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Nekoga moraš imeti rad

Navečer dneva, praznika države, države Slovenije, je Kulturno društvo
Komenda - Društvo umetnih kulturnikov Kaj ti mar po imenu, povabilo
na večerno druženje s poezijo in glasbo. Tako so zapisali na vabilo, ki je
po obisku sodeč obtičalo nekje, kjer ni doseglo in ni prepričalo odziva
in spodbudilo obisk v Kulturni dom.
A je bil lep večer in druženje prijetno, čeprav so bila razmišljanja o
razvoju od rojstva države naprej prežeta z mislijo po samostojnosti in s pesmijo v spomin na Ivana Minatija, da Nekoga
moraš imeti rad. In poznani starejši domačin,
ki ga vsi poznamo, je
nekaj omenjal, da tako
to pač sedaj ni prav. In
ob tem sem se spomnil
na Iztoka Mlakarja, ki v
pesmi pravi, da tako je
to in tako pač to je. Tudi
župan se je ob čestitki za

praznik vprašal, kaj se to dogaja v
tej občini Komenda, da se dvorana
posmehuje peščici v klopeh in na
odru.
In ko iz dneva v dan in dan za
dnem hodim na okrog, po dolgem in
počez, mislim, da vem. Ampak; ali
vem, ali samo mislim. Pa se spet
spomnim besed poznanega starejšega domačina in zato vem, da tako to
pač sedaj ni prav. Pa ni krivo bolj ali
manj veliko vabilo. Vem, da ne…
Tako lepo ste se spomnili Ivana Minatija ob prazniku države Kajtimarovci, tako lepo je zaigrala flavta, tako prisrčno sta zapeli Vida in Ela
Zupin in tako mile so bile strune na kitari Tomaža Kobola. In tako lep je
bil potem zunaj dekor za druženje.
In zato to pač sedaj tako ni prav, ker tisto, kar nas povezuje,… moraš
imeti rad.
A. Žalar

Že jeseni bo drugače
Tudi letos smo se 14. junija v veliki športni dvorani v Komendi starši skupaj z devetletniki poslovili iz
osnovne šole.

Bilo je veselo, slovesno, na trenutke prijetno razigrano, pa tudi morda
malo vzvišeno. Spomin nehote oživi. Kako je že bilo, takrat, ko smo
mi…? Ja, lepo… Brezskrbno, potem pa zaskrbljeno… Bili smo toliko
let skupaj, sedaj pa… Kaj pa sedaj? Ja, jutri se začenja nov dan, novo
poglavje, le kakšno doživetje čaka, kaj, kako, kje…
Ampak na slovesni valeti je bilo pravo vzdušje. Ples, igra, bile so
zvezde, zvezdice, zvedniki… Ha, to smo čakali in prav je tako… Hvala
učitelji, hvala ravnateljica, hvala starši, hvala vsi, ki nam dobro želite…
Ja, jeseni bo drugače… Vi veste, mi, danes valetniki, bomo izvedeli…
Najboljšim so podžupan Roman Koncilija, direktorica občinske uprave Majda Ravnikar in ravnateljica Mira Rek čestitali ob podelitvi občinskih priznanj. Dobili so jih ANDRAŽ KOŠIR- 9.a, AJA KAMŠEK- 9. a
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in ROK KOŽELJ - 9. b.
Vsa leta so bili odličnjaki
in sodelovali so na različnih dejavnostih.
Knjižne nagrade oziroma šolska priznanja pa so
dobili TIM VIDMAR 9.a, ANA LEŠNIK - 9.a,
AMADEJA PERŠIN- 9.a,
KARIN BLATNIK - 9.a,
MARCEL ŠPEHONJA 9.a, LAURA PODGORŠEK - 9.b in ANDRAŽ
PETEK- 9.b.
Vsem želim vse lepo in uspešno naprej tudi v imenu sodelavcev
Aplence
Andrej Žalar

Aplenca
Glasilo občine Komenda 6/2012
Župan
v zahvalo sprejel mažoretke
Tam je bila seveda v začetku meseca, kmalu po vrnitvi z državnega
prvenstva za vse mažoretke pizza in seveda smo tudi nazdravili s penino
za mlade. Pa tudi skupinski posnetek seveda ni smel manjkati. In tudi
odločitev, da bomo skupno napeli vse sile, da bodo odšle tudi na evropsko prvenstvo v Francijo, smo zatrdno potrdili.
A. Ž.

Drage moje mažoretke je ob čestitki za krasne uspehe na
12. odprtem državnem prvenstvu Twirling mažoretne
zveze Slovenije zapisal župan Tomaž Drolec in povabil
na srečanje.
»Bolj kot vsi uradni dosežki pa me veseli, da se z veseljem srečujete in družite na treningih in tekmovanjih
in gojite prijateljske vezi. Vsak dan odrekanj in treningov, trdega dela in vztrajnosti, vam bo v vašem osebnem
življenju pomagal pri doseganju drugih ciljev; ne le
športnih.
Verjamem v vaše sposobnosti in ponosen sem na vas.
V zahvalo za ves vaš dosedanji trud in uspehe ter
promocijo Občine Komenda vas vabim na srečanje v
Pizzeriji Hram Gorjan«

S palico do sonca
Članice Twirling mažoretnega kluba Komenda so po uspešnih nastopih
na državnem prvenstvu 9. junija povabile vse; starše, občanke in občane
na prikaz celoletnega dela in ustvarjanja v športno dvorano v Komendo.
V dobri poldrugi uri so se predstavile vse skupine, ki jih že od začetka
vodi Anita Omerzu. Celotna prireditev je bila nadvse praznično slovesen
prikaz ustvarjalnega opusa številnih vaj, glasbe, volje, natančne in na
trenutke umetniško izvajane koreografije. Delo, ki mu velja priznanje in
velika pohvala. Tudi zato, ker je prepleteno in povezano z veliko volje
staršev, ekipnega dela vodstva in vseh članov kluba in na trenutke tudi
odrekanj morebitnih drugačnih želja mladih učenk. Pa ne s palico. Palica je pri mlajših, malo manj mlajših, mladih,… le delovni pripomoček

za lep in uspešen nastop. Je pa simbolično tudi spodbuda, da so vsa dekleta tudi pri rednem šolskem delu zgledno uspešna.
Zato je ponos vseh, ki delajo in živijo z mladimi mažoretami in twirlinjami celo leto, ob številnih uspehih in po štirih letih obstoja in dela,
ob osvojitvi naslova državnih prvakinj toliko večji.
Ponos je preveval dvorano z nastopajočimi, ponosni so bili starši,
vodstvo kluba, člani ponosen je bil župan. In z mažoretami, z državnimi
prvakinjami, ki se bodo z nastopi do konca počitnic predstavljale še
naprej po Komendi in drugje, se bo bosta Komenda in država Slovenija
predstavili v začetku septembra tudi Evropi v Franciji.
A. Ž.

Folklora na obisku v Srbiji
Sredi junija smo se odpeljali iz Komende proti Srbiji, kjer smo naslednji
dan nastopili na reviji folklor z imenom Kolo Srema. Nastopilo je 16
(šestnajst) skupin.
V kraju Grgurevci so nas pričakali gostoljubni domačini z g. Miloševičem in gradonačelnikom (županom). Po pozdravni dobrodošlici smo
se odpeljali na Fruško goro. Ogledali smo si različne zanimivosti v
Sremski Mitrovici in okolici. V Grgurevcu smo bili z našim nastopom
potem zelo uspešni in nagrajeni z burnim aplavzom. Seveda je bilo veselo tudi druženje po končanem nastopu. Ob odhodu smo potem gostom
še enkrat zaplesali Gorenjski ples, ki je nazadnje seveda prešel v kolo in
skupni ples.
Druženje je bilo res prisrčno, poslavljanje pa težko, saj so nas res lepo
gostili in sprejeli za svoje. Obljubili smo, da se septembra spet vidimo v

Kamniku na dnevu narodnih noš.
Zahvaljujemo se g. Miloševiču za čudovit izlet in njegovo gostoljubnost in hvala tudi občini Komenda z županom Drolcem za podporo.
Folklora DU Komenda
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Župan Tomaž Drolec

Poletje bo brez počitnic
Gradnja vrtca – Občinski prostorski načrt – Krožišče pred Kulturnim domom v Komendi – Kanalizacija? S pomočjo nepovratnih
sredstev bodo greznice čez tri leta zamašene, z odpadno vodo
onesnaženi vodotoki in podtalnica pa le še zgodovina.

Začele so se šolske počitnice in čez dva meseca se bodo spet odprla šolska vrata. Kako
pa kaže z varstvom za najmlajše?
Potem, ko je do nadaljnjega padla v vodo
gradnja medgeneracijskega centra, v katerem
so bili predvideni tudi prostori za otroško varstvo, smo se znašli pred novo nalogo. Treba je
bilo najti drugo rešitev za naše najmlajše, ki
bodo jeseni prestopili vrtčevski prag. Ker smo
z modularnim objektom s štirimi oddelki, postavljenim pred tremi leti, zelo zadovoljni, tudi
tokrat iščemo tovrstne rešitve. Na pogled enostavna rešitev z modularnimi zabojniki, ki jih
samo pripelješ in postaviš, ni tako preprosta.
Tudi za tako gradnje so pravila praktično enaka
kot za klasične objekte - tudi za tak objekt potrebuješ gradbeno dovoljenje in je zato treba
izdelati projekt ter zanj pridobiti vsa soglasja.
Po končani gradnji se opravi še tehnični pregled in pridobi uporabno dovoljenje.
Skupaj z odgovornimi iz naše šole smo se
odločili, da do dokončanja centralnega vrtca
zgradimo začasni najemni šest oddelčni modularni vrtec. Tak objekt se lahko postavi za največ deset let. Za lokacijo je bilo kar nekaj idej,
med predlogi so bili celo njive in travniki, a se
tudi začasni vrtec žal lahko postavi le na zazidljivi parceli, ki je po prostorskih predpisih
predvidena za gradnjo tovrstnih objektov. S
tem pa se je izbor lokacij močno skrčil in
praktično edina primerna lokacija, na kateri
lahko v razmeroma kratkem roku dobimo
gradbeno in uporabno dovoljenje, je zemljišče
pri sedanjem vrtcu v Komendi. Z javnim razpisom smo izbrali projektanta in podjetje Atrakcija iz Kamnika je pripravilo projektno dokumentacijo. Upravno enoto Kamnik smo že
zaprosili za izdajo gradbenega dovoljenja. Z
nekaterimi potencialnimi izvajalci podobnih
objektov pa smo opravili seznanitvene pogo-
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vore o naših pogojih in v
nekaj dneh pričakujemo
prve orientacijske ponudbe
za gradnjo in najem modulov.
Poudariti je treba, da
ima tudi izbrana lokacija
vrsto prostorskih omejitev.
Predvsem bo nov vrtec na
obstoječem otroškem igrišču (južno od asfaltne ploščadi za košarko) zasedel
precej zunanjih zelenih
površin, ki jih imamo namen nadomestiti z najemom bližnjih kmetijskih zemljišč. Za projekt
modularnega vrtca z vsem, kar sodi zraven,
smo pridobili pozitivno mnenje Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport.«
In kdaj se bodo otroci lahko vselili v nove
oddelke?
»Točen datum je ta trenutek težko obljubiti,
če pa bodo postopki (gradbeno dovoljenje, najem zemljišč, izbor najemodajalca, gradbena
in obrtniška dela...) potekali vsaj približno po
programu, bodo otroci v vrtcu lahko oktobra
ali novembra. Morda kakšen teden prej ali kasneje, vsekakor pa še letos.«
Lani in tudi letos ste večkrat omenjali, da
bol občinski prostorski načrt »pod streho«
še letos?
»Takrat še Ministrstvo za okolje je leta 2004
naložilo vsem slovenskim občinam, da morajo
veljavne strateške planske dokumente nadomestiti z novim strateškim planom. Ta naj bi se
imenoval »Strategija prostorskega razvoja občine«. S spremembami zakonodaje pa se je
ime spremenilo v »Občinski prostorski načrt«.
Hkrati s spremembami zakonodaje se je spreminjal tudi datum, do katerega
naj bi vse občine te dokumente
sprejele. Nazadnje je obveljalo,
da naj bi to bilo do aprila 2009,
a je zaradi dolgotrajnih in zapletenih postopkov do danes to
uspelo le okoli 20 odstotkom
občin. Predvsem so to občine,
ki jim ni bilo treba izdelovati
»Celovite presoje vplivov na
okolje«, V našem primeru je
Ministrstvo za okolje odločilo,
da ta postopek moramo speljati.
Zato smo pripravili »Okoljsko

poročilo«, ki je pravkar v presoji na Agenciji
RS za okolje in prostor. Če večjih pripomb ne
bo, bomo avgusta ali septembra letos hkrati
opravili enomesečno javno razgrnitev »Okoljskega poročila« in »Dopolnjenega osnutka
občinskega prostorskega načrta«. Med javno
razgrnitvijo bo razpisana javna obravnava, ves
čas med razgrnitvijo pa bo na oba dokumenta
moč dajati pripombe in predloge.
Kdor sledi delu aktualne vlade, je prav gotovo opazil, da se na tem področju spet obeta
sprememba zakonodaje, ki naj bi poenostavila
postopke, predvsem pa naj bi jih bilo moč
opraviti hitreje. V Komendi smo s spremembami, ki potekajo, uradno začeli že leta 2005 s
sprejemanjem pobud občanov. Takrat smo
prejeli blizu 250 pobud, tako imenovano vmesno sito pri pristojnih nosilcih urejanja prostora
(po domače soglasodajalcih - teh je v našem
postopku 31), ki morajo v končni fazi dati soglasje na vsako pobudo, pa je prestalo le osem
pobud. Po napornih usklajevanjih pri različnih
soglasodajalcih upamo, da bomo na koncu
uspeli s trideset ali štirideset pobudami. Povedati pa je treba, da so med temi tudi pobude, ko
se zazidljiva zemljišča vračajo v kmetijsko rabo, ko gre za širši družbeni interes (za šolstvo,
cestno infrastrukturo, zadrževalniki poplavnih
voda...) ali za selitve kmetij iz vaških središč
na obrobja naselij. Velika večina občanov, ki
so podali vlogo za zazidljivost, bo žal najbrž
razočaranih.
Za tiste, ki bodo s pobudami uspeli, pa je
razveseljivo to, da se bo s strateškim delom
razgrnil tudi izvedbeni del prostorskega načrta
(pred časom je bil to ločen postopek, ki je spet
terjal svoj čas), kar pomeni, da bodo takoj po
sprejemu lahko zaprosili za lokacijske informacije in začeli s postopki pridobivanja gradbenih dovoljenj.«

Aplenca

AKTUALNO

In kdaj ocenjujete bo torej občinski prostorski načrt sprejet?
»Veliko vas je, ki ste spraševali, kdaj naj bi
se ti postopki vendarle zaključili. Naši odgovori so bili običajno preveč optimistični, vmes
so minila celo leta, zato upam, da naslednji
odgovor vendarle ni preveč optimističen: do
konca letošnjega leta. Da bo temu tako, imamo
kar nekaj razlogov: končano je okoljsko poročilo, pobude so s pristojnimi nosilci urejanja
prostora več ali manj usklajene in če se bodo
držali rokov (do sedaj te prakse žal ni bilo –
seveda ne velja za vse), bi občinski prostorski
načrt res lahko sprejeli do konca letošnjega leta. Torej, je še kar nekaj če-jev, a žal niso vsi
odvisni od nas. Vsekakor pa svetujem, da občani spremljajo občinsko glasilo in naše spletne
strani, kje bo pravočasno objavljeno, kdaj bo
javna razgrnitev in javna obravnava zgoraj
naštetih dokumentov. Morda bo to že v naslednji Aplenci.«
Se bo letos začela gradnja krožnega križišča
pred Kulturnim domom v Komendi?
»Podjetje PBL iz Kranja je izdelalo projekt
krožišča pred kulturnim domom v Komendi,
za katero pridobivamo nepovratna sredstva za
obnovo in razvoj vaških središč. Koncept ureditve sledi naravnim danostim (lipa, brežine,
lastništvo parcel ...) in z izjemo manjšega posega v brežino, ki je v lasti RK župnijstva Komenda, ne posega v privatne parcele. Projekt
se usklajuje z Zavodom za varstvo kulturne
dediščine iz Kranja, ki se je po začetnih pomi-

slekih z razumevanjem
za sedanji nemogoč prometni red s koristnimi
predlogi vključil v projektne rešitve. V postopek
je bil prav na željo tega
zavoda vključen arborist,
ki je po pregledu lipe ob
križišču izdal strokovno
mnenje, da je lipa v slabem stanju in predlagal,
da se jo v vsakem primeru
(tudi če se krožišče ne bo
gradilo) odstrani. Njegovi
zaključki nam niso všeč
in pri gradnji krožišča
bomo naredili vse, kar je
v naši moči, da bo košata lipa zelenela vsaj še
nekaj desetletij.
Skupaj s krožiščem se predvideva še ureditev opornega zidu in Zajčeve ceste z obojestranskim pločnikom pod »špitalom«, po končanju krožišča pa bo sedanja cestna povezava
od mrliških vežic do Zajčeve ceste namenjena
le še pešcem in kolesarjem. Izdelan je še idejni
načrt manjše prestavitve spomenika NOB in
parkovne ureditve med Glavarjevo knjižnico
in bodočim krožiščem. Tudi ta načrt je bil poslan v pregled kranjskemu Zavodu za varstvo
kulturne dediščine.
Prav te dni dopolnjujemo pred dvema mesecema vložen zahtevek za nepovratna sredstva.
Upamo, da nam bodo ta sredstva dodeljena in
takoj, ko se bo to zgodilo, bomo začeli z gradnjo.«
Najbrž pričakujete nazadnje tudi še vprašanje, kako je z gradnjo kanalizacije?
»Kanalizacijsko problematiko bi v grobem
lahko delili na tri sklope: gradnja kolektorja
proti Cerkljam, gradnja povezave med Mostami in staro čistilno napravo v Komendi ter
priprave na gradnjo ostalega manjkajočega
kanalizacijskega sistema v naši občini.
Gradnja kolektorja lepo napreduje. Res je
v Nasovčah zaradi medsosedskih sporov gradnja na delu trase začasno ustavljena, a prepričani smo, da bodo te težave kmalu rešene.
Letos jeseni bo zgrajena tudi povezava med
Mostami in staro čistilno napravo v Komen-
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di v dolžini cca 800 m (»S« kanal). Trenutno
na Upravni enoti Kamnik pridobivamo gradbeno dovoljenje, hkrati pa se na pristojnih ministrstvih pregleduje razpisna dokumentacija
za izbor izvajalca in nadzornika. Po »zeleni
luči« iz ministrstev nameravamo letos poleti z
javnim razpisom izbrati izvajalca in nadzornika, jeseni pa bo, kot že rečeno, »S« kanal, kot
glavni manjkajoči del med Komendo in domžalsko centralno čistilno napravo v Domžalah,
zgrajen.
Največji zalogaj v naslednjih dveh ali treh
letih pa bo gradnja preostalega manjkajočega
kanalizacijskega sistema v naši občini, ki bo
po trenutni projektantski oceni in vključno z
DDV stal blizu 7 milijonov €. Tudi s tem projektom bomo skupaj z občinami, ki gravitirajo
na domžalsko centralno čistilno napravo, ciljali na nepovratni denar iz evropskih kohezijskih
skladov. Koordinator postopkov je kamniška
občina, v Komendi pa trenutno zaključujemo
izdelavo projektov za gradbeno dovoljenje, ki
bodo naslednji mesec poslani v pregled pristojnim soglasodajalcem, avgusta pa bomo
zaprosili za gradbeno dovoljenje.
Tega pa zagotovo ne bi bilo, če ne bi pri
pridobivanju služnostnih pogodb naleteli na
izjemen odziv občanov. Podpisali in notarsko
overili ste okrog 250 pogodb in le malokje se
je zatikalo. Po naši oceni (načrti še niso povsem dokončani) nam manjka le še pet, morda
deset, služnosti (ali drugih listin, ki dokazujejo
pravico gradnje) in projekt bo na papirju končan. Nekateri ste celo spraševali, kdaj bo tudi
vam poslana v podpis pogodba. Da ne bo nejasnosti, naj povem, da služnostne pogodbe potrebujemo le za parcele, po katerih bodo zgrajeni zbirni primarni in sekundarni kanali ter
črpališča. Za hišne priključke služnosti ne potrebujemo, ker zanje gradbena dovoljenja niso
potrebna.
Sicer pa še enkrat hvala vsem, ki ste podpisovali služnostne pogodbe. Brez vašega sodelovanja tega projekta ne bi bilo moč speljati.
Najbrž se bo ob gradnji pokazalo še veliko
nejasnosti, težav in problemov, a smo prepričani, da bomo s pomočjo nepovratnih sredstev
poskrbeli, da bodo čez tri leta zamašene greznice ter z odpadno vodo onesnaženi vodotoki
in podtalnica le še zgodovina.«

Kaj pa mi! Ali smo varni?
Tako bi se lahko vprašali varovanci vzgojno varstvenega zavoda INCE
v Mostah. Na srečo so med nami ljudje, ki jim ni vseeno za ljudi s posebnimi potrebami.
Požar INCE Moste 77 je bilo skopo sporočilo na pozivniku. Po prihodu na kraj so bili varovanci že na evakuacijskem mestu, vendar enega so
pogrešali. Napadalne skupine tako niso imele opravka le s požarom,
ampak tudi z iskanjem in reševanjem pogrešanega. Tak je bil namreč
scenarij vaje v četrtek, 14. junija, ob 11. uri. Po končani vaji smo za
zaposlene in varovance izvedli še praktičen preizkus gašenja začetnih
požarov z gasilniki.
Z direktorico Vladko Pacek smo sklenili, da se naše sodelovanje s
tem ne bo končalo in smo se že dogovorili, da bomo sodelovali pri izdelavi Požarnega načrta. Več na spletni strani PGD Moste.
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V Mostah nekaj novega

Težko bi bilo prezreti prisrčno vabilo, ki smo
ga dobili s pošto v nabiralniku. Pisalo je, da
nikakor ne smemo zamuditi 1. »bolšjega sejma«, ki je bil v soboto, 26.5., pred trgovino
»Tuš« v Mostah. Pričelo se je ob 15. uri – priprave pa že precej prej.
Nekaj mi ni dalo miru, pa sem šel. Velika
stojnica pred trgovino, za njo pa »sejmar«
Gregor. Veliko raznih predmetov – seveda vse
je delovalo, kot je treba – od tehničnih zadev
do predmetov, namenjenih igri ali zgolj zabavi.

Sprva sem res pomislil, da se je
kako društvo spomnilo poživiti
popoldanski sobotni dolgčas. Potem pa je sledilo resnično presenečenje, ko sem izvedel, da bodoči
ženin iz sosednje vasi, ki se bo
priženil v našo faro, na pobudo
fantov prodaja predmete, ki so jih
zbrali domiselni in duhoviti fantje
iz Suhadol. Res, krajani iz Suhadol
imajo vedno dobre ideje, ki jih tudi
izpeljejo tako, kot je treba, originalno.
Bilo je kar nekaj kupcev in firbcev, blago je počasi dobivalo druge
lastnike. Pa izkupiček: ženin bo seveda plačal fantovščino. Pa še kaj bo moral
priložiti. Ni manjkalo tudi simbolnih predmetov, ki so spominjali na lepe običaje, vse prevečkrat pozabljene čase: velik lesen križ, ki ga
bo moral bodoči ženin nositi najprej skozi vas
in nato vse življenje; na nogi je nosil veliko leseno kroglo, priklenjeno z verigo.
Dobre volje in »tekočih zadev« ni manjkalo.
Vsi so proti večeru bili v pričakovanju Gregorjevih staršev, ki bodo dali času primeren pečat
in se nato odpravili proti prostoru, kjer bodo z
zabavo nadaljevali do…
Bilo je prijetno in zabavno, predvsem pa
polno smeha in dobre volje.
Prišlo mi je na misel: Naše okolje ima še
veliko hiš, ki skrivajo na podstrešjih obilo
predmetov, ki bi lahko še vedno služili ljubiteljem starin kot dragocen predmet iz časov
prednamcev, morda bi bile še celo uporabne.
Boljši sejmi so priljubljena oblika prodaje
starin in »šare« v sosednjih državah, tudi v
Sloveniji se taki sejmi že oblikujejo in pridobivajo svoj sloves. Pa pri nas? Bi TD v občino
rado privabilo več gostov? Morda bi bolšji sejem enkrat mesečno bil nekaj, kar bi turiste
zanimalo! Premisleka vredno!
Pa lep bolšje-ženitveni pozdrav!
Tone Ogorevc
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Popravek
V majski Aplenci smo objavili članek o jubilejnem, desetem nastopu geološkega
krožka Kamenkost na letošnji Mednarodni
razstavi mineralov, fosilov in okolja MINFOS v Tržiču. V članku nam jo je zagodel
tiskarski škrat in zapisalo se nam je, da so
nad razstavni prostor obesili sliko 14-zobega morskega psa. Pravilno pa je, da je tak
morski pes imel blizu 300 zob, krožek pa je
imel na MINFOS-u razstavljenih le 14
zob.
Mentorju in članom krožka se opravičujemo.
Odgovorni urednik

Čestitka
Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo,
na oddelku za gradbeništvo, komunalna
smer, Univerze v Ljubljani je 31. 5. 2012
pod mentorstvom izred. prof. dr. Maruške
Šubic-Kovač opravil zagovor in diplomiral

Arnold
Oton Ciraj
in s tem pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva.
Zagovor diplomskega dela z naslovom
Stroškovni vidiki gradnje novih cerkva je
komisija ocenila z oceno odlično - deset.
K temu življenjskemu dogodku, ki veliko
pomeni za diplomiranca rednega univerzitetnega študija, za našo družino in za celo
sorodstvo, mu od srca čestitamo:
ati Jožef, mami Marta, brat Izak Matej z
zaročenko Natašo Dalijo in hčerko Julijo
Dalijo, sestra Anja Marija Arko z možem
Anžetom, in sestra Vita Marta

Mladi planinci v prekrasnem dnevu s svojimi starši– šolska sekcija J v spremstvu mentoric Romano R. in Jožico U. ter planinskim vodnikom Petrom Z. na zadnjem planinskem izletu v tem
šolskem letu z Jezerc na vrh Krvavca, na Zvoh. Prekrasen dan z lepim razgledom v dolino in po
vršacih.(ar)
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Tabor Nove
Slovenije
Vračanje duše
slovenski državi
Številni udeleženci na taboru NSi 10. junija v Ormožu so potrdili, da
stranka uživa veliko podporo. Poleg vodstva stranke z ministrico Ljudmilo Novak je zbrane nagovoril tudi kandidat za predsednika države
dr. Milan Zver. Med drugim je dejal, da moramo zagotoviti, da Slovenija ne bo prostor v katerem nekateri bivajo v »vipu«, drugi pa v odčarani
kletki brez upanja. »Hočem, da je Slovenija za vse njene sinove in hčere
prijazna domovina. Hočem, da smo vsi prvorazredni! Vsak človek, vsak
od nas, je pomemben. Občutek pripadnosti je temeljna potreba in krepost človeka. Zato je najpomembnejša naloga predsednika vračanje
duše slovenski državi!«
Predsednica NSi je povedala, da smo ob vsem zategovanju pasu v
NSi lahko zadovoljni, da smo bili prvi zagovorniki družinske politike in
smo bistveno pripomogli k temu, da se sredstva za varstvo otrok v vrtcu
in pri porodniških dopustih, niso tako drastično zmanjšala kot je zahteval prvotni predlog. Družinski politiki je potrebno posvečati veliko pozornosti in naklonjenosti, je še dodala in nadaljevala, da se vse prevečkrat
dogaja, da gledamo na probleme preko svojega žepa in premalo preko
zmožnosti plačnikov.
Danica Zmrzlikar, OO N.Si Komenda

Voščilo za praznik domovine
Spoštovane drage občanke, občani, spoštovani vsi, ki bivate v Komendi. 25. junija za dan državnosti vam z najlepšimi željami za lepo
prihodnost v naši državi iskreno čestitamo. S skupnimi močmi vrnimo
dušo domovini Sloveniji, da izidemo iz časa negotovosti pokončno, na
temeljih obče človeških vrednot duhovno in materialno obogateni.
Vse dobro vam želi OO N.Si Komenda

Romanje bolnikov in
invalidov
na Brezje
V soboto, 16. junija, je bilo že 44. slovensko narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje. V prekrasnem, a že prav poletno
vročem vremenu, se ga je udeležilo več tisoč ljudi, med njimi tudi komendski župljani. Maševal je in pridigal upokojeni koprski škof mons.
Metod Pirih. Spregovoril je tudi o svojih bolezenskih težavah in nadlogah, bolnim, onemoglim, invalidom in prizadetim pa je predvsem izrekel
besede tolažbe in poguma.
Duhovnikom se je pridružil tudi komendski rojak, častni kanonik in železomašnik 95-letni Maksimilijan Ocepek (na fotografiji), ki bo v nedeljo, 1.
julija, v komendski župnijski cerkvi
sv. Petra slovesno obhajal 70. obletnico mašniškega posvečenja. Pri pripravi
in izvedbi romanja, med samo mašo in
po njej (med procesijo bolnikov k milostni podobi brezjanske Marije Pomočnice v brezjanski baziliki) so sodelovali tudi skavti iz komendske župnije,
malteški vitezi in člani Malteške pomoči Slovenije, klekljarice iz naše župnije pa so tudi prispevale svoj del pri
izdelavi velikega oltarnega prta, ki bo
»romal« kot darilo v Lurd, škof Pirih
pa ga je blagoslovil ob koncu maše.
Železomašnik Maksimiljan
Jože Pavlič
Ocepek

Glasilo občine Komenda 6/2012

Z bolniki in invalidi v Lurdu

Temeljno poslanstvo Suverenega malteškega viteškega reda (SMVR) v
skladu z več kot 900-letnim izročilom je »pomoč ubogim« (obsequium
pauperum). To je bolnim, onemoglim, ostarelim, prizadetim in invalidom. Zato sta Slovensko društvo SMVR in Malteška pomoč Slovenije
sklenila, da bosta letos prvič uradno poslala svojo ekipo na letno romanje SMVR z bolniki, prizadetimi in invalidi v Lurd. Povabilo na to romanje je prišlo od članov reda iz sosednje avstrijske zvezne dežele
Štajerske, ki so tja romali od 3. do 9. maja s posebnim vlakom z malo
manj kot 300 malteškimi vitezi, damami, prostovoljci, predvsem pa
bolniki, s prizadetimi in z invalidi iz vse Avstrije. Vodstvo SD SMVR in
Malteške pomoči Slovenije je rado odgovorilo na to povabilo, v Lurd pa
poslalo šestčlansko »ekipo«. Dve članici Malteške pomoči Slovenije sta
vseskozi skrbeli za invalidko Milico Štorman iz Šempetra, dva člana za
invalida iz Avstrije, podpisani pa za ostarelo redovnico in duhovnika iz
iste države. Že na poti v Lurd, zlasti pa tam in nazaj grede, so ob tisočih
udeležencih romanja z vsega sveta spoznavali, kako pomembno je uresničevati glavno vodilo reda tudi danes (poleg »pomoči ubogim« tudi
»obramba vere«), nabirali pa so tudi potrebne izkušnje za prihodnja romanja z bolniki, prizadetimi in invalidi iz Slovenije v Lurd in v slovenske romarske kraje, predvsem pa pomoč njim pri nas. Videli so in spoznavali, da jih čaka zelo zahtevna naloga, ki ji bodo kos le v resnični
ljubezni do bližnjega v stiski. Poleg drugih slovenskih malteških vitezov
in dame tudi vsi
trije
malteški
vitezi v Komendi. Upajmo, da
se jim bodo pri
tem, kakor v
Avstriji, pridružili tudi mladi in
drugi
prostovoljci v naši župniji in občini.
Jože Pavlič

Jubilejna slovesnost v Tunjicah

Tunjičani so 2. maja praznovali 250. obletnico blagoslovitve temeljnega
kamna župnijske in romarske cerkve sv. Ane. Blagoslovil ga je prav na
svoj 41. rojstni dan, ker so Tunjice nekdaj spadale pod komendsko župnijo, tedanji komendski župnik Peter Pavel Glavar, graditelj te cerkve,
obenem pa njen največji dobrotnik. Postaviti jo je dal, ker je bila prejšnja
gotska cerkev, prvič omenjena leta 1526 v popisu cerkvenih dragocenosti, zaradi velikega števila romarjev premajhna. Za to plemenito dejanje
se mu je že v uvodu v slovesno mašo zahvalil ljubljanski nadškof metropolit dr. Anton Stres. Sedanji župnik v Tunjicah Jožef Ratzinger se je na
koncu maše zahvalil na slovesnosti navzočim župnikom, med njimi
Pavletu Juhantu iz Most pri Komendi (župnik v Tunjicah je bil v letih od
1992 do 2009), za njihovo skrb za cerkev sv. Ane. Pavle Juhant je
predvsem zaslužen za temeljito obnovo njenega pročelja leta 1997.
Zidavo in umetnostne dragotine sedanje cerkve v Tunjicah, postavljene po vzoru cerkve sv. Neže v Rimu, njenega graditelja, zgodovino vasi,
poglavitna dogajanja v zvezi s cerkvijo, župljani in župnijo je v knjigi
Baročna lepotica na Bukovem griču popisala domačinka Milena Erbežnik Klanšek s sodelavci, predstavili pa so jih tudi na slavnostni akademiji 1. maja zvečer v cerkvi sv. Ane, pri
kateri sta sodelovala domače Kulturno
društvo dr. Franceta Steleta in domači mešani cerkveni pevski zbor pod vodstvom
zborovodkinje Olge Stele, akademijo pa je
režiral Dominik Krt iz župnije Stranje.
Jubilejne slovesnosti v Tunjicah so se
udeležili tudi številni komendski župljani, ki
še vedno na god sv. Ane in ob drugih slovesnostih radi romajo k sv. Ani v Tunjice.
Jože Pavlič
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Tesarstvo in Krovstvo Štebe ali…

Kronika uspeha in komendske prepoznavnosti
Pred šestdesetimi leti se je začela zgodba o Tesarstvu Štebetovih v Žejah pri Komendi. Takrat France Štebe ni vedel, da se bo zgodba nadaljevala. A sta jo sinova Franc in Igor vzljubila.

Zato Igor in tvoji!
Nadaljujte to zgodbo.
To zgodbo narave.
To zgodbo slovenstva.
To zgodbo ponosa našega obstoja.
To zgodbo življenja.
Iskrene čestitke ob jubileju,
najboljše želje za uspešno nadaljevanje in
najlepša hvala za zgled in prepoznavno ime:
TO JE KOMENDA!
To so odlomki iz čestitke, kakršnih so Igor
in Štebetovi v začetku meseca dobili veliko. In
tudi jubileju primerno so takrat proslavili. Sicer
pa to nenazadnje tudi ni bil navaden praznik,
saj je ime Tesarstvo in krovstvo Štebe poznano
danes po Sloveniji in prek meja. In zato smo
tudi pogledali v kronološki zapis te zgodbe.
Začetki tesarstva Štebe segajo v leto 1952,
ko je Franc Štebe iz Žej pri Komendi opravil
mojstrski izpit in začel samostojno obrtniško
pot. V začetku je izdeloval ostrešja, kocke za
tlakovanje in lesene barake, ki so jih potrebovali pri gradnji cest. Franc Štebe je bil človek,
ki je bil usmerjen v napredek. Če je še v času,
ko se je še učil poklica v domači lopi, izdeloval
lesene mline, ki so jih imele mnoge kmetije, je
na začetku obrtniške poti postavil za tiste čase
moderno delavnico.
V odprtem delu delavnice je kmalu dobila
svoj prostor krožna žaga za obžagovanje lesa
za ostrešja. V zidanem delu pa je dobil svoj
prostor skobeljni stroj. Po več kot 50 letih je ta
stroj še vedno uporaben. Za izdelovanje stopnic
je v začetku 70. let kupil poseben rezkar za izdelovanje utorov. Pravo malo revolucijo pa je
pomenila postavitev gatra leta 1970. Ob zunanji
rampi pa je kmalu stalo tudi dvigalo, ki je zaposlene na gatru rešilo težkega ročnega dela.
Pomemben mejnik je bil začetek izdelovanja
okroglih lesenih silosov za potrebe slovenskih
kmetov. Za to je iz Nemčije pripeljal staro štiristranko in jo opremil s posebej prirejenimi noži.
Da je bila to prava odločitev v 70. letih, govori
podatek,da so na leto izdelali tudi do 150 silosov. Postavljanje prvega lesenega okroglega silosa je bila prava senzacija, ki si jo je ogledala
veliko ljudi. So se pa morali takrat še veliko
naučiti, saj so ga postavljali dva dni skupaj; ka-
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sneje pa so za postavljanje enega silosa potrebovali tri do štiri ure.
Oče France je bil pogumen človek. Že kmalu na začetku svoje
obrtniške poti začel delati tudi za
potrebe cerkve, kar je bilo včasih
tudi tvegano. Mnogi od takratnih
obrtnikov si tega niso upali. Na
cerkvah in samostanih je obnavljal
ostrešja, zvonike ali pa delal nove: v
Štepanji vasi v Ljubljani, Šmartnem
pod Šmarno goro, Drežnici pod Krnom, Svetini pri Celju, v župniji Bežigrad v
Ljubljani, na Brezjah, v Repnjah… Posebno
skrb pa je Franc Štebe namenjal vzgoji novih
tesarskih mojstrov. Vedno je imel dva ali tri
vajence, ki jim je plačeval šolanje in skrbel, da
so se izučili obrti. Nekateri od njih, ki so bili iz
oddaljenejših krajev pa so celo živeli skupaj z
družino Štebe.
Franc Štebe je imel tudi kmetijo; zato, d a je
imel vedno tudi par konj, s katerimi je prevažal
hlodovino in potem že pripravljen les do objektov. To sicer za 50. in začetek 60. let ni bilo nič
posebnega. Nekaj posebnega je bilo, da je
mnogo let s temi konji vozila ženska. To je
bila dekla Pavla, ki je sicer skrbela za živino v hlevu. Njena velika ljubezen pa so bili
konji. In tako je s konji in vozom razvažala
doma pripravljena ostrešja na gradbišča.
Kasneje pa so konje zamenjali kamioni.
Upokojil se je Franc Štebe, ko je imel
35 let obrti. Njegov starejši sin Franc je
že imel svojo obrt tesarstva in bi lahko
nadaljeval tradicijo Štebetovih, a se m u
je življenje prekmalu tragično končalo.
In tako je pred 25 leti obrt prevzel najmlajši sin Igor Štebe, ki je delo nadaljeval z
enako vnemo. Kmalu je zrasla nova proizvodna hala in v njej so dobili prostor stroji za
natančne obdelave kot so: manjša tračna žaga,
nova štiristranka, kombinirana krožna žaga in
še ena večja tračna žaga. Še vedno pa je doma
očetov skobeljni stroj. Na južni strani hale je
čez nekaj let nastal večji pokrit prostor, kjer je
dobil mesto nov, nekoliko zmogljivejši gater.
Velika pridobitev za vse delavce je bil tudi kamion s hidravlično roko za prevoz hlodovine
in rezanega lesa.
Igor je bil med prvimi, ki se je
odločil za računalniški program
za pomoč pri izdelavi strešnih
konstrukcij. Sam ga je uporabljal.
Pred desetimi leti pa so oglušujoče brnenje motornih žag zamenjali drugačni glasovi. To so bili
glasovi krožne žage, rezkarjev,
svedrov, hidravlike in pnevmatike, ki so prihajali iz CNC linije
za obdelavo lesenih konstrukcij.

Z nakupom prve CNC linije so se začele v tej
delavnici nastajati nove vezi med mnogimi tesarji. Mnogi pri tesarstvu Štebe naročajo izdelke.
Z novo CNC linijo so se odprle nove možnosti.
Nekaj so jih že izkoristili, mnoge pa še ostajajo
za prihodnost. Posebej radi pokažejo na brunarice, krojene na novi liniji, ki ima poseben sklop
agregatov za klasičen četrtinski preklop in starinski, tako imenovani tirolski spoj.
Tesarstvo in krovstvo Igor Štebe iz Žej pri
Komendi danes zaposluje 20 delavcev. Letno v
njihovi proizvodnji hali obdelajo do 7000 kubičnih metrov. Izdelke tesarstva Štebe lahko
vidimo povsod po Sloveniji. Kot oče je tudi
Igor nadaljeval obnovo in izdelavo novih cerkvenih zvonikov v Komendi, Žireh, na Ptuju,
Zlatem polju, Brezovici pri Ljubljani, Kostanju, v Lokah v Tuhinjski dolini, Žirovnici,
Pšati, Razdrtem itd. Ostrešja Štebe imajo
nemško in ameriško veleposlaništvo v Ljubljani, Mladika, kjer je sedež našega ministrstvo
za zunanje zadeve, številne šole, telovadnice in
vrsta drugih objektov.
Glavna dejavnost Tesarstva Igor Štebe je

danes prevoz, razrez in sušenje lesa, garažni
nadstreški, računalniška obdelava na CNC liniji, izdelava in montaža ostrešij, načrtovanje,
izdelava in montaža lesenih masivnih hiš in hiš
iz lepljenega lesa.
Igor, da v slovenskih gozdovih raste dober
in kvaliteten les, v Tesarstvu Štebe veste že 60
let. Iskrene čestitke. In uspešno, s spoštovanjem lesa, naprej; saj so v lesu temelji slovenstva, našega obstoja, življenja.
Po kronološkem zapisu A. Žalar

Glasilo občine Komenda

URADNE OBJAVE

Štev. 5/2012, 29. junij 2012

GLASILO OB^INE KOMENDA

URADNE OBJAVE

{t.
31.junij
julij 2008
št. 06/2008,
5/2012, 29.
2012

KAZALO
1.

Stran

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA 02 PO- 1
SLOVNO PROIZVODNE CONE OZKA DELA

Na podlagi določil 55. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS št. 33/07 in 108/09) in 31. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/09 je
Župan Občine Komenda 26. junija 2012 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
lokacijskega načrta območja
02 Poslovno proizvodne cone Ozka dela

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN
DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA
Občinski svet Občine Komenda je na 4. izredni seji dne 11. novembra
2004 sprejel Odlok o lokacijskem načrtu območja 02 Poslovno proizvodne cone Ozka dela, s katerim so bile določene urbanistične in krajinske
rešitve prve faze današnje poslovno proizvodne cone Komenda, lokacijski in tehnični pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo objektov
ter drugi pogoji, zahteve in ukrepi za izvedbo načrtovanih rešitev. Na tej
podlagi je bila zgrajena prometna in ostala gospodarska javna infrastruktura ter večina poslovnih objektov. Izvedena je tudi rekultivacija
robnih površin območja z zasaditvijo visokorasle drevesne vegetacije,
sonaravno je urejen tudi zbiralnik meteorne vode s poudarkom na biotopski funkciji.
Po realizaciji načrtovanih posegov se je v smislu zagotavljanja racionalnejše in uporabniku uporabnejše ureditve dela območja pokazala
potreba za prostorsko modifikacijo urbanističnih in programskih rešitev
v funkcionalni enoti Fe 5/1.1., ki predstavlja največjo funkcionalno
enoto umeščeno v osrednji del območja. Če bi se v postopku izdelave
sprememb in dopolnitev pokazala potreba, se ob soglasju pristojnih
nosilcev urejanja prostora modifikacije lahko opravijo tudi v drugih
funkcionalnih enotah.

2. OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA
NAČRTA
Površine območja, kjer bi se le v delu funkcionalne enote Fe 5/1.1. izvedle spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta se nahajajo ob glavni
prometnici – regionalni cesti R2 – 4131080 in zavzemajo 8,99 ha stavbnih zemljišč. V območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
bodo lahko po potrebi vključene tudi dodatne površine znotraj območja
lokacijskega načrta.

3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovne podlage oz. rešitve prostorskih ureditev, ki so predmet sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta, izdela izbrani načrtovalec oz.
projektna družba na podlagi projektne naloge, ki jo pripravi pobudnik
izdelave sprememb in dopolnitev in verificira strokovna služba pripravljavca ter smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju:
NUP).

4. POSTOPKI IN ROKI PRIPRAVE POSAMEZNIH FAZ SPREMEMB
IN DOPOLNITEV LOKACIJSKEGA NAČRTA
Postopek priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta se vodi
v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07
in 108/09). S tem sklepom se ob upoštevanju zakonsko predvidenih
postopkov določijo naslednji okvirni roki njegove priprave.
(1) objava sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev lokacijskega
načrta: junij 2012,
(2) izdelava eventuelnih strokovnih podlag oz. rešitev ter osnutka
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta: 60 dni od objave sklepa,
(3) pridobitev smernic NUP: 30 dni po prejemu osnutka,
(4) izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta: 60 dni po pridobitvi smernic; če bo potrebno izvesti
postopek celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO),
se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo,
(5) javna razgrnitev traja 30 dni, med javno razgrnitvijo se izvede
javna obravnava in prva obravnava na OS Občine Komenda; v primeru izvedbe CPVO se sočasno razgrne in obravnava tudi okoljsko poročilo,
(6) priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in
javne obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s stališči do pripomb: 30 dni po javni razgrnitvi,
(7) priprava predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta: 30
dni po sprejemu stališč do pripomb,
(8) pridobitev mnenj NUP k predlogu sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta: 30 dni po prejemu predloga,
(9) sprejem usklajenega predloga odloka o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta (druga obravnava) na Občinskem svetu Občine Komenda: 30 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj NUP,
(10) objava odloka v uradnem glasilu po sprejemu na Občinskem
svetu Občine Komenda.
Okvirni predvideni roki se v primeru izvedbe CPVO, zahtev in pogojev ter usklajevanja z NUP in drugimi udeleženci, lahko spremenijo.
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5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA (NUP) IN POSTOPEK NJIHOVEGA VKLJUČEVANJA
NUP so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter
nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave sprememb in
dopolnitev lokacijskega načrta in so določeni s tem sklepom ter se
vključujejo v postopek skladno z veljavno zakonodajo.
Občina Komenda osnutek sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta pošlje NUP ter jih pozove, da ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo
smernice. V smernicah NUP za obravnavano območje konkretizirajo
določbe predpisov s svojega delovnega področja. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v istem roku občini sporoči, ali je za spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta potrebno izvesti CPVO.
Če NUP v predpisanem roku ne dajo smernic, se šteje, da smernic
nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih
za načrtovanje prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Na poziv občine NUP v 30 dneh od prejema vloge dajo mnenje k
predlogu sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta. Če NUP v predpisanem roku ne predložijo mnenja, občina brez nadaljuje s postopkom
oziroma s sprejemom dokumenta brez teh mnenj.
NUP, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega
načrta sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag in mnenj
so:
(1) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje;
(2) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
(3) Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve;
(4) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, področje urejanja z vodami;
(5) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat
za kulturno dediščino;
(6) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Agencija za promet, po-

dročje letalstva, urejanje in nadzorovanja civilnega letalstva;
(7) Zavod RS za varstvo narave;
(8) Komunalno podjetje Kamnik d.d.;
(9) Direkcija RS za ceste,
(10) Občina Komenda;
(11) Elektro Ljubljana, Podjetje za distribucijo električne energije
d.d.;
(12) Geoplin plinovodi d.d.;
(13) Drugi nosilci urejanja prostora, organi in organizacije, za katere
se v postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.

6. OBVEZNOSTI S FINANCIRANJEM
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta nosi pobudnik izdelave. Postopek sprejema vodi občinska uprava Občine Komenda.

7. OBJAVA SKLEPA
Sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda in na občinskih spletnih straneh ter začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu.
Št. 3500-0005/2012
Komenda, dne 15. junij 2012
ŽUPAN
OBČINE KOMENDA
Tomaž Drolec, l. r.

PRAVNI NASVETI

Poplačilo terjatve v postopku osebnega stečaja
Proti našemu
dolžniku
se
vodi postopek
osebnega stečaja. Rok za
prijavo terjatev smo zamudili, ker sploh
nismo vedeli,
da je bil postopek začet. Ali
imamo še kaIrena Hacin Kölner
kšne možnosti,
da bo naša terjatev poplačana?
Z oklicem o začetku postopka osebnega
stečaja so upniki pozvani, da v roku 3 mesecev
po objavi oklica prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice (v nadaljevanju
bomo zaradi preglednosti govorili le o terjatvi).
Naveden je tudi zadnji dan tega roka. Oklici so
objavljeni na spletnih straneh Agencije RS
za javnopravne evidence in storitve (AJPES)
na portalu eOBJAVE (kot to določa 122. člen
ZFPPIPP – Zakon o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju). Upniki so dolžni sami spremljati
ali je bil proti dolžniku – fizični osebi začet
postopek osebnega stečaja. Enako dolžnost
imajo upniki pravnih oseb. Vendar pa je v
primeru zamude roka za prijavo terjatve v

postopku osebnega stečaja položaj tega
upnika bistveno boljši kot položaj upnika,
ki je svojo terjatev zamudil prijaviti v postopku stečaja nad pravo osebo. Upnik, ki v
stečajnem postopku nad pravno osebo zamudi
rok za prijavo terjatve, izgubi pravico od stečajnega dolžnika zahtevati izpolnitev te obveznosti in pravico do poplačila iz razdelitvene
mase. Sodišče bi prepozno vloženo prijavo
terjatve zavrglo. Izjema velja za nekatere
prednostne terjatve in terjatve za plačilo davka,
kot je določeno v 6. odst. 296. člena ZFPPIPP.
V kolikor pa upnik zamudi rok za prijavo
terjatve v postopku osebnega stečaja, njegova terjatev ne preneha, ampak se še vedno
upošteva pri razdelitvi razdelitvene mase,
če je priznana (prizna jo stečajni upravitelj)
do izdelave načrta razdelitve. V primeru, da
razdelitvena masa ne zadošča za poplačilo
upnikove terjatve, pa lahko upnik preostanek terjatve uveljavlja proti stečajnemu
dolžniku tudi po koncu stečajnega postopka
(382. člen ZFPPIPP). Vendar pa lahko dolžnik
do zaključka postopka osebnega stečaja vloži
predlog za odpust obveznosti. Upniki so o začetku postopka odpusta obveznosti obveščeni
z oklicem sodišča, ki je prav tako objavljen na
spletnih straneh AJPES-a. Odpust obveznosti
učinkuje za vse terjatve upnikov do dolžnika,
ki so nastale do začetka postopka osebnega

stečaja, ne glede na to ali je upnik terjatev prijavil ali ne. S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti upnik ne more več sodno zahtevati, da mu dolžnik plača terjatev, ki v
stečajnem postopku še ni bila poplačana. V
kolikor pa jo dolžnik plača prostovoljno, tega
ne more zahtevati nazaj (gre namreč za naturalno obveznost). Kljub pravnomočnosti sklepa
o odpustu obveznosti, pa ta za večino prednostnih terjatev ne učinkuje. Primeroma navajamo, da odpust ne učinkuje za terjatve na podlagi zakonite preživnine, odškodnine za škodo
nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti itd. (podrobneje v 408. členu ZFPPIPP).
Čeprav ste zamudili rok za prijavo terjatve, to še vedno lahko storite. Vaša terjatev
bo poplačana, če bo terjatev priznana do izdelave načrta razdelitve in če bo na razpolago
premoženje za poplačilo. Spremljajte pa ali bo
dolžnik vložil predlog za odpust obveznosti, saj
takemu predlogu kot upnik lahko tudi ugovarjate in s tem preprečite, da bi dolžnikova obveznost do vas postala neiztožljiva. Če pa bi imeli
do dolžnika prednostno terjatev, npr. terjatev na
plačilo zakonite preživnine, bi poplačilo lahko
dosegli kljub temu, da bi bile dolžniku pravnomočno odpuščene njegove obveznosti.
Odvetnica Irena Hacin Kölner
tel. 031 347 989
email: irena.hacin.kolner@moj-odvetnik.si

Aplenca
Občinsko
gasilsko tekmovanje
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Po treh letih je bila Gasilska zveza Komenda zopet organizator občinskega
gasilskega tekmovanja, ki ga izvajamo
skupaj z Gasilsko zvezo Kamnik. Vsa tri
društva v občini so trdo delala, da smo
izvedli tekmovanje. V soboto, 9. junija,
ko so tekmovali najmlajši in starejši gasilci nam je nagajalo vreme, vendar se je
kar 63 ekip borilo za dobre uvrstitve ne
glede na občasno deževje. V nedeljo pa
so nas od zgoraj presenetili in v lepem
sončnem vremenu se je pomerilo kar 66
ekip v štirih kategorijah. Iz naše gasilske
zveze se
je tekmovanja udeležilo 25 ekip in pokal
za najboljše društvo v Občini Komenda,
ki ga je podelil župan Tomaž Drolec je
prejelo PGD Komenda.
Najboljše rezultate na tekmovanju pa
so dosegli: pionirji iz PGD Srednja vas,
pionirke iz PGD Nevlje, Mladinci iz
PGD Komenda, Mladinke iz PGD Srednja vas, Članice A iz PGD Komenda,
člani A iz PGD Srednja vas, člani A iz
PGD Križ so dosegli drugi najboljši
čas, članice B iz PGD Srednja vas, tudi
članice B iz PGD Komenda so dosegle

drugi najboljši čas, člani B iz PGD Srednja vas, Starejši gasilci iz
PGD Križ in starejše gasilke iz PGD Komenda.
Gasilska zveza Komenda se zahvaljuje Konjeniškemu klubu Komenda in Nogometnemu klubu Komenda za sodelovanje in gostoljubje.
Mihaela Poglajen

Novice iz PGD Komenda
Za nami je napeto in dolgo tekmovalno obdobje. En teden po članskem državnem tekmovanju smo dve ekipi, mladince in pionirke, peljali na državno mladinsko tekmovanje, ki je bilo
na Ptuju. Mladinci so se z uvrstili v zlati sredini in osvojili srebrno značko, pionirke so imele
manj športne sreče in so prejele bronaste značke, za nas pa je bila že uvrstitev na državno
tekmovanje velik društven uspeh. Zahvaljujemo se Občini Komenda, ki nam je omogočila
udeležbo na tekmovanju, saj nam je plačala
prevoz, zato so z nami lahko potovali tudi navijači, ki so nas bodrili in spodbujali.
Tudi na občinsko gasilsko tekmovanje smo

se resno pripravljali. Poleg same organizacije
tekmovanja, smo trenirali, usklajevali vaje,
pripravljali orodje in dan po tekmovanju z delovno akcijo temeljito očistili orodje in gasilski
dom.
Za vse ekipe se je tekmovalno obdobje končalo do jeseni, razen za članice A, ki so se v
soboto, 16. junija, udeležile kar dveh tekmovanj. Najprej so v Loki pri Mengšu branile
prehodni pokal, ki so ga imele v lasti že dve
leti in uspelo jim je. Tretjič zapored so osvojile
prvo mesto in po 25 letih so prva ekipa, ki je
osvojila prehodni pokal v trajno last. Še istega
dne so tekmovale na pokalnem tekmovanju

Gasilske zveze Slovenije v Štrekljevcu in
osvojile odlično 2. mesto. S takšnimi rezultati
je poplačan trud in čas, ki ga namenjajo vajam
in treningu. Za njihove uspehe pa sta zaslužna
tudi mentorja Drago Potokar in Aleš Lončar.
Bravo punce!
Ker so pred vrati počitnice, bomo tudi letos
15 naših otrok z dvema mentoricama za en teden odpeljali na letovanje v Savudrijo, konec
julija pa bo 10 mladincev, prav tak z dvema
mentorjema, en teden kampiralo v Savudriji.
Živele počitnice!
Mihaela Poglajen
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Pogovor
Aplencaz Anito Omerzu, voditeljico mažoret

Koreografija mi veliko pomeni
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Pod njenim vodstvom in z ekipo kluba so mažorete osvojile letos osvojile naslov državnih prvakinj
in bodo nastopile na evropskem prvenstvu v Franciji.
Komendske mažorete so po štirih letih delovanja letos osvojile naslov državnih prvakinj in so pred nastopom na Evropskem
prvenstvu, ki bo Franciji. To je vsekakor
izreden in, da ne rečem, kar neverjeten
uspeh. Kako se vi, kot voditeljica, počutite
ob tem uspehu mažoret?
»Zelo sem vesela in tudi ponosna trenerka
komendskih mažoret in twirleric. Lepo je videti, ko tvoje delo obrodi sadove. Rezultati so
zmeraj dokaz, da si na pravi poti in da delaš
prav. Hkrati pa mi je to tudi prijetna obveza za
delo v prihodnje in se že veselim novih izzivov.
Anita Omerzu
Zelo pomembno pri vsem je, da smo ekipa. Ne
samo z dekleti, ampak tudi z vodstvom kluba, s predsednico in tajnico
na čelu ter s spremljevalkami. Zato zelo rada prihajam v Komendo!«
Nastopi komendskih mažoret v javnosti so nekaj posebnega. Koliko pri tovrstnih uspehih odloča koreografija in kolikšen pomen vi
namenjate pri vadbi oziroma nastopih koreografiji?

»Mislim, da odloča celota: glasba, koreografija, uniforme, energija
skupine… Meni osebno sicer koreografija veliko pomeni – posebej za
tekmovanja, zato kot trenerka temu posvečam veliko časa. Pri tem je
pomemben tudi izbor glasbe.
Ni lepšega kot videti estetsko gibanje, ki se ujema z glasbo. Zato je
ples tudi umetnost, ne samo šport. Koreografije pa so včasih prave
umetnine!«
Kakšen cilj ste si zadali za nastop na evropskem prvenstvu v
Franciji?
»Naš cilj je v prvi vrsti dobro se pripraviti in dobro odplesati: tehnično in energično. Čeprav se bodo prvenstva udeležili klubi z dolgoletno
tradicijo in večkratnimi uspehi na evropskih prvenstvih, želimo presenetiti. Sicer je uspeh že to, da smo se uvrstile na evropsko prvenstvo –
posebej v letošnji zelo močni konkurenci na državnem prvenstvu.«
Hvala. Držali bomo pesti, ko boste v Franciji!
Andrej Žalar

Sliki sta s prireditve S palico do sonca

Pravljični večer v Motniku
Zaključek literarnih večerov v medgeneracijskih skupinah
Motnik, lepa vasica na poti iz Kamnika v Tuhinjsko dolino preko prelaza
Kozjak, vse do nedavnega v mojem spominu in zavedanju ni igrala kakšne posebne vloge. Pred kratkim pa se je »zgodil« Križnikov festival, ki
je še kako obrnil pozornost mnogih in tudi mene na ta kraj in na tu nekoč
živečega Gašperja Križnika, pomembnega zbiralca ljudskih pravljic in
drugega narodnega slovenskega izročila na prehodu v 20. stoletje.
V prvih dveh dneh junija se je namreč tam odvijal Križnikov pravljični festival Jenkrt je biv… pod okriljem Matične knjižnice Kamnik,
Kulturnega in Turističnega društva ter Društva podeželskih žena in nekaterih prizadevnih posameznikov. Ponujal je veliko, od pripovednih
dogodkov za otroke in odrasle do pravljičnih poti ter sejemske ponudbe
domačih dobrot in rokodelskih spretnosti.
Nas, članice Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Komenda, pa je v to zgodbo popeljala Matična knjižnica Kamnik kot poklon tistim udeleženkam, ki smo vse leto z zanimanjem sodelovale na
literarnih srečanjih za odrasle bralce enkrat mesečno v okviru naših
medgeneracisjkih skupin.
Zato se tudi ni bilo moč upreti vabilu knjižnice, ki nas je v petek, 1.
junija, odpeljala z avtobusom v Motnik, kjer nas je čakalo kulturno
presenečenje. Dež, ki je lil kot iz škafa bolj, kot smo se bližali Motniku,
nam udeležencem ni vzel dobre volje, organizatorjem pa je vsekakor
povzročil dodatno delo, ker so morali prireditev premestiti s prvotne
lokacije Pod lipami v primernejši prostor pri Flegarju in kasneje v kulturno dvorano. Pri Flegarju nam je simpatična Barbara Božič v imenu
Matične knjižnice Kamnik najprej podelila priznanja za našo zvesto
udeležbo na literarnih večerih, neke vrste »bralno značko« skupaj s
knjižnim darilom, vse v duhu vzpodbude in ljubezni do pisane besede.
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Potem pa smo »med dežjem«, ki ga ni hotelo biti konec, stekli v dvorano na prireditev pravljičnega večera za odrasle Jenkrt je biv ….en Križnik. Po uvodni besedi in pozdravih direktorice knjižnice in kamniškega
župana smo vso svojo pozornost usmerili na pripovedi Križnikovih
pravljic v interpretaciji uveljavljenih pripovedovalcev iz Slovenije, kot
so Zdenka Gajser iz Maribora, Anja Štefan iz Cerknice, Irena Cerar iz
Radomelj, Ivanka Učakar iz Kamnika, Špela Frlic iz Ljubljane, Ljiljana
Klemenčič s Ptuja in duo Vroča župa, ki je poskrbel tudi za glasbeno
spremljavo nekaterih pripovedovanj. Vsaka od interpretacij je bila
svojska, bogata v izraznosti in svoji drugačnosti, zgodbe so nas ujele v
svojo čarobnost in ko je bilo vsega konec, nismo mogli verjeti samim
sebi, da smo tako uživali v pripovedovanju čisto navadnih ljudskih
pravljic. Gotovo je veliko resnice v tem, da v vsakem izmed nas odraslih
spi veliko otroškosti in preprostih resnic, ki jih pravljice s svojo iskrenostjo prebudijo in nas opozorijo, da so pravljični elementi, kot so poštenost, dobrota, resnica in pravica pravzaprav temelj našega vsakodnevnega življenja in s tem tudi tistega dobrega v nas samih.
Večer je pustil na naših obrazih zadovoljen nasmeh in navdušenje nad
tem, da lahko tako preprosta vasica, kot je Motnik, ustvari tako bogat kulturni dogodek, zahvaljujoč delu in pripravljenosti posameznikov, ki se zavedajo
pomena ohranjanja ljudskega blaga in knjige nasploh. Nas, udeleženke
Medgeneracijskega društva za kakovostno staranje Komenda pa je
prireditev utrdila v prepričanju, da bomo še z večjim zanimanjem sodelovale na literarnih srečanjih, ki nam jih bo v prihodnosti ponudila Matična knjižnica Kamnik.
Alenka Trop, članica Medgeneracijskega društva za kakovostno starost
Komenda,

Aplenca
Glasilo občine Komenda 6/2012
Velika
tradicionalna šolska veselica
Tudi tokrat so jo učenci in učitelji v petek, 8. junija, pripravili na šolskem vrtu v Mostah.
(Dogajanje je za šolsko stran opisala Manca Kepic iz 8.c. Ker pa je njen
zapis precej dolg in skupaj z drugimi prispevki na šolski strani zanj ni
dovolj prostora, del zapisa začenjamo na 13., nadaljevanje pa na 16.
strani.).
Prejšnja leta smo se na veselici predstavljali posamezni razredi s svojimi
aktivnostmi na določeno temo, letos pa je veselica potekala malo drugače. Nismo se predstavljali kot razredi in tudi udeležba ni bila obvezna.
Vseeno pa je prišlo veliko ljudi.
Točno ob 17. uri so na vhodu že pridno prodajali bonke – papirnate
lističe, ki jih zamenjaš za en evro. Tako na delavnicah nihče ne more
pospraviti denarja v 'svoj žep'. Pri vratih je prvič stal napis: »Nad 15 let,
prispevek 2 bonka.« In ker jaz še nisem dopolnila 15 let, sem se lahko
po mili volji sprehajala ven in noter ter preskočila vrsto.
Na odru se je prikazal sam Adi. Adi Smolar. Otroke je zabaval s svojimi pesmimi skoraj eno uro. Medtem so nekateri učenci pripravili zanimive dejavnosti, kot so: peka maksi palačink (eno sem poskusila in zelo
je bila dobra), koktejli (tudi tega sem poskusila in bil je odličen). Imeli
so celo akcijo, kot v pravih trgovinah. Če si kupil dva koktejla, si poleg
dobil še leteči krožnik. Tega so bili seveda vsi veseli, še posebej najmlajši. Prodajali smo še kokice, imeli smo tudi frizersko delavnico.
Potekala je tudi delavnica ličenja, ki je bila zelo obiskana, saj so bila
dekleta prave profesionalke. Kasneje sem se jim pridružila tudi jaz in
moram reči, da te stvari niso tako lahke, kot se zdijo, še posebej, če so
tvoje stranke sami fantki in bi vsi radi bojne motive, ki jih nisem še nikoli risala, niti na papir. Sama sem bolj upala na kakšne tigrčke, miške,
srčke in mucke, skratka lahke stvari. Ko pa sem začela poslušati želje
strank, me je skoraj zadela kap. Vsi so želeli biti zombiji in hudički!
(Naprej na 16. strani)

Sedmič bos na Šenturško goro

Z Jurčkove Dobrave jih je šlo 107

Bilo je pred šestimi ali sedmimi leti, letošnji dogodek je namreč sedmi
po vrsti, ko je bil Pavel Žvelc na Lubniku.
»Tam sem naletel na starejšega možakarja. Bos je sedel za mizo. Bolj
za šalo kot za res ga vprašam: »A vi pa kar bos na Lubnik?«
»Ja, in to iz Škofje Loke,« je odvrnil.
»Takrat sem rekel, če je on šel bos iz Škofje Loke, grem jaz iz Komende bos na Šenturško goro.«
In tako se je začelo. V Planinskem društvu Komenda se jih je potem
zbralo 36 pripravljenih, da gredo bosi na pot. In rodili so se Bosonogi.
Začeli so na Jurčkovi Dobravi in od takrat vsako leto bosi gor in dol,
sedem kilometrov. Vsi so člani Planinskega društva v sekciji Škrjančki,
imenujejo pa se Bosonogi, ker so pač - bosi.
Čeprav je minilo že kar precej časovnih kilometrov, ko sem tudi sam
veliko bos prehodil, ko sem kravo pasel bos preden sem zjutraj potem
pretekel tri kilometre v šolo. Vem pa tudi, da bos po gozdu ni ravno
navaden mačji kašelj.
»Nič hudega se ne dogaja. Sicer pa, saj bodo povedali, ko se vrnemo
k Planinskemu domu,« reče nekaj dni pred dogodkom Pavel. Pa se je
potem zataknilo, ker jo je vreme zagodlo. A jih je vseeno prišlo okrog
40 in so šli na pot. Nekdo je rekel: »Je kar prav, vsaj kač ne bo, ker je
dež.« No, naslednjo soboto ob 9. uri dopoldne se jih je odpravilo kar
107. In vsi so do poldneva razpoloženi prišli nazaj.

Najmlajši, še ne petletni Tilen Pibernik, je ponosno povedal, da ga
ni nič bodlo in da ga ni bilo nič strah. Najstarejša
82-letna Ančka Zadrgal je
bila bosa prvič na Šenturški
gori, sicer pa je v enem dnevu, ko je bilo še Dvanajst ur
Šenturške gore, je bila enkrat
kar petkrat zapored gor in
nazaj
»So me prepričevali, da je
prav luštno bos tja gor in
odlično za dobro spanje. No, prav všeč mi je bilo
in če bo zdravje, grem drugo leto spet.«
Najstarejši moški je bil Janez Repnik iz Šenčurja, doslej že sedemkrat bos na Šenturški gori,
»Nagovoril me je Pavel Žvelc, brat moje žene.
Grem, sem rekel prvič, saj vse v žlahti ostane…
in tako je tudi ostalo in se nabralo že sedem pohodov.«
In kako je Pavel Žvelc,
organizator pohodov, zadovoljen:
»Kaj naj rečem. Kaže, da
jim je všeč; vsako let jih je več. Postali smo družba,
kar zagotovo lahko potrdita tudi Majda in France
Drolc, ki sta bila vedno z nami, sicer pa sta bila že
na okrog 25 ali pa še več pohodih.«
In ko ju vprašam, kako in če je kaj gob med potjo,
odgovora o gobah NI. (Vem, ne sprašuj gobarjev, kje gobe rastejo) Zato
pa o počutju in pohodih, kot bi ustrelil: »Odlično!«
Verjamem, pa srečno še naprej. Morda grem prihodnje leto zraven.
- A. Žalar
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Glasilo občine Komenda 6/2012

V sončni Komendi 200 kolesarjev
Kolesarska dirka za Pokal Slovenije za Dečke, Deklice, Mlajše Mladince in Ženske ter občinsko prvenstvo v kolesarstvu

Že tradicionalna 6. VN Občine Komenda za
Lidlov Pokal, se je v letošnjem letu odvijala v
prostorih Poslovne cone Komenda, natančneje
okrog poslovne stavbe podjetja Lidl. Ker so na
klasični progi v Komedni potekala gradbena
dela, smo organizatorji že kmalu po novem letu
začeli iskati novo traso in jo skupaj s podjetjem
Lidl tudi hitro našli. Kilometer dolg in tehnično
nezahteven krog okrog podjetja Lidl je bil zelo
primerna rešitev in hitro smo prišli tudi na idejo,
da bi izvedli kriterijske dirke. Slednje so zelo
spektakularne tako za kolesarje kot tudi za gledalce, saj tekmovalci skozi celotno dirko nabirajo točke na letečih ciljih (5,3,2 in 1 točko
prejmejo najboljši štirje kolesarji), na koncu pa
zmaga tisti, ki je nabral večje število točk, seveda pa je pogoj, da pride do cilja.
V sončni Komendi se je tokrat zbralo skoraj
200 kolesarjev in kolesark iz vse Slovenije, najprej pa so se na 12 krogov podali rekreativni kolesarji, ki pa so dirkali na končni cilj. Že v prvem
krogu se je v ospredju izoblikovala sedmerica
kolesarjev, ki je nato složno narekovala tempo
vse do cilja, kjer pa so se nato v ciljnem šprintu
pomerili za zmago. Največ moči in znanja je pokazal kolesar ekipe ŠD Grmada, Uroš Oven.
Med ženskami je zmagala Tanja Koncilija, ki je
postala tudi občinska prvakinja, med moškimi pa
je občinski prvak postal Marko Grilc, drugi je bil
Edo Podgoršek, tretji pa Rudi Jeraj.
Za dirko rekreativnih kolesarjev pa so se na
progo podali najmlajši kolesarji in kolesarke, ki
tekmujejo v okviru Kolesarske zveze Slovenije
v kategoriji Dečki C in Deklice B in C. V tej
starostni kategoriji tekmujejo fantje stari 12. let
in mlajši, ter dekleta stara 13. let in mlajša. V
letošnji sezoni je prav na vseh tekmovanjih
zmagal kolesar novomeške Adrie, Jan Bevc, ki
je celo letnik 2001 in bo tudi v prihodnji sezoni
tekmoval v tej kategoriji. Tudi v Komendi je
pokazal, kako dober je in zmagal, vendar pa je
šlo tokrat precej bolj na tesno, saj se mu je zelo
približala tekmovalka domače ekipe Radenska
KD Življenje, Maša Pia Ustar in tako zasedla
absolutno 2. mesto in prvo med deklicami.
Tretje mesto si je privozil kolesar kranjske Save
Jaka Čemažar, odlična četrta in druga med deklicami pa je bila Karin Penko iz Radenske KD
Življenje. V tej kategoriji sta tekmovala tudi
dva tekmovalca iz Suhadol in sicer Urh Groznik
je zasedel 14. mesto, njegov mlajši brat Svit
Groznik, pa 26. mesto. Oba sta s treniranjem
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kolesarstva začela v tem letu in zelo
nas veseli, da nadaljujeta uspešno tradicijo mladih kolesarjev iz občine
Komenda. V kategoriji dečkov B in
deklic A se je pomerilo prek 30 kolesarjev in ena kolesarka na 18 kilometrov dolgi dirki, kjer so imeli 6 točkovnih sprintov. Kot v kategoriji dečkov
C, je tudi v tej kategoriji vse letošnje
dirke dobil kolesar Perutnine iz Ptuja,
Luka Sagadin. Tudi on se v Komendi
ni izneveril tradiciji in prepričljivo slavil zmago, saj je zbral kar 23 točk. Drugo in tretje mesto
sta osvojila kolesarja iz Bleda, Peter Šranc in
David Kosovel, oba pa sta zbrala 7 točk. Od
domačih predstavnikov ekipe Radenska KD
Življenje sta četrto in peto mesto dosegla Matic
Šetina in Pavelj Cizelj, odlična osma v absolutni konkurenci in prva med deklicami A, pa je
bila Ana Majnik iz Radenske KD Življenja.
V kategoriji dečkov A smo imeli tudi Komendčani svojega favorita, Tadej Pogačar je v
tej sezoni izvrsten, saj je v Pokalu Slovenije
dosegel že zmago v Medvodah in bil tretji v
Dragatušu. V Komendi mu sicer ni šlo vse po
načrtih, vendar je z osvojenimi tremi točkami
dosegel 7. mesto, kar pa je tudi zelo lep uspeh.
Vsekakor pa so kolesarji ekipe Radenska Kd
Življenje krojili razplet dirke, saj so suvereno
pobirali točke na vseh točkovnih sprintih, do
zadnjega pa je najbolje kazalo Žigi Jermanu, ki
je zbral 23. točk. Slednji je v zadnjem zavoju
pred ciljno ravnino padel in utrpel hude poškodbe, vendar pa še zmogel prečkati ciljno
črto in tako postati zmagovalec v kategoriji
dečkov A. Drugo mesto je osvojil Matic Katrašnik iz Save, odličen tretji pa je bil Matej
Merčun iz Radenske KD Življenja. V tej kategoriji je vozila tudi Katja Jeretina in skupno
osvojila 6. mesto ter prvo mesto med mlajšimi
mladinkami. V zadnji in hkrati najelitnejši kategoriji Mlajših Mladincev in Žensk se je na 24
kilometrov dolgi progi in osmimi sprinti pomerilo 50 kolesarjev in kolesark. Tudi v tej
kategoriji v letošnji sezoni prevladuje ekipa iz
Nove Gorice Hit Casinos, saj je Žan Jerkič
prepričljivo najboljši v skupnem seštevku Pokala Slovenije. V Komendi je zbral 22 točk in
se veselil zmage pred svojim klubskim kolegom, Kristjanom Kumarjem, tretji pa je bil
kolesar Bleda, Anže Pazlar. Od kolesarjev
ekipe Radenska KD Življenje je največ točk
osvojil Jure Stepišnik, ki je zasedel 8. mesto,
deveti pa je bil Izidor Penko. Med Ženskami se
je zmage veselila Urška Kalan pred Andrejo
Godec obe članici ekipe Klub Polet Garmin,
tretja pa je bila Nika Brežnik iz Save Kranja.
Slavnostno podelitev nagrad so popestrile
hip hop plesalke plesnega kluba Miki, medalje
in pokale za najboljše pa sta podeljevala župan
Tomaž Drolec in predstavnik podjetja Lidl
Zoran Bedrač. Ob tej priložnosti se moramo še
posebej zahvaliti Občini Komenda in podjetju

Lidl za vso pomoč in sponzorstvo pri izvedbi
kolesarskega tekmovanja, gasilcem PGD Komenda za odlično izvedeno varovanje in pa
vsem pomočnikom kolesarskega kluba Bexel
in kolesarske ekipe Radenska KD Življenje iz
Ljubljane. Vsekakor pa tudi posebna zahvala
vsem pokroviteljem in sponzorjem, ki ste pripomogli, da je prireditev tako dobro uspela.
Hvala in srečno do naslednjega leta, ko se vidimo na že 7. VN Občine Komenda.
Rezultati dirk za Pokal Slovenije – Deklice B: 1. Maša Pia Ustar (Radenska KD Življenje), 2. Karin Penko (Radenska KD Življenje);
Dečki C: 1. Jan Bevc (Adria Mobil), 2. Maša
Pia Ustar (Radenska KD Življenje), 3. Jaka
Čemažar (Sava Kranj), 4. Karin Penko (Radenska KD Življenje), 5. Andrej Šranc (KK
Grega Bole Bled); Deklice A: 1. Ana Majnik
(Radenska KD Življenje)
Dečki B: 1. Luka Sagadin (Perutnina Ptuj), 2.
Peter Šranc (KK Grega Bole Bled), 3. David
Kosovel (KK Grega Bole Bled), 4. Matic Šetina
(Radenska KD Življenje), 5. Pavel Cizelj (Radenska KD Življenje); Mlajše mladinke: 1.
Katja Jeretina (Radenska KD Življenje); Dečki
A: 1. Žiga Jerman (Radenska KD Življenje), 2.
Matic Katrašnik (Sava Kranj), 3. Matej Merčun
(Radenska KD Življenje), 4. Grega Matija Černe
(KK Grega Bole Bled), 5. Tadej Lumpert (Adria
Mobil); Mlajši mladinci: 1. Žan Jerkič (Hit
Casinos –Pro Concrete), 2. Kristjan Kumar (Hit
Casinos –Pro Concrete) 3. Anže Pazlar (KK
Grega Bole Bled), 4. Tevž Basaj (Sava Kranj), 5.
Luka Čotar (Hit Casinos –Pro Concrete)
Rezultati rekreativne dirke in občinskega
prvenstva Komende - Rekreativci
Moški do 30. let: 1. Miha Alič (ŠD Špik), 2.
Jure Čadež (Bicikel.com), 3. Rok Grojzdek (Bicikel.com); Moški do 40. let: 1. Aleš Hren (ŠD
Poljane); Moški do 50. let: 1. Uroš Oven (ŠD
Grmada), 2. Marjan Kovač (4MK), 3. Marjan
Podjed (Bam.bi); Moški nad 50. let: 1. Marko
Grilc (KK Bexel), 2. Edo Podgoršek, 3. Peter
Sodnik (KK Bexel); Ženske do 30. let: 1. Tanja
Koncilija (Radenska KD Življenje); Ženske
nad 30. let: 1.Jeretina Saša (KD Mengeš)
Občinsko prvenstvo Komende - Moški: 1.
Marko Grilc (KK Bexel), 2. Edo Podgoršek, 3.
Rudi Jeraj; Ženske: 1. Tanja Koncilija (Radenska KD Življenje)
Miha Koncilija

Aplenca

ZANIMIVOSTI

Luka Pibernik
državni prvak

Osemnajstletni Luka Pibernik iz Suhadol je v
nedeljo, 24. junija 2012, v Mirni Peči dosegel
svoj največji uspeh in postal državni prvak v
cestni dirki v kategoriji U-23 in bil tretji v absolutni konkurenci Elite.
Član ekipe Radenska Rog iz Ljubljane je v
svoji prvi sezoni med člani dosegel že kar nekaj
lepih rezultatov, z naslovom državnega prvaka
pa je potrdil, da je izjemen talent. Luka je bil v
begu celotno dirko (166 km) in skupaj s kolesarjem Save Timom Mikijem sta si privozila že
13-minutno prednost. Vendar konkurenca je
bila izjemna, saj so Brajkovič, Božič, Bole,
Koren in ostali kolesarji poskrbeli, da se je v
zadnjih dveh krogih (od 14) razlika izničila in
v zadnja dva kroga se je podala skupina 15
kolesarjev. V ciljnem šprintu je bil najboljši
Borut Božič član Astane, pred Markom Kumpom in Lukom Pibernikom.
Miha Koncilija

APLENCA SE SMEJE
Policist ustavi možaka in zahteva prometno
dovoljenje. Možak prometno takoj pokaže
in začne se pogovor:
»Čigav je avto?«
»Ženin!«
»Dobro, še vozniško dovoljenje, prosim!«
»Ga nimam!«
»Kako ga nimate?!«
»Nimam ga, pač!«
»Aja?! Vaše ime in priimek, prosim!«
»Ne smem povedati!«
»Kako ne smete povedati?!«
»Veste, sem anonimni alkoholik!«

Glasilo občine Komenda 6/2012

OLGIN KOTIČEK

Sezona sveže zelenjave
Določena hrana
je droga za naše
telo. Droga pa je
snov, ki povzroča
zasvojenost, vedenjske motnje in
spremembe v telesu. K tej hrani
prištevamo tudi
razhudnike:
krompir, paprika,
paradižnik, jajOlga Hace
čevci, feferoni,
med začimbami
pa muškatni oreh. Vsi razhudniki vsebujejo
solanin. Ta ščiti rastline pred boleznimi, žuželkami in škodljivci. Tudi v krompirju se vrednost solanina zelo poveča, če ga napade plesen. V plodovih se nahaja tik pod površino,
zato ne jemo krompirja, ki je zelen ali ima že
poganjke. Največja težava solanina je, da se
kopiči v jetrih in zakisa telo. Razhudnikov surovih naj ne bi jedli ljudje, ki imajo težave z
jetri, z revmo, putiko, astmo ali kateri koli
vnetni proces. Jedo naj le toplotno obdelane,
saj se takrat solanin uniči. Značilnost vseh
razhudnikov je, da pri toplotni obdelavi ne izgubijo vitaminov in mineralov. Če jemo plodove surove, jejmo vedno le zrele!

Upam, da smo, ne samo v koledarskem,
ampak tudi vremensko vročem poletju. V vročih dneh ne obremenjujmo telesa z mastno in
začinjeno hrano, pijmo več vode. Vodi dodamo
za osvežitev list melise ali mete. Tudi jedem
dodajamo zelišča, ki hladijo naše telo: baziliko,
rožmarin, sivko...
Želim vam prijeten dopust, kjerkoli že boste,
v družbi tistih, ki jih imate najrajši!
Polnovreden obrok za vroče dni, kosilo ali
zgodnja večerja!
Bučke, paprika, paradižnik, feta sir, šopek
bazilike
Bučke narežemo na kolobarje, papriko na
trakove, drobne paradižnike samo zarežemo,
debelejše razrežemo. V skledi zelenjavo potresemo z rožmarinom, s česnom, rahlo osolimo
in pokapamo z olivnim oljem. Pustimo stati
vsaj 15 minut. Vodo odlijemo nato v vroči
ponvi ali na žaru popečemo zelenjavo in še
vročo pokapamo z balzamičnim kisom, lahko
tudi z jabolčnim kisom ali limoninim sokom.
Ko se rahlo ohladi, dodamo zdrobljen feta sir
in liste bazilike. Solato jemo toplo ali hladno s
kosom črnega kruha. Za tiste, ki ne morejo
brez mesa, priporočam dušen piščančji ali puranji file.
NAJ VAM TEKNE!

NAPOVEDNIK
dogajanj julija; pa tudi za to soboto, 30. junija
Ribiški piknik - Turistično društvo Komenda in Ribiška družina Bistrica prirejata tradicionalni RIBIŠKI PIKNIK pri ribniku na
Križu v soboto, 30. junija. Zbiranje z dobrodošlico od 12. do 13. ure, od 13. do 17. ure
družabne igre, od 17. do 18. ure razglasitev
zmagovalcev in podelitev nagrad ter diplom.
Piknik bo ob vsakem vremenu! Za hrano in
pijačo bo poskrbljeno!
S kolesom – Odpeljali se bomo 12. julija, ob
8.30 po progi Komenda – Preddvor – Komenda – Kamnik. 26. julija pa bomo s kolesom na
poti Moste – Volčji Potok - Radomlje – Mengeš- Skaručna – Moste – Komenda. Odhod ob
7.50 iz Most (pri Koritniku)
Izlet - Poverjeniki že zbirajo prijave za izlet na
Kaprunska jezera, alpski živalski vrt, ogled
mesta Zell am See. Izlet bo 2. avgusta, informacije pri poverjenikih ali pri Mariji Špehonja, telefon 031-405-303.
MRAVLJIŠČE - Mladinski center Komenda - Poletne počitniške delavnice od 9. do 13.
julija in od 20. do 24. avgusta 2012. V obeh
bosta dve različni delavnici.

1. HURA, POČITNICE! za osnovnošolce od
7 do 15 let vsak dan se posvetimo štirim različnim aktivnostim (likovna ustvarjalnica, kuharske umetnije, športne aktivnosti in igre z vodo,
družabne igre in kvizi cel teden med 10.00 in
14.00 v MRAVLJIŠČU v Komendi.
2. ŠPORTNO TABORNIŠKE POČITNICE
za osnovnošolce 10 let +, med 9. in 12. uro na
igrišču pri Priskrčkih na Mlaki pri Komendi.
Igrali bi odbojko, badminton, nogomet, med
dvema ognjema, pripravili orientacijski tek,
izdelovali naravna bivališča v gozdu, streljali z
lokom, metali bumerang, se naučili zakuriti
taborni ogenj in si spekli hrenovke, krompir,
koruzo, jabolka ...
Prispevek za katerokoli delavnico za enega
otroka: 20 EUR/teden ali 5 EUR/dan. Vključeno je vodenje, malica, pripomočki in material
PREDHODNE PRIJAVE sprejemamo do zapolnjenosti posamezne skupine in so OBVEZNE
na mravljisce@gmail.com www.mravjisce.
com Programi so v priponki. Prvi dan delavnice
otroci prinesejo s seboj izpolnjene prijavnice!
PRIDITE in se ZABAVAJTE z NAMI!

Langaš - Prleški kruhki

kruhke, priložimo še preliv - vodo s česnom.
Za dodatek k ribam ali mesu na žaru naredim naslednjo mešanico: zelo na drobno sesekljamo veliko česna in peteršilja, dodamo poper, oljčno ali navadno olje in sol po okusu.
Katja Tabernik

1 kg ostre moke, 2 lončka jogurta, 1 kvas, 1
zavoj pecilnega praška, 2 jajci, ½ l mleka, sol
Pusti vzhajati. Za dobro žlico testa jemlji iz
sklede, z rokami malo raztegni in ocvri v vročem olju z obeh strani. Ko postrežemo še tople
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Aplenca

S ŠOLSKIH KLOPI

NAGRADA ZA USPEŠNO
ČIŠČENJE ZOB
V četrtek, 24. 5. 2012, smo šli v halo Tivoli.
Ogledali smo si košarkarje, Lumpije in Niko
ter Evo Prusnik. Na koncu smo tudi plesali.
Vse to smo si prislužili, ker si pridno čistimo
zobe. Želim si, da bi zmagali tudi drugo leto.
Imeli smo se zelo zelo lepo.
Ana Pibernik, 2. a

BILI SMO V BISTRI
V Bistri mi je bilo zelo všeč. Najbolj mi je bila
všeč delavnica. Iz papirja sem naredila trup
letala. Pritrdila sem ga na slamico. Letalo je
letelo na iztisnjen zrak.
Nuša Štebe, 2. c
V muzeju sem videl veliko starih avtomobilov
in motorjev. Imajo tudi kolesa. Shranjeno
imajo tudi okostje gamsa in jelena. Razstavljene so bile še druge nagačene živali. Na steni je
bila pritrjena koža medveda.
Aljaž Juhant, 2. c

ZAKLJUČILI SO SE
KROŽKI
Všeč mi je bilo,
… ko smo na ročnih spretnostih delali izdelke. (Taja Štefanič, 1. c)
… ko smo se šli na športnih igrah igro med
dvema ognjema. ( Boštjan Maleš, 1. c)
… mažoretke – ko smo vrteli palico. (Nika
Juvan, 1. c)
… ko smo na dežju igrali nogomet in streljali na gol. (Alen Flerin, 1. c)
… na plesnih pri ogrevanju, ko se učitelj
vedno heca, in reče, naj naredimo metuljčka na
glavi nekega otroka. (Ana Holc, 1. c)
… atletika – piknik – ko smo imeli vrv čez
potok in smo po njej hodili. (Ana Juhant, 1. c)
… ko smo se na folklori naučili nov ples.
(Katarina Kern, 1. c)
… geološki krožek – ko smo šli iskat fosile.
(Erik Novak, 1. c)

Letošnji lutkarji
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… angleščina – ko smo se učili nove besede.
(Ajda Kočar, 1. c)
… gimnastika – ko smo plezali po enih palicah. (Tonka Novak, 1. c)
… lokostrelstvo – šli smo v Čatež, kjer smo
streljali v tarče v obliki bizona, jelena, medveda, mačka. Streljali smo s konja. (Peter Zadrgal,
1. c)
… na lutkovnem krožku smo veliko vadili in
igrali z lutkami; ko bom velika, bom igrala z
lutkami. (Danaja Kepic, 2. b)
… všeč mi je bilo, ko smo igrali in se pokazali staršem, pa tudi ogled lutkovne igrice na
računalniku. (Taj Ekart, 2. c)

DRŽAVNO TEKMOVANJE
V KONSTRUKTORSTVU
Ko smo 1. junija, namesto da bi šli v šolo, odšli
na državno tekmovanje, sem bil zelo vesel. A
to veselje je hitro izginilo, saj sem že ob celourni zamudi avtobusa izvedel, da bomo tam
ostali vsaj do treh. Ko smo prišli v Mursko
Soboto, so ostali tekmovalci že sestavljali, zato
so nam, ki smo zamudili, podaljšali čas. Sestaviti smo morali mlin na Muri. Naloga sicer ni
bila težka, a se je lažje dalo narediti s kockami
fisher tehnic kot z lego kockami. Medtem ko
sem model sestavljal, sem si mislil, da bom kar
dober. Ko pa sem se razgledal po ostalih modelih, nisem bil več prepričan o zmagi, saj so vsaj
trije imeli boljši model od mene. Zato so me
zelo presenetili, ko sem izvedel, da sem dosegel 3. mesto in s tem srebrno priznanje. Po
uradni razglasitvi rezultatov smo se odpravili
domov.
Jošt Plevel, 4. a

TRADICIONALNA
ŠOLSKA VESELICA
V petek, 8. junija, smo se učenci, učitelji, naši
sorodniki in sokrajani zbrali pred šolo v Mostah na letošnji veselici. Vsako leto učenci in
učitelji pripravimo šolsko veselico, s katero

Filip Lah – zlato priznanje, 1. mesto na državnem tekmovanju v konstruktorstvu
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zbiramo sredstva za šolski sklad in za socialno
ogrožene družine.
Prejšnja leta smo se na veselici predstavljali
posamezni razredi s svojimi aktivnostmi na
določeno temo, letos pa je veselica potekala
malo drugače. Nismo se predstavljali kot razredi in tudi udeležba ni bila obvezna. Vseeno
pa je prišlo veliko ljudi.
Točno ob 17.uri so na vhodu že pridno prodajali bonke – papirnate lističe, ki jih zamenjaš
za en evro. Tako na delavnicah nihče ne more
pospraviti denarja v 'svoj žep'. Pri vratih je prvič stal napis: »Nad 15 let, prispevek 2 bonka.«
In ker jaz še nisem dopolnila 15 let, sem se
lahko po mili volji sprehajala ven in noter ter
preskočila vrsto.
Na odru se je prikazal sam Adi. Adi Smolar.
Otroke je zabaval s svojimi pesmimi skoraj
eno uro. Medtem so nekateri učenci pripravili
zanimive dejavnosti, kot so: peka maksi palačink (eno sem poskusila in zelo je bila dobra),
koktejli (tudi tega sem poskusila in bil je odličen). Imeli so celo akcijo, kot v pravih trgovinah. Če si kupil dva koktejla, si poleg dobil še
leteči krožnik. Tega so bili seveda vsi veseli, še
posebej najmlajši. Prodajali smo še kokice,
imeli smo tudi frizersko delavnico. Potekala je
tudi delavnica ličenja, ki je bila zelo obiskana,
saj so bila dekleta prave profesionalke. Kasneje sem se jim pridružila tudi jaz in moram reči,
da te stvari niso tako lahke, kot se zdijo, še
posebej, če so tvoje stranke sami fantki in bi
vsi radi bojne motive, ki jih nisem še nikoli risala, niti na papir. Sama sem bolj upala na kakšne tigrčke, miške, srčke in mucke, skratka
lahke stvari. Ko pa sem začela poslušati želje
strank, me je skoraj zadela kap. Vsi so želeli
biti zombiji in hudički!

Velika tradicionalna
šolska veselica
(Nadaljevanje s 13. strani)
Po nastopu Adija Smolarja pa je napočil že
težko pričakovani trenutek, na katerega se je
večina nastopajočih zelo pripravljala. Ob 18.00
se je začel 'nastop': Pokaži, kaj znaš. Na njem
so se predstavili vsi, ki imajo talent, nekaj
znajo in bi to radi pokazali svojim staršem,
prijateljem, učiteljem in drugim obiskovalcem.
Tudi jaz sem se prijavila skupaj s prijateljicama
Kim Kremžar in Marjeto Lipužič. Odločile
smo se, da bomo zapele pesem I'm yours, ki jo
v izvirniku poje moški. Odločile smo se za
žensko verzijo, ampak moram priznati, da ta
izbira pesmi ni bila prava. Kot vsi nastopajoči
smo se najprej udeležile avdicije in nato še
generalke. Na začetku sem mislila, da ne bo
veliko nastopajočih, a sem se uštela, saj je bila
naša zaporedna številka 33 in nismo bile zadnje. Nastopilo je veliko pevcev, plesalcev in
skupin. Po mojem mnenju so najbolj izstopali
Vida Zupin s pesmijo The climb, Liza Novak s
pesmijo Simply the best (kar je res), mažoretke
in par, ki je zelo dobro predstavil latinskoameriške plese. Med čakanjem, da bomo prišle
na vrsto, smo s prijateljicami gledale boks in
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S ŠOLSKIH KLOPI, SKAVTI

vse živčne vandrale naokoli. Ura je bila približno sedem, ko je bil čas, da stopimo na oder in
se ne poskusimo osmešiti pred vsemi, kar je
malce težko, še posebej, če sem vpletena jaz.
Ko smo šle na oder, so mi dali mikrofon in
začeli predvajati našo glasbo. Trudile smo se
ostati čim bolj sproščene. Marjeta je bila naša
glavna pevka, s Kim pa sva bili spremljajoča
vokala. Pred odrom sem opazila mojo mami s
fotoaparatom, in naš mali »fan klub« prijateljic. Žvižgale so in ploskale, še preden smo
sploh prišle na oder. Malo mi je šlo na smeh, a
se mi je uspelo le malo smehljati. Če povem po
pravici, sploh ni bilo tako slabo in tudi trema ni
bila prevelika. Nekje na sredini pesmi pa sem
začela sumiti, da moj mikrofon sploh ne dela,
kar je potrdila še Marjeta, ko mi je posodila
svojega. Ko je bilo našega nastopa konec in
smo stopile z odra, nas je zalila gruča prijateljic. Kasneje so nas vsi hvalili, kako dobro smo
pele. Verjetno se jih polovica sploh ni zavedala, da mene niso slišali peti, a so mi vseeno
čestitali. Priznam, da ni šlo vse po načrtih in
nismo bile tako dobre, kot bi lahko bile. Sledilo je še nekaj zelo dobrih nastopov in pridružila sem se stojnici s poslikavo obraza. Po končanih nastopih pa je na oder stopil Rok. Rok
Trkaj. On je imel še posebej veliko podpore s
strani najstnikov, saj njegove pesmi z bogato
vsebino prav vsi dobro poznamo in jih tudi
prepevamo.
Tudi učitelji so se zelo zabavali. Da bi nastop
še poživili, so na oder poklicali Sašo Furlan, ki
je praznovala svoj 15. rojstni dan. Na žalost se
vse lepe stvari enkrat končajo in tudi šolska

veselica se je približevala koncu. Rok Trkaj je
ob 20.45 zaključil svoj nastop in veliko ljudi je
odšlo domov. Nekateri pa so še ostali na zadnjem letošnjem šolskem plesu, na katerega je
bil vstop dovoljen učencem vseh starosti. Varovala sta nas dva varnostnika. Ples je potekal
v telovadnici do približno desete ure.
Na koncu so bili vsi veseli in sproščeni. Po
mojem mnenju je bila to najboljša veselica do
zdaj.
Manca Kepic, 8. c

ZAHVALA
Ne le Manci, tudi mnogim drugim bo letošnja šolska veselica ostala v lepem spominu.
Ko združita moči lokalna skupnost in šola ter
nam pričarata tako poseben večer, zares začutimo, da skupaj lahko marsikaj premaknemo.
Na boljše. Z dobrim namenom. Veselica se je
zaključila približno ob desetih in spomin nanjo
še mnoge greje. Njeno poslanstvo pa se šele
pričenja – zbrani denar bo malce olajšal življenje socialno ogroženim, pa tudi kakšen nadstandardni program našim učencem.
Zato vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k
izvedbi tega dogodka ali ste na njem sodelovali, iskrena hvala.
Organizatorji šolske veselice

OD ČRKE DO GLASILA
Ob torkih šesto uro smo se sedmošolci zbirali v učilnici 7. Petnajst do enih smo se začeli
smejati in pogovarjati, ko je ura odbila eno, pa
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smo začeli z resnim delom. Da je naša tema
bonton, nam je učiteljica povedala že prvo uro.
Odločili smo se, da bomo naredili ankete za
učence in sestavili intervjuje za pogovor z
nekdanjimi in zdajšnjimi učitelji.
Ankete. Bile so naše najresnejše delo, zanje
smo porabili veliko časa in energije. A bilo je
še kako vredno. V Prvem klasju lahko vidite
rezultat. Ankete smo prepisali na računalnik. V
skupini smo imeli nekaj učencev, katerih prsti
po tipkovnici drsijo kot strela. Prepisovanje
zato ni bila velika ovira. Kasneje smo se zaposlili z intervjuji. Naša naslednja naloga pa so
bile pesmi. Med pesmimi sošolcev smo izbirali najboljše, primerne za objavo, pisali smo jih
sami, jih urejali in naše delo je vidno na straneh
Mali poeti. Poslednje, a najzanimivejše delo je
bilo pripravljanje osmerosmerk ter rebusov.
Najprej se nam je to zdelo težko, kasneje pa
smo ugotovili, da je zabavne strani prav tako
zabavno sestavljati kot reševati.
Tako je nastalo letošnje Prvo klasje. Najprej
je bila črka, mislim, da B kot bonton, nato beseda, kasneje stran, rezultat pa – šolsko glasilo.
Liza Novak, 7. a

OPRAVIČILO
V Prvem klasju med avtorji anket nista navedeni Urška Štebe in Liza Novak, obe iz 7.
a, slednja tud ni navedena v kolofonu na zadnji
strani glasila. Za napako se obema opravičujem.
Irena Traven, urednica glasila

Gazele na Veliki planini
Gazele smo se
čez vikend odpravile na Veliko
planino. V petek
smo se zbrale
pred cerkvijo v
Komendi in se
odpravile na pot.
Pot je bila kar
dolga, zato smo
si privoščile malo
prevoza. Prvi dan
smo se naselile v
koči, počele razno razne vragolije, kot je plezanje po strehi, hoja po ograji in
podobno. Za večerjo smo pekle palačinke. Vse
smo bile navdušene nad Katarino, ker jih je
obračala v zraku. Seveda pa smo še vse ostale
preizkusile v tem in na tla sta nam padli samo
dve. Po večerji so se še malo pozabavale, pa ne
veliko, saj nas je drugi dan čakal pohod. Katarinin ati nas je vodil najprej do veternic. V
manjši veternici smo se kepale in krušile led.
V večjo veternico smo se odpravili zelo previdno, saj je veliko bolj strmo. Ko smo prišli
nekje do sredine nas je presenetil živ led, tako
da se nismo mogli spustiti čisto do dna. Potem
pa smo se odpravile še na gradišče, kjer je

najvišja točka velike planine in sicer 1666
nadmorske višine. Ko smo se vračale pa smo
se slikale še s planšarjem. Skuhale smo si kosilo, nato pa je sledil krst za naši novinki Ano in
Lucijo. V izzivu sta morali uporabiti vse svoje
skavtsko znanje. Potem pa je bilo še malo hujša
naloga, saj sta morali v osranko po dva balona,
ki se ga nista smeli dotakniti z rokami. Po
koncu izziva smo se odpravile nabirat rožice
za čajček . Ker nekatere še niso videle ali poskusile molst kravo, se je Katarinin ati zmenil
s sosedi, da smo zvečer lahko prišle molst.
Vsem puncam nam je šlo dobro, saj je vsem
uspelo da je mleko pricurljalo iz vimena. Nato
je sledila večerja in zabavni večer, ki sta ga
pripravili novinki. Igrale smo se raznorazne
igre: pokanje balonov, ki ne počijo zlepa tudi
če jih pripreš z vrati, skakanje z spalkami in pa
skrivanje med jogiji kovtri in poštri. Ko smo
bile že zelo utrujene smo hitro pospale. Naslednje jutro pri zajtrku so nas nadlegovale krave,
saj so na vsak način hotele kruh, ki je bil na
mizi. Ena krava pa je bila tako radovedna, da je
odprla leso in prišla do mize. S skupnimi močmi so jo odgnale. Ob dveh smo se odpravile
do Marije snežne h sv. maši. Potem smo se
odpravile h koči in videle, da je krava podrla
leso. Zato smo jo morali popraviti. Okoli pete
ure pa smo se vse vesele in utrujene odpravile

v dolino tako se je naš hajk zaključil. ¨Sam je
bil pa res ful zakon!!!¨
Sproščena gazela

Četrti izziv tokrat v
Komendi
5. maja je bil na našem skavtskem travniku
na Križu tretji IV IZZIV. Tokrat so se ga
udeležili vodniki/ce in podvodniki/ce iz vse
Slovenije. Klasično pot preživetja je zamenjalo
več raznoraznih izzivov, kjer so se vodniki in
bodoči vodniki urili v skavtskem znanju, sodelovanju in premoščanju ovir.
Toplo in sončno vreme, 250 vodnikov in
podvodnikov iz 42 čet, 80 voditeljev, vhodna
zgradba, vrv, dopoldanski izzivi, kuhanje kosila na švedskih baklah, škripec, gugalnica, roverček, sladoled, priponke, našitki... Ja, to je
bil res en nepozaben skavtski dan.

17

Aplenca

ŠPORT

Glasilo občine Komenda 6/2012

Kros za občinske naslove

Tradicionalni kros v Suhadolah 27. maja je ob
prijetnem sončnem vremenu in množici predvsem nadebudnih mladih tekačev spodbudil
dogajanje v Suhadolah.
Že vrsto let je na sporedu tek v naravi, ki
vsako leto privabi ljubitelje teka, da pokažejo
svoje sposobnosti in se pomerijo za občinske
naslove. Dolžina proge je bila prilagojena
glede na starost. Predšolski otroci so tekmovali na 200m dolgi progi, kjer so jih vseskozi
spodbujale vzgojiteljice in njihovi starši. Nižja
stopnja šolnikov je tekmovala na 600m dolgi
progi, kjer je bilo treba razporediti moči. Ostale starostne kategorije so se pomerile na 4,5
km dolgi in razgibani progi mimo znanih
Mlinčkov, kjer je vedno živahno.
Stati na zmagovalnih stopničkah in kolajna
okrog vratu je prijeten občutek, ki ga tekmovalci nikoli ne pozabijo. Zmagovalcem iskrene če-

stitke, ostali pa imajo še vedno možnost na naslednjih tekmovanjih, ki jih bo prav gotovo še
veliko. Nasmeh na obrazih udeležencev in zadovoljstvo organizatorjev sta dokaz, da se bo
tradicija krosov nadaljevala.

Rezultati: predšolski otroci (200m): 1.
Alina UČAKAR, 0:21, 2. Tjuš PERKO, 0:21,
3. Oskar BUNČIČ, 0:23, 4. Patrik ŽLINDRA,
0:24, 5.Ula JAGARINEC, 0:30; dekleta 7-10
let (600m): 1. Vita MALUS, 4:32, 2. Tija
OMERZU, 4:37, 3. Maša ŽAGAR, 4:55, 4.
Anja MUBI, 5:14, 5. ALJA TROBEC BREZNIK, 5:16; ženske nad 50 let (4,5km): 1.
Slavka SLAPAR, 25:40; fantje 7-10let
(600m): 1. Svit GROZNIK, 3:51, 2. Anžej
MAKŠE, 4:45, 3. David PETRIČ, 5:04, 4. Sašo
ŽAGAR, 5:16, 5. Anai ERCE, 5:30; fantje
11-15 let (4,5km): 1. Andrej JENKO, 22:22, 2.
Urh GROZNIK, 24:06, 3. Tilen BUNČIČ,
25:38; moški 16-30 let (4,5km): 1. Matic ZALETELJ, 22:24; moški 31-50 let (4,5km): 1.
Franc MALUS, 19:16, 2. Franci GROZNIK,
19:42, 3. Rajko SRŠEN, 19:54, 4. Uroš LOZINŠEK, 20:35, 5. Blaž JERAJ, 20:38; moški
nad 50 let (4,5km): 1. Bojan GALIN, 19:34, 2.
Branko NEMEC, 20:41, 3. Janez BENDA,
53:40.
Peter Pibernik

Selektor v Komendi
V okviru počastitve občinskega praznika smo
v Nogometnem Klubu Komenda organizirali
»Nogomedti vikend paket«. O njem smo pisali že v majski Aplenci. Občinski praznik pa
je s svojim obiskom počastil tudi selektor
nogometne reprezentance Slovenije Slaviša
Stojanovič, ki se je po koncu turnirja z veseljem tudi slikal za naš športni kolektiv. Takrat
je slika pomotoma izpadla in jo objavljamo
v tej številki Aplence.
IO NK Komenda, Dare Bolarič, predsednik

Šahovski utrinki
TURNIR MLADIH KOMENDA 2012 - v
Komendi 19. 5. 2012. Zmagal je Jan ŠUBELJ
(ŠK Komenda), sledita Mark Šketa (ŠK Komenda) in Anej Kmetič (ŠS ŠD Loka pri
Mengšu), itd.
TURNIR OB PRAZNIKU OBČINE KOMENDA - v Komendi 20. 5. 2012. Zmagal je
Dušan Čepon (ŠD Podpeč), sledita Marjan
Črepan (ŠD Podpeč) in Boštjan Jeran (Dob).
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Najboljši član ŠK Komenda Jan Gantar na 5.
mestu. Najboljši domačin Andrej Wagner iz
Most na 7. mestu. Najboljša članica Pavla Košir (ŠD Domžale).
8. TURNIR MLADIH 2011/2012 - v Komendi 18.5.2012. Zmagala je Ivana Hreščak
(OŠ Miroslava Vilharja – ŠK Postojna), 2.
mesto je osvojil David Brinovec (OŠ Šempeter
- ŠK Žalec), 3. mesto je osvojil Gregor Globevnik (OŠ Stražišče – ŠS
Tomo Zupan Kranj). Naši
člani so osvojili: 4. mesto
Laura Unuk, 8. mesto Julian
Novakovič, 16. mesto Maj
Markošek, 17. mesto Gregor
Žunič, 19. mesto Jan Šubelj,
20. mesto Jan Marn, itd.
5. TURNIR NAJMLAJŠIH v Ljubljani, 29. 5. 2012.
Zmagal je Jan Unuk (ŠK
Komenda), sledita Nuša
Hercog in Matija Straže (oba
ŠD Šentjur). Naši so še osvojili: 6. mesto Jan Šubelj, 18.
mesto Jan Marn, 22. mesto

Tim Kovačič, itd.
KVALIFIKACIJE ZA DRŽAVNO PRVENSTVO ČLANIC IN ČLANOV - Tekmovanje potekalo na Ptuju od 24. do 26. maja
2012 in od 1. do 3. junija 2012. V konkurenci
članov je Blaž Debevec osvojil 16. mesto. V
konkurenci članic smo osvojili: 3. mesto Caterina Leonardi, 4. mesto Laura Unuk, 5. mesto
Teja Vidic, 6. mesto Alja Bernik.
Franc Poglajen

Aplenca
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Maj – malo tega in malo onega
Vlom v poslovne prostore, ki se je zgodil 29. 5.
v Poslovni coni v Žejah, je vreden svojega
imena. Poleg zapisa PP Kamnik, objavljamo
zapise dnevnega časopisja, ki navaja, da je bilo
vlomljeno v 3 transformatorske postaje in pokradeno vse, kar je dišalo po barvnih kovinah.
Vlomilci so si tako pridobili za približno 5.000
EUR koristi, povzročena škoda pa znaša 45.000
EUR. Upajmo, da bodo storilci dobili še dodatne »osebne koristi« v obliki primerne kazni.
17. 5. se je zgodil tudi vlom v trgovino na Potoku, od koder je noge dobilo kar nekaj artiklov.
Bila je gasilska veselica na Križu – 20. 5..
Veselica, kot se spodobi, če bi ne bilo zraven
obiskovalca, ki je pregloboko pogledal v kozarec. Najbrž ne samo enkrat. Zaradi tega prišel
navzkriž z redarji (dobro organiziranimi prireditelji) in policijo, ki je posredovala. Najbrž

kaj hujšega ni bilo. Deset dni pozneje,
30. 5. pa je policija morala posredovati zaradi spora med partnerjema v Komendi.
Ta mesec sta se zgodili dve prometni nesreči.
7. 5. je v naselju Gora voznik avtomobila verjetno »pozabil«, koliko je njegov avto širok, zapeljal preveč na desni rob cestišča in trčil v kolesarko, ki gotovo ni ostala na cesti. Policija je pri
obravnavi nesreče ugotovila, da je voznik imel
v krvi 1,28 mg/l alkohola v izdihanem zraku.
Začasno mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje
in prepovedana nadaljnja vožnja. Policija je tudi
poskrbela za prenočišče v »policijskem hotelu«.
Zoper voznika je podan obdolžilni predlog na
Okrajno sodišče, ki bo odločalo tudi o usodi
vozniškega dovoljenja. Na republiški cesti na
Križu je prišlo 25. 5. do prometne nesreče zaradi
nepravilnega prehitevanja.

Kako preživeti dopust?
Veliko naših občanov te dni premišlja, kako
preživeti letošnje poletje, kam na oddih, dopust,
vendar je veliko vprašanje, koliko jih bo sploh
lahko okusilo slanost morja, uživalo v plavanju
v Jadranskem morju ali kje drugje, brezskrbnem
klepetu in sprehajanju? Marsikomu se bo zaradi
zasoljenih cen na za letovanje priljubljenem Hrvaškem dogodilo tako, kot se prenekaterim našim rojakom v Argentini: med poletnim dopustom ostajajo doma. Kljub temu, da velja pravilo,
kot mi je dejal sovaščan Matija Kuselj, da doma
ni pravega dopusta, kajti vedno se najde kaj, kar
je treba popraviti, prebeliti, prebarvati, preurediti… Če ne drugega, delo v vrtu, kjer se je plevel
po obilnem deževju razrasel kot le kaj, vrtnine in
sadno drevje pa so napadli škodljivci vseh vrst.
Res pa je, kot mi je pred leti položil na srce kamniški zdravnik dr. Kobilica, ko sem mu potožil,
kako se slabo počutim, sem izčrpan, vendar
kljub temu nameravam poleti postoriti to in ono:
»Ali ne veš, zakaj je Bog dal dopust?«
Vsi vemo: idealna kombinacija je morje in
planine. Predvsem zaradi zdravja pa tudi potrebe po spremembi okolja, delovnih navad, ljudi
okrog sebe. Veliko od tega je zaradi tega, ker
smo se Slovenci znašli tam, kjer sicer nočemo
biti, vendar smo v to prisiljeni, odvisno od denarja. Ker je tega vse manj, skušamo najti kaj
takšnega, kar bo še prenesel naš žep in zmo-

žnost zadolževanja. Kot verjetno tudi vi, sem
začel tudi sam »klikati« po medmrežju, kje bi
bilo kaj ugodnega za dopustovanje. Glej ga
zlomka, tudi pod šifro poceni dopust, znižane
cene, »last minute«, se je navsezadnje vse skupaj izkazalo kot še vedno »neugodno«, se pravi
drago. Vprašal sem redovnico v enem izmed
hrvaških samostanov, ki sem se ga spomnil kot
možno »poletno destinacijo« za ženo in zase,
zakaj kljub občutnemu padcu kupne moči še
vedno tako visoke cene, pa mi je odgovorila:
»Hrvati bodo vse leto živeli od tega!« Torej jim
bomo v precejšnji meri pri tem pomagali tudi
Slovenci. Zakaj pa ne, če jim lahko? Tudi moj
sodelavec se je spomnil tega: na Krku je hotel
vprašati župnika, če ve za kakšno družino v
stiski, da bi pri njej letoval s svojo družino in ji
s tem pomagal do zaslužka. Pa so naju meščanke na ulici, ko sem hotel pomagati, odvrnile od
te sicer dobre namere, so hitro prišle na dan s
ponudbami pri znankah. Dogodilo se mi je, kot
se mi je že večkrat, ko sem hotel komu pomagati, a sem nazadnje dvignil roke, saj sem videl,
da je še vse načrtovano, premišljeno bolj od
mojega, bi bil navsezadnje lahko celo grešni
kozel. Nekaj pa bi vseeno rekel. Najprej to, da
iskreno vsakomur privoščim pošten telesni pa
tudi duševni oddih, ker sam pri sebi vidim, kako
smo ljudje z leti tega potrebni. Drugič, da ta

PITJE OSONČENE VODE

Čista pitna voda, ki jo v prozorni (neobarvani
- prozorni) steklenici, ki naj ne bo plastična,
izpostavimo sončni svetlobi skozi ves dan
(lahko jo pustimo tudi na okenski polici, da
skozi okno sije Sonce nanjo), jo zapremo s
pokrovom, da vanjo ne padajo prašni delci, je
najnaravnejši energetski napitek. Pustimo jo
na Soncu čim dlje časa, da dobi maksimalno
svetlobo, saj skozi steklo lahko fotoni Sonca
pridejo v steklenico.
Zvečer pustimo, da se voda ohladi na sobno
temperaturo in jo potem lahko spijemo v 24.

urah, v tem času namreč energija Sonca še
ostane shranjena v vodi. Ko pijemo to vodo, se
energija v telesu poveča, čutiš, da imaš več
energije in ta voda deluje na telo močneje, kot
če bi pili druge energetske napitke, ki jih prodajajo v trgovinah in vsebujejo polno kemijskih
substanc. To pa je povsem naravna in zdrava
energetska pijača.
To osončeno vodo lahko prav tako uporabljamo kot kapljice za izboljšanje vida, sluha,
za težave v ustni votlini itn. (kapljice 3- do
4-krat na dan nakapamo npr. v oči). Pri težavah

Ne bo odveč, da opozorim še na primer nepravilno naloženega poltovornjaka, ki je 31. 5.
dopoldne pri bencinski črpalki Petrola po
glavni cesti »sejal« deske, ki so bile nedvomno
nepravilno naložene in slabo pritrjene. Ropot
je zmotil obiskovalce bližnjega bifeja in leteče
deske so najbrž nagnale nekaj strahu voznikom, ki so vozili za tem vozilom. K sreči je
pravilna varnostna razdalja preprečila večjo
škodo ali morebitno težjo nesrečo.
Počitnice so. Na cesti in ob njej mladina – previdna in neprevidna. Kolesarji veselo brcajo. Vsi
se držijo predpisov, slabe volje ni; celo drug drugega spoštujemo v prometu in si ne kažemo sredinca na slučajno prosti roki. Pripovedujem pravljice s srečnim koncem. Teh pa skoraj več ni. Pa
bi življenje v prometu lahko bila pravljica, če…
Prijetne počitnice in dopuste (z regresom ali
brez njega) želim!
Tone Ogorevc
oddih človek preživi tako, da mu bo to resnično
koristilo, ga bo človeško in duhovno obogatilo,
k čemur sodijo nova poznanstva, sproščeni pogovori, skupno odkrivanje naravnih, zgodovinskih in kulturnih spomenikov, najprej pa tkanje
toplih človeških vezi. Tretjič, da dopust družinske člane, predvsem moža in ženo ter otroke, še
bolj zbliža med seboj, saj je med letom zaradi
prezaposlenosti staršev premalo časa za to.
Četrtič, da med dopustom naredimo zase tudi
kaj v kulturnem pogledu: preberemo kakšno
dobro knjigo, si ogledamo kulturno prireditev,
se srečamo in pogovorimo s kulturnimi ustvarjalci. In še petič, da po dopustu kot prerojeni
zaorjemo nove brazde svojega življenja, dela in
prizadevanja. Se počutimo kot novi ljudje, čeprav v stari obleki. Pomembno je, da je naša
duša mlada, srce veselo, udje pomlajeni in na
novo utrjeni na nove napore.
Vse to privoščim(o) vsakomur in, po možnosti, bodimo deležni tudi sami! Tudi z dobršno mero pregovorne slovenske iznajdljivosti,
varčnosti in dobrega načrtovanja.
Pa še nekaj mi je prišlo na misel: mogoče se bo
celo našel dobrotnik, ki bo, kot pred leti, zastonj
ponudil svoj vikend na morju ali v planinah družini v denarni stiski v naši občini? Javi naj se UPPG
Komenda, da bo ta poiskala primerno družino.
Jože Pavlič

z očmi je namreč zelo priporočljivo, da poleg
zrenja v Sonce uporabljamo tudi to osončeno
vodo kot kapljice za oči, priporočljivo pa je tudi
delati obkladke za oči - belo tkanino ali gazo
zmočimo s to vodo in jo položimo na oči.
Če imamo kakšne težave s kožo, ekceme ipd.,
lahko s to vodo, ki jo uporabljamo kot obkladek,
zdravimo tudi te probleme. Kadar se pojavljajo
v telesu kakšne bolečine, v osončeno vodo namočimo gazo ali belo tkanino, jo položimo na
boleče mesto in bolečina se bo zmanjšala.*
Obilo sonca vam želim****
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Aplenca

Glasilo občine Komenda 6/2012
»Napolnil sem ga z Božjim
duhom, z modrostjo, razumnostjo in vednostjo za vsakršno delo« (2 Mz 31, 1).

V SPOMIN
28. junija je minilo leto dni, odkar nas
je zapustila naša draga mama, sestra,
babica in teta

MARIJA PERNE
z Mlake
Cerarjeva Minka iz Lukovice
Vsi njeni jo pogrešamo. Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu.
Srečko in Ana z družino

Bil je najboljši mizar v tovarni Stol.
Izdeloval pa je stole dokler je mogel.
Nekateri so opisani in fotografirani
v knjigi arhitekta Janeza Suhadolca,
Stoli 3.
Avtor knjige je Antona Makšeta postavil na prvo mesto med mojstri različnih strok, ki so z njim sodelovali (13.5.2011, Ustanova PPG,
predstavitev knjige Stoli3).
ZAHVALA
v 69. letu starosti je odšel v večnost naš dragi ati, tast, brat in stari
ata

Anton Makše
iz Gmajnice 92

Zastalo je srce, zastale so roke,
ki so objemale, ki so delile,
ki so spodbujale in tolažile;
sejale so seme, da želi bi mi,
tkale ljubezni so trdne vezi.
Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tihega trpljenja,
bolezen je bila močnejša od življenja.
Življenje celo si garala,
za dom, družino, vse si dala,
sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

ZAHVALA
Utrujena od bolezni nas je v 84. letu zapustila draga žena, mami,
stara mama in tašča

CILKA KOBE
Janeščeva mama iz Nasovč
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, krajanom,
prijateljem in znancem ter vsem ostalim za izražena sožalja, darovane sveče in cvetje. Posebna zahvala velja župniku Zdravku Žagarju
za opravljen pogrebni obred in Mirku Poličarju za lep pogrebni govor.
Zahvala tudi pogrebni službi Jerič, pevcem in nosačem.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam v najtežjih trenutkih pomagali,
nam stali ob strani in ki ste našo mamo v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.
Vsi njeni
Junij 2012

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, zdravstvenemu osebju Zdravstvenega doma Komenda in Kamnik ter posebej
bolnišnice Soča v Ljubljani in izr. profesorju dr. Antonu Zupanu ter
ostalemu zdravstvenemu osebju, ki so mu pomagali v zadnjih treh
letih bolezni. Posebno zahvalo izrekamo duhovniku mag. Gregorju
Celestini za lep pogrebni obred v cerkvi in na pokopališču v Komendi, vitezu Jožefu Ciraju za iskren govor, pevcem Kranjskega kvinteta
za lepo petje in Anžetu Arko za občuteno igranje na violino.
Dragi ati, tast, brat in stari ata, hvala ti za vse. Radi smo te imeli in se
te bomo spominjali v najlepših trenutkih.
Žalujoči: hči Vanja z možem Matjažem ter vnuka Daniel in Denis,
sin Matej z ženo Vanjo, vnuk Anžej ter vnukinja Manca, hči Helena,
hči Sonja z možem Igorjem ter vnukinji Polona in Petra, sestra Joži
in brat Stane z družinama.

Mali oglas
V mesecu avgustu bomo na kmetiji Jagodic, Breg pri Komendi 22,
pridelali papriko za vlaganje. Naročila po telefonu 041 366 523.

Odšli so…
Marija Težak, rojena 16. 10. 1934, Komenda, Čebuljeva ulica 5,
stara 77 let
Cecilija Kobe, rojena 21. 11. 1928, Nasovče 2, stara 83 let
Jožef Zalokar, rojen 9. 3. 1925, Žeje pri Komendi 6, star 87 let

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine
Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno
številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Marjan Žnidar (VEM), Boštjan Peršin (SD), Anton Pogačar (N.Si), Marija Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Damir Salajko (SDS) in Vesna Živadinov Štebe
(LDS). Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tanja Sušnik, dr. Marko Žerovnik, Katja Tabernik... Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada:
1950 izvodov. Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si
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Aplenca-Glasilo občine Komenda, leto 21, številka 7, bo izšla 27. julija 2012. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 12. julja 2012.
Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.si
Informacije tudi na GSM 031 638 699

Orientacijski
Aplenca klub Komenda

Glasilo občine Komenda 6/2012

Na Državnem prvenstvu v najboljši formi

Pet (5) zlatih, štiri (4) srebrne in sedem (7) bronastih medalj je bera,
ki smo jo Komendčani odnesli domov z letošnjega Državnega prvenstva v orientacijskem teku.
Sobotna tekma v klasiki, orientaciji na dolgih razdaljah, je potekala v
Postojni. Postregla je z zanimivimi obračuni in tesnimi razlikami med
tekmovalci. Za tek in orientiranje izjemno težaven kraški teren je od
njih zahteval odlično telesno in umsko pripravo, saj so najboljši člani za
progo s 27 kontrolnimi točkami in 10 km porabili nekaj manj koti 90
minut. Mlajše starostne kategorije so imele ustrezno krajše in lažje
proge, a so bili športniki tu vseeno v gozdu več kot 30 minut.
Komendčani smo se na tekmovanju dobro znašli in osvojili precej
odličij: Ana Pia Pogačar je bila med najmlajšimi dekleti druga, Matic
Blaž je zmagal pri fantih do 12 let, Žan Ravnikar je bil tretji. Pri dekletih do 14 let je bila prva Marjeta Lipužič, tretja pa Monika Ravnikar.
Pri članicah smo osvojili prvo, pri članih pa drugo in tretje mesto. Ker
je bil na dan tekmovanja v vojašnici Postojna, kjer je bil tekmovalni
center, dan odprtih vrat, so si mladi fantje, pa tudi dekleta, z zanimanjem
ogledali prikazano. Najbolj všeč jim je bila vožnja z oklepnim vozilom,
ki so jo nekateri večkrat ponovili.
V nedeljo je potekalo tekmovanje štafet. V zelo razburljivi tekmi sta
presenetili Marjeta Lipužič in Monika Ravnikar, ki sta med dekleti v

starejši starostni kategoriji do 16 let osvojili 2.
mesto.
Nadvse zanimivo pa je bilo Državno prvenstvo v
disciplini sprint, ki se je odvijalo v začetku junija v
Ljubljani. Za sprint so značilno tekmovalno okolje
mestne ulice in parki. Tek po stari Ljubljani, med
Zmajskim mostom, Kongresnim trgom in grajskim
gričem, je bil zaradi velikega števila ljudi ob progi
zelo atraktiven in za tekmovalce posebno doživetje.
V danih okoliščinah so tekmovalni naboj najbolje
nadzorovali in se znali osredotočiti le na orientacijo
naslednji mladi komendski tekmovalci: v enotni kategoriji fantov in deklet do 10 let je bila druga Nika
Ravnikar, tretja pa Nina McQuerrie. Pri fantih do
12 let je bil prvi Matic Blaž, bron je osvojil Maks
Vojvoda. Monika Ravnikar je, čeprav je tekmovala s starejšimi in izkušenejšimi dekleti starosti do 16
let, ohranila mirno glavo in osvojila tretje mesto.
Po tekmovanjih pa piknik…
Pred počitnicami smo za otroke, ki so vse leto pridno vadili, pripravili piknik; udeležili so se ga tudi
učenci, ki so v šoli obiskovali interesno dejavnost.
Skoraj 50 otrok se je zabavalo na pustolovskih,
športnih in kuharski delavnici. Otroci so uživali na
»mega« gugalnici, streljali z lokom, se preizkušali v
hoji po vrvi in se vozili z žičnico. Proti lakoti so se za prvo silo zaščitili s
peko hrenovk in palačink z zelišči, za izdatnejšo podporo je poskrbel
mojster žara Jože Bremšak, za kar se mu zelo zahvaljujemo. Enako gre
zahvala vsem ostalim navzočim članom kluba in prisotnim staršem, ki so
pokazali veliko dobre volje in pomagali pri izvedbi piknika.
N.Z.

ČEBELA IN OSAT

NA PREŽI

Junij 2012
V Aplenci tudi v letu 2012 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude (na GSM 031 638
699 ali urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net) dajejo lahko vsi občani, naslove na željo ne objavimo.
ČEBELA – Tistim ljubiteljem ptic in
predvsem štorkelj, ki so na antenskem stolpu Pošte v Komendi štorklji
naredili leseno podlago, da si je lahko uredila gnezdo iz katerega že
gledajo mladiči. Sliši se, da so štorklji pomagali komendski gasilci.

Čebela

OSAT – »Nepismenemu«, ki
je menil, da je odlagališče
azbestnih kritin pod reklamnimi poslovnimi napisi. V
Mostah pri trgovini Tuš pa
za neprepoznavne parkirne
oznake.
ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor.
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TRGOVINA Z ELEKTRO IN
TEHNIČNIM MATERIALOM
LOGIN BV D.O.O., SUHADOLE
PRI NAS DOBITE:
VES ELEKTRO MATERIAL, SVETILA, ŽARNICE, ROČNO ORODJE,
ELEKTRIČNO ORODJE, RAZNE VIJAKE, SILIKONE, SPREJE,...
PRODAJA ELEKTRIČNEGA ORODJA MAKITA, METABO

RAZPRODAJA SVETIL IZ ZALOGE
- 50% IN - 70%
LOGIN BV D.O.O.
SUHADOLE 21
1218 KOMENDA
TEL: 01/8341-399
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.00h DO 18.00h,
OB SOBOTAH OD 8.00h DO 12.00h, NEDELJE IN PRAZNIKI ZAPRTO

TRAVNATE POVRŠINE

ŽIVE MEJE

x Košenje
x Gnojenje
x Škropljenje proti
plevelu
D j
j t

x
x
x
x

GRMOVNICE

ZELENJAVNI VRTOVI

x
x
x
x

x
x
x
x

Striženje
Gnojenje
Dodajanje lubja
Zalivanje

031 361 305

pon-pet, 8.00-16.00

Striženje
Gnojenje
Dodajanje lubja
Zalivanje

Prekopavanje
Gnojenje
Postavitev gredic
Pletje

Blaž Filipič
Gmajnica 21
1218 Komenda

POMOČ: ENEJ– junak Vergilove eneide. VAŠ– kravje usnje, kravina. MOA– izumrla novozelandska ptica.
ORION– sozvezdje, rimščice.
Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO VKLJUČNO 12.
julija 2012. Na kuverto napišite: ime, priimek, naslov in Nagradna križanka.
NAGRAJENCI križanke CATERING SPENTER d.o.o., Podjetje za
gostinstvo in turizem, Podboršt 27a, 1218 Komenda, GSM 041 799 419,
številka 05/2012

Volčji Potok 3, 1235 Radomlje, Slovenija
Arboretum Volčji Potok je v Sloveniji najbolj obiskana botanična ustanova. Obiskovalci vseh generacij ga obiskujejo celo leto. Ponuja sprehode za sprostitev in oddih od vsakodnevnih skrbi, pa tudi možnost za
pridobivanje znanja in študij rastlinskih zbirk. Veliko obiskovalcev pritegnejo nasadi tulipanov in sezonskega cvetja, rododendroni, vrtnice in
lokvanji. Bogata zbirka dreves in grmov, naravni gozd in mokri travniki
so zanimivi za vse ljubitelje narave.

1. nagrada: gurmanska plošča za dve osebi - MARK
SEBASTJAN BELČIČ, MOSTE 41 I, 1218 KOMENDA
2. nagrada: nedeljsko kosilo za dve osebi - MARINKA
STELE, GORA PRI KOMENDI 2, 1218 KOMENDA
3. nagrada: 2 krat pizza - MARIJA LETNAR,
SUHADOLE 44 A, 1218 KOMENDA
Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta uveljavljajo pri SPENTER D.O.O., GOSTILNA IN
PIZZERIJA GITADELA, PŠEVSKA CESTA 43, 4000 KRANJ.

Nagrade:
1. nagrada: Sto (100) čebulic tulipanov
2. nagrada: Rastlina
rdečega javorja
3. nagrada: Družinska
vstopnica

RAČUNOVODSKE STORITVE

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV
GESLA) pošljite na naslov:

e-mail: mibos@volja.net
tel: 01/83 14 515, GSM: 031 305 451

za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO
MIBOS d.o.o.

Imetnikom NLB plačilnih kartic MasterCard in Karanta (ne velja za posojilne
kartice) nudimo možnost nakupa na 2 do 12 obrokov brez obresti in brez
ostalih stroškov. (EOM=0%)
Več informacij na www.nlb.si/obroki

