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Evropsko
Aplenca mažoretno prvenstvo v Franciji
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Komendske mažorete 5. med 16. državami

Že da so se kot državne prvakinje uvrstile na Evropo mažoretno prvenstvo, je bil zanje velik uspeh,
za Komendo pa neverjetna prepoznavnost. Da pa so se uvrstile na 5. mesto pa je bila tudi pomembna prepoznavnost za Slovenijo, saj so bile najboljše iz države Slovenije.

V torek, 28. avgusta 2012, se je pred športno dvorano v Komendi točno
ob 22. uri slišal glasen vzklik: »Adijo Komenda!«. Še bolj glasno in
veselo pa je bilo potem v ponedeljek, 3. septembra, ob 23. uri zvečer, ko
so se Komendske mažorete vrnile iz Evropskega mažoretnega prvenstva
v Franciji, kjer so osvojile odlično 5. mesto. Twirling in mažoretni klub
Komenda jim je pripravil topel sprejem, na katerem jim je čestital tudi
župan Tomaž Drolec.
Evropsko mažoretno prvenstvo je bilo od 30. avgusta do 2. septembra
v Mazametu, v kraju znanem po 14. etapi kolesarske dirke po Franciji,
na jugovzhodu Francije. Tekmovalo je 2000 mažoret iz 16 evropskih
držav; tudi iz Slovenije.
Komendske mažorete so se na prvenstvo uvrstile meseca maja letos,
ko so postale državne prvakinje med kadetinjami.
S pripravami za udeležbo na prvenstvu so pričele že v mesecu juniju,
intenzivni treningi pa so potekali avgusta, ko so jih lahko Komendčani
videvali pridno trenirati na ploščadi na hipodromu tudi dva krat na dan.

Trud je bil več kot poplačan. Ne samo z odlično uvrstitvijo, ampak tudi
s potovanjem v Francijo in s skupnimi doživetji na poti, kar je ekipo še
bolj povezalo.
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Na 1400 kilometrov dolgo pot v Francijo jih je peljala »Rozika«; tako
so dekleta namreč poimenovala avtobus, ki jih je do sedaj peljal že na
toliko nastopov in tekmovanj, da mu punce rečejo kar »naš mali dom«.
Na poti v Francijo so si ogledale Monaco, Monte Carlo, parfumerjo v
Eze, Nico in festivalsko palačo v Cannesu. Na poti domov pa so si v
Genovi ogledale največji akvarij v Evropi.
»Prvi dan, v četrtek, so bili na programu uradni treningi, v petek se je
začelo tekmovanje mažoret s pom pomi in mace (z velikimi dirigentskimi palicami), v soboto je bilo tekmovanje v Paradi in v nedeljo tekmovanje v Figurativi ter slovesna razglasitev rezultatov,« je dogajanje na
tekmovanju predstavila trenerka kluba Anita Omerzu. Poudarila je tudi,
da so »dekleta odlično opravila svoj nastop. Nasmejana, polna energije.
Le malo nam je zmanjkalo do medalj, a sedaj vemo, da zmoremo tudi
to. Gremo naprej.«

Dekleta in klub se zahvaljujejo vsem, ki so jim omogočili to čudovito
izkušnjo ter jim obljubljajo, da se bodo v prihodnosti še bolj trudile, da
bodo ponos Občini Komenda.
Mažorete pa bodo posebej predstavile svoje potovanje v Francijo in nazaj.
Predstavitev tekmovanja pod naslovom
Z nami v Francijo in nazaj bo v petek,
28. septembra 2012, ob 19. uri v dvorani šole v Mostah. Lepo povabljeni.
A. Žalar

V novo šolsko leto…

Aplenca

Glasilo občine Komenda 8-9/2012

Poletno žgoče sonce hitro izgublja svojo moč, v jutra nas sem in tja
(vedno pogosteje) že pospremi jesenska megla in šola je spet odprla
svoja vrata. Letos je vanjo zakorakalo rekordnih 570 učencev, 14
učencev več kot v šolskem letu 1987/1988, ki je sedaj glede na število
učencev zdrsnilo na drugo mesto. 371 učencev obiskuje šolo v Mostah,
od tega jih je kar 82 prvič prestopilo šolski prag. V vrtcu Mehurčki se
razlega vrvež 335 otrok.
Vsa ta mladost v spodbudnem delovnem okolju razvija svojo ustvarjalnost, si gradi zdrave življenjske navade, z različno dolgimi koraki
stopa po poti znanja. Vrtec in šola sta dve majhni stopnici, preko katerih
se mora posameznik iz varnega družinskega zavetja podati v svet, ki ni
vedno prijazen. Da bi naši mladi znali in zmogli premagovati ovire v
življenju, moramo skupaj stopiti vsi – učenci, učitelji in starši.
Zato otrokom, pedagoškim delavcem in staršem v letošnjem šolskem
letu želim čim boljše sodelovanje, ki bo prav vsakemu izmed naših 905
otrok omogočilo, da bo razvil pozitivno samopodobo ter napredoval v
znanju in sposobnostih.
Mira Rek, ravnateljica

Poslovna cona zanimiva za Kitajce
Za PC Komenda se zanimajo tudi kitajski gospodarstveniki.
Po letošnjem poletnem obisku in ogledu delegacije gospodarstvenikov
iz Bosne v Poslovni coni Komenda je direktor Poslovne cone Komenda
Matic Romšak konec julija letos sprejel predstavnike Javne agencije
za podjetništvo in tuje investicije ter delegacijo potencialnih kitajskih
investitorjev, poslovnežev ter predstavnikov kitajskega veleposlaništva
v Sloveniji.
Poslovna cona Komenda, ki je ena od treh velikih v Sloveniji in
predvsem popolno komunalnih urejenih, postaja v sicer recesijskih
razmerah vse bolj zanimiva za potencialne investitorje. To je bil tudi
razlog za obisk kitajske delegacije, saj je interes kitajskih oblasti, da v
državah srednje in vzhodne Evrope poiščejo zanimive investicijske
priložnosti. Direktor Romšak jim razkazal cono, ki je med redkimi v
Sloveniji s popolno komunalno ureditvijo in še razpoložljivimi zemljišči
za poslovno gradnjo po konkurenčnih cenah. Predstavnica JAPTI Anja
Erjavec pa je delegaciji omenila možnost neposredne finančne spodbude
za privabljanje tujih neposrednih investitorjev. Odziv potencialnih kitajskih investitorjev je bil pozitiven.
– A. Žalar

Spet
do Beograda
Komenda-Zagreb (150) – Gradiška (150) – Osijek-Sremska Mitrovica

(125) – Novi Sad, Beograd (130) je bila pot, za katero so se trije člani
kolesarskega kluba Bexel Komenda letos v začetku septembra odločili
že sedmič. Po pozdravu izpred občine, ko jim je župan s sodelavci zaželel srečno pot, so se Jure Kern, Marko Grilc in Jože Martinjak odpravili
proti Beogradu. Začel je to kolesarsko tradicijo pred šestimi leti (letos
že sedmič) Marko Grilc iz Most. Petkrat jo že ponavlja Jure Kern, šest
krat pa Jože Martinjak. Na sliki: Po odhodu izpred občinske stavbe so se

Kitajsko delegacijo je sprejel direktor PC Komenda Matic Romšak in
predstavil urejenost in možnosti v njej.
3. septembra ob 8.
uri zjutraj (od leve
proti desni Jure,
Marko in Jože) tradicionalno ustavili
še pri Polonci v Mostah na kavici, nato
pa pritisk na pedala
proti Beogradu.
– A. Ž.

Projekt 211 lipovih listov Narodne noše v Kamniku
Poznani ultramaratonec Radovan Skubic Hilarij, ki si je letos zadal projekt
z naslovom 2011 lipovih listov za zeleno Slovenijo, je na kolesarski poti
skozi vse slovenske občine obiskal tudi Komendo, kjer ga je pred občinsko stavbo, in njegovo spremstvo, pozdravil podžupan Roman Koncilija.
Hilarij, ki je štartal 31. avgusta, 3. septembra pa je
bil v Komendi, je v prvih
treh dneh obiskal 48 občin.
Četrti dan pa je zaradi
padca njegov zadnji življenjski projekt v karieri
zaradi padca prekinil.
– A. Ž.

Na letošnjih 42. dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku
sta sodelovali kar dve skupini iz Komende. Tradicionalno in dosledno
redno so se tudi tokrat
predstavile noše Društva
narodnih noš na Komendskem in noše iz Folklorne skupine društva
upokojencev Komenda,
ki letos praznujejo deset
let delovanja in nastopov
doma in v tujini.
– A.- Ž. – slika: P.
Hieng
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mesečna javna razgrnitev občinskega prostor- moti dejavnost kmetije Burger, ki naj bi močno petih letih v proračunu zagotoviti in plačati
lani in od takrat ni bilo spremenjeno. Zato ve~stanovanjskih objektov po 7 stanovanj in Da bo poletje {e naprej razburljivo,
skega načrta in okoljskega poročila, 29. avgusta presegla
osnovno dejavnost. Na seji je bil tudi okrog milijon evrov.
smo bili presene~eni, da na{ poslanec {e 21 dru`inskih hi{, tako da samo tu lahko obetajo bli`ajo~e se dr`avnozborske
pa bila opravljena tudi javna obravnava. Če Peter
Burger, ki je predstavil svoj pogled na
Če se spomnim zavržene možnosti in nas kamni{ko-komendskega obmo~ja v pri~akujemo med 300 in 400 novih prebival- volitve, vremensko pa je bila precej razsem včasih ugotavljal, da se javnih obravnav problematiko,
vendar občanov in svetnikov ni sprotovanj pred letom dni, ko bi ob vrtcu dodr`avnem zboru ni glasoval zanj. Po cev. Poleg tega prav predlagatelj s skupino burljiva nedavna nevihta, ki je katastroobčani ne udeležujejo (zgodilo se je celo, da na uspel
prepričati. Zato je bil, kot že rečeno, so- bili še druge programske vsebine v danes odpimeni dostopnih podatkih je podobno kot dedi~ev sku{a v novem prostorskem planu falno uni~evala po obeh sosednjih
obravnavo ni bilo nikogar), je bila tokrat sejna glasno
izglasovan umik te pobude. V občinski sanem Medgeneracijskem središču, in to
na{e tudi kamni{ko stali{~e in osebno dodatno zagotoviti pozidavo ve~je parcele ob~inah Vodice in Kamnik, Komendo pa
soba na Glavarjevi 104 zasedena skoraj do za- upravi
pa bomo sedaj skupaj s Petrom Burger- cenovno neprimerljivo več kot veliko bolj
mislim, da zato ostaja {e naprej obveza v izmeri pribli`no 1,5 hektara. Ta pros- kakor, da je po ~ude`u ob{la.
dnjega kotička. Najbrž je bil razlog za to prav jem
v čim krajšem možnem času skušali najti ugodno od današnjega stroška, je to kratko
poslanca in poobla{~enih v organih pri torski plan je sedaj v pripravi. To ka`e na
dolgoročni prostorski dokument, saj bo izobli- ustrezno
»Kar –zadeva
volitve
bi rekel
le rekel,
to, dada
si tako
nadomestno lokacijo, ki tudi občanov malo
žalostno.
Enkrat
sem že
smo
demokrati~nem opredeljevanju, predvsem izkrivljeno, la`no demokrati~no oblikovanje
kotobčine
ob~annekdanjo
in kot `upan
da bi seinv
koval prostorski in namenski razvoj naše obči- ne
bi motila.
iz
gazelo `elim,
takrat pohodili
pa pri odlo~anju.
ne za več let in izhodišča za desetletja naprej.
Od drugih pomembnejših zadev so svetniki raztrgali! Skratka, v obvestilu staršem je bilo
Na javni obravnavi je bilo zapisanih kar ne- predlagali še, naj izdelovalec državnega loka- pred slabim mesecem zapisano, da bo nove
kaj razmišljanj občanov, polna pa je tudi knjiga cijskega načrta pri umeščanju železniške pove- prostore otrokom prinesel sv. Miklavž. Žal pa
pripomb in predlogov, ki je bila na razpolago zave proti Brniku v čim večji možni meri bo miklavževanje v (pre)dragi, da ne rečem v
med javno razgrnitvijo. V naslednjih dneh bo- upošteva varovanje kmetijskih zemljišč. Dota- kar veliko predragi in tudi časovno slabši rešido izoblikovana stališča do pripomb in predlo- knili pa so se še tudi možnosti za omejitev tvi.«
gov, v stališčih pa se bomo dotaknili tudi pre- predvidene večstanodlogov na sejah občinskih odborov in na seji vanjske gradnje v cenobčinskega sveta v četrtek, 20. septembra. Na tru Komende, kjer so
tej seji je bil namreč v tako imenovani prvi pred časom še stali koobravnavi občinski prostorski načrt z nekateri- košji hlevi.«
mi pripombami potrjen.
Občinski prostorski
Bilo pa je tudi nekaj vsebinsko pomembnej- načrt bo sedaj nekaj
ših pobud, ki so bile o glasovanju svetnikov na časa na »čakanju«
seji izključene iz nadaljnjega postopka. To so (postopki) do drugega
predvsem stanovanjski kompleks na Mlaki (za branja. Na čakanju
lončarsko zadrugo), rezervacija za potencialno pa so tudi najmlajši
selitev hipodroma s sejemskimi dejavnostmi za varstvo v vrtcu.
na kmetijske in deloma gozdne površine sever- Kako kaže?
no od Žej in dodatne površine za potrebe
»Prejšnji teden sem
kmetije Burger na severu Most.
na svetu staršev morda
V {oli v Mostah bodo najmlaj{i od jeseni naprej v dveh preurejenih
Na Kranjski cesti bosta zgrajena obojestranska plo~nika.
Največ polemik je povzročila prav slednja malo preveč optimiprostorih zanje.
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DOGAJANJA

Kako pa je z gradnjo kanalizacije. Od
Komende do Nasovč je kanal zgrajen, kaj
pa od tako imenovanega S-kanala v Moste
(do Kralja)?
»Gradnja povezovalnega kanala od Nasovč
do Komende, ki bo omogočil pretok odpadnih
vod tudi iz sosednje občine Cerklje na čistilno
napravo v Domžalah, se je avgusta uspešno
končala. Gradnjo je sofinancirala občina Cerklje na Gorenjskem v 60-odstotnem deležu od
vrednosti sklenjene izvajalske pogodbe. Občinska uprava si sedaj prizadeva pridobiti uporabno
dovoljenje, da bodo nato občani ob trasi kanala
dobili odločbe za priklop svojih stanovanjskih
objektov na javno kanalizacijsko omrežje.
Za S-kanal, ki bo povezoval obstoječa kanala med Mostami in staro čistilno napravo v
Komendi smo 19. julija pridobili gradbeno
dovoljenje. Hkrati so potekale potrebne aktivnosti za pridobitev soglasij Ministrstva za
kmetijstvo in okolje ter Ministrstva za gospo-

RAZMIŠLJANJE
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darstvo in tehnologijo k razpisni dokumentaciji, za oddajo del na javnem razpisu. Ustrezna
soglasja smo pridobili v začetku septembra in
takoj začeli z razpisnim postopkom za izbiro
izvajalca gradbenih del. Če po končanem razpisu ne bo zapletov (pritožb) od neizbranih
ponudnikov, pričakujemo začetek gradbenih
del oktobra in dokončanje najkasneje decembra letos. Gradnja S-kanala je načrtovana v
občinskem proračunu za leto 2012 v okviru
proračunske postavke za izgradnjo kanalizacijskega sistema v občini Komenda. Tudi ta kanal
sofinancira občina Cerklje na Gorenjskem s
40-odstotnim deležem od vrednosti del po
projektantski oceni.
Občina Komenda skupaj s še petimi občinami sodeluje pri projektu Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju Domžale – Kamnik
in nadgradnja centralne čistilne naprave v
Domžalah. S projektom občine kandidirajo za
pridobitev sredstev iz evropskega kohezijskega

sklada. Konec avgusta 2012 je bila dopolnjena
vloga oddana v pregled Ministrstvu za okolje.
Pozitivno odločbo pričakujemo v začetku prihodnjega leta. Vse občine pripravljamo vse
potrebno za pridobitev gradbenih dovoljenj za
izvedbo kanalov. Če bomo uspeli pri pridobitvi
sredstev iz kohezijskih skladov, bo morala biti
gradnja končana avgustu 2015. Naša Občina je
v proračunu za leto 2012 za projekt zagotovila
potrebna sredstva, prav tako pa je projekt uvrstila v Načrt razvojnih programov za obdobje
do leta 2015.
Pomemben delež v omenjenem projektu
predstavlja tudi nadgradnja čistilne naprave v
Domžalah, ki bo z nadgradnjo in posodobitvijo
zagotavljala doseganje zahtevanih standardov
čiščenja odpadnih vod. Ker je nadgradnja nujna,
smo se občine dogovorile, da bomo k izgradnji
pristopile ne glede na izid vloge za pridobitev
evropskih sredstev. Naša Občina bo investicijo
financirala po pogodbenem deležu.«
Andrej Žalar

Prostorski načrt Občine Komenda
Se pogovarjamo, razmišljamo, oblikujemo mnenja

V torek je bilo na javni razgrnitvi res zanimivo.
Pričakoval sem manjše število ljudi, no če odštejem svetniški del, malce nad mojimi pričakovanji. Občutek imam, da so zadrževalniki in
zazidljive želje zameglili bistven del pomena
razgrnitve. Glede na dejstva, ki so bila predstavljena je predstavljen načrt zelo pomemben
za razvoj občine za naslednjih cca. 20 let.
Zame pomemben podatek je, stanovanjska
gradnja in novi prebivalci. Glede na razlago oz
oceno bo občina na podlagi predlaganega razvoja dosegla 6000 prebivalcev. Torej, vrtec in
šola, kako se bomo spopadali s tem problemom? V nadaljevanju se lahko vprašam, kako
se bo zagotovilo ostalo infrastrukturo? V dokumentaciji je navedenih nekaj zadev vendar
se na predstavitvi o tem sploh ni govorilo.
Dejstvo je, da občina postaja »spalno naselje«,
sodobno življenje zahteva svoj davek. Staroselci proti novoselcem bo začel postajati problem. Vsi pa se moramo zavedati, da nekdaj
»vaška« občina, dokaj hitro pridobiva primestne značilnosti, itd.
Kmetije in kmetovalci v tem primeru največ
izgubijo. No, eni bodo tudi pridobili… Vprašanje je, ali se bo pridobljeno in izgubljeno
pravično delilo, no v ta del pa dvomim. Občino
predstavljamo in plačujemo/vzdržujemo vsi,
ki živimo v njej.
Melioracijsko območje, ena od torkovih tem
J. Če me spomin ne vara, se je v začetku 80 let
začel eden od takratnih večjih posegov v okolje. Spomnim se še iz vrtčevskih časov, ko smo
mimo Zadrgalove kmetije hodili na sprehode
v gost, takrat še močvirnat. Glede na to smo
imeli skoraj pred pragom bogat živalski in rastlinski ekosistem. Skratka, danes moram kar
pošteno pomisliti kam peljati svojega otroka,
da mu lahko pokažem žabji mrest in ostale

močvirne rastline in živali.   
Z vsem spoštovanjem do g. Burgerja. Melioracija je takrat bistveno vplivala na to območje. Lastniki so pridobili nova kmetijska zemljišča. Kolikor se spomnim je na tem območju
večinoma koruza, pšenica, itd. in seveda travniki. Ampak v zadnjem času pa je moč opaziti
željo po širitvi gradnje tudi v ta del. Absolutno
se ne strinjam in sem proti gradnji objektov na
melioracijskem delu v občini, da ne omenjam
poplavnih delov…pa naj bo to koliba ali »kao'
silos«. Predstavnica podjetja, ki je pripravljalo
dokumentacijo je lepo povedala, da država ne
dovoli. Meni je to razumljivo! Lahko rečem,
da bi v tem primeru lastnik celo dvakrat pridobil. Ob melioraciji in drugič bi del zemljišča
celo pozidal ali prodal.
Če se oprem na izvajanje in želje g. Burgerja.
Zakaj dejavnost v večji meri ne preseli v Poslovno cono, kjer je širitev lažja, itd. S tem na
dolgi rok sigurno pridobi. Enako velja za vse
ostale, da ne bo narobe razumljeno.
Zadrževalniki; oh ja…tole bo še zanimivo in
lahko se zgodi, da jih še dolgo ne bo. Zadrževalnik na Tunjici spremljam od začetka. Se
spomnim prvega sestanka pri Lovski koči na
Križu. Že takrat se mi je zdelo, da je želja občinarjev prehitevala čas. Brez resnih idej do
kmetovalcev, žal ne moreš delati tak projekt.
Kar se sedaj dogaja pa je absurdno, zemljina se
vozi in odlaga brez v naprej pripravljenih načrtov. V torek se je govorilo, da je zemljina iz
Poslovne cone, itd.. Dajte no, zakaj se potem še
kar vozi in odlaga? Cona je zaključena, gradnja
stavb stoji…zemlja in podobna navlaka pa še
kar polni prostor? Na predstavitvi v torek sem
opozoril na invazivni plevel, ki se že bohoti na
tem območju. Kdo bo to saniral in kdaj? Zadrževalnik očitno bo, v to sem skoraj prepričan.

Dogovor s kmeti bo dosežen na podlagi pritiskov in izsiljevanja…»Komendi znan oz običajen način«. Tukaj se ponovno sprašujem, kdo
bo s tem pridobil? Vsaj ve se, kdo bo izgubil.
Kot običajen občan lahko trdim, da poleg
kmetov tudi jaz s tem izgubljam. Narava se bo
definitivno spremenila, kmetje bodo manj truda
vlagali v kmetijska zemljišča. Posebej ob poplavah, ko bo Tunjica prestopila bregove. Današnji kmet si res ne more privoščiti okužene
krme, predlagana odškodnina je za ta del bistveno premajhna, pogovor in dogovor…to
manjka!?. Zakaj nihče tega noče razumeti? Pogrešal sem vsaj enega predstavnika lovske
družine…aja, kolk sem naiven…občina jim je
naredila škarpo okrog koče na Križu in s tem
zadovoljila očitno edino lovsko poslanstvo?!
Verjamem, da je težko doseči dober dogovor.
Vsak na svoj breg, ampak to je posledica načina
delovanja veljakov. Interesno združenje postaja
vse bolj jasno in se izraža v dejanjih. Bolj kot
spremljam bolj se mi potrjuje ugotovitev, da
um in razum, ne gresta skupaj. Skratka za občana, poleg malenkosti, bolj malo oz. nič.
Za veljake…dajte se malo umiriti, strnite
vrste in naredite kaj za občane. Predstavite
projekte take kot so…recimo zadrževalnik na
Tunjici ne bo stal le 300K €, bo več. Ravno čez
1Mio, po Mirkotovih besedah, ne bo stal. V
tem primeru pa postanem skeptičen do upravičenosti takega posega. Zaključite projekte, ki
ste jih začeli…kanalizacija je dober izziv. A res
toliko pričakujem/o? Pa da naslednje leto ne
bom poslušal, kako je župan barabin (http://
www.24ur.com/novice/slovenija/zupan-komende-je-ravnal-koruptivno.html)…. Že vse
vem-o in tega res ne želim-o več slišati. Naredite kaj, da se zablode popravijo.
Jure Debeljak, dvakoplačevalec in občan
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Jesenski sejem v Komendi
V Komendi bodo v petek, 5. oktobra, ob 12. uri
odprli tradicionalni Jesenski sejem.

Po več kot desetletju se je razvil v pravo sejemsko prireditev z zanimivim in bogatim raznovrstnim programom kmetijske, gozdarske, komunalne, gradbene mehanizacije in pridobivanja energije na naraven način
ter vrtnarjenja za široko potrošnjo. Od nekdanjih 200 kvadratnih metrov
je danes prireditev na 30.000 kvadratnih metrih z več kot 500 razstavljavci in prek 65 tisoč obiskovalci.
Na letošnjem sejmu bo v organizaciji Konjeniškega kluba Komenda poudarek varnosti in zdravju pri delu v gozdovih.
* V PETEK, 5. oktobra, ob 10. uri bo v prostorih Konjeniškega
kluba OKROGLA MIZA s predavanji:
-Analiza nesreč pri delu v gozdu in prizadevanja za njihovo zmanjšanje (ZGS)
-Varnost in zdravje pri delu in zakonodaja (Mins.za kmetijstvo in
okolje)
-Prizadevanja KGZS za večjo varnost njenih članov (KGZS)
-Vloga inšpekcije pri nadzoru nad obstoječim izvajanjem zakonskih
predpisov v zasebnih gozdovih (Gozdarska inšpekcija).
V PETEK POPOLDNE bo predstavitev varnega dela z motorno žago
(ob 13. in 14. uri, v soboto ob 11. in 14. uri in v nedeljo ob 11. uri);
- metanje sekire v tarčo za obiskovalce v petek popoldne, v soboto
ves dan;
- praktični prikaz cepilnikov in gozdarskega traktorja (v petek ob
14.30; v soboto ob 10. in 14. uri; v nedeljo ob 9.30 in 14. uri)
* V SOBOTO, 6. oktobra, ob 16. uri – Izbor inovativnega mladega kmeta (Zveza podeželjske mladine)
* V NEDELJO, 7. oktobra, bo ob 12. uri gozdarsko tekmovanje za
gozdarje in zasebne lastnike gozdov v podiranju droga na balon, odrezovanju kolutov, kombiniranem rezu z naklonom, izvleki lesa oz. vlečenju jeklenice in pravilnem zapenjanju hloda. Najboljši bo dobil motorno
žago Husquarna.
Sejem bo odprt od 9. do 19. ure, vsak dan po 19. uri bo zabavni program. Za dobro počutje na sejmu in ob zabavi bodo skrbeli gostinci.
Vstopnine ni, parkiranje je brezplačno. Iz Poslovne cone (Žeje pri
Komendi) bo v soboto in v nedeljo brezplačen prevoz obiskovalcev na
sejem z avtobusom.
A. Ž.

Komendčani na sejmu v Srbiji
Lani sta Občini Komenda in Sremska Mitrovica in sejma iz obeh občin
na oktobrskem sejmu v Komendi podpisala listino o nameri za poslovno
sodelovanje. Po tem so predstavniki društev in podjetniki iz Komende
obiskali Sremsko Mitrovico in se seznanili z možnostmi za poslovno in
društveno sodelovanje. Komenda pa je bila nato gostitelj na letošnjem
spomladanskem kmetijskem sejmu.
Prejšnji vikend pa so v Sremski Mitrovici odprli tokrat že drugi
kmetijski sejem, ki so si ga ogledali prvi dan tudi kmetovalci, poslovneži in predstavniki sejma (24) iz Komende. Ob svečanem odprtju v petek,
14. septembra, je poleg Franca Buta, slovenskega veleposlanika v Srbiji, pozdravil sejemske prireditelje in predstavnike občine Sremska Mitrovica tudi komendski župan Tomaž Drolec, ki je tudi na kasnejšem
poslovnem srečanju skupaj s Stanetom Štebetom, predsednikom odbora
za sejme pri Konjeniškem klubu Komenda, zaželel nadaljnjo krepitev
prijateljskega in poslovnega sodelovanja med obema občinama.
Predstavniki
Sremske Mitrovice
so napovedali obisk
tudi na letošnjem Jesenskem kmetijskem
sejmu v Komendi od
5. do 7. oktobra.
A. Žalar

Predsedniške volitve 2012
Ob zaključku redakcije septembrske številke Aplence je Uredniški
odbor Glasila občine Komenda potrdil pravila za volitve predsednika
republike in predstavitve kandidatov volivkam in volivcem v Glasilu
občine Komenda Aplenca.
Glasilo občine Komenda APLENCA bo izšlo v petek, 26. oktobra. V
skladu z Zakonom o volilni kampanji se kandidati lahko predstavijo v
Glasilu Aplenca s tako imenovanim odkupom prostora na barvnih ali
črno-belih straneh v redni številki. Objavo in zaporedje v redni številki Apence bo določal datum prejema popolne dokumentacije (ne rezervacije) za objavo. Zadnji rok za oddajo potrebnih materialov za
objavo v redni izdaji Glasila občine Komenda Aplenca je (poštni žig ali
datum elektronske pošte) četrtek, 18. oktober 2012, do vključno 14.
ure.
Za objavo lahko oddate ločeno tekste, logotipe in slike. Obliko
lahko predlagate oziroma nakažete. Logotipi ali slikovni materiali
morajo imeti potrebno kvaliteto za reprodukcijo oziroma za tisk (večji
formati so boljši). Materiali, že oblikovani v urejevalnikih teksta (npr.:
word), niso primerni (lahko v JPG 300 dpi, ali v izmerah Aplence: v
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visokoresolucijskem PDF, ali v CDR in besedilo v krivuljah). Informacije (tudi vse v zvezi z objavami o volitvah) na telefon: 031-638699.
Plačane prispevke sprejema Uredništvo Aplence (diskete, CD, slike)
po E-pošti: urednistvo.gok@komenda.si ali po pošti na naslov: Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda z oznako VOLITVE 2012.
Oddano gradivo mora obvezno vsebovati, kdo je naročnik in plačnik. Politične stranke ob oddaji gradiva za objavo na podlagi pogodbe
predložijo naročilnice, samostojni kandidati pa istočasno naročilo
plačajo.
Cenovni del:
Cene so bruto, zajeti so vsi stroški, vključno 20% DDV in raznos po
domovih.

Prostor na barvnih straneh:

Cela stran: 420,00 EUR, ½ strani: 216,00 EUR, ¼ strani: 115,00
EUR

Prostor na črno–belih straneh

Cela stran: 350,00 EUR, ½ strani: 180,00 EUR, ¼ strani: 95,00 EUR
Uredniški odbor Glasila občine Komenda

Aplenca
IZ POSLANSKE PISARNE

POLITIKA, OBJAVE

Glasilo občine Komenda 8-9/2012

Kako pregnati črne oblake?

Pred dnevi sem gledal televizijska poročila.
Prvih dvajset minut so bili zgolj prispevki
o aferah. Ko človek gleda vse to, se vpraša,
ali je v naši državi res vse narobe? Je res
vse skorumpirano in vse pokvarjeno? Ker
»junaki« afer zasedajo večji del prostora
informativnega programa, zelo malo izvemo o številnih posameznikih v javnem in
zasebnem sektorju, ki s poštenim in trdim
delom premikajo stvari naprej.
Vsesplošni negativizem še dodatno poslabšuje gospodarsko situacijo, saj celo tiMatej Tonin, poslanec
sti, ki bi lahko investirali v nove projekte
ali dobrine, v strahu nad prihodnostjo obupajo. Zavedam se, da bi morali najprej politiki s svojim zglednim in
povezovalnim delovanjem vlivati zaupanje v prihodnost državljankam
in državljanom. Sam čutim veliko odgovornost do naše države, zato
sem zelo nesrečen, ko po številnih in dolgotrajnih pogovorih propade
dogovor med koalicijo in opozicijo. Stvari so prignane tako daleč, da mi
nekateri opozicijski poslanci na hodnikih priznavajo, da si ne upajo
podpreti celo dobrih predlogov vlade, ker se bojijo, da jih bodo obtožili
kolaboracije z vlado. Ja, res žalostno, tako daleč smo prišli! Dogajanje
okrog zapisovanja zlatega fiskalnega pravila v ustavo najbolj nazorno
predstavlja trenutno situacijo. Vse parlamentarne stranke, skupaj s
strokovno javnostjo, smo se strinjale z vsebino fiskalnega pravila. Če
vsebina pravila ni bila sporna, zakaj nam ga torej ni uspelo zapisati v
ustavo? Zato, ker so nekateri posamezniki ugotovili, da lahko s političnimi blokadami onemogočijo konsolidacijo javnih financ in tako
s pomočjo insolventnosti države dosežejo padec vlade. Žal s tem izgubljamo vsi, tudi tisti, katerih ambicija je zrušiti vlado in postaviti
svojo, saj se bodo morali sami soočiti s še večjimi težavami. Ne bi se
čudil, če bodo letošnjo jesen rušili pokojninsko reformo prav tisti, ki so

NAPOVEDNIK
dogajanj oktobra

Kolesarska sekcija – Izpred cerkve v Suhadolah 4. oktobra ob 8.30
s kolesi na pot Suhadole – Topole -Vodice – Polje – Mengeš –Radomlje - Kamnik
Na Menino planino – Pohodniki se bodo podali na Menino planino
6. oktobra ob 8.30 izpred Planinskega doma
Kostanjev piknik – Pohodniška sekcija DU pa 13. oktobra vabi k
mlinčkom na kostanjev piknik. Odšli bodo ob 8.30 izpred cerkve v
Suhadolah.

bili še pred kratkim najglasnejši zagovorniki. Precej ostrih besed je bilo
izrečenih že pri osnutkih reforme trga dela. Javno sem povedal, da izključevanje malice iz delovnega časa ne more rešiti slovenskega gospodarstva, lahko pa k boljšim pogojem bistveno prispeva fleksibilnejši in
za številne mlade tudi varnejši trg dela. Prepričan sem, da bosta malica
in dodatek na delovno dobo ostala takšna kot doslej, bi pa z novo zakonodajo pridobili številni mladi, ki jim delodajalci danes v nedogled podaljšujejo pogodbe za določen čas. Nova reforma predvideva pogodbe
za nedoločen čas s petmesečnim poskusnim in dveletnim prilagoditvenim obdobjem. Za tiste, ki so že danes zaposleni za nedoločen čas, se ne
spremeni nič bistvenega, bo pa velika sprememba za tiste, ki imajo danes pogodbe za določen čas. Hkrati pa nova ureditev pušča več manevrskega prostora tudi delodajalcem, saj se bodo lahko v prvih petih mesecih brez večjih težav zahvalili delavcu za sodelovanje, če ne bodo
zadovoljni z njegovim delom. Zagotovo bo kakšen delavec manj zaposlen na črno v času, ko se delodajalci šele spoznavajo z delavcem. Delodajalcem iz zasebnega sektorja ne bo več treba objavljati potreb po
delovnem mestu na Zavodu za zaposlovanje, če bodo že dogovorjeni,
koga bodo zaposlili. Reforma trga dela je zgolj majhen kamenček v
mozaiku prilagoditev, ki jih mora narediti Slovenija. Pokojninska reforma, boljše upravljanje državnega premoženja in sanacija bank so prav
tako majhni kamenčki v mozaiku gospodarskega okrevanja Slovenije,
vendar je vsak od njih nujno potreben.
Ob vsem negativizmu in črnogledosti pa se tu ali tam pokaže tudi
kakšna svetla izjema. Pretekli konec tedna sem bil na odprtju proizvodnega obrata za izdelavo lesnih peletov na Vrhpoljah pri Kamniku. Zagotovo je to korak v pravo smer. Ob vsem gozdu, ki ga premoremo, smo
vse bolj postajali podobni afriškim državam, ki surovo hlodovino izvažajo, uvažajo pa lesne izdelke. Prav je, da iz našega naravnega bogastva
služimo mi sami, ne pa kdorkoli drug. Obrat na Vrhpoljah je dokaz, da
se z znanjem in voljo marsikaj da storiti tudi v krizi.
Matej Tonin, poslanec
2. LIKOVNA USTVARJALNICA - vsak ponedeljek od 17. do
18.30. Začnemo v ponedeljek, 1. oktobra 2012.
PREDHODNE PRIJAVE sprejemamo do zapolnjenosti posamezne
skupine mravljisce@gmail.com ali 031/297-712. Prvi dan delavnice
otroci prinesejo s seboj izpolnjeno prijavnico! PRIDITE, kuhajte,
ustvarjajte in se ZABAVAJTE z NAMI! - NAJ BO MLADOST
ZDRAVA NOROST!
Predavanje o raku dojk – V Knjižnici Komenda v sredo, 24. oktobra,
ob 19. uri.
Potopisna predavanja - S Študentskim klubom Kamnik v sredo, 17.

10., 21.10., 19. 10. vedno ob 19. uri

K mlinčkom – S kolesi vabi kolesarska sekcija iz Suhadol k mlinčkom. Krenili bodo 13. oktobra izpred cerkve v Suhadolah ob 8.30

Pravljične ure - Za otroke starejše od 3 let vsak četrtek ob 17.
uri. Vodi Anja Bolarič. S seboj prinesite COPATE!

Dan odprtih vrat - PGD Komenda vabi v soboto, 13. oktobra, od
10. do 12. in od 14. do 16. ure na ogled prostorov in opreme v
gasilskem domu v Komendi. Ob 16. uri pa bodo predstavili izvoz
na intervencijo.

Koželjeva domačija na Gori
Turistično društvo Komenda se je s Tončko Absec z Gore dogovorilo
za 10-letni najem in obnovo domačije. Potem, ko so se maja sporazumeli za delo in urejanje, so člani društva s sodelovanjem obrtnikov,
donatorjev, sponzorjev že obnovili streho, fasado, okna, notranje
prostore, sanitarije in tudi okolico.
Slovesno odprtje domačije s programom in predstavitvijo doslej opravljenih del bo spremljalo ličkanje koruze v petek, 19.
oktobra, ob 18. uri.
Predsednik TD Vid Koritnik je povedal, da bodo prostori v hiši na voljo tudi drugim društvom za druženja in
dejavnosti. Domačija pa bo
poslej namenjena obujanju
običajev in ohranju kulturne
dediščine. Lepo povabljeni
na odprtje 19. oktobra.

Slavnostna prireditev FS – V dvorani Kulturnega doma v Komendi bo 20. oktobra ob 19. uri slavnostna prireditev ob 10-letnici Folklorne skupine Društva upokojencev Komenda
Veselo klekljarsko popoldne – Članic in člani Klekljarskega društva Čebelica Moste vabijo v soboto, 20. oktobra, ob 15. uri v
Lončarjev muzej na Podborštu. Ob čipkarski razstavi bo veselo
druženje s klekljanjem in kulturnim programom.
27. oktobra – Ob 8.30 se bodo izpred Planinskega doma pohodniki odpravili na pot Sv. Mohor – Gradiško jezero
MRAVLJIŠČE - Mladinski center Komenda vabi osnovnošolce od
8 do 12 let v delavnici:
1. PETKOVE KUHARIJE - vsak petek od 18. do 20. Začnemo v
petek, 21. septembra 2012
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Razpis programov

Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Komenda
Sezona 2012/2013
Da se počutimo dobro v lastni koži, ne glede na to, koliko smo stari, je potrebno nekaj več od osnovnih bivanjskih pogojev. Druženje z ljudmi, ob spoznavanju nekaj novega in istočasno uporabnega, je ena od možnosti, da je naše življenje lahko lepše in predvsem kvalitetnejše. V Medgeneracijskem društvu vam nudimo kar nekaj takih priložnosti.
1. Že od leta 2005 se srečujemo tedensko v medgeneracijskih skupinah in se skozi zanimive pogovorne teme učimo sprejemanja različnosti in kvalitetnega pogovora, kjer ima vsak udeleženec, oziroma
udeleženka, priložnost izraziti svoje mnenje brez obsojanja in obtoževanja. Srečujemo se v štirih skupinah v Komendi, v »špitalu«, na
Glavarjevi 104 in sicer: v ponedeljkih skupina Sožitnice od 17. do
19. ure, z voditeljicama Mojco Šraj in Viki Drolec; v sredah sta dve
skupini in sicer skupina Rosa z voditeljicami Marto Marin, Zoro Pibernik in Jano Drešar, ob 17. uri in skupina Odmev, z voditeljicami
Vido Barle in Marijo Smolej, ravno tako ob 17. uri. V četrtkih pa se
dobiva skupina Zarja, z voditeljico Meto Peterlin, tudi ob 17. uri. Za
popestritev že tretjo sezono sodelujemo z Matično knjižnico Kamnik,
katere člani nam vsak prvi ponedeljek in prvo sredo v mesecu pripravijo v okviru skupin bralna srečanja, kjer nam predstavijo zanimive
knjige.
2. S tečajem angleškega jezika smo pričeli lansko leto in bomo z
njim nadaljevali tudi v letošnjem letu. Prvo, informativno srečanje
bo v četrtek, 4. oktobra, ob 16. uri, v Komendi, na Glavarjevi 104.
Letos bomo organizirali tečaj v dveh skupinah: ena bo na voljo tistim
z malo ali nič predznanja, druga pa tistim, ki so si z angleškim jezikom že bolj domači. Profesorica Biserka Luzner bo tista, ki vam bo
pomagala, da se boste mogoče čez čas lahko bolj suvereno pogovarjali s tujci.
3. Vsako leto umre več ljudi za posledicami padcev, kot v prometnih
nesrečah. Padci imajo usodne posledice predvsem v starosti. S tečajem preprečevanja padcev v starosti lahko nekaj naredimo za lastno
preventivo in tako zmanjšamo verjetnost padcev. Letošnjo sezono
tečaj organiziramo samo enkrat in sicer v Komendi v prostorih društva,
na Glavarjevi 104, s pričetkom v sredo, 3. oktobra, ob 11. uri do
12.30. Srečanj bo osem. Tečaj bo vodila Mojca Šraj s pomočjo drugih
prostovoljk.
4. V januarju 2013 bomo že tretjo sezono skupaj z društvom Knofljica izvedli šolo kvalitetnega starševstva. Prvo predavanje bo v ponedeljek, 7. januarja 2013, ob 18. uri, v Osnovni šoli Komenda-Moste,
v Komendi. Kdo vse in kaj nam bodo predavali, bo objavljeno v decembrski Aplenci, za izvedbo šole pa je odgovorna Ana Zarnik Horvat.
5. Tudi delavnice zdrave in uravnotežene prehrane v letošnji sezoni
ne bodo manjkale. Kako kuhati, da so obroki zdravi in istočasno okusni, bomo spoznavali na desetih delavnicah, s pričetkom v torek, 8.
januarja 2013, v Osnovni šoli Komenda-Moste, v Komendi, pod
taktirko oziroma kuhalnico Olge Hace.
6. S tečajem računalništva za starejše na način druženja in poučevanja z mladimi, bomo nadaljevali v januarju 2013 in sicer bo
informativno srečanje v ponedeljek, 7. januarja 2013, ob 16. uri,
v »špitalu«, na Glavarjevi 104, v Komendi, medtem ko bo spoznavanje in delo z računalnikom potekalo v Osnovni šoli Komenda-Moste, v Mostah, v knjižnici. Poleg novih kandidatov vabimo tudi tiste,
ki bi želeli samo osvežiti znanje, ki so si ga pridobili na lanskem tečaju. Njim smo namenili dvoje srečanj. Vodja tečaja je Eva Karničnik.
V Medgeneracijskem društvu se še posebej veselimo dveh programov,
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ki jih letos uvajamo prvič. Prvi je nekakšno dopolnilo socialno varstveni storitvi Pomoči na domu, ki je namenjena osebam starejšim od 65 let,
ki potrebujejo zato, da še vedno lahko živijo v domačem okolju, pomoč
v gospodinjstvu ali osebni higieni ali pri vzdrževanju socialnih stikov.
Za tovrstno pomoč se v naši občini starejši in njihovi svojci zelo težko
odločajo. Po eni strani jim je težko spustiti tujo osebo v svoj dom, po
drugi pa je nekako v človeški naravi, da če se le da, poskrbimo sami za
sebe, če tudi težko, z veliko truda in obremenjevanja svojih najbližjih.
Škoda! Včasih bi bilo veliko pametneje si poiskati pomoč nekoga tretjega.
7. Zato smo se v Medgeneracijskem društvu za kakovostno starost
odločili, da ponudimo družinam, ki skrbijo za svojega starejšega
člana, da pripeljejo svojca vsako sredo, ob 11. pa do 14. ure na
srečanje, kjer se bodo lahko ob zdravem in okusnem kosilu družili
med sabo, se pogovarjali, igrali šah ali kakšne druge družabne
igre (kartanje, »človek ne jezi se« in podobno). Seveda vabilo
ravno tako velja za vse starejše, ki živite sami. Za vse tiste, ki nimajo
prevoza, jim nudimo tudi to. S temi srečanji želimo na eni strani vsaj
malo razbremeniti družine, ki skrbijo za svoje obnemogle starejše
družinske člane (v času, ko imajo svojega najbližjega na druženju ob
kosilu, lahko opravijo svoje obveznosti na Upravni enoti, gredo lahko
k zdravniku, k frizerju in podobno), na drugi strani pa tistim, ki živijo
sami, mogoče vsaj malo omiliti njihovo osamljenost. S temi srečanji
bomo pričeli v sredo, 17. oktobra, ob 11. uri v »špitalu«, v Komendi, na Glavarjevi 104. Tovrstna druženja ob zdravem in okusnem
obroku, so nekakšen zametek dnevnega varstva za starejše. Za vas bo
kuhala Olga Hace, seveda pa ji bodo pomagale tudi še druge prostovoljke.
8. Druga novost pa posega na polje znanosti, toda znanosti na zabaven,
preprost in hkrati strokoven način. Na interaktivne delavnice »Eksperimenti za vsakogar« vabimo vse tiste, ki jih mogoče zanima, na
primer, kako nastane vulkan ali kako nastanejo luknje v kruhu. Skupaj
z mentorjem boste izdelali med drugim letalo iz slamice, ladjico iz
plastelina, si razložili skrivnosti plezajočega barvila in še mnogo drugega zanimivega. Za vse potrebščine bo poskrbljeno, zato razen radovednosti in dobre volje ne potrebujete ničesar. Samo zberite pogum in
dedki in babice pripeljite vnuke in vnukinje, da bo vaše druženje
obogateno s spoznavanjem novega tako za vas, kot za vaše potomce.
Toplo ste vabljeni tudi ostali občani in občanke, vseh treh generacij, ki
vas zanimajo naravni, fizikalni in kemijski pojavi na malo drugačen
način. Delavnic bo deset, vse bodo ob torkih in prva bo v torek, 23.
oktobra, od 16. uri pa do 17.15 na Glavarjevi 104, v Komendi.
Vodja delavnic bo Blaž Filipič.
V Medgeneracijskem društvu si želimo, da boste zbrali voljo in pogum in se odločili vsaj za enega od osmih programov, če ne za več. Če
želite še dodatne informacije, smo vam na voljo kadarkoli v dnevu na
številki: 040 842 776.
Za konec pa še podatek, da so vsi programi za udeležence brezplačni;
razen za tečaj angleščine in druženje ob kosilu je predviden manjši, simbolični prispevek.
TOPLO VABLJENI!
Viktorija Drolec,
predsednica Medgeneracijskega društva za kakovostno starost
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NOVE KADROVSKE ŠTIPENDIJE
IN ZAPOSLITEV PO ZAKLJUČKU
ŠOLANJA V LJUBLJANSKI
URBANI REGIJI
Na podlagi potreb, ki so jih podali delodajalci v Ljubljanski regiji do
konca meseca junija 2012, je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) 11. septembra 2012 objavila
JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (RŠS LJUBLJANSKE URBANE REGIJE) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2012/2013.
V okviru Regijske štipendijske sheme se podeljujejo kadrovske štipendije, ki so sofinancirane s strani delodajalcev s sedežem v eni izmed
26 občin Osrednjeslovenske regije. V letošnjem letu 27 delodajalcev
ponuja priložnost za 50 štipendij v različnih izobraževalnih programih. Seznam aktualnih razpisanih štipendij je objavljen na spletni
strani RRA LUR (www.rralur.si), kjer je dostopen tudi obrazec vloge
za prijavo.
K oddaji vlog so vabljeni dijaki in študenti, ki ne prejemajo drugih
štipendij, niso zaposleni in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb.
Po vključitvi v štipendijsko shemo je štipendist s pogodbo zavezan
dokončati izobraževalni program, za katerega bo dobil štipendijo in se
zaposliti pri delodajalcu za obdobje prejemanja štipendije.
Osnovna višina štipendije znaša 15% minimalne plače za dijake

ter 28% minimalne plače za študente. Štipendistom pripada k
osnovni štipendiji tudi dodatek za uspeh in dodatek za izobraževanje
zunaj stalnega prebivališča. Povprečna štipendija v letu 2011/12 je
znašala 258 EUR, višina najvišje podeljene štipendije za dijake je bila
280 EUR, za študente pa skoraj 450 EUR.
Prijave z dokazili morajo kandidati poslati na naslov: RRA LUR,
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.
Rok za oddajo vlog je 11. oktober 2012.
Dodatna pojasnila glede razpisa štipendij RŠS: Meta Koprivšek
Tomažič in mag. Matija Ukmar, tel: (01) 306 19 05
E-pošta: meta.koprivsek-tomazic@ljubljana.si, matija.ukmar@ljubljana.si
Projekt Regijska štipendijska shema delno financira Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 1. razvojne
prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; prednostne
usmeritve »Štipendijske sheme«.
RRA LUR, mag. Liljana Drevenšek

Novosti pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
V šolskem letu 2012/2013 je prišlo do nekaterih sprememb pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Za štipendije letos prvič ne bo javnega razpisa (to velja za dijake in
tudi za študente). Vlagatelji (predvsem dijaki), katerim se jim je šolsko
leto začelo 1. septembra in bi želeli, da se jim pravica do štipendije
prizna od 1. septembra dalje, so vloge (najbrž) že vložili avgusta;
vlagatelji, ki se jim šolsko leto prične 1. oktobra in bi želeli, da se jim
pravica do štipendije prizna od 1. oktobra dalje, pa vloge vložijo v
septembru (predvsem študentje).
Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za polnoletne dijake
in študente lahko vlagatelji kupijo v knjigarnah ali si jo stiskajo s
spletne strani Centra za socialno delo Kamnik (www.csd-kamnik.si,
zavihek obrazci) in s spletne strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Vloge za štipendijo za dijake, vlagatelji oddajo v mesecu, ko dopolnijo 18 let.
Z novim šolskim letom je ukinjena tudi splošna subvencija za
malice in kosila za učence in dijake. Subvencija za malice in kosila
učencem in dijakom ne pripada, če mesečni dohodek na družinskega
člana presega 42% povprečne plače v RS. Subvencija kosila pa pripada le tistim otrokom, pri katerih je mesečni dohodek na družinskega

člana manjši od 18% povprečne plače v RS.
Starši lahko vloge za subvencijo malice in kosila oddajo v mesecu
septembru, da bodo do pravice upravičeni od 1. oktobra dalje.
Subvencija prevoza bo, z Novelo Zakona o prevozih v cestnem
prometu, urejena enotno. Vlagateljem za omenjeno subvencijo ne bo
potrebno več oddajati vloge v centrih za socialno delo. Subvencijo
prevoza bodo tako, dijaki in študentje, uveljavljali s potrdilom o šolanju pri posameznih prevoznikih.
Starši, ki prvič vpisujejo otroke v vrtec, lahko v Centru za socialno
delo Kamnik, vložijo Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,
s katero uveljavljajo pravico do znižanega plačila vrtca. Tudi to vlogo
lahko starši kupijo v knjigarnah, ali si jo stiskajo s spletne strani Centra
za socialno delo Kamnik (www.csd-kamnik.si, zavihek obrazci) in s
spletne strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Starši, ki otroke izpisujejo iz vrtca, naj tudi to spremembo javijo v
Center za socialno delo na Obrazcu za sporočanje sprememb.
Mag. Elizabeta Pristav Bobnar.
direktorica Centra za socialno delo Kamnik
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Biser sredi Most

Moščani in Žejci so praznovali 500-letnico prve omembe cerkve

Letos mineva 500 let, odkar je – brezbrada
maska z letnico 1512 – prvič datirana sedanja
gotsko-baročna cerkev sv. Boštjana v Mostah.
Moščani in Žejci, ki tudi spadajo pod zvon sv.
Boštjana (leta 1722 so k cerkvi na severni
strani prizidali kapelo sv. Frančiška Ksaverija,
imenovano tudi »žejska kapela«), so se na ta
pomenljivi zgodovinski dogodek skrbno duhovno pa tudi na zunaj pripravili. Duhovno v
smislu besed, ki jih je v uvodu v mašo v nedeljo, 12. avgusta, dopoldne – maševal je generalni vikar ljubljanske nadškofije prelat Anton
Markelj – povedala učiteljica na OŠ KomendaMoste Romana Ravnikar iz Most, potem ko je
navedla, da vas Moste v zgodovinskih virih
prvič omenjajo leta 1362 (zgodovinar dr. Jože
Mlinarič je ugotovil, da že 21. februarja 1256,
op. avtorja prispevka), cerkev v tej vasi pa tudi
leta 1526 v popisu cerkvenih dragocenosti.
Poudarila je: »Petsto let je dolga doba. Pa
vendar si še lahko predstavljamo čase, v katerih
so živeli naši predniki. Čase vojn in stisk, različnih tujih vladarjev in osvajalcev, bili so tudi
časi odpada od vere in preganjanj. Bog pa je
naklanjal tudi obdobja miru, sloge in blagostanja, da si je ljudstvo odpočilo. Ohranili smo
vero, zvestobo Petru v Rimu, pa tudi delavnost
ter nekaj vzdržljivosti in zvestobe naših prednikov. To želimo podariti tudi zanamcem.«
Na njene besede se je že v pozdravu številnim zbranim vernikom iz Most, Žej in Suhadol
pa tudi iz drugih vasi komendske župnije navezal voditelj slovesnosti: »Današnji dan nas vabi
k zahvali za čudovito preteklost sveta, za ljudi,
ki so ohranjali izročila in so zaslužni, da je
danes to svetišče tako lepo.« Ob koncu pridige,
v kateri je omenil negativne pa tudi pozitivne
stvari, ki so se v 500 letih dogajale v Cerkvi in
družbi, vse do sedanje krize, ki pa Cerkve ne
bo strla (Jezusovo zagotovilo: »Peklenska
vrata je ne bodo premagala.«), je Moščane in
Žejce povabil: »Pogled na preteklost naj nam
bo razlog, da smo ponosni in veseli.« Pa tudi k
temu, da se vsi skupaj veselimo »koliko je lepega po župnijah«.
V komendski prav gotovo, prav tako v soseski sv. Boštjana v Mostah.
Tudi zaradi požrtvovalnih in za zunanjo ter
notranjo obnovo te cerkve v letih 1995 in 1996
zavzetih cerkvenih ključarjev Ivana Dolčiča,
Vilka Plevela in Franca Štebeta ter njihovih
sedanjih naslednikov Mirana Erceta in Braneta
Jenka, ki sta usklajevala pripravo tokratne slo-
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vesnosti. To so polepšali in obogatili domači in
drugi pritrkovalci, številni ministranti, narodne
noše, pevci in pevke komendskega cerkvenega
pevskega zbora, prizadevne gospodinje so napekle toliko slastnega peciva, da ga je še veliko
ostalo za otroke, ki so se prav tega dne v Komendi zbrali na oratorij.
Prvo berilo je prebrala Zvonka Erce, drugo
Blaž Kralj, prošnje Petra Erjavec. Družine so ob
koncu slovesnosti dobile lep spominek z v lesu
upodobljeno cerkvijo sv. Boštjana in Marijino
kapelico v njeni neposredni bližini; izdelal ga je
mizar Boštjan Rebol iz Most. Mlaja pred cerkvijo so postavili moščanski gasilci. Okrog 60
metrov vencev iz cipres za okrasitev cerkve so
na domu Mirana Erceta ob strokovnem nasvetu
Milke Kern iz Nasovč in Pavle Petrič z Brega
napletle Zvonka, Mateja, Benjamin in Klara
Erce, Olga Grilc, Marinka in Rok Kern, Mici
Korbar, Mira in Neža Koželj, Judita Kolenc in
Milena Jerman (vse Moste) ter Gabi in Jaka
Uranič iz Žej, v cerkev jih je namestil Janez
Ravnikar iz Komende ob pomoči ključarja Mirana in Gašperja Erce. Cvetje za okrasitev oltarjev je podarila Vrtnarija Gašperlin iz Most.
Da je moščanska cerkev vedno čista in lepo
urejena, ima veliko zaslug njena soseda mežnarica Ivanka Horvat, ki je po maši urno z
drugimi ženami in dekleti stregla s pecivom in
pijačo.
Obiskovalci enkratne slovesnosti so se v lepem vremenu po maši še dolgo zadržali v prijetnem razpoloženju in pomenku pri pogostitvi
ob cerkvi. Vsem bo slovesnost ostala v trajnem
spominu, prav posebej še Moščanom in Žejcem, ki s takšno ljubeznijo in zavzetostjo skrbijo za svojo cerkev, so za njeno obnovo v
preteklosti veliko žrtvovali. To je tudi njihova
zaveza in obveza za prihodnost ob upravičenem ponosu, da imajo takšen arhitekturni,
zgodovinski in umetnostni biser sredi vasi, o
katerem smo sicer že veliko pisali, je vsem
dobro poznan.
Ta »biser« je ponovno odprl svoja vrata na
god sv. Roka (njegov kip je v glavnem oltarju
desno od kipa sv. Boštjana in v sredini južnega
stranskega oltarja) 16. avgusta, ko je somaševanje petih duhovnikov vodil prodekan kamniške dekanije Janez Gerčar. Sv. Roku, priprošnjiku zoper kugo, razne nalezljive bolezni,
proti bolečinam v nogah, v kolenih, proti oteklinam, steklini, živinski kugi in proti vsem
drugim nesrečam, so se priporočili številni
obiskovalci maše iz komendske župnije in od
drugod; so v preteklosti posebej s tem namenom romali od blizu in daleč romali v Moste.
Sv. Roka kot priprošnjika častijo zdravniki,
predvsem kirurgi, lekarnarji, kmetje, jetniki,
grobarji in drugi. Ponekod prištevajo sv. Roka
k štirinajstim priprošnjikom v sili, drugje pa se
k njemu zatekajo v vseh znanih in neznanih
boleznih.
Jože Pavlič

Prav je
napovedal
Prav je napovedal bratranec Pristavškove Angele Marko Zadrgal.
»Pred desetimi leti, ko smo praznovali tvojo
80-letnico, sem v nagovoru rekel: Za 90 se pa
spet dobimo. A glej, ta dan je prišel v veselju in
še z večjo družbo, da se poveselimo s teboj in
ti kličemo še za stoti rojstni dan se pa spet vidimo,« je 1. septembra pri Ambrožu v Lahovčah nagovoril sestrično Angelo Kern-Pristavškovo Angelo in številno družbo ob Angelinem
prazniku Marko Zadrgal. Poudaril je, da bo
njen rojstni dan v vasi Potok za vedno zapisan,
ker se je odločila, da se za njen praznik v vasi
postavi križ.
Tako je potem tudi bilo in križ so krajani
Potoka tisto noč oziroma zgodaj zjutraj tudi
postavili. Blagoslov pa je dobil v nedeljo, 23.
septembra, ob 14. uri.
Marko, tudi mi pri Aplenci se strinjamo, da
se za stoti Angelin rojstni dan spet vidimo.
A. Žalar

Angelinih 90 let
(V Pehtinem narečju)
Že včerej me je cev dan rajzen fibra dajava,
ponoč pa prov nč nism spava. Že ob pol treh
sm zutrej ustava, pa u Komendo na pot se podava. Iz Trente prot Vršič sm tolk težko hodiva.
Cokla ta leva na nog me je žliva.Po sm pa kr za
potjo trpotca nabrava, ga za štumfe pa še u
cokle nabasava. Sm rekva, ne odneham pa ne,
da Prstavškov mam za praznk ne b dava roke.
Vm morm povedat, da Prstavškovo mamo dolg
že poznam, od rojstva pa ne, zato ker je mav
stari od mene.
Ja, vem pa, da se je na Angelsko nedelo,
pred 90. letim, na Kvanc, pr Lenarč, punčka
rodiva, pa tud ime Angela dobiva. Pr Lenarč je
bva velika kmetija, pa s je mav več otrok prvošiva. Sestre so ble še Zofka, Pavlina, Marinka
pa še brat Lojze, k je doma za gospodarja
ustov, sej je bva takt taka navada, da sinove so
za guspudarje duma pušal. Sestri Zofka in Pavlina sta žov že pokojni, Marinka pa žvi nek
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Kol'kr kapljic, tol'ko let…

Nadvse
slovesno
srečanje z Angelo
pa so za njen praznik, za svojo članico, pripravili v
Medgeneracijskem
društvu v sredo, 19.
septembra, popoldne. Marija Koželj,
poznana kot Pehta,

jo je nagovorila in ji predstavila njeno življenjsko pot v čisto ta pravem
gorenjskem narečju. Predsednica društva Viktorija Drolec ji je ob zahvali za delo v društvu zaželela še naprej zdravih let in sodelovanje.
Olga Hace jo je vidno presenetila s torto z visoko zagorelo »svečko«.
Župan Tomaž Drolec je prinesel in jo obdaroval z veliko košaro in ji
zaželel še veeeliko zdravih let. In še, in še, in… Zazvenela je tudi pesem: Kol'kr kapljic, tol'ko let…
In bile so zares tudi kapljice za še in še zdrava leta…
A. Žalar

Vse najboljše Angela

Potok pri Komendi je vas med najmanjšimi v SLO - le nekaj kmetij, le 7
hišnih številk in nekaj novih hiš. Kriza v kmetijstvu je prinesla veliko nesoglasij med vaščani, večkrat so se preveč »naglas« usklajevala mnenja. Tokrat
pa smo složno stopili skupaj in postavili križ ob praznovanju 90. rojstnega
dne Angele Kern. Z veliko mero dobre volje smo očistili potok, pripravili
teren za postavitev križa in 2. septembra 2012 ob 11. uri smo postavili tudi
križ z Bogom. Ko se je ga. Angela ob 11. uri vračala od svete maše, jo je
čakalo »presenečenje« - križ je bil postavljen, pričakali so jo pevci in vsi
Potočani. Solze sreče so ji zalile obraz in tudi ostali smo imeli solzne oči.
Vse je seveda financirala naša najstarejša občanka Pristavškova Angela - saj je bila to njena ideja in njena želja za njenih 90 let. VSE
NAJBOLJŠE!! Mi Potočani, pa smo se ob tem naučili, da je v slogi moč
in pri tem pozabili na vse razprtije in zamere preteklih generacij.
Čestitkam Potočanov ob jubileju Pristavškove Angele se pridružujemo tudi v uredništvu Aplence.
zunej, izven našh meja. Brat Lojze pa je spuštuvan kumendski občan.
Vzgoja pr Lenarč je bva čist tista ta prava, k
so včash rekl, prvo je dev, šele poj pa zabava.
Prstavškova mama se je t prv kmečkh del naučiva, poj je na telovadbo hudiva, leta 1940 se je
pa u kuharsk tečaj upisava, same dobre jedi je
na mizo dajava.
Prstavškov Maksl pa tud po lepot je slavo
imu, pa kmetijo je mu, zato je pa uhka h Lenarč
se žent pudav.
Leta 1948 sta se pa že uženiva. Da b vi vidl,
kakšno balo je Angela dubiva. Kvančan so
mnde vsi skoz okna upazval, k so nevestno
balo k Prstavšk pelal. Na Potok pa takt bl mav
hiš je še stav, drgač vso vas b od fovšije razgnav. Prstavškova hiša se je kr pusvetiva, k je
taumada vso balo notr zvoživa. Ja, poj so pa
spet rekl, sej to je pa uhka, taumada vendr je pr
Lenarč doma.
Ohcet pa take dovg že ni bo, se je pev,
plesav, jedv, pa piv, ja, glih kr je kdo hotu, to
je dobiv. Pa prežovcov kolk na ohcet ste mel,
do dneva so rajal, pa burke uganal, zutrej pa

Skupinski posnetek Potočanov 2. septembra nekaj pred poldnevom s
slavljenko Angelo (sedi 2. z desne) pred križem.

vs so jo po vsh hišah ubral.
Uhka vm pa rečem, da ste marskom nasul
peska u uči, še dev, un ta težek, ni uzev vam
moči. Še dans h Lenarč večkat pumagat ste
šva, pomoč so vrnil, če pr vs putreba je bva. To
se je včash rekv, d se edn z drugmo deva. Sej
dons tega sploh nč več ni.
Leta 1960 sta pa z Makslnam sinčka dobiva,
Srečko, sta rekva, da ga bosta krstiva. Otročiček tolk mejhn, pa svaboten je biv, nubeden
verjel ni, do ustov vama bo živ. Ja, to vm čist
prznam, da glih nega, pa skrb, tud lubezen je
pumagava, da v malem telesu se moč je nabrava. Kako sta takt z možam oba srečna hudiva,
k Prstavškova kmetija je naslednika dubiva.
Vš mož je bil pridn čvovk, sej je bil odbornik
kmečke zadruge, gotoj je še kšne funkcije imu,
za te pa est res čist nč ne vem, zato k sm po
pvaninah rcnije nabirava, pa še nad ker sojo
sitnobo prodava...............................
A je res, a se men sam zdi, da se je za vs
najhuj kalvarija začeva, k vm je moža kap zadeva. Več let ste za nega skrbel, sami ste ustal,
pa še s kmetijo, pa žvaljo se ukvarjal. A ne, da

nisem hudobna, če bom dela rekva, da ste
srečo imeva, da se Lenarčova Pavlina ni
umoživa, da je uhka k vam devat hodiva.
U prosincu, leta 1984 je pa mož umru, vi
ste pa še kmetval, pa žvino redil, dokler vam
je bva še moč dana.
O, sej vem, leta soje nardejo, moči nam
uhajajo, naprej pa še devaš, kr sploh uhka
devaš.
A veste, tako na oko, pa vm ne b nkol prsodu povrh 90 let. Vem pa tud, da vs vaša skupina Rosa najbl pozna, sej ste njihova članica.
Do vs gojijo globok spuštvane. Presrečen so,
da uhka z vm praznujejo.
Tudi ustale skupine zbrane so use, da vam
izrečejo najlepše želje.
Vsi pa vam kličemo, še na mnoga zdrava
leta.
Mene pa dobite na internet, ki gre po cevmo
svet.
Moj naslov: www. trenta.pot na krnice.
pehta@. si
Komenda, 19. september 2012
Marija Koželj
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Izvršba na plačo

Bralec Aplence
sprašanje, koliko časa lahko
teče izvršba na
plačo in ali mu
mora delodajalec kljub izvršbi del plače
izplačati.
Iz
vašega
vprašanja lahko
razberemo, da
Irena Hacin Kölner
je upnik zoper
vas vložil predlog za izvršbo, pri čemer je
predlagal, da se opravi izvršba na dolžnikovo
denarno terjatev, v konkretnem primeru je to
terjatev na plačilo plače iz naslova delovnega
razmerja.
Samo trajanje izvršbe je odvisno od višine
terjatve in višine dolžnikove plače. Izvršilni
postopek namreč praviloma teče do popolnega
poplačila upnikove terjatve. Praviloma smo
zapisali zato, ker lahko upnik med postopkom
brez dolžnikove privolitve v celoti ali delno
umakne predlog za izvršbo, sodišče pa nato

NASVETI Blaž Filipič

Olga Hace

12

ustavi postopek. Največkrat je podlaga za umik
v tem, da dolžnik izpolni izvensodno sklenjen
dogovor o poplačilu, npr. poplačilo v enkratnem znesku in delni odpis dolga. Poleg tega
pa sodišče v določenih primerih tudi po uradni
dolžnosti ustavi izvršilni postopek (če je izvršilni naslov pravnomočno odpravljen, spremenjen, razveljavljen, izrečen za neveljavnega ali
če je razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti).
Zakon določa, da so nekateri prejemki izvzeti iz izvršbe in da je izvršba na prejemke
omejena. Višina omejitve je odvisna od vrste
terjatve, ki je predmet izterjave, kar delodajalec lahko razbere iz sklepa o izvršbi. Za
terjatve iz naslova zakonite preživnine in
odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi
smrti tistega, ki jo je dajal, je izvršba na plačo
(enako pa tudi npr. na pokojnino, nadomestilo
plače, prejemke iz naslova začasne brezposelnosti) omejena tako, da se lahko poseže na 2/3
dolžnikovih prejemkov, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 2/3 minimalne plače, zmanjšane za plačilo točno določenih obveznosti. Gre za obveznosti plačila
davkov in obveznih prispevkov za socialno

varnost. Če je dolžnik dolžan koga preživljati
po samem zakonu (npr. svoje mladoletne otroke), pa mu mora poleg že omenjenega zneska
ostati še znesek v višini prejemka, ki bi tej
osebi pripadala na podlagi meril za dodelitev
denarne socialne pomoči. Za vse ostale terjatve se lahko poseže na največ 2/3 dolžnikovih
prejemkov, vendar tako, da mu ostane najmanj
znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za
plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost. Tudi v tem primeru se višina
prejemka, ki mora ostati dolžniku ustrezno
zviša, če je po zakonu dolžan koga preživljati.
Iz navedenega izhaja, da mora dolžniku v
vsakem primeru ostati del plače. Koliko mu
mora ostati pa je odvisno od vrste terjatve, ki je
predmet izterjave in njegovih preživninskih
obveznosti. V naslednjih pravnih nasvetih pa
bomo pisali o tem, kateri prejemki so izvzeti iz
izvršbe.
Odvetnica Irena Hacin Kölner
Telelefon 031 347 989, email: info@
moj-odvetnik.si
splet: www.moj-odvetnik.si

Čokolada pod drobnogledom

Čokolada je danes zagotovo
med najbolj priljubljenimi
sladkarijami, a
vseeno marsikdo od nas ne
pozna poti od
kakavovca do
kakava, ki je bistvena sestavina
te sladke skuBlaž Filipič
šnjave.
Kakav se pridobiva iz zrn kakavovca, ki se latinsko imenuje Theobroma cacao. Prvi del imena »Theobroma« v latinščini pomeni hrana bogov. To na
sončno svetlobo občutljivo drevo, ki v povprečju zraste okrog 10 m v višino in izvorno raste
v tropskem deževnem gozdu, je poznano že

OLGIN KOTIČEK
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zelo dolgo. Iz njegovih sadežev so Azteki izdelovali pijačo. V trdnih tablicah, kot jo poznamo
danes, pa se je čokolada pojavila šele v modernem času.
Poznamo grenko, mlečno in belo čokolado.
Grenka ima največji delež kakava, zato je za
mnoge najboljša izbira po kvaliteti. Mlečna
čokolada je med ljudmi najbolj priljubljena,
čeprav med poznavalci velja za »slabšo« čokolado. Bela je pridobila na priljubljenosti predvsem v zadnjih letih, saj je pritegnila tudi tiste
sladkosnede, ki so se običajne čokolade že
preobjedli. Za razliko od grenke in mlečne čokolade bela ne vsebuje praktično nič kakava v
prahu,ampak samo kakavovo maslo. Slednje
belo čokolado glede na kvaliteto postavlja tako
pod grenko kot tudi pod mlečno čokolado.
Kar zadeva prehrambene vrednosti, je kakav v
nepredelani obliki bogato živilo, ima namreč
veliko rudnin (železa, magnezija, kroma, fosfor-

Enolončnica z blitvo
Za nami je vroče
poletje, čas počitnic in dopustov.
Ponovno
smo
skupaj. Upam da
ste se naužili
sonca in si okrepili kosti, kajti
petnajst
minut
sonca na dan zadošča za dnevno
potrebno količino
vitamina D.

Poleti smo večkrat pekli na žaru: meso, zelenjavo in tudi ribe. Ribe so pomembne v naši
prehrani, toda žal si jih premalokrat privoščimo.
Poleti smo okrepili naše telo z vitamini in
minerali in ga tako pripravili za mrzle dni. In
če imamo doma zelenjavni ali celo sadni vrt,
izkoristimo dobrote na dosegu roke. Najboljše
so sveže, surovo sadje in obilo zelene solate.
Ne pozabimo piti vode. Vsaj dva litra na dan,
vedno iz steklenega kozarca.
V hladnejših dneh bomo uporabili pri pripravi hrane tudi začimbe in zelišča, ki nam
ogrejejo telo od znotraj: poper, majaron, ingver

ja, cinka in bakra), vitaminov skupine B, vitamina C in vitamina E ter številne antioksidante.
Zaradi slednjih surovemu kakavu mnogi pripisujejo učinek zaviranja staranja, zaščito pred
boleznimi srca in ožilja, rakom in tudi pred nekaterimi drugimi boleznimi. Zaradi svoje velike
vsebnosti železa pa je kakav v čisti nepredelani
obliki dobro prehransko dopolnilo za slabokrvne, saj zaradi železa dvakrat prekaša rdeče meso.
Nekatere ženske rade posegajo po hrani z večjo
vsebnostjo kakava v obdobju menstruacije, znano je namreč, da kakav sprošča mišice ter pomaga pri blaženju menstrualnih krčev.
Čokolada vsebuje tudi alkaloid teobromin,
ki ima na človeško telo podoben vpliv kot kofein - povečuje srčni utrip, razširja žile in
spodbuja delovanje živčevja. Čokolada pa je
za naše hišne ljubljenčke in domače živali vse
prej kot priporočljiva.
Blaž Filipič

in seveda malo soli. Za slovo od poletja in
obilico sveže zelenjave si privoščite zelenjavne
juhe! Morda enolončnico z blitvo?
Potrebujemo: 1 čebulo, šop blitve, žlico olja,
pol žličke mlete rdeče paprike, pest drobnih
makaronov, sol, poper in par zrnov kumine.
Na olju prepražimo čebulo in dodamo narezano blitvo, papriko, kumino in zalijemo z vodo in kuhamo pol ure. Dodamo pest drobnih
makaronov, solimo in skuhamo al dente. Poleg
enolončnice lahko ponudimo za sladico skutni
zavitek, tako imamo popoln obrok.
Naj vam tekne!

Pogovor
Aplencaz Rudijem Ocepkom
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Premagajmo predsodke do živali
Pred dobrim mesecem je pri Agenciji
Baribal izšla vaša knjiga. Prosim vas,
da našim bralcem na kratko predstavite njeno vsebino in namen.
»V knjigi so predstavljena temeljna
spoznanja, ki sem jih pridobil v več kot
štiridesetih letih pedagoškega delovanja. Namenjena so vsem, ki se zasebno
ali poklicno ukvarjajo z vzgojo otrok:
staršem, starim staršem, pedagoškim
delavcem itn. Predstavil sem rezultate
raziskave o odnosu slovenskih otrok do
živali in učinkovit model poučevanja
za odgovoren odnos do narave ter spoRudi Ocepek
znanja izbranih pedagoških delavcev,
ki so pri naravoslovni vzgoji zelo uspešni.
Vključil sem tudi rezultate raziskav o ugodnih učinkih živali na
otrokov razvoj, na otroke in odrasle s posebnimi potrebami, na počutje
in zdravje človeka ter spoznanja zdravnice, ki ji pri zdravljenju bolnikov
pomagajo psi in spoznanja psihologinje, ki ji pri psihoterapiji pomagajo
različne živali.
Obsežno poglavje v knjigi sem namenil tistim, ki jih v življenju ovirajo pretirani ali namišljeni strahovi pred živalmi in predstavil učinkovit
način za odpravo teh logično neutemeljenih strahov.«
Kakšne so vaše pedagoške izkušnje?
»Po končani Pedagoški akademiji sem svojo učiteljsko pot začel v
Osnovni šoli Komenda Moste. Šolo sem dobro poznal, saj sem jo kot

Metulji
učenec tudi sam obiskoval. Dobro sem se počutil v kolektivu, ki ga je
zelo uspešno vodil ravnatelj Marjan Založnik. Poučeval sem biologijo
in kemijo, v šoli v naravi in na izletih tudi plavanje ter vodil različne
obšolske dejavnosti: šah, košarko, smučanje, kolesarjenje... Želel sem,
da učenci pridobijo čimbolj kvalitetno znanje, zato sem se neprestano
usposabljal. Redno sem prebiral strokovno literaturo, obiskoval aktive
in seminarje za učitelje in ob delu opravil tečaje na Visoki šoli za telesno
kulturo ter postal vaditelj plavanja, smučanja in trener košarke. Samo
prvo leto sem imel nekaj težav z disciplino v petem razredu, v naslednjih
letih pa sem pri učiteljskem delu vedno bolj užival.«
In zakaj ste po sedmih letih vseeno zapustili domačo šolo?
»Sredi velikega zanosa in zadovoljstva pri delu v osnovni šoli, ki ga
je včasih skalilo spoznanje, da imam premalo znanja, sem dobil povabilo prof. Branka Vesela z Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani. Spoznal me je kot član komisije na strokovnem
izpitu. Moj nastop mu je bil zelo všeč, zato me je želel za sodelavca na
Katedri za biološko didaktiko, ki jo je ustanavljal. Obljubil mi je, da
bom ob delu lahko študiral. Kot učitelj v osnovni šoli sem se zelo dobro

počutil, zato se nisem taRudi Ocepek
koj odzval. Po štirinajstih
dnevih premišljevanja in
Vzgoja za odgovo
ren odnos do narave
slabo prespanih nočeh
Premagajmo pred
sodke do živali
sem le sprejel odločitev,
ki je popolnoma spremenila moje življenje.
Knjigi
je priložen
DVD
Na novem delovnem
mestu sem sodeloval pri
pedagoških raziskavah,
pri usposabljanju študentov biologije za učiteljski poklic in na seminarjih za pedagoške
delavce v praksi ter Naslovnica knjige
vodil številne skupine
učencev pri spoznavanju živih bitij v vivariju, v
vrtcih, na šolah, v Živalskem vrtu Ljubljana, v Arboretumu Volčji potok
in v naravi. Ocenjujem, da sem pri spoznavanju narave, v triintridesetih
letih dela na univerzi, v organiziranih skupinah vodil okoli 300.000
učencev vseh starosti. Srečanja so navadno trajala dve polni uri. Vsaj
dvakrat toliko pa je bilo tistih učencev, ki sem jih vodil krajši čas.
In kot plod dolgoletnega pedagoškega raziskovanja je knjiga, ki je
zato moje življenjsko delo.«
Ali ste potem, ko ste se zaposlili na univerzi, še imeli stik z Osnovno šolo Komenda Moste?
»Stika z domačo šolo nisem nikoli popolnoma prekinil. Udeleževal
sem se Poletne šole v naravi in še vrsto let po odhodu vodil šahovski in
košarkarski krožek. Učiteljem sem prinašal žive organizme za pouk in
nekatere organizme tudi sam predstavil učencem. Tudi sedaj, ko sem že
nekaj let v pokoju, našo šolo še vedno rad obiščem ter za učence in njihove učitelje pripravim kakšno zanimivo predstavo.«
Knjiga Premagajmo predsodke do živali je bogato opremljena.
Krasijo jo številne, sporočilno bogate in tehnično kvalitetne fotografije, ilustracije in grafi. Priložen je tudi DVD z videoposnetki odpravljanja pretiranih strahov pred živalmi. Vse to gotovo ni bilo poceni.
»Res je. Vedel sem, da bomo imeli težave pri pokrivanju stroškov
priprave in tiska zelo drage knjige, a sem se vseeno tako odločil. Fotografije in videoposnetki, ki so delo kvalitetnih avtorjev, dobro ponazarjajo besedna sporočila, ki so zato lažje razumljiva. Dobre fotografije so
prispevale tudi učiteljice naše šole, ki so skupaj z učenci aktivno sodelovale pri pripravi knjige. Verjamem, da bodo starši veseli, ko bodo na
fotografijah in videoposnetkih lahko opazovali svoje otroke.«
In kje vašo knjigo lahko kupimo?
»Moja knjiga je že v knjigarnah, kjer jo prodajajo po 29,90 evra.
Lahko pa jo dobite za 23,90 evra, če jo naročite in tudi dvignete kar pri
založbi. Knjigo lahko dobite tudi po pošti, če boste doplačali poštnino.
$*(1&,-$

%$5,%$/

Agencija Baribal, Glinška 2b, 1000 Ljubljana
Urednica Alenka Kociper: 041 229 574 ali
agencija.baribal@gmail.
com
Imate pa še eno možnost,
da 23,90 evra nakažete
na tekoči račun Agencije
Baribal in potem knjigo
dvignete kar pri meni na
Komendski Dobravi 9A.
TRR: 0510 0801 2361
575, Abanka Vipa d.d.
Razvidna naj bosta ime
in priimek plačnika.«
Andrej Žalar

Na obisku
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Že
drugi kasaški derbi v Komendo
Aplenca

Romanov veliki uspeh
Romanu Jerovšku je po
lanskem uspehu s kobilo
Jolly GJ tudi tokrat uspel
veliki met. Potomec Persugilla in Jasne, lanski
zmagovalec državnega
prvenstva za triletne kasače žrebec Jerry Lou GJ,
je na težki in razmočeni
progi v Ljutomeru s kilometrskim časom 1:22,3
ugnal vso konkurenco in
tako osvojil letošnji slovenski kasaški derbi. Tako se je Roman z lansko zmago kobile Jolly GJ
in z letošnjo žrebca Jerry Louja GJ z zlatimi črkami zapisal v zgodovino
slovenskega kasaškega športa. V samostojni Sloveniji to ni uspelo še
nikomur in tudi v prihodnje bo ta dosežek težko ponovljiv.
Ta uspeh pa so slovesno proslavili
tudi na nedeljski kasaški prireditvi
16. septembra na hipodromu v Komendi. Nedvomno bo Romanu ostal
v lepem spominu, zabeležili pa ga
bodo gotovo tudi kronisti kot spremljevalci Romanovih nastopov in
tekmovalnih dosežkov. Lep in nadvse slovesen dogodek bo ostal v
spominu tudi vsem ljubiteljem kasaškega športa, ki so bili ta dan na tribuni in ob kasaški stezi komendskega
Roman Jerovšek
hipodroma.
Konjeniški klub z Romanovimi kolegi je pripravil slovesnost kreatorjem uspešne J-ekipe-Jerrrya louja: Janezu Jerovšku, Lojzetu Gorjancu
in Romanu Jerovšku. Okronale pa so slovesnost tudi komendske mažoretke, ki so se pred kratkim vrnile kot 5. najboljše med 16. državami z
Evropskega mažoretnega prvenstva v Franciji.
Sledile so čestitke Romanu, trojki J, Jerry louju, sledile so priponke s
častnimi rozetami, čestitke pokroviteljev, mažoretkam in Romanova
slovesna vožnja pred zbranim občinstvom ob stezi po zamisli Darka
Hacina.
Velikega tokratnega spominskega popoldneva Romana Jerovška na
prireditvi v Komendi pa še ni bilo konec. Zgodilo se je namreč na 6.
spominski dirki Franca Seršena pod pokroviteljstvom ČZD Kmečki
glas. Roman Jerovšek in Jolly GJ sta z zmagovito vožnjo pred vsemi
kasači šeste dirke ponovno potrdila, da živita za nastope na kasaških
stezah in za svoje prijatelje, ki si delijo zmage z njima. Romanova
zmaga je bila tako še enkrat pika na I uspehom; tokrat na domači stezi
za pokal pokojnega ljubitelja kasaških dogajanj Franca Seršena.
Roman je stisnil k sebi očeta Janeza Jerovška, potem pa doživel še
objem mažoretk. Bilo je to zanj še eno presenečenje. Dekletom se je
zahvalil s »poudarjeno rdečico«.
D.H.-A.Ž.
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Ureditev Glasilo
prometa
v
sejemskih dneh v Komendi
Konjeniški klub Komenda organizira od 5. do 7. oktobra 2012 Jesenski
kmetijski sejem. Pričakujemo, da bo sejem obiskalo več tisoč obiskovalcev. Zanje smo zagotovili ustrezne parkirne prostore. Da bo zagotovljena varnost obiskovalcev sejma in prebivalcev Občine Komenda, bo
v sejemskih dneh (v skladu z dovoljenjem Občine Komenda) občasno
spremenjena prometna ureditev v Komendi.
1. Popolna zapora javne ceste št. 039120 (Moste – Zalog) na odseku
od a Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37 do občinske
stavbe na Zajčevi 23.
2. Delna zapora javne ceste št. 162020 (Kranjska pot) v celotni dolžini od
državne ceste G104 Mengeš – Kranj do občinske stavbe na Zajčevi
cesti 23 v Komendi v smeri iz državne ceste proti naselju Komenda.
3. V soboto, 6., in v nedeljo, 7. oktobra 2012, bo za obiskovalce sejma
urejen parkirni prostor na območju industrijske cone v Žejah. S
parkirnega prostora do sejma in nazaj bo za obiskovalce organiziran
brezplačni avtobusni prevoz.
4. V petek, soboto in nedeljo bo med 19. in 7. uro popolna zapora sejemskega prostora. Dostop do parkirnega prostora pri hlevih KK
Komenda bo le z Glavarjeve pri OŠ Komenda.
Na vseh cestnih zaporah bo zagotovljen dovoz in dostop za prebivalce
naselja Komenda, za redne avtobusne linije in za intervencijska vozila.
Postavljena bo ustrezna cestna signalizacija z označenimi obvozi,
postavljene bodo ustrezne obvestilne table in zagotovljeno ustrezno
število rediteljev.
Prosimo razstavljavce in obiskovalce sejma, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in se ravnajo v skladu z obvestili rediteljev
oziroma z obvestili na obvestilnih tablah.
Lastnike zemljišč v neposredni okolici prireditvenega prostora
prosimo, da morebitno škodo, ki bi nastala na zemljiščih zaradi
sejma, sporočijo vodji rediteljev Jelenku Miliču na tel.: 041-471-690
ali na sedež KK Komenda na Glavarjevi cesti v Komendi. Prosimo
za potrpežljivost in razumevanje!
KK KOMENDA

PGD Moste
Aplenca
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Vse bliže slovenskim prvakom

S tem se gasilcem PGD Moste odpira tudi možnost udeležbe na svetovnem Firefighter Combat challeng v ZDA
Pisati o delu gasilskih društev (predvsem o najuspešnejših) je zahtevno tudi zaradi zanemarjanja te tematike v osrednjem tisku. Če je takšno
društvo doma pri nas, je vse nekoliko lažje. Poznamo naše fante, poznamo njihovo znanje, moč, pogum in vztrajnost. Predvsem pa poznamo
njihovo strokovno usposobljenost, ki jo pridobivajo na neštetih vajah in
usposabljanjih za težko in odgovorno delo. Za vse te velja prezrto pravilo, da je njihovo delo prostovoljno,
kar v tisku vse preradi pozabljamo
in gre njihovo, ljudem posvečeno
delo, povsem mimo omembe prostovoljstva na Slovenskem. Pa so le
gasilci verjetno najstarejša organizacija prostovoljcev pri nas.
Zaradi prepričanja v svoje sposobnosti in strokovno znanje so se
moščanski gasilci prijavili na državno tekmovanje Fire combat (boj z
ognjem), ki je slovenska različica
evropskega gasilskega tekmovanja
Fire combat challenge (bojni izziv
ognju), ki ga je koncem prejšnjega
stoletja v ZDA ustanovil in mu postavil strokovne in tekmovalne temelje dr. Paul Davies, ki danes izjavlja, da si ni mislil, da se bo njegova
ideja »prijela«skoraj po vsem svetu.
Tekmovanja predstavlja izziv posameznikom in skupinam, ki so visoko

strokovno usposobljene in fizično
vzdržljive, da lahko premagajo vsa
zahtevana znanja
in napore, nato
sledi »nagrada«
prvouvrščenim –
udeležba na državnem
prvenstvu,
kjer
zmagovalci v posameznih kategorijah pridobijo pravico udeležbe na Evropskem prvenstvu, tam pa je za
prvouvrščene nagrada vozovnica v ZDA in pravica tekmovanja na svetovnem prvenstvu. Letos bo to tekmovanje v Mirtl Beachu od 12. do 17.
oktobra.
O konkretnih rezultatih naših tekmovalcev v slovenski izvedbi Fire
combata pa naslednji razveseljivi podatki. Na slovenskem delu tekmovanja, ki šteje za državno prvenstvo, sta sodelovali dve ekipi, ki sta se
poimenovali »Sosed team« (tekmovalca Roman Kosirnik in Andrej
Slapar) in »Tišler team (tekmovalca Miha Grilc in Jernej Šlebir)
Rezultati po 7 tekmovanjih: Sosed team odlično prvo mesto, Tišler
team pa je zasedel 16. mesto.
Udeleženci tekmovanj pravijo, da predstavlja čas tekmovanja - premagovanje ovir in posamezne delovne strokovne dejavnosti, kar traja
po doslej postavljenih rekordih 1,34 minute, čas našega »Sosed teama«
pa je 1,53 minute. V tem času tekmovalca v polni delovni opremi, ki
tehta 30 do 35 kg, premagata 6 različnih ovir, sklopita 5 cevi, od katerih
ju dve cevi »spremljata« vso pot, preneseta 70 kg težkega »ranjenca« in
ga namestita na mesto za evakuacijo. Prenekateri atlet bi jima zavidal
fizično pripravljenost. Če ne bi bilo razumevanja in dogovora z organizatorji tekmovanja, bi naši, predvsem mlajši člani, ne smeli tekmovati,
ker nimajo predpisanega izpita za uporabo dihalnega aparata. Izobraževalni center za te izpite je na Igu, kjer pa so z delom tako zasedeni, da je
težko dobiti prosti termin za tečaj in za opravljanje tega izpita.
Naslednja faza priprav za svetovno prvenstvo pa je Firefighter challenge – ameriška različica in istočasno evropsko prvenstvo. Tudi na teh
tekmovanjih naši zasedajo, za naše prilike, nadpovprečne rezultate.
Doslej so taka tekmovanja bila že dvakrat na Poljskem v Torunu in Szcesniju, v Franciji, v Nemčiji v Berlinu, od koder se je naših 5 udeležencev vrnilo z zavidanja vrednimi rezultati. V Tandemu (2 tekmovalca) sta
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prvo
mesto zasedala Matic Zupan in Domen Pavlič, med posamezniAplenca
ki (30 do 40 let) je bil Matic Zupan tretji, v kategoriji 20 do 30 let je
drugo mesto pripadlo Domnu Pavliču, deveti v kategoriji od 40 do 50
let pa je bil Roman Koncilija. Slovenija – je kot skupina zasedla drugo
mesto. Posebne pozornosti so naši pri sotekmovalcih iz ostalih držav
(ZDA, Nemčija, Francija) bili deležni, ker se takoj po končanih tekmovanjih in podelitvi medalj, ki jih je izročal idejni oče tega tekmovanja
dr. Paul Davies, sedli v avto in se odpravili proti domu – več kot 1000
km. Niso mogli razumeti, da je varčevanje pri nas na taki stopnji, da
celo udeleženci mednarodnih tekmovanj ne morejo na pot vsaj en dan
pozneje. Tega nerazumevanja je »krivo« tudi dejstvo, da je pretežna
večina tekmovalcev iz vrst poklicnih gasilcev!! Za naše tekmovalce pa
je to nuja, ker na GZS ni razumevanja za te vrste mednarodne afirmacije Slovenije in za to ne prejmejo nikakršne podpore. Od Občine dodeljena sredstva pa komaj pokrivajo sprotne potrebe po delni posodobitvi
opreme.
Naslednje takšno tekmovanje pa bo v Sloveniji na Bledu od 21. do
23. 9. Organizator z licenco za Slovenijo je PGD Radovljica, soorganizator pa PGD Moste, na tekmovanju pa bo znan zmagovalec (posameznik) za v Ameriko.
Kljub zahtevnim vajam in treningom za ta tekmovanja pa teče življenje v Društvu po ustaljenih tirnicah – potekajo vse načrtovane vaje, tudi
najtežje. Tako so v avgustu pripravili vajo HOT Fire, ki je vrhunec
operativnega usposabljanja. V oktobru – mesecu požarne varnosti je
letos GZS pripravila temo: PO POTRESU LAHKO TUDI ZAGORI.
Tej skupni temi bodo pri vajah posvetili posebno pozornost. Pripravljajo
pa tudi dan odprtih vrat za občane, obiskali jih bodo tudi otroci iz vrtca
»Mehurčki« - morda se bo kateri od malčkov odločil, da bo tudi on gasilec! Nikoli se ne ve.
Pregledali bodo vse hidrante v občini in pripravili skupno občinsko
operativno vajo.

Čarobni dan v
Arboretumu
Bil je zares čarobni dan v nedeljo, 16. septembra, v Arboretumu v Volčjem Potoku. Kar 20.000 obiskovalcev je prišlo na tretji rojstni priljubljene prireditve, na kateri so doslej zbrali denar za celoletne obšolske
aktivnosti za prek 1200 otrok iz socialno šibkejšega okolja in razveselili 150.000 obiskovalcev.
Čarobni dogodek je v treh
letih obkrožil Slovenijo,
16. septembra pa se je vrnil v svoj dom oziroma na
svoj začetek v Arboretumu
v Volčjem Potoku. Tokrat
so v nedeljo upihnili tudi
tri svečke.
– A. Ž.

16

Glasilo občine Komenda 8-9/2012

Skoraj pa me je ganil napis na zadnjih vratih gasilskega vozila, ki
najlepše ponazarja njihova prizadevanja:
Naš prosti čas za vašo varnost!
Tu pa ni več kaj dodati!
Tone Ogorevc

Aplenca
V
PGD Komenda spet živahno

Glasilo občine Komenda 8-9/2012

Po krajših počitnicah, ki so res prehitro minile, je v PGD Komenda spet živahno.

Tudi čez poletje nismo čisto mirovali. 14 mladih gasilcev je z dvema
mentorjema prvi teden v juliju letovalo v Savudriji, 8 pripravnikov pa je
z dvema mentorjema prvi teden v avgustu, taborilo v kampu za mlade
tudi v Savudriji. Mladincem smo popestrili konec počitnic z obiskom
adrenalinskega parka v avtokampu Menina v Savinjski dolini. Vsi so se
preizkusili v plezanju čez ovire, eni bolj, drugi manj spretno, na koncu
pa so se ohladili v Savinji.
25. avgusta je bilo na Velikem Mlačevem tekmovanje Napad na rdečega petelina. Poleg naših dveh sodnikov, ki na tem tekmovanju sodita
že tretje leto, se je tekmovanja udeležila tudi ekipa iz našega društva.
Ker pa je ekipa mešana, so tekmovali bolj zaradi sodelovanja, kot tekmovanja. Hkrati pa so še zabavali gledalce.
V petek, 31. avgusta, je bilo srečanje gasilskih veterank in veteranov
regije Ljubljana III v organizaciji GZ Komenda. Srečanje je bilo v prostorih PGD Komenda. Gostili smo preko 530 starejših gasilcev in gasilk.
Srečanje je bilo predvsem družabno. Ker nas je med tekmovanjem preganjal dež, smo tekmovanje po večjem nalivu prekinili in se le družili.
Srečanje pa sta pozdravila predsedujoči Regije Ljubljana III Matjaž
Markovšek in župan Občine Komenda Tomaž Drolec.
Članice A trenirajo in tekmujejo v pokalni ligi GZ Slovenije v vaji
trodelni napad in so v soboto, 8. septembra, na tekmovanju v Tacnu

osvojile odlično tretje mesto.
Člani so se 1. septembra z
dvema ekipama udeležili tekmovanja v spretnostni vožnji z
gasilskimi avtomobili v Preddvoru, na Dnevu narodnih noš
smo varovali povorko, bili smo
na slovesnostih ob 130-letnici
PGD Kamnik, 60- letnici PGD
Zalog in 120-letnici PGD Cerklje na Gorenjskem.
Končno pa smo začeli tudi z
nadaljevanjem gradnje prizidka
pri gasilskem domu. Najbolj
vidna je izdelava izolacije in
fasade, ki jo gradi Bobnar
Marjan s.p., sami pa smo se
lotili dokončanja dvorane nad garažami in tako belimo, kitamo, čistimo,…, zato so vsake delovne roke dobrodošle. Radi bi namreč položili
laminat, potem pa bomo dvorano lahko uporabljali.
Mihaela Poglajen

Vodna salva Jožetu Brlecu

šmančevem parku gasilci iz društev GZ
Kamnik in Komenda slovesnost z vodno
salvo oziroma po gasilsko s curkometom.
Čestitali so mu kamniški župan in številni sodelavci ter prijatelji. Ko se je zahvalil, je Jože rekel: »Vodo je precej visoko
neslo. Torej so motorke še vedno dobre.«
Jože, naj vam tudi vaša »življenjska
motorka« še dolgo krepi življenjsko moč.
A. Žalar

Dan odprtih vrat PGD Komenda

Ker vse, kar delamo pri gasilcih, delamo s pomočjo vseh krajanov in
za krajane, smo se odločili, da vam naše prostore in delo razkažemo.
Zato vas vabimo na
Častni občan Jože Berlec občine Kamnik od leta 2000 je 11. septembra
praznoval 93. rojstni dan. Legenda gasilskega dela in življenja je ob
100-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik napisal knjigo o
zgodovini tega društva in še zgodovino vseh društev v Občini. Ta knjiga
je bila podloga za mnoge knjige o zgodovini prostovoljnih gasilskih
društvih, gasilske zveze Kamnik in tudi zgodovino gasilstva na Slovenskem. Zanjo pa je prejel tudi knjižno nagrado Toma Brejca občine Kamnik.
Ob letošnjem rojstnem dnevu pa je Jože Berlec praznoval tudi 75 let
gasilke službe. Častnemu poveljniku Gasilske zveze Kamnik so v Kr-

DAN ODPRTIH VRAT

v soboto, 13. 10. 2012, od 10. do 12. dopoldne
in od 14. do 16. ure popoldne.
Razkazali vam bomo dom in opremo, pojasnili delovanje gasilnikov
in odgovarjali na vaša vprašanja. Ob 16. uri pa vam bomo predstavili izvoz na intervencijo.
Vabi PGD Komenda
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Aplenca

FS DU Komenda

Deset let Folklorne
skupine

V soboto, 20. oktobra, ob 19. uri bo v dvorani
Kulturnega doma v Komendi Folklorna skupina
Društva upokojencev Komenda proslavila 10-letnico delovanja.
Poleg domačih plesalk in plesalcev bodo nastopili tudi:

Folklorna skupina Cerklje
Otroški plesni ansambel Avrikelj
Ljudske pevke
iz Šmartnega ob Dreti
in Folklorna skupina Tine Rožanc
iz Ljubljane.
Folklorna skupina DU Komenda je po desetih letih
delovanja priljubljena in poznana doma in tudi
izven Slovenije.
Lepo povabljeni na prireditev in s tem tudi potrditev priznanja njihovemu delu ter prispevku
kulture v občini.

ČEBELA IN OSAT

NA PREŽI

Avgust-September 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 – Vaščanom vasi Potok,
ki so večkrat so se preveč »naglas«
usklajevali mnenja, tokrat pa so
složno stopili skupaj in postavili
križ ob praznovanju 90. rojstnega
dne Angele Kern.

Podgorje 94
Kamnik
041 752 255

ČEBELA
za Avgust-September 2012

OSAT za Avgust-September 2012
OSAT – Lastniku parkirnega prostora v Mostah (TUŠ-še enkrat) za neurejene kanalete in komaj vidne parkirne označbe,
ki so jih na sosednjem (občinskem) parkirnem prostoru po dodeljenem Osatu lepo označili.
ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor.
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Dom kulture Kamnik

Aplenca
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Maistrov abonma 12/13
SiTi Teater BTC: Star fotr

SLG Celje: Shocking Shopping
SNG Drama Ljubljana: November

SKG in LGL: Vzemi me v roke

SNG Nova Gorica in Gledališče Koper: Sljehrnik
Vpis abonmaja za gledališke sladokusce do 15. oktobra 2012.
Predstave abonmaja bodo potekale ob četrtkih ob 19.30, vpis pa
lahko opravite preko: 031 775 700, info@domkulture.org ter
osebno v pisarni DKK, Fužine 10, 1240 Kamnik.

več na: www.domkulture.org

Prem
Prem
UČNA POMOČ
o POMOČ
INŠTRUKCIJE za OŠ in SŠ
UČNA
o
o
o
o
o

METODE UČINKOVITEGA
INŠTRUKCIJE
za OŠ in SŠ UČENJA
NAČRTOVANJE
UČENJA UČENJA
METODE UČINKOVITEGA
NAČRTOVANJE UČENJA

TEČAJI IN DELAVNICE
o IN
KAKO
DO (Boljše) ZAPOSLITVE?
TEČAJI
DELAVNICE
o
o
o

EKSPERIMENTI
ZA ZAPOSLITVE?
VSAKOGAR
KAKO DO (Boljše)
EKSPERIMENTI ZA VSAKOGAR

OSEBNA ASISTENCA
o SPREMSTVA
OSEBNA
ASISTENCAIN PREVOZI

o SPREMSTVA
POMOČ PRI OPRAVKIH
o
IN PREVOZI
o POMOČ PRI OPRAVKIH
Blaž Filipič, uni. dipl. biotehnolog
Tel.:Blaž
031 Filipič,
361 305,
info@prem.si
uni.e-pošta:
dipl. biotehnolog
Tel.: 031 361 305, e-pošta: info@prem.si
Iwww.prem.si
www.prem.si
Iwww.prem.si

www.prem.si
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Aplenca
Juhuhu,
oratorij je bil spet tu
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Le kdo ne pozna oratorija? Skrivnostne
zgodbe in nikoli izžete domišljije pri improvizaciji igre. Izvirnih delavnic in velikih ter vodnih iger. Petja, zastave, bansov,
malice, izleta – tekanja sem in tja, včasih
preglasnega otroškega trušča, nasmejanih
in zadovoljnih obrazov. Le kakšna bo letos zgodba, kakšna himna, s kom bom v
skupini, katere delavnice bodo na izbiro
ali bodo velike igre zabavne, kam bomo
šli na izlet? Vsa ta in še marsikatera druga
vprašanja so se postavljala otrokom, ko
so nestrpno pričakovali, za marsikoga
najzanimivejši teden poletnih počitnic –
ORATORIJ.

Oratorij je dejavnost katoliške Cerkve in
pomeni prijetno preživljanje prostega
časa ter privlačno vzgojo za krščanske in
obče človeške vrednote. Prihaja iz Italije.
Njegov začetnik in priprošnjik je don
Bosko. Za dober oratorij je potrebna pripravljenost g. župnika, kopica zagnanih
animatorjev, sponzorji ter še kdo. Vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali,
se iskreno zahvaljujemo.
43 animatorjev je letos v Komendi že štirinajstič pripravilo nepozaben
teden za kar 220 otrok.
Letošnji oratorij je navdihovala zgodba Marije Dominike Mazzarelo,
ki je svoje življenje posvetila delu z mladimi. Njeno zgodbo smo skozi
molitev, kateheze, igro, zabavo in petje spoznavali od 12. do 18. avgusta
2012. Vsak dan smo se zjutraj zbrali v šotoru, skupaj dvignili oratorijsko
zastavo, sestavljali Litanije Matere Božje in prisluhnili zgodbi. Kasneje
smo se razdelili v skupine, se pogovorili o vrednoti dneva in prebrali
odlomek iz Svetega pisma. Animatorji smo pripravili tudi različne delavnice, ki so si jih otroci na začetku oratorija lahko sami izbrali. Tako
smo izdelovali ročne lutke iz nogavic, »povštrčke«, nakit, snežne krogle,
sveče, sestavljali smo novo vozilo, se frizirali, kuhali, risali tatuje, slikali na majice, ustvarjali slike s semeni, plesali, se preizkusili na poti
preživetja in v orientaciji ter kurili. Popoldne smo se zabavali na velikih
igrah, kjer smo se vsi skupaj igrali in poskušali doseči različne cilje. Iz
koščkov blaga, ki smo si jih prislužili, smo sešili obleko, iskali smo
odgovore za nagradni kviz, zbirali smo denar, tekmovali v gradnji stolpa
in še marsikaj. Zelo pa smo se zabavali na vodnih igrah, kjer smo bili
mokri in blatni od glave do peta. Seveda pa smo se odpravili tudi na
težko pričakovani izlet. Letos so nas na parkirišču pričakali avtobusi in
nas odpeljali v središče Slovenije v Vače pri Litiji. Tam smo uživali v
adrenalinskem parku in obiskali cerkev na bližnjem griču. Med potjo pa
smo zbirali izgubljene kose sestavljenk - puzzel.
Novost na letošnjem oratoriju je bil oratorij XXL, ki so se ga lahko
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udeležili starejši otroci. Skupaj z animatorji smo se v petek po končanem
oratoriju odpravili na skavtski fevd, kjer smo se družili, si pripravili
večerjo, imeli nočno igro in prespali pod milim nebom.
»Škoda, da je oratorija že konec,« mi je v soboto rekla deklica, ko smo
se poslavljali. Pa še res je. Tudi animatorji smo uživali. Čeprav za oratorij žrtvujemo del svojih počitnic in svoj prosti čas, smo v oratorijskem
tednu zelo uživali. Največja nagrada za nas pa so žareči in zadovoljni
obrazi otrok ter njihovih staršev.
Se vidimo naslednje leto, na oratoriju 2013.
Katja Ravnikar

Aplenca

ZANIMIVOSTI
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Lepa beseda lepo mesto najde
V prejšnji številki sem predlagal nekaj »navodil« za dobro izkoriščeni dopust. Tokrat lahko
z veseljem napišem, da se mi je del tega samemu uresničilo. Saj veste: lahko je drugim solit
pamet ... Predvsem se mi je izpolnil rek, da lepa
beseda lepo mesto najde.
V Volosku pri Opatiji me je tamkajšnji župnik Petar posebej presenetil, ko se je ob koncu
maše, ker je godoval njihov organist Ivan,
njemu in vsemu cerkvenemu zboru javno zahvalil, nato pa vse navzoče povabil na kozarček
v bližnji cerkveni prostor. Ta župnikova zahvala, hvaležnost organistu in pevcem za njihovo
sodelovanje pri maši, me je, ker jo v Sloveniji
redko opažam, sem ji priča, spodbudila, da
sem sklenil, da se bom župniku zahvalil za to
dejanje, pa tudi za izjemno pridigo o Janezu
Krstniku ter priporočilo Glasa koncila v branje.
Pridružil sem se župljanom pri pogostitvi. Imel
sem srečo, da sem prvo besedo spregovoril z
zelo znanim hrvaškim skladateljem Ljubom
Kuntarićem, ki je kot strokovnjak za vodovode
veliko delal tudi po Sloveniji, napisal pa je tudi
veliko skladb za slovenske izvajalce zabavne
glasbe, ima številne nagrade. Ko se nam je
pridružil župnik Petar, sem mu povedal, kar sem
nameraval. Na zunaj ni pokazal, da bi ga to posebej presenetilo, bi mi bil za to hvaležen, videl
pa sem, da je bil ob vsej svoji skromnosti vesel
pohvale. Zanimal se je, kako dolgo bom še ostal
v kraju, kje stanujem itd. Običajne stvari.
Ker sem imel časa na pretek, sem sklenil, da
bom tudi druge dneve hodil k njegovi maši. Nekaj dni pozneje mi je po maši pomignil, vendar
temu nisem namenil posebne pozornosti. Ko
sem počasi odhajal iz cerkve, je prišel za mano
in me povprašal, kakšne načrte imam za prihodnji dan. Odgovoril sem mu, da nič posebnega:
kopanje, branje, sprehod ob morju ... Predlagal
mi je, da grem z njim na pogreb zadnjega duhovnika rojaka na Susku don Mateja. Rad sem pristal, saj še nikoli nisem bil na Cresu, pa tudi ne
na Malem Lošinju, kamor sem si vedno želel, da
ne govorim o Susku, o katerem sem že veliko
slišal. Tudi to, kar sem videl pozneje, je povedala domačinka: da je na otoku veliko praznih hiš,
ker so se otočani izselili v ZDA in drugam. Pogreb zadnjega duhovnika rojaka (v prejšnjem
stoletju je bilo s tega otoka 20 duhovnikov), pokopaval je škof Valter Župan s Krka, srečanja in
pogovori s hrvaškimi duhovniki, redovniki in
redovnicami, ki so bili na pogrebu, vožnja po
Cresu in Malem Lošinju, srečanja z domačini,
mi bodo ostali v trajnem spominu. Posebej petje
mladih pri maši za rajnega duhovnika. Res škoda, da otok zaradi odseljenih ljudi, oddaljenosti
od celine in neprijazne narave izumira.
Čisto drugače je na drugem otoku – Iloviku -,
na katerega me je, ker izvira z njega, dva dni pozneje ob svojem godu povabil župnik Petar. Tam
izseljeni v Ameriko vlagajo nazaj svoj kapital, je
obilo obnovljenih hiš in vrtov, predvsem pa grmovnic in cvetja, po katerem otok slovi. Kako je
v tem pogledu bogat, smo videli po maši, ko se je

po naselju razvila procesija z banderi in kipoma
apostolov Petra in Pavla, ki so ju nosili za to pobožnost slavnostno oblečeni možje. Med mašo
me je posebej pritegnilo lepo petje domačinov,
kot zanimivost pa naj omenim, da je pri prinašanju darov na oltar sodelovala tudi mis Amerike
za leto 2011 Teresa Scanlon, katere stara starša
izvirata z Ilovika, in sem se z njo tudi srečal in
pogovoril. Presenetila me je njena prijaznost in
odprtost pa tudi ambicioznost, saj namerava študirati pravo, igra pa tudi klavir. Zelo me je ganilo,
ko so domačini ob cerkvi začeli v slogu klap peti
svoje in dalmatinske pesmi. Res se je bilo težko
posloviti, vendar se je župniku mudilo nazaj, ker
ga je čakala še večerna maša v domači župnijski
cerkvi in nato pogostitev za vse obiskovalce ob
njegovem godu. Ponovno je pred cerkvijo zadonela pesem ob spremljavi harmonike in kitare.
Na harmoniko je igral organist z župnikove prejšnje župnije Andjelko, ki najraje igra slovenske
melodije, petju pa je dajal ton župnikov prijatelj
električar Ivica, ki nas je vozil.
Tako sem se na dopustu spoprijateljil, zbližal

kar s tremi Hrvati, najbolj pa z župnikom Petrom. Za to nisem naredil nič drugega, kot da
sem bil prijazen in odprt do njih, obenem pa
brez tistih slovenskih predsodkov, kaj bi s temi
nam Slovencem nenaklonjenimi sosedi. Prisluhnili smo eden drugemu in se zbližali kot
ljudje, s tem pa tudi drug drugega obogatili. Vsi
trije Hrvati imajo lepe spomine na Slovenijo in
Slovence, ko so bili pri nas, so bili polni pohvalnih besed. Meni pa se je uresničil rek, da
lepa beseda lepo mesto najde, pa tudi želja redovnice s Cresa, ko mi je na mojo prošnjo, če bi
lahko letoval pri njih, odgovorila, da to ni mogoče, vendar mi želi kaj boljšega. To je res prišlo
z nepričakovanim darilom župnika Petra. S tem
pa tudi obveza z moje strani, da župniku povrnem za njegovo dobroto v smislu nadaljevanja
omenjenega reka: Lepa beseda lepo mesto najde, dobro dejanje pa še bolj. Tukaj ni meja.
Upam, da ste tudi Vi na dopustu oziroma v
tem poletju doživeli kaj tako lepega, podobnega, spodbudnega in duhovno bogatega.
Jože Pavlič

Križ ob Šolski poti
Sedanji prostor, odstopil ga je Matija Zadrgal,
je tudi ob Šolski poti.
Za postavitev križa so poskrbeli podjetje TGM Kosirnik Roman, Bernarda in Brane
Karničnik ter vaščani Kaplje vasi. Tako se jih
je 2. septembra 2012 spet veliko zbralo na
blagoslovitvi križa. Obred blagoslova je opravil župnik Zdravko Žagar.
Zahvala velja vsem, ki so ponovno postavitev
podpirali in tudi pomagali z delom. V zadovoljstvo vseh je tako križ dobil trajno mesto.
L. K. – A. Ž.

Križ ob Šolski poti je bil prvič postavljen leta
2000 kot spomin na Sveto leto. Po 10 letih je
bil zaradi pričetka gradnje Medgeneracijskega
središča na tem prostoru odstranjen. Začelo se
je iskanje nove lokacije za ponovno postavitev.
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA KAMNIK
in

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vas vabita na

KRVODAJALSKO AKCIJO
v DOMU KULTURE KAMNIK
Fužine 10

15. in 16. oktober 2012
med 7:00 in 13:00 uro

VABLJENI!
S seboj prinesite veljaven osebni dokument s fotografijo!

TUDI VAŠA KRI LAHKO REŠUJE LJUDI
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Tabor voditeljev Ogenj v meni

Skavti v Komendi letos nismo imeli le svojih
taborov, ampak smo se nekaterih tudi udeležili.
Vodniki so šli na TZV, voditelji pa smo se
udeležili tabornih šol (izobraževanj za voditelje) in tabora voditeljev.
Tabor voditeljev je namenjen vsem slovenskim skavtskim voditeljem. Udeležilo se ga je
430 voditeljev ter 150 bivših voditeljev s svojimi otroki. Tabor voditeljev pod geslom Ogenj v
meni je bil tretji po vrsti. Prvi je bil leta 1999
(Vihar upanja), drugi pa leta 2006 (Glej daleč).
Prvi del tabora je bil organiziran po potoval-

nih skupnostih (več skupnosti voditeljev skupaj).
Komendski voditelji smo
se skupaj z voditelji iz Krškega, Tolmina in Ljubljane
5 odpravili v Goriška Brda.
Z vlakom smo se odpeljali
do Kanala ob Soči, pot pa
nadaljevali peš preko Marijinega Celja do Korade,
najvišjega vrha v Goriških
Brdih, vasi Neblo in Gonjače do gore Sabotin in se
nato spustili v Solkan. Čas smo namenili spoznavanju, druženju, izobraževalnim vsebinam,
duhovnemu in zabavnemu programu. Drugi del
tabora smo preživeli na tabornem prostoru v
Šmihelu pod Nanosom, kjer so se zbrale vse
potovalne skupnosti. Za nas so pripravili noro
progo preživetja, različne igre, delavnice, izobraževalne vsebine in zabavne večere. K slednjim smo s svojo ustvarjalnostjo prispevali
tudi sami. Seveda je bilo na programu tudi
druženje in sveta maša.
Tabor ni bil le enotedenski dogodek name-

njen samemu sebi in nam udeležencem, ampak
je v okviru le-tega nastal priročnik dobrih
praks za delovanje stegov, pripravili smo ideje
za izvajanje aktualnega vzgojnega namena
(ustvarjalnost in pobudništvo) ter razvijali nova orodja za izvajanje osebnega spremljanja in
osebnega napredovanja.
Za konec pa še nekaj o samem geslu tabora
Ogenj v meni. Organizatorji (skavti v državnem vodstvu) so zapisali takole: »Ogenj je
simbol preporoda in novega začetka, saj tudi
iz najmanjše žerjavice lahko zagori nov plamen. Tabor bo priložnost za naše Združenje,
da nabere netivo za nov, še večji plamen. Priložnost za naše skupnosti voditeljev, da preživijo nekaj nepozabnih dni, da ugotovijo, kje
in zakaj ogenj ugaša v stegu in poiščejo nove
poti. Priložnost za vsakega voditelja, da
se vpraša, koliko ognja gori v njem in kaj potrebuje, da bi iskre gorele še bolje.«
Vse tiste, ki vas zanima še kaj več, vabim,
da si ogledate spletno stran tabora: http://ogenjvmeni.skavt.net/ogenj-v-meni/. Tu boste našli tudi slike, ki o vzdušju in dogajanju povedo
več kot le besede.
Tamara Lah, Ekspresna čebela

»Dej ne mencej, pa vse se loh zgodi!«
Izvidniki in vodnice iz Komende tudi to poletje
nismo mencali. Odpravili smo se proti Bohinju
oziroma Nomenju na Kvajdej, četrti tabor vseh
gorenjskih čet. Najprej pa smo bili tri dni sami.
Prvi dan smo postavili tabor na Laškem Rovtu
in začeli čisto po skavtsko s hrenovkami in
twistom, naslednji dan pa po ocenjevanju šotorov šok – šotore je treba podreti! Ampak ni bilo
slabe volje, ker so nas čakala prijetna presenečenja – kopanje v Bohinjskem jezeru, zabavni
večer pod toplarjem, Wakawaka miganje in šivanje »kiklc« za zabavni večer, potem pa potep
vodov, ki nikakor ne more biti dolgočasen. Tisti
dež vmes, ki nas je zmočil do kože pa smo že
skoraj pozabili. Kako tudi ne, ko pa nas je čakal
Kvajdej – 417 skavtov, ki so želeli isto kot mi
– preživeti nepozaben tabor v dobri družbi.
In bil je nepozaben – prvi dan smo si zgradili tabor in spoznali Poldeta, ki si je zaželel, »d´
b´ meu vsaj dobre vile«, potem pa se nikakor
ni mogel spomniti tretje želje. Drugi dan smo
si pri veliki igri z veliko dela postavili štalce,
da nam je lahko gospa Josipina Hruschka dala
še kravce. Najprej pa smo jo morali rešiti pred
zlobnimi Turki. V sredo smo se odpravili na
izlet in opravili dobro delo, ko smo pospravljali gozd v Bohinjski Bistrici, zvečer smo kuhali
za druge čete in se nasmejali in razmigali na
plesnem zabavnem večeru. Odnesli smo zasluženo tretje mesto in dokazali, da v Komendi
znamo migat. Naslednji dan je bil dan za blatno
in adrenalinsko pot preživetja in vodne igre, ki
so nas vsaj malo ohladile, večer pa smo preživeli v družbi skavtov iz Breznice in Železnikov.
V petek so nas obiskali starši (in nam prinesli
dobro hrano, juhej!) in si pogledali kaj počne-
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mo. Zvečer pa nam ni zmanjkalo energije še za
nočno igro. Predzadnji dan smo si lahko izpopolnili svoje skavtske veščine na raznolikih
delavnicah, pomagali Železnikom, ki jih je že
spet zalilo, zvečer pa zaplesali in zapeli na
pravem skavtskem koncertu. Ta nam je dal
energije za zadnji dan, ko smo hitro pospravili
tabor in se nasmejani odpravili domov. Na hitro
je to opis Kvajdeja. Ampak če bi bili tam, bi
opazili še objeme novih prijateljev, nor vrtiljak,
ki smo ga postavili skavti iz Komende, skavtski
duh, ki je plesal po taboru in pesem, ki je odmevala ob večerih, pri svetih mašah in kar tako.
Pa vonj večerje, ki si jo sam skuhaš na ognju,
ponos ob dviganju zastave, ustvarjalno zvezane
mize in klopi, ki so bile naše kuhinje, visok
jambor, Savo, ki osveži in umije, 12 čet, ki
skačejo od veselja. A ste vedeli, da za 5 kg

kuskusa potrebuješ 20 kg mesa? Pa da…
Poglejte si slike ali pa še bolje vprašajte naše
skavte »Kvajdej?« in povedali vam bodo, kako
je bilo.
Pa naj ob »Bodi pripravljen!« tokrat odmeva
še »Dej ne mencej!«
Simpatična čebela

Razparane gurtne
Nekega lepega sončnega jutra, ko skoraj nihče
več ni spal, se je skupina ljudi odpravila na
popotovanje. To ni bila cisto običajna skupina
ljudi. To so bile Razparane gurtne!
Vsak od nas je s seboj imel en »ruzak«, v
katerega smo nekateri dali »piksne«, drugi
svežo hrano, eni več, eni manj obleke, a vsi
»ruzaki« so imeli eno skupno lastnost. Bili so
zelooo težki.
»Ruzake« smo naložili v kombi in se odpeljali do Adlešičev, kjer nas je čakalo ne tako
prijetno presenečenje. Zelo od blizu smo se
srečali s poginulimi ribami. Potrudili smo se in
jih iz vode pobrali, kolikor smo jih lahko. Po
opravljenem čiščenju reke Kolpe smo se pa

namenili proti Fari. Tam smo dočakali lepo
noč, naslednji dan smo se pa odpravili novim
dogodivščinam naproti. Peš? Z avtom? S kolesi? Ne. S čolni.
Tri dni smo se vozili po Kolpi in uživali.
Veliko smo peli in se kopali, ene je sonce ožgalo, druge ne. Kmalu je bilo dogodivščine po
vodi konec in čakali so nas še štirje dnevi hoje.
Počasi smo se pomikali iz Vinice proti Črnomlju. Dobro smo jedli (ker smo si sami kuhali
:) ) in nismo bili lačni, zvečer smo gledali
zvezde in imeli velike igre, spoznali smo sami
sebe, spoznali smo se med sabo, spoznali smo
Slovenijo in ugotovili smo, da: MI SMO RAZPARANE GURTNE!
Zagnana žabca

Aplenca

S ŠOLSKIH KLOPI

Letna šola v naravi
Šola je za nami, utrinki z nje pa so pred nami
Zbudila sem se. Čisto zaspana sem ugotovila, da gremo ta dan v šolo v naravi. Umila sem
si zobe, pojedla zajtrk, se oblekla in še enkrat
preverila, če je vse pripravljeno. No, pa smo
šli.
Avtobus nas je peljal do Postojnske jame, da
smo si jo ogledali, potem pa smo nadaljevali
našo pot proti morju. Prva noč v Pineti je bila
zame nekaj posebnega. Zelo sem pogrešala
svoje starše, hkrati pa sem se veselila novih
dogodivščin.
Izabela Seršen, 5. b
V Postojnsko jamo smo se peljali z vlakcem in
si ogledovali kapnike. Šli smo tudi čez Ruski
most, ki so ga postavili Rusi med vojno. Po
končanem ogledu smo se z avtobusom odpeljali do Pinete, kjer smo razpakirali in si izmislili ime svoje sobe.
Klara Žlindra, 5. a
Pripravili smo si svetilko in denarnico, nato pa
smo odšli peš v Novigrad. Med potjo nas je
presenetil dež, zato smo morali nazaj v Pineto.
Tam smo se pogovarjali in igrali družabne igre.
Ko je bila ura deset, smo vsi popadali v postelje.
Gaj Zorman, 5. c
V Novigradu smo se vkrcali na ladjo, ki nas je
čakala ob pomolu. Čez nekaj časa smo odpluli
proti Poreču. Ko smo prispeli, smo se sprehodili po mestu. Pri cerkvi smo se slikali, potem
pa smo se odpravili po nakupih. Vrnili smo se
z avtobusom.
Anže Magister, 5. c
Ladjica nas je pripeljala v Poreč. V mestu smo
hodili po ozkih ulicah. Ustavili smo se in fotografirali. Na stojnicah smo kupovali spominke
za domače. Popoldne sta bila na programu
orientacija in iskanje skritega zaklada. Zvečer
smo predstavili svoje sobe in tudi zaplesali.
Maja Laboda Pivk, 5. a
Zjutraj smo vse punce v naši sobi še spale, ko
smo slišale žvižg, ki nas je opomnil, da je čas
jutranje telovadbe. Tekli smo po ozkih potkah
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borovega gozdička in ob
morju telovadili. Po tem smo
odšli na zajtrk. Učiteljice so
nam povedale, da bomo pisale
razglednico. Vsak učenec je
pisal svojim domačim. Dobili
smo tudi znamko. Osnovne
podatke smo na razglednico
napisali skupaj z učiteljicami,
vse ostalo pa sami. Po končanem pisanju smo oddali razglednico v nabiralnik in se šli
v sobe pripravit za plavanje.
Urška Grintal, 5. a

Tekmovali smo za srebrnega
delfinčka. Jaz sem osvojil
bronastega. Zelo sem se trudil, pa mi ni uspelo,
da bi dobil srebrnega. Kljub temu mi je bil petek zelo všeč, saj smo zvečer imeli družabni
večer s karaokami in plesom.
Janez Stele, 5. b
V letni šoli v naravi smo imeli veliko zanimivih
aktivnosti. Še posebej mi je bil všeč dan, ko
smo tekmovali v orientacijskem teku. Po dopoldanskem plavanju smo se pripravili za tek.
Tekmoval sem skupaj s Filipom. On je nosil
čip, jaz pa sem mu govoril, kje so točke. Dobro
sva se odrezala, saj sva v A-kategoriji osvojila
2. mesto, v B-kategoriji pa 1. mesto. Dan je
hitro minil.
Luka Kočar, 5. b
Petkov večer je bil posvečen diplomam iz plavanja in karaokam. Plesali in veselili smo se
pozno v noč. Zaspali smo polni lepih spominov
na šolo v naravi.
Jerneja Kropar, 5. c

Razkrita telesa
Ob sedmih je zazvonila budilka. Počasi sem
odprla eno oko, nato pa še drugo. Hotela sem
zaspati nazaj, vendar sem vedela, da ne smem.
V mislih se mi je kar naprej prikazovalo obvestilo na oglasni deski: V torek, 11. 9. 2012,
gremo učenci 8. razreda na ogled razstave
razkritih teles. »Bedno,« sem si rekla, »gotovo
bo dolgčas.«
Ko smo vstopili na prizorišče, se je moja
misel, da bo ta dan beden, spremenila. V oddaljenih prostorih sem zagledala prave
človeške kosti, organe, mišice, živčevje… Medtem, ko so nam delili
nekakšne daljince, s pomočjo katerih
smo kasneje poslušali razlage, sem
nestrpno čakala, kdaj se bo pričel
ogled.
Končno smo vstopili. Vse te kosti,
informacije o človeškem telesu, prerezi organov… Osupljivo! Medtem
ko so se nekateri pritoževali nad razstavo, sem sama z navdušenjem brala
in gledala. Pa je bilo nekaj zame…

Prav škoda, da smo morali oditi. Okoli 12. ure
smo se vrnili v šolo.
Upam, da bo še kdaj kakšna taka razstava,
da si jo bom lahko ogledala. In vnaprej najbrž
ne smem obsoditi dneva, da bo dolgočasen, saj
se vedno lahko pripeti kaj nepričakovanega.
Vida Zupin, 8. b

Planinski tabor
2012
Letošnji planinski tabor smo organizirali v
Domu Trilobit v Javorniškem Rovtu od 22.
junija do 25. junija. Zaradi slabe vremenske
napovedi smo ga za en dan skrajšali. V neokrnjeni planinski naravi smo v planinarili po
okoliških vrhovih, plezali po umetni steni, se
vozili s kanuji po jezeru, kurili ogenj in pekli
hrenovke, krompir in jabolka. Četudi vreme ni
bilo najboljše, nam ni bilo dolgčas, kar lahko
razberemo tudi iz vtisov udeležencev tabora.
Prvi dan smo po večerji odšli do doma Pristava. Tam smo kupili sladoled in se igrali na
igralih. (Erik Peršin)
Šli smo na planino Seče. Videl sem tri gamse, eden je ležal, dva pa sta jedla. (Primož
Plevel)
Najbolj všeč mi je bilo, da sem na taboru
prvič plezal po plezalni steni. (Peter Zadrgal)
Z mami sva nabirali zdravilne rastline, in
sicer planinsko reso, medvedje šape in materino dušico. Plezanja po plezalni steni sem se
bala, vendar ko sem poskusila prvič, mi je postalo všeč in sem šla še drugič. (Kaja Zadrgal)
V ponedeljek smo zaradi slabega vremena
namesto na Malo Kočno odšli samo do Koče
pod Golico. Ker je bil napovedan dež, smo zvečer predčasno odšli domov - beda! (Jošt Plevel)
V ponedeljek popoldne smo v kanujih veslali. To mi je bilo zelo všeč, saj smo se z Metodo
in Tanjo skoraj prevrnile v jezero. (Monika
Ravnikar)
Najbolj mi je bila všeč vožnja s kanuji po
jezeru, saj smo šli zelo hitro. (Timotej Peršin)
Z Gašperjem sva hotela zakuriti ogenj, kot
so to delali v davnih časih, vendar nama žal ni
uspelo. K sreči je imel Janez vžigalnik in smo
lahko spekli hrenovke. (Žan Ravnikar)
Všeč mi je bilo, ko smo kurili ogenj in pekli
hrenovke in krompir. (Katarina Zorman)
Romana Ravnikar
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Starodobniki na Veliki planini
Vsako leto na Veliki šmaren obišče Veliko
planino veliko romarjev, da počastijo največji
Marijin praznik v gorski cerkvici v idilični naravi, ki je bila letos še posebej lepa. Zato je
poskrbelo vreme; gorski svet sončen in svetel,
gore so se razkazovale v vsej svoji lepoti od
Kamniških planin do Triglava.
Pa je bilo letos vendarle nekoliko drugače.
Za to je poskrbelo »Društvo bajtarjev Rigelj
Velika planina« in njegov predstavnik Alojz
Kosec iz Mengša, ki dobro pozna naše Društvo
stari traktor Moste in njegove podvige. Modri
možje so staknili glave in nenavadna misel se
je udejanjila. Seveda s posebnim dovoljenjem
Občine Kamnik.
Tega prazničnega dne je na Veliko planino
prisopihalo 12 starodobnikov in se najprej na
ogled postavilo pri Marijini cerkvici, ki so ji
traktoristi z obiskom izkazali spoštovanje in zahvalo. Ni čudno, da se je okoli njih zbrala množica radovednežev – poznavalcev strojev, ki so

jim včasih lajšali težka kmečka opravila in takih,
ki se niso mogli nagledati zloščenih strojev.
V Gradiškovi bajti je voznike čakala malica
– kislo mleko in ajdovi žganci. Tudi jota je bila
na razpolago.
Škoda bi bilo razočarati več kot 4000 obiskovalcev, da si ne bi mogli ogledati teh nenavadnih obiskovalcev, zato so jo »potegnili« do
bajte gostitelja – do bajte Kosec, kjer jih je
čakalo kosilo, pa še piknik na
prostem ob enkratnem razgledu
s terase, ki jo je nad zelenje
dvignil lastnik.
Skoraj obvezen, recimo protokolaren obisk Zelenega roba,
kjer jim je izrekel dobrodošlico
direktor Zavoda Velika planina,
ki je pozdravil tako popestritev
življenja na planini in izrazil
željo, da bi taki obiski postali
na Veliki šmaren tradicionalni.

Verjetno bi se obisk vsaj na ta dan povečal tudi
z vnaprejšnjo najavo na plakatih in obvestilih.
Bilo je že pozno popoldne, ko so se odpravili proti domu, saj so »morali« biti do teme že
doma.
19. avgusta pa je 10 traktorjev vrnilo obisk
sosedom v Avstriji. Bili so na srečanju starodobnih vozil v Šentjakobu v Rožu.
Tone Ogorevc

Orientacijski klub Komenda
Jesenski del sezone odprli s pripravami v Bohinju

Nekateri otroci so mi zaupali, da so komaj čakali konec poletnih počitnic. Pa ne zato, ker bi
se veselili pričetka pouka, ampak zaradi orientacijskega tabora, ki je tudi letos potekal v zadnjih avgustovski dneh.
Štirje dnevi, ki smo jih 6 mentorjev in 30
otrok preživeli v taboru ob Bohinjskem jezeru,
so bili kljub muhastemu vremenu nepozabni.
Pestri treningi, družabne in športne igre, plavanje in veslanje, taborni ogenj,…, obilo dejavno-

sti, ki so zapolnile dan, da
nihče ni pogrešal računalnika, televizije in drugih elektronskih igrač.
Drugi dan tabora smo
se udeležili tekmovanja
za Slovensko orientacijsko ligo, ki je ravno v
tem terminu potekalo v
Bohinju.
Najbolje so se odrezale naslednje komendske tekmovalke: pri
najmlajših dekletih do 10 let je 1. mesto osvojila Ana Pia Pogačar, 4. je bila Nika Ravnikar.
V kategoriji dekleta do 12. leta je bila 2. Zala
Zavrl in 5. Vesna Bohinc, pri dekletih do 16
let je zmaga za las ušla Moniki Ravnikar, ki je
bila 2. Pri fantih do 12 let je bil Žan Ravnikar
3., Matic Blaž je osvojil 5., Matjaž Kavčič pa
6. mesto. Pri članicah je zmagala Mojca Flerin, pri članih je v izredno močni konkurenci
zelo dobro 8. mesto osvojil Blaž Kölner.

Predstavili smo se v Železnikih
Ena najstarejših turističnih prireditev v državi
ohranja tradicijo klekljanja in predstavlja
umetnost čipk. Prireditev je bila v Železnikih
21. in 22. julija. Naša občina pa se je predstavila s turističnim promocijskih materialom, ki
ga je v sklopu kulturnega projekta »Pisane
drobtinice iz naše zgodovine« med obiskovalce
delila članica TD Komenda in vodja projekta
Sabina Romšak.
Na povabilo organizatorja je tako potekala
razstava starih razglednic Železnikov, obiskovalci
pa so jih tudi pisali, saj projekt temelji na spodbujanju pisnega sporočanja na tradicionalen način.
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V nedeljo, 22. julija, pa
se je povabilu odzvalo
tudi društvo Stari traktor
Moste in tako prispevalo k predstavitvi naših
krajev. Kljub vetrovnemu vremenu je bila prireditev zelo obiskana.
Veliko je bilo tudi zanimanje za obisk naše
občine in naših krajevnih znamenitosti.
TD Komenda

Z novim šolskim letom smo po poletnem
premoru začeli z redno vadbo tudi pri mlajših
starostnih kategorijah. Novost so Atletske urice, pestra vadba za najmlajše, predšolske
otroke. Eno oziroma dvakrat tedensko vadbo
vodi izkušeni delavec s področja predšolske
vzgoje Blaž Kölner, ki zagovarja načelo široko
usmerjene in vseobsegajoče športne vadbe.
Enak motiv zasledujemo tudi pri vadbi starejših otrok, ki že obiskujejo osnovno šolo. Informacije o vadbah najdete na klubski spletni
strani www.o-tek.si ali tel.: 041/ 512-621.
Nejc Zorman

Aplenca se smeje
Po molži zgodaj zjutraj v spalnico pokuka
Micka in vpraša Janeza, ki se je ravno
prebujal:
»Janez, kdaj si pa davi skidal gnoj?«
»Jaz?! Saj vidiš, da sem še v postelji!«
»Pa res. Madonca, potem je bil pa najbrž
že Borut Pahor danes v hlevu!«

Aplenca

ŠAH
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Šahovski utrinki
FIDE TURNIR 2012 - V Ljubljani je bil od 4.
aprila do 6. junija 2012 turnir. Med 44 udeleženci je zmagal Blaž Debevec (ŠK Komenda).
Osvojili smo še 2. mesto Gosto Novakovič, 5.
mesto Julian Novakovič, 6. mesto Laura Unuk,
13. mesto Novica Novakovič, 19. mesto Jan
Unuk, 30. mesto Staš Ahtik, 35. mesto Robert
Unuk, 39. mesto Jan Šubelj.
9. TURNIR MLADIH 2011/2012 – Na
turnirju 15. junija v Komendi je z zmagal Julian Novakovič (ŠK Komenda – OŠ Nove
Jarše). Osvojili smo še 3. mesto Laura Unuk,
4. mesto Maj Markošek, 5. mesto Gregor Žunič, 6. mesto Jan Unuk, 8. mesto Staš Ahtik,
12. mesto Jan Šubelj, itd.
CIKLUS TURNIRJEV MLADIH - V
šolskem letu je bilo 9 turnirjev na različnih
osnovnih šolah ljubljanske regije. Nastopilo je
173 mladih igralcev. V skupnem seštevku je
zmagala Laura Unuk 1574 točk (ŠK Komenda – OŠ Nove Jarše), 2. mesto je osvojil Julian
Novakovič 1539 točk (ŠK Komenda – OŠ
Nove Jarše), 3. mesto Lara Janželj 1494 točk
(ŠK Ig – OŠ Ig). Še nekaj uvrstitev naših
članov: 10. mesto Maj Markošek, 11. mesto
Jan Šubelj, 14. mesto Jan Unuk, itd. V posamezni starostni skupini so bili najboljši: deklice
do 15 let – Lara Janželj (ŠK Ig – OŠ Ig), dečki
do 15 let - Sham Bratkovič (ŽŠK Maribor –
OŠ Vodmat), deklice do 14 let - Anja Kandič
(ŠK Komenda – OŠ Nove Jarše), dečki do 14
let - Milan Drobnič (ŠK Loška Dolina – OŠ h.
Janeza Hribarja), deklice do 13 let - Laura

Državna mladinska liga in liga mladink
Unuk (ŠK Komenda – OŠ Nove Jarše), dečki
do 13 let - Julian Novakovič (ŠK Komenda –
OŠ Nove Jarše), deklice do 12 let - Ivana
Hreščak (ŠK Postojna - OŠ Miroslava Vilharja), dečki do 12 let - Tomaž Dolinar (ŠS Tomo
Zupan Kranj – OŠ Škofja Loka–mesto), deklice do 11 let - Anita Koprivc (ŠK Trebnje BMP
– OŠ Mirna), dečki do 11 let - Maj Markošek
(ŠK Komenda – OŠ Nove Jarše), deklice do
10 let - Zala Urh (ŠK Stari Mayr Kranj – OŠ
Orehek), dečki do 10 let - Gregor Globevnik
(ŠS Tomo Zupan Kranj – OŠ Stražišče), deklice do 9 let - Nuša Hercog (ŠD Šentjur – OŠ
Hruševec), dečki do 9 let - Maks Suša (ŠK
Postojna – OŠ Miroslava Vilharja), deklice do
8 let - Ana Pibernik (ŠK Komenda – OŠ Komenda-Moste), dečki do 8 let - Jan Šubelj (ŠK
Komenda – OŠ Komenda-Moste), dečki do 7

let - Rok Drobnič (ŠK Loška Dolina – OŠ h.
Janeza Hribarja). Med 46 šolami je bila najboljša OŠ Nove Jarše 8385 točk, sledita ji OŠ
Stražišče 6125 in OŠ Janka Modra 5780 točk.
Osnovna šola Komenda-Moste je zasedla 6.
mesto s 3673 točkami. Med 20 klubi je bil
najboljši ŠK Komenda 15474 točk, sledita
ŠS Tomo Zupan Kranj 9169 točk in ŠK Postojna 7582 točk.
6. TURNIR NAJMLAJŠIH – Na turnirju v
Ljubljani 19. junija 2012 je zmagal Matija
Straže (ŠD Domžale – OŠ Vodice). Naši člani
so osvojili 8. mesto Jan Marn, 11. mesto Jan
Šubelj, 12. mesto Gal Založnik, 15. mesto Peter Ojsteršek, 20. mesto Ana Pibernik, itd.
ŠAHOVSKI TURNIR OB KONCU ŠOLSKEGA LETA – Na turnirju v Komendi 22.
junija 2012 je zmagala Zala Urh. Naši igralci
so osvojili 6. mesto Jan Šubelj, 7. mesto Peter
Ojsteršek, 9. mesto Ana Pibernik, itd.
15. ABSOLUTNO DRŽAVNO PRVENSTVO MLADINK IN MLADINCEV - Tekmovanje je bilo v Kamniku od 23. do 27. junija
2012.
V konkurenci 30 mladink je zmagala Laura Unuk (ŠK Komenda). Osvojili smo še 3.
mesto Caterina Leonardi, 10. mesto Teja Vidic,
16. mesto Alja Bernik, 21. mesto Ana Pibernik.
V konkurenci 68 mladincev je zmagal
Aljoša Tomazini (ŠK Impol Slovenska Bistrica). Naši mladinci so osvojili 10. mesto Sebastijan Markoja, 21. mesto Tilen Lučovnik, 36.
mesto Maj Markošek, 44. mesto Gregor Žunič,
50. mesto Jan Šubelj, 55. mesto Staš Ahtik, 59.
mesto Jan Unuk.
DRŽAVNO PRVENSTVO ZA ČLANICE
– Prvenstvo je bilo v Ljubljani od 30. junija do
8. julija 2012. V konkurenci 10 igralk je Laura Unuk osvojila 4. mesto, Caterina Leonardi
pa 9. mesto.

julija 2012. Na turnirju PARDUBICE OPEN
– OPEN A je Jan Gantar v konkurenci 259
igralcev osvojil 210. mesto. Na turnirju
CHESSBASE OPEN – OPEN B smo v konkurenci 250 igralcev osvojili Sebastijan Markoja 66. mesto, Bine Brank 68. mesto, Blaž
Debevec 71. mesto, Caterina Leonardi 168.
mesto. Na turnirju ČEŠKA PODNIKATELSKA POJIŠTOVNA OPEN – OPEN C smo
v konkurenci 185 igralcev osvojili Laura Unuk
46. mesto, Tilen Lučovnik 53. mesto, Alja
Bernik 98. mesto, Teja Vidic 109. mesto, Franc
Poglajen 155. mesto. Na turnirju KONTAX
OPEN – OPEN E je v konkurenci 245 igralcev
Jan Šubelj osvojil 118. mesto.
SVETOVNNO MLADINSKO PRVENSTVO DO 20 LET - Tekmovanje je bilo v
Atenah v Grčiji od 1. do 16. avgusta 2012. Jan
Gantar je osvojil 60. mesto.
12. PRVENSTVO EVROPE V POSPEŠENEM IN HITROPOTEZNEM ŠAHU Tekmovanje izvedeno v Banji Vrućici v Tesliću
v Bosni in Hercegovini od 14. do 19. julija
2012. V konkurenci dečkov do 12 let je Maj
Markošek osvojil 6. mesto. Na hitropoteznem
prvenstvu je Maj osvojil 22. mesto.
10. PRVENSTVO EVROPSKE UNIJE –
Tekmovanje je bilo v Cmureku v Avstriji od 1.
do 9. avgusta 2012. V konkurenci dečkov do 8
let je Filip Trplan osvojil 10. mesto.
EVROPSKO PRVENSTVO MLADIH Tekmovanje je bilo v Pragi na Češkem od 16.
do 26. septembra 2012. Mladi igralci so osvojili v skupini deklet do 8 let Ana Pibernik 50.
mesto, v skupini dečkov do 8 let Jan Šubelj
17. mesto, v skupini deklet do 14 let Teja Vidic
27. mesto, v skupni deklet do 16 let Caterina

Tudi v poleti šahisti nismo »lenarili«.

EVROPSKO EKIPNO PRVENSTVO Tekmovanje je bilo v Pardubicah od 11. do 18.
julija 2012. Za slovensko reprezentanco sta
nastopili Teja Vidic in Laura Unuk. Ekipa je
osvojila 8. mesto.
POLETNI FIDE TURNIR – Turnir je bil v
Ljubljani od 13. do 15. julija 2012. Osvojili
smo 16. mesto Jan Marn, 21. mesto Jan Šubelj,
23. mesto Staš Ahtik.
ODPRTO PRVENSTVO ČEŠKE 2012 Tekmovanje je bilo v Pardubicah od 20. do 29.

Evropsko mladinsko prvenstvo Praga 2012
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I. mladinska liga
Leonardi 54. mesto, v skupini dečkov do 16
let Sebastijan Markoja osvojil 65. mesto.
POLETNI FIDE TURNIR – Turnir je bil v
Ljubljani od 3. do 5. avgusta 2012. Osvojili
smo 4. mesto Julian Novakovič, 11. mesto
Novica Novakovič, 18. mesto Jan Šubelj, 32.
mesto Jan Marn.
21. DRŽAVNA MLADINSKA LIGA Tekmovanje je bilo na Kopah od 28. avgusta
2012 do 1. septembra 2012. Ekipa ŠK Komenda je osvojila 4. mesto. Za ekipo so igrali Jan
Gantar, Sebastijan Markoja in Tilen Lučovnik.
21. DRŽAVNA LIGA MLADINK - Tekmovanje je bilo na Kopah od 30. avgusta 2012
do 1. septembra 2012. Ekipa ŠK Komenda
Popotnik je zmagala. Za ekipo sta igrali Teja
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Vidic in Laura Unuk. Ekipa ŠK Komenda Pogi
je osvojila 4. mesto, za ekipo sta igrali Manca
Kralj in Alja Bernik.
I. MLADINSKA LIGA - Tekmovanje je
bilo v Slovenj Gradcu od 8. do 9. septembra
2012. Ekipa ŠK Komenda Popotnik (v postavi:
Caterina Leonardi, Laura Unuk in Teja Vidic)
je osvojila 6. mesto. Ekipa ŠK Komenda Pogi
(v postavi: Julian Novakovič, Maj Markošek in
Alja Bernik) je osvojila 8. mesto. Ekipa ŠK
Komenda Suma (v postavi: Staš Ahtik, Jan
Unuk in Jan Šubelj) je osvojila 10. mesto. Ekipa
ŠK Komenda Utrdba (v postavi Jan Marn, Filip
Trplan in Ana Pibernik) je osvojila 15. mesto.
Franc Poglajen

Open Češka Pardubice 2012

Je hokejska valilnica v Komendi?
Komaj se jem končalo Hokejsko državno prvenstvo za članice (kar štiri igralke in ključne
iz HK Komenda nastopajo za HK Triglav, kjer
je tudi vodja in trener ekipe Cveto Hafner s
Podboršta pri Komendi - od tam tudi prihajajo
Špela Hafner, Suzana Hafner, Tjaša Povšnar in
Tamara Svetina) se dekleta že podijo po ledeni
ploskvi v Kranju.
Po 12 letih trdega dela in odrekanju prostega
časa so dekleta osvojila avstrijsko državno prvenstvo Ligo Debel 2008/2009, srebro
2010/2011, bron 2009/2010, avstrijski pokal
2010/2011, drugo mesto v avstrijskem pokalu
2011/2012; v slovenskem prvenstvu pa v sezoni 2001/2002 ter 2002/2003 tretje mesto, nato
pa so bile kar 7 krat državne podprvakinje in
letošnja sezona je bila vrhunec. Osvojile so
naslov državnih prvakinj pred HK Maribor in
HK Olimpija. Cilj, ki je bil zastavljen pred 12.
leti, je dosežen. To pa je tudi edini članski državni naslov v 44-letni zgodovini HK Kranj.

Pobudnik ženskega hokeja Cveto Hafner
(tudi vodja in trener) pravi, da je uresničil vse
svoje sanje v ženskem hokeju. Kako tudi ne,
saj je tudi edini, ki je osvojil tako avstrijsko kot
slovensko državno prvenstvo.
Špela Hafner, ena najboljših slovenskih
hokejistk, je bila tudi najboljša strelka in tudi
najboljša podajalka in je tako tudi osvojila naslov najboljše hokejistke Slovenije v sezoni
2011/2012.
Cveto Hafner se zahvaljuje še dvema članoma iz Komende. V veliko pomoč sta mu Peter
Svetina in Matjaž Povšnar. Pohvala pa velja
tudi neutrudni navijaški skupini iz Komende
in Zaloga pod imenom Trobentice. Na koncu
naj povem, da v Hokejski šoli igra kar 9 igralcev HK Komenda, ki se kar 3 do 4 krat na teden
vozijo na treninge v Kranj. S svojim znanjem
pa že opozarjajo, da bo Komenda ob članicah
tudi pri moških imela igralce v slovenski reprezentanci.

Badminton klub Komenda
Med številnimi društvi in klubi v občini imamo
še eno. Široki družini klubov in društev se je
namreč pridružil Badminton klub Komenda.
Njihovo začetno sporočilo je, da imajo v programu prostovoljno, samostojno in nepridobitno druženje. Združujejo namreč osebne želje
in nagnjenja ljubiteljev badmintona kot rekreativno in tekmovalno športno panogo.
Če ste morda badmintonski navdušenec, za-
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četnik ali pa se želite v tem športu preizkusiti
in če iščete sprostitev in moč za vsakodnevne
službene napore, potem vas Badminton klub
Komenda vabi na rekreativno vodeno vadbo.
Organizirana bo vsak torek od 21. ure do
22.30 v Osnovni šoli v Vodicah. Pričeli bodo 2.
oktobra 2012, več informacij in odgovorov na
vprašanja pa boste dobili na tel.: 041-791-046
pri Žigi.

Skupna skrb za
varno pot v šolo
Tudi letos je bil prvi šolski dan prav poseben
dan, posebno za prvošolčke, ki so prvič prestopili šolski prag in s tem stopili tudi na prag
vsakodnevnih nevarnosti, ki prežijo nanje v
prometu. Prav tem je bila posvečena posebna
pozornost. Poleg tega, da so jih v šolo prvič
pospremili starši (največkrat v avtomobilu),
čeprav bi bilo bolje, da malčki skupaj s starši
vsaj nekaj dni pridejo peš do šole in tako spoznajo varne poti in nevarnosti prometa, je za
vse šolarje na poti v šolo poskrbel tudi SPV.
Vsako leto v sodelovanju s šolo in pedagoškim
osebjem poskrbi vsaj en teden za varovanje
šolskih poti, prehodov za pešce in kot običajno
s prostovoljci poskrbi tudi za nadzor upoštevanja prometnih predpisov.
Ustrezno so bile s prostovoljci zavarovane
vse kritične točke, čeprav je prav SPV s svojo
celostno dejavnostjo poskrbel za odpravljanje
pomanjkljivosti . Tako je bilo položenih kar
nekaj grbin; opozorilne table, ki označujejo
šolske poti, so dvignjene na prometne znake in
tako bolj vidne, dodanih je bilo nekaj pločnikov (v okviru možnosti in razumevanja lastnikov parcel ob cestah), pa tudi talne označbe so
pred začetkom šole bile obnovljene.
Prevoz šolarjev prve triade je urejen in nadvse koristen zlasti za kraje, kjer še ni urejenih
pločnikov, ali pa so varne poti manj ustrezne.
Nasploh pa SPV opaža, da pozornost staršev
kot voznikov kmalu po pričetku šole popusti,
ker se vsi ne zavedamo, da so otroci na cesti
celo šolsko leto. Zato je občasni nadzor Policije še kako pravšen in koristen, čeprav so bili
letos prvi teden policisti na obhodu z vozilom
samo prehodno. So pa za varnost skrbeli prostovoljci iz vrst štipendistov UPPG, člani SPV
in člani PGD Moste.
In še opozorilo staršem prvošolčkov! Preberite brošuro Prvi koraki v svetu prometa, ki je
bila razdeljena. Zagotovo bo marsikomu obnovila znanje o vsem, kar bi starši in učenci morali vedeti.
Pa še: veliko kolesarjev prečka prehode za
pešce kar na kolesih. Za opozorila se ne zmenijo, ali pa je odgovor takšen, da ni za objavo.
Torej, starši, z lastnim zgledom dajete najboljše
nasvete. Pa ne tako, da s šolarčkom ob sebi
prečkate cesto izven varnih in označenih prehodov.
Tone Ogorevc

Ne na kolesu »po zebri«. Pravilno: peš »po
zebri« in kolo ob sebi!

Aplenca
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Prvič avgusta bolje kot julija
Julija se začnejo počitnice in dopusti. Za ta čas
velja, da kazniva dejanja porastejo. Nepridipravi ne poznajo počitnic. Letos pa se je zgodilo prvič, da je bila (morda zaradi pasje vročine)
avgusta varnost v občini občutno boljša. Ja,
vročina včasih tudi pozitivno vpliva na ljudi z
nepoštenimi nameni; manj se jim ljubi »delati«.
V uradnih statistikah Policijske postaje Kamnik so zabeleženi naslednji podatki:
Enkrat samkrat so 29. julija vlomili v stanovanjsko hišo v Mostah; bolj aktivni pa so bili
tatovi, ki so 5. julija iz odklenjenega avtomobila v Mostah ukradli mobilni telefon; 14. julija
je lastnika menjala denarnica v Nasovčah, 25.
julija pa so »zbiralcem« barvnih kovin padli v
roke električni vodniki. Skupni imenovalec teh
dejanj: nepoštenost in nerazlikovanje med tujim in svojim.
23. julija je doslej še neznani storilec poškodoval osebni avtomobil v Mostah. Istega dne
je občan žalil osebje v gostinskem lokalu. Je
prej navedeni nesramnosti botrovalo maščeva-

Francoščina,
zakaj pa ne?

Vabljeni na tečaj francoskega jezika, ki
bo v Komendi od oktobra dalje, v večernih
urah, po dve šolski uri tedensko. Dan in uro
bomo določili v dogovoru s prijavljenimi.
Cena tečaja je odvisna od števila prijavljenih.
Prijavite se lahko na elektronskem naslovu: marjeta.pogacar@gmail.com ali na telefonski številki 040 779 615.
Bienvenue!

nje tega glasnega osebka? Da imamo radi
glasbo, dokazuje preglasna, moteča glasba v
gostinskem lokalu, ki jo je morala utišati Policija.
Na Gmajnici očitno živijo veseli ljudje. Tako
veseli, da so s preglasno glasbo na zasebni zabavi 7. julija »zabavali« tudi tiste sokrajane, ki
niso bili nad tem prav nič navdušeni. To je izvedela tudi Policija, ki je morala umiriti tudi
medsosedski spor 31. julija na Mlaki.
Posebno skrb vzbujajoče pa je tega meseca
bilo število prometnih nesreč. Kar 7 se jih je
pripetilo.
Na cesti Moste – Vodice v Žejah se je zaradi
izsiljevanja prednosti zgodila prometne nesreča, v kateri je bil udeležen motorist, ki je utrpel
hude telesne poškodbe. V noči med soboto in
nedeljo, 9. julija, je bil doslej še neznanemu
vozniku iz neznanega razloga napoti drog, ki
ga je položil v vodoravno lego. Zaradi nepravilnega prehitevanja izven naselja Križ se je
10. julija hudo telesno poškodoval motorist;
nepravilni premik pa je bil vzrok zviti pločevini 12. julija pri bencinski postaji v Mostah.
Lažje telesne poškodbe je 16. julija zaradi
»zanimanja« za vozilo pred seboj, zaradi prekratke varnostne razdalje, utrpel »zadaj drveči«
neprevidnež. Zaradi nepravilno naloženega
tovora se je 24. julija na cesti Vodice – Moste
pripetila prometna nesreča, o kateri ni podrobnejših podatkov. Da so parkirni prostori na

Hvala za čudovit večer

»Lepo se zahvaljujem Petru Piberniku in
njegovim pevskim prijateljem: Janezu Golobu, Marku Cerarju in Janezu Plevelu za
čudovit pevski večer. Hvala vsem!
Ivan Pibernik

Za spremembo o vremenu
Statistika za mesec julij: toplo in premalo padavin
V mesecu juliju smo v Komendi zabeležili 66
litrov padavin. Povprečna mesečna temperatura je bila 21,8 °C, maksimalna pa kar 36 °C
in to 1. julija. Sicer pa smo imeli 15 zabeleženih dni s padavinami, a je bilo teh občutno
premalo!
Vodna bilanca se postopoma poslabšuje,
saj zimskih zalog ni! Na Vrhniki je bilo 63
litrov padavin, povprečna mesečna temperatura pa je bila 22,4 °C, maksimalna zabeležena pa malce manj kot 37 °C in sicer ob vročinskem valu 1. julija. Zabeleženih je bilo 13
padavinskih dni, primanjkljaj padavin pa je
bil več kot očiten. Hidrološka suša, še zlasti
pa tista na vegetaciji, se stopnjuje!
Izostanek padavin v zadnjih dveh letih
je opazen
Po statističnih podatkih je v zadnjih dveh
letih primanjkljaj padavin na Vrhniki znašal
810 litrov, v Komendi pa okrog 429 litrov. To

je kar velika količina padavin. Najbolj pa
bode v oči suha zima 2011/2012, kar pomeni,
da nimamo snežnih zalog, ki bi v sušnih poletnih mesecih nadomeščale in izravnavale
vodno bilanco naših vodotokov. To še toliko
bolj velja za območje Kamniško Savinjskih
Alp ter deloma tudi za območje Trnovskega
gozda, ki napajata okoliška območja.
Tudi ARSO ugotavlja, da je bil največji
izpad padavin v prvih treh mesecih letošnjega
leta. Do julija je zaostanek za povprečjem na
Zgornjesavskem le 3%, na obalnem območju
je več kot 50% izpad padavin, v Ljubljani
nekje 25%, v Murski Soboti 13%, na Goriškem je izpad 30%, v Novem mestu in v Celju
pa okoli 27%. Na Vrhniki je letošnji izpad
padavin glede na dolgoletna povprečja nekje
37%, v Komendi pa nekje 31%.
Matej Kuharič, Moste pri Komendi
http://komenda.zevs.si , http://vrhnika.zevs.si

parkirišču pri trgovini TUŠ v Mostah skoraj
nevidni, je kriv lastnik oziroma upravljalec, ki
pa ni kriv za trk zaradi nepravilnega premika
vozila, ki se je zgodil 25. julija.
V avgustu pa je bilo bolj mirno; ni bilo nobenega vloma, si je pa nepridiprav 3. avgusta
»privoščil registrske tablice s tujega osebnega
avtomobila v Komendi; doslej še neznanemu
graditelju pa je verjetno zmanjkalo železa, pa
si ga je brez vednosti lastnika »sposodil« na
gradbišču v Komendi. Vandalizem iz bogve
kakšnih nagibov pa je bil vzrok poškodovanja
osebnega avtomobila v Komendi, kjer je bil
junak na delu 5. avgusta.
Posebno junaštvo pa je pokazal občan, ki je
kršil javni red in mir 18. avgusta v uradnih
prostorih. Kaj je bil vzrok spora med partnerjema 3. avgusta na Mlaki, vesta samo udeleženca
in seveda Policija. Za spor med sosedoma 20.
avgusta pa ve verjetno nekaj sosedov in tudi
pristojni organi.
Naletu vozil, 9. avgusta v Mostah je bila
vzrok prekratka varnostna razdalja, izsiljevanje
prednosti v Mostah pa vzrok nesreči, ki se je
zgodila 31. avgusta.
Verjetno večina voznikov in ostalih udeležencev prometa ve, da so s 1. septembrom
zmanjšane nekatere kazni oziroma globe za
manjše prometne prekrške. Tudi kazenske
točke so bolj »varne« v takih primerih. Je to
skrb za standard kršiteljev ali pa le »prijaznost«
vlade zaradi nepopularnih ukrepov vsestranskega varčevanja?
Šolarji so spet zasedli ceste, prehode in vsakodnevne poti v šolo. Za varnost in nadzor je
prvi teden, kot vedno doslej poskrbel SPV naše
občine, sedaj pa je vrsta na starših in vseh
udeležencih prometa.
Vse, kar zadeva ukrepe o varnosti, šolskih
poteh in novostih, je na razpolago v brošuri, ki
so je prejeli starši v šoli, pa tudi SPV je z dodatnimi pojasnili in tudi predlogi za izboljšanje
stanja na voljo po elektronski pošti www.spvkomenda.si. Radi vam bodo prisluhnili.
Tudi jesensko vreme in z njim prihajajoče
dodatne nevarnosti v prometu so skoraj pred
vrati. Pravočasno se pripravimo na spremenjene vozne razmere!
Tone Ogorevc

Odšli
so…
Marija Vidmar, rojena 6. 12. 1951, Gmaj-

nica 39, stara 60 let
Srečko Lap, rojen 13. 9 1936, Komenda,
Glavarjeva cesta 57, star 55 let
Marija Šmid, rojena 27. 3. 1926, Moste
86, stara 86 let
Cecilija Vrhovnik, rojena 25. 11. 1928,
Moste 111, stara 83 let
Frančišek Lužar, rojen 28. 1. 1926, Žeje
pri Komendi 14, star 86 let
Stanislav Dejak, rojen 7. 5. 1952, Nasovče
24, star 60 let
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ZAHVALE

Aplenca
Vedno si in vedno boš z nami.
29. avgusta sta minili žalostni
dve leti, odkar nas je zapustil
dragi mož, ati in ata

JANEZ
KIMOVEC
Zahvaljujemo se vsem, ki se ga spomnite, postojite ob njegovem grobu in mu prižgete svečo.
Pogrešamo te!				
Vsi njegovi
Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.
ZAHVALA
V 87. letu se je od nas poslovila naša
draga mama, babica, tašča in teta

MARIJA
ŠMID
iz Most

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji
poti. Hvala za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in za svete
maše. Hvala zdravnikom, še posebej pa patronažni sestri Marti za
njeno prizadevno pomoč in nego. Zahvaljujemo se tudi župniku
Zdravku Žagarju za korektno opravljeno sveto mašo.
		
Moste, september 2012
Vsi njeni
Tiho teče solza lepega spomina,
umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega
spomina.
Ni tvojih več besed in stiska rok,
ostal je le spomin in trpek jok.
Ko nekoga za vedno izgubiš,
ko odnese s seboj del tebe,
šele takrat se zaveš,
da ga ljubiš bolj kot sebe.
V 56. letu nas je za vedno zapustil naš
dragi brat in stric

SREČKO LAP
iz Komende

Zahvaljujemo se vsem sosedom, prijateljem, znancem in sodelavcem, ki ste nam ob slovesu stali ob strani z izrazi sožalja in pozornosti. Hvala vsem za darovan o cvetje, sveče ter spremstvo našega
Srečka na zadnji poti slovesa. Iskrena hvala vsem Poglajnovim.
Avgust 2012
Sestra Veronika z družino

Glasilo občine Komenda 8-9/2012
Hvala ti za dragoceni čas,
ko lahko bili smo s tabo.
Zdaj pa, ko poslavljaš se od
nas,
delček nas odnašaš s sabo.
ZAHVALA
v 61. letu starosti nas je zapustila naša
draga žena, mati, hčerka, sestra, teta in
svakinja

MARIJA VIDMAR
iz Gmajnice pri Komendi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,
znancem in sodelavcem za izrečena sožalja, besede tolažbe, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in spremstvo na njeni zadnji poti.
Hvala dr. Jezerškovi in njeni ekipi za dolgoletno skrb med boleznijo ter za ves njihov trud pri zdravljenju.
Hvala župnikoma in pogrebni službi za lepo opravljen pogrebni
obred.
Večno boš ostala v naših srcih

Vsi njeni
Komenda, Podgorje, junij 2012

Ni večje bolečine
kot nam v dneh trpke žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine.
ZAHVALA
18. septembra 2012 je v 61. letu starosti
nenadoma, brez slovesa odšel k Najvišjemu naš dragi, skrbni mož, oče, dedek,
tast, brat, stric, nečak in bratranec

STANE DEJAK
iz Nasovč

Ob bolečini in praznini ni najti besed, da bi se Vam, dragi sorodniki,
prijatelji, znanci, sovaščani, Simonini, Andrejini, Anžetovi sošolci in
prijatelji, zahvalili, da ste nam v teh prvih, težkih trenutkih stali ob
strani. Zahvala gre tudi sodelavcem CP Kranj. Iskrena hvala za podarjeno cvetje, sveče, denarne darove in darovane svete maše. Hvala
za vsako izrečeno besedo tolažbe ter za ganljiv govor ge. Danice
Zmrzlikar. Zahvaljujemo se g. župniku Zdravku Žagarju za globoko,
dostojanstveno slovo in pogrebno sv. mašo ter pogrebni službi Jerič
s pevci in izvajalcem na trobenti. Iskrena in globoka hvala vsem za
številno spremstvo na njegovi zadnji poti.
Kogar imaš rad nikoli ne umre, le daleč, daleč je… Večno boš živel
v naših srcih…
Vsi njegovi

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 10, bo izšla 26. oktobra 2012. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 11. oktobra 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

ODDAJTENEVARNIODPADEK,DAOKOLJUNEBOPOTREBENOBKLADEK!

V soboto, 29. septembra 2012, bo potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz
gospodinjstev na obmoþju Obþine Komenda. Akcija bo izvedena s tovornim vozilom
opremljenim z ustreznimi posodami za zbiranje posameznih vrst nevarnih odpadkov.
Tovrstne odpadke boste lahko oddali na naslednjih lokacijah:
URA
8.00 – 10.00

LOKACIJA
KRIŽ – pri gasilskem domu

10.15 – 12.15

KOMENDA – pri Kmetijski zadrugi

12.30 – 14.30

MOSTE – pri bivši mlekarni

Kateri odpadki so nevarni odpadki?

Baterije

ÿistila
Motorna olja
Zdravila

Sprayi

Kozmetika

Akumulatorji

ZABOJNIK ZA ZBIRANJE

Pesticidi

Jedilna olja

Barvila, laki, lepila, Ārnila

NEVARNIH ODPADKOV

Topila

Onesnažena embalaža

Kisline, alkalije

Fluorescentne cevi

Fotokemikalije

Preprosti nasveti, kako se lahko izognemo uporabi izdelkov, ki vsebujejo nevarne
snovi?
x za odganjanje moljev namesto industrijskih pripravkov uporabite vonj sveže sivke in cedre,
x kupujte barve na vodni osnovi, ki vsebujejo manj strupenih snovi in so lažje razgradljive,
x vodni kamen v stranišþni školjki odstranite tako, da vanjo zlijete kis ali limonin sok in pustite
delovati nekaj þasa,
x za pomivanje vseh vrst tal uporabljajte le krpo in toplo vodo,
x za þišþenje oken ne potrebujete nobenih kemikalij, zadostuje hladna voda in nekaj kapljic
kisa. Površino stekel do þistega obrišite s þasopisnim papirjem,
x trdovratno umazanijo v peþici oþistite tako, da jo poškropite z vodo in na debelo posujete z
jedilno sodo. Potrebnega bo le malo veþ napora pri drgnjenju,
x odtoþno cev þistite tako, da vanjo zlijete raztopino kisa in pešþice jedilne sode (1 skodelica).
Raztopino pustite delovati dobro minuto in jo nato splaknite z vroþo vodo.

Jaz zate,
ti zame.

Za večjo varnost otrok
in mladostnikov.
Za otroke je življenje ena sama igra. Opremite
jih s pravim zavarovanjem za njihove
dogodivščine.
Vzajemko vam ob sklenitvi zavarovanja
podari banjico sladoleda.
Prepričajte se v ugodne premije na
www.vzajemna.si.

Za več informacij nas lahko pokličete ali obiščete v poslovalnici v Kamniku, Ljubljanska
cesta 1,Tel. 01/83 09 960 in Domžalah, Ljubljanska cesta 72, Tel. 01/72 95 661
2JODV1H]JRGH$B  LQGG



POMOČ: VIRŽINKA– cigara s slamico. KARIOKA– rumbi Nagrade:
podoben južnoameriški ples. ETERNIT– azbestna
plošča za strehe. APO– vulkan na Filipinih. STARMAN– Slovenski
pravnik vinvrednosti
politik,70Danijel.
1. nagrada: pletenine
EUR

40 let

2. nagrada: pletenine v vrednosti 50 EUR
3. nagrada: pletenine v vrednosti 35 EUR
4. nagrada: šal v vrednosti 20 EUR
5. nagrada: šal v vrednosti 20 EUR

Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 11. oktobra 2012. Na kuverto napišite: ime, priimek, naslov in Nagradna križanka.

JANA ŠPENKO KOČAR S.P.
Moste 95 A, 1218 KOMENDA
Telefon: 01 834 15 23
pletenine.spenko@siol.net http://www.pleteninespenko.si
V soboto, 8. septembra, v okviru prireditev 42. dnevov narodnih noš in
oblačilne dediščine v Kamniku, so v Pleteninah Špenko v Kamniku, na
Prešernovi 14c, pred njihovo trgovino, z modno revijo in komendskimi
mažoretkami, ki so se nekaj dni pred tem z osvojenim odličnim 5. mestom (med 16 držami) kot najboljše iz Slovenije na Evropskem prvenstvu vrnile iz Francije, proslavili 40 let kreativnega oblikovanja pletenin.
Pripravili so res lep in nepozaben večer z novimi modeli in vzorci za
številne obiskovalce in gledalce na modni reviji.
Prijaznost in tradicijo te Modne hiše iz Most pri Komendi smo med
drugim poudarili tudi v Aplenci, ko smo septembra lani (2011) Pleteninam
Špenko podelili Čebelo za izredno
lepo urejeno hišo v Mostah.
Danes je geslo Pletenine Špenko, JANA ŠPENKO KOČAR
S.P., ki ima 8 poslovnih enot v
Velenju, Ajdovščini, Kamniku,
Ljubljani in v Rogaški Slatini,
VEDNO V KORAKU
Z MODO.

NAGRAJENCI križanke TRGOVINA MARIJA MOSTE, Aplenca
7/2012
1. nagrada: BON za 50 EUR, Sonja Ovijač, Moste 2B, 1218 Komenda
2. nagrada: BON za 30 EUR, Melita Kveder, Rafolče 70, 1225 Lukovica
3. nagrada: BON za 20 EUR, Franjo Verhovnik, Zajčeva 27, 1218 Komenda
4. nagrada: BON za 15 EUR, Ivana Gašperlin, Urhova ul. 8, 1218 Komenda
5. nagrada: BON za 15 EUR, Marija Štern, Mlaka 7a, 1218 Komenda
Čestitamo! Nagrade nagrajenci na podlagi poslanega potrdila in osebnega dokumenta dobijo v TRGOVINI MARIJA v Mostah pri Komendi.

RAČUNOVODSKE STORITVE
za družbe, s.p. in društva

PRVI MESEC BREZPLAČNO

MIBOS d.o.o.

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

Zanimivosti
KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O.
Slovenska cesta 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si
KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O.
Slovenska cesta 2,
4207 Cerklje na Gorenjskem
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si

Zanimivosti

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
KOMERCIALA ODKUP, tel.: 04/252 90 14, 04/252 90 13
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84

UGODNI NAKUPI V OKTOBRU
od 1.10.2012 do 31.10.2012 oziroma do razprodaje zalog.

TL-PIT KRMILO ZA MLADO
PITANO GOVEDO

KOLOFONIJA

PARAFINSKO OLJE

KRISTAL 500g ALI 1000g
MOKA 500ml ALI 1000ml

T
KRMILO L-PIT
PITANOZA MLADO
GOVED
O

3%

Bogata izbira daril,
okraskov in pirotehnike.

10%

0,5l - 2,10 € 1,89€

POPUST JE ŽE VKLJUČEN V CENO
1/1l
3,90 € 3,51€
Spoštovani zadružniki in vsi naši kupci,POPUST
ob koncuJEleta
prisrčna hvala
za prijetno sodelovanje
v letu- 2011.
ŽE VKLJUČEN
V CENO
3/1l
- 9,60
€ 8,64€
Bogata
izbira
daril,
Želimo vam vesele božične praznike in srečno novo leto ter bogato letino in dober pridelek
v prihajajočem
letu
2012.

BRISAČE BOBINA - RJAVE

okraskov in pirotehnike.

CALGOMAT FS IN FA

ČISTILO ZA MLEKOVODE 25/1
ŠIRINA 27cm
Spoštovani
zadružniki in vsi naši kupci, ob koncu leta prisrčna hvala za prijetno sodelovanje
v letu 2011.
ZIMSKO
ČISTILO ZA
Želimo vam vesele božične praznike in srečno novo leto ter bogato letino in dober pridelek
v
prihajajočem
2012.
VETROBRANSKOletu
STEKLO

Do -600C
5l

CENA ZA ENO ROLO

6,60 €
5,94 €
CEMENT ANHOVO
25/1 KG

akcijska cena
2,66 €

40,90 €
36,81 €
OKRASNI PESEK ZA
GROBOVE

-10%

8,30 €
7,47€

40,90 €
36,81 €
SVEČE

MALI paket 9,90€
VELIKI paket 16,50€
VEČJI paket 18,50€
MAXI paket 19,90€

IKEBANE
LONČNE KRIZANTEME
ARANŽMAJI...

8,91€
14,85€
16,65€
17,91€

äHSRVHEHMYDVYDELPRNQDNXSXVHPHQVNLKçLW,]ERUMHSHVWHUFHQHSDXJRGQH3UDYWDNRMHVSHWQDYUDWLKçHWHY
NRUX]HNLMRRGNXSXMHPRSRWUçQLKFHQDK]DWRYDEOMHQLNSURGDML=QRYDMHWXWXGLMHVHQVNLNPHWLMVNLVHMHP.RPHQGD
36 - N OV I C E I Z P O D K RVAVCA
]DWRYOMXGRYDEOMHQLQDQDåSURVWRUY]XQDQMHPGHOXVHMPLåĀDSUL´åWDODKµR]QDYKRGXGHVQRSRSURJLQDSHVNX
Slike so simbolične. Za morebitne napake v tisku se vam opravičujemo.

-10%

