saj – stanje je zadovoljivo, ni pa
še popolno.
Veseli pa smo lahko, da je slika pri uporabi
varnostnih pasov in uporaba ustreznih otroških
sedežev popolna pri otrocih. Pri vseh pregledanih vozilih ni bilo niti ene kršitve, ki bi lahko
našla pot v naše zapiske. Izredno dobro spričevalo za starše. Še pri sebi naj bodo tako dosledni, pa bo splošna varnostna ocena še boljša.
Ja, je že tako. Kar nekaj nas je, ki smo se v
mladih letih bali bližnjega srečanja z očetovim
pasom, zato ni prav nobenega izgovora, da bi
se v današnjih časih bali pasu, ki nam lahko
obvaruje življenje ali močno zmanjša nevarnost najhujših tragičnih posledic.

Gora v nevarnosti
Res je. Gora, oziroma hiše na njej so bile v
nevarnosti že 2. februarja. Tega dne je namreč
v stanovanjsko hišo na Gori priplezal doslej še
neznan nepridiprav, na vzvod vlomil kletno
okno, napravil »inventuro« v hiši in si prisvojil
zlatnine in denarja v skupni vrednosti 2.000
EUR. Po zbranih podatkih bo sledila kazenska
ovadba. Pa premišljujem – včasih smo na gore
plezali in hodili kar tako – samo z dobrimi nameni. So se časi res tako spremenili?

Kraj miru in zadnjega
počitka
Vedno sem bil prepričan, da so pokopališča
kraj, ki ga vsi spoštujemo in s spoštovanjem
obiskujemo tiste, ki tam počivajo. Pa za posameznike, ki imajo »kosmato« vest, ali pa je
sploh nimajo, to ne velja. Tak človek, nevreden spoštovanja, je 17. februarja med 14.15
in 14.25 uro vlomil v osebni avto, parkiran pri
pokopališču v Komendi. Na vzvod je odprl
ključavnico na prednjih vratih in lastniku odtujil nahrbtnik, z njim vred pa še osebne do-

kumente in mobilni telefon Sony Ericson K
510 črno sive barve. Upajmo, da bo čim prej
opravil »spoved« pri pristojnih organih in
dobil ustrezno pokoro. Kako pa bo z njegovo
vestjo, poštenostjo in moralo, je drugo vprašanje.

Enkrat za trikrat
Tako je izjemoma včasih pri poročnih oklicih.
Ker pa je vlomilec, ki je 23. februarja vlomil v
tri tovorna vozila pri NIKOTRANSPORTU v
Mostah »pozabil«, da to pravilo velja samo za
oklic porok, je lopovščino opravil naenkrat in
sicer tako, da je s ščipanjem ključavnic odprl
tri tovorne dele hladilnikov in odtujil osem
kartonov zmrznjenih izdelkov. Upajmo, da
ima doma primerno gretje za zmrznjene izdelke, kot tudi to, da ima Policija primerne metode, da ga čim prej ulovi in spravi »na hladno«.

Zima še vedno traja
To je spoznal tudi nekdo, ki si je iz delovnega
stroja, parkiranega v IC Žeje, natočil 300 litrov
diselskega goriva. Zgodilo se je 25. februarja.
Če ga bo porabil za gretje ali za vožnjo, bo
pokazala preiskava, ki ji bo sledila prijava na
pravo mesto.

Tudi vlomilci se
spoznajo na
računalništvo
Prav gotovo pa se nanj spozna tisti, ki je 27.
februarja najprej skušal navrtati okenski okvir,
ker pa mu tako ni uspelo vdreti v hišo, je na
vzvod odprl okno in si nabral kar lepo tehnično
podporo svojemu »znanju«. Prisvojil si je prenosni računalnik, HP brezžični modem za instant internet, enoto za spletni dostop do bančnega računa in še 500 EUR si je »sposodil«,
da bo lažje začel z računalniškim opismenjevanjem. Poizvedbe so v teku. Lepo bi bilo, če bi
tečaj računalništva pričel tam, kamor spada –
za rešetkami. In to čim prej.
Pa še za konec: Od 15. marca zimska obutev za
avtomobile zakonsko ni več predpisana. Priporočam, da ne hitite preveč z menjavo gum; saj
je povsem mogoče, da zima še ni rekla zadnje
besede.
Mogoča je jutranja poledica, tudi večerni
sprehajalci še vedno v veliki večini strašijo
okoli brez odsevnikov. Pa še nekaj mi je prišlo
na misel: Uporaba mobilnih telefonov je spet
postala vsesplošna moda, ki pa je hvala bogu
prepovedana. Noben razgovor ni toliko vreden,
da bi ogrozil varnost voznika ali nič hudega
slutečega drugega udeleženca v prometu.
Prijetno in varno stopimo v bližajočo se pomlad!
Tone Ogorevc
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Aplenca

OBJAVE - ZAHVALE

Aprila
povabljeni na
- 2. aprila ob 7. uri – Odhod v Moravske
Toplice na kopanje in ogled nasada orhidej.
Organizator Društvo upokojencev Komenda,
organizator Marija Špehonja - tel. 031 405
303.
- 2. aprila do 5. aprila – Predstavitev Turističnega društva Komenda s čebelarstvom,
kmečkimi dobrotami in s predstavitvijo Komende na spomladanskem kmetijskem sejmu
na hipodromu v Komendi.
- 2. do 5. aprila - Ustanova Petra Pavla
Glavarja bo na spomladanskem sejmu v Komendi s ponudbo domačih dobrot.
- 4. aprila ob 15. uri – Tekmovanje EL-TT
odbojkarske lige v Športni dvorani v Komendi.
- 4. aprila ob 15. uri - Rekreacijsko balinanje
Društva upokojencev na Podborštu. Informacije: Ivanka Žulič tel. 031 757 753 ali Alfonz
Kern tel. 041 341 724.
- 18. aprila 16. uri – prvi del finala EL-TT
odbojkarske lige v Športni dvorani v Komendi.
- 18. aprila ob 8.30 – Tradicionalno srečanje
pri Mlinčkih v Suhadolah. Povabljena društva
Kamniško-domžalskega področja. Udeleženci
bodo tudi upokojenci Cerkelj, Vodic, Bukovice-Šinkov turn.
- 25. aprila ob 11.30 – Finale EL-TT odbojkarske lige 2008/2009 v Športni dvorani v
Komendi.

Dom je prazen,
tebe ni.
Vendar skupaj smo,
z nami si.
V SPOMIN
Leto dni bo minilo 4. aprila, ko se je poslovil dragi mož

Kmalu bo minilo eno leto, odkar nas je 4.
aprila lansko leto zapustil
naš dragi mož, oče in dedek

FERDINAND NOGRAŠEK
Trudnov Nande iz Most
Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob; še
posebej družini Ravnikar za obiske in prižgane lučke na Nandetovem grobu.
Žena Ančka in vsi njegovi.

Odšli so...
Milena Kepic, rojena 18. 11. 1959, Klanec
35 b, stara 49 let,
Julijana Jerin, rojena 12. 6. 1920, Križ 16,
stara 88 let
Drevo cvetoče burja je izrula,
nemir in žalost naša srca kljuje,
naj rož kar v novem domu ti nasuje,
da bi v vrtove sinjih zvezd zaplula.
(Benjamin Žnidaršič)

Mnogo prezgodaj nas je zapustila naša
draga žena in mamica

Smeti

Kot zadnji v naši Gasilski zvezi je občni zbor
gasilcev sklical PGD Križ. 21. februarja so se
zbrali v Breznikovem domu, da so ocenili delo
v preteklem letu in si zadali cilje za leto 2009.
Želijo si nov gasilski avto GVM za prevoz
moštva, saj je dosedanji že krepko v letih. Pri
pridobivanju denarja računajo na pomoč občanov, sponzorjev in donatorjev.
Občnega zbora so se udeležili tudi gostje iz
sosednjih društev, še posebno pa so veseli gostov iz pobratenega društva PGD Dogoše. Na
pomoč!
Mihaela Poglajen
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Veš,
da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si,
ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le, da korak se tvoj
nič več ne sliši…
V SPOMIN

ZAHVALA

Občni zbor PGD Križ
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MILENA KEPIC
s Klanca.

ALOJZ GALUN
iz Komende
Vsem, ki ga nosite v srcu in se
ustavljate na njegovem poslednjem domu,
se iskreno zahvaljujemo.
Ata, kjerkoli si, naj angel čuva te,
mi bomo vedno mislili nate.
Tvoji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem, sodelavcem in vsem, ki
ste jo pospremili ob njenem slovesu. Vsakemu hvala za dobro misel, molitev, darovane
svete maše in za besede sočutja in vzpodbude,
ki ste nam jih podarili v teh težkih trenutkih.
Iskrena zahvala dežurnemu zdravstvenemu
osebju z zdravnico dr. Jermanovo, gospodu
dekanu Vinku Podbevšku in diakonu Alešu
za duhovno spremstvo ob pogrebu in domačemu gospodu župniku Zdravku Žagarju za
tolažilne besede.
Hvala moškemu pevskemu zboru Komenda
za lepo petje in zahvala vsem, ki ste jo imeli
in jo imate radi.
Mož Milan in otroci
Rok, Maja, Ana in Monika
Klanec, 12. 3. 2009

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.

Če želite, da pri zahvali za pokojnika ob sliki
objavimo tudi znak

Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, E-mail: urednistvo.gok@komenda.si

to pripišite ali

Uredniški odbor: Marta Jerebič (N.SI), Peter Cviren (SD), Anton Pogačar (SLS), Marija
sporočite ob
Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Bojan Tavčar (SDS) in Vesna Živadinov Štebe
(LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Baldomir Kremžar, Sabina Küznaročilu zahvale.
mič, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tatjana Zadrgal Pirc, Mihaela Poglajen, Ana Zarnik, dr.
Uredniški odbor
Marko Žerovnik... Priprava za tisk: Egist Zagoričnik, BOLD – Tisk: BOLD. Naklada:
1750 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini pa ga dobijo brezplačno.
Aplenca-Glasilo občine Komenda,
Oglase, zahvale
Aplenca na spletu:
Leto 18, številka 4 bo izšla
oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu
www.komenda.si
30. aprila 2009
na občini, ali pošljite po E-pošti na
Gradivo za objavo oddajte
naslov: urednistvo.gok@komenda.si
do srede, 15. aprila 2009
Informacije tudi na GSM 031-638-699

Aplenca

KRIŽANKA

NAGRADNA KRIŽANKA
TIA
TRGOVINA ZA
MLADE IN
NAJMLAJŠE
Moste 80h, 1218 KOMENDA
Tel.: 01/83 41 757
Odprto od ponedeljka do petka: od 9. do 19.
ure, sobota: od 8. do 13. ure.
Nudimo: oblačila 0-6 let, otroško obutev št.:
17– 40 Froddo, oblačila za svečane priložnosti,
ženska in nosečniška oblačila in perilo, oblačila za prosti čas Cover.
Za male in velike. Trgovina TIA. Vabljeni!
Akcija:
- 30% oblačila, obutev in kopalke 2008
- 50% opuščeni programi oblačil
VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE

1. nagrada – bon 40 EUR
2. nagrada - bon 30 EUR
3. nagrada – bon 20 EUR

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo
REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 15. APRILA. Na kuverto napišite: ime, priimek, naslov in pripišite Nagradna
križanka.
Nagrajenci križanke SANISEN D.O.O., GLAVARJEVA C. 94, 1218 KOMENDA, GSM
041 755 525
v Glasilu občine Komenda, št. 2/2009:
1. nagrada – copati (45 EUR) - DAMJAN
RODMAN, POT IZ VASI 2, ŠMARCA, 1241
KAMNIK
2. nagrada – dekorativna blazina (35 EUR) ANGELA SMOLNIKAR, GMAJNICA 5,
1218 KOMENDA
3. nagrada – ledvični pas (25 EUR) - ANA
ZORMAN, ZAJČEVA CESTA 21, 1218 KOMENDA
Čestitamo! Nagrade prevzamejo nagrajenci na
podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta v
družbi SANISEN d.o.o., Glavarjeva cesta 94,
1218 KOMENDA.
Telefon 041 755 525.
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Spoštovane
gospodinje in
gospodarji!
Ustanova Petra Pavla Glavarja bo na spomladanskem sejmu v Komendi s ponudbo
domačih dobrot (slaščice, kruh, žganje) in
izdelkov mojstrov domače obrti (lončarske,
coklarske, ščetinarske idr.), ki jih boste darovali, zbirala sredstva za uresničevanje
svoje dejavnosti.
Vabimo vas, da prispevate svoj dar v
obliki specialitete ali izdelka in tako postanete dobrotnica ali dobrotnik.
Za embalažo za pecivo prosimo pokličite
gospo MARIJO SCHUMET, TEL. 051 337
336.
Izkupiček je v celoti namenjen za izvajanje namena Ustanove, ki je pospeševanje
izobraževanja prek štipendiranja dijakov in
študentov in pomoč pomoči potrebnim.
Za vaše sodelovanje se vam toplo priporočamo in hkrati vnaprej zahvaljujemo.
Uprava Ustanove Petra Pavla Glavarja
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