Aplenca

Leto 22

Glasilo občine Komenda 6/2013

28. junija 2013

IZ VSEBINE:
2. stran:

13. stran:
Najbolj{a Komenda, drugi Križ

Na balkonih pesem mila
Odhod z Valeto

21. stran:

3. stran:

JULIJA V APLENCI

Mažorete na evropsko in svetovno prvenstvo

10. stran:
Nikolaj Pavli~
Naslovnica: Vesela, dobrodelna {olska veselica

Številka 6

Ve~ kot 150 kolesarjev Gorenjske

- Gorelo je v Franciji
- Vitalnost v sedemdesetih
- Vesele po~itnice

1

Aplenca

Na balkonih pesem mila
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Praznični večer pred praznikom države Slovenije je kljub v hlad sprevrženi vročini minulih dni odseval nekakšno spokojnost slovesnosti in
pomirjanja. Prav poučno primerno so ga pripravili v Društvu umetnih
kulturnikov Kaj ti mar Kulturnega društva Komenda. Nekaj simboličnega je bilo v naslovu povabila »Na balkonih pesem mila« na predvečer
praznika, 24. junija, pol ure pred deveto zvečer,ko parkirišče, kot avditorij za prišleke, ni bilo vremensko prijazno. In kot da so kreatorji začutili to slabost in nekakšno nelagodnost dobrih 20 let dolgega trenutka po
veliki odločitvi, so potem s simboliko pesmi in melodije dobro uro svetovali v ne ravno čisto prazni dvorani.
Za domovino in njej na čast čestitamo in povemo, da kljub vsemu
verjamemo vanjo, saj je najlepša in edina, ki jo imamo. In ta KLJUB je
bil preroško zgovoren, da NAVKLJUB nesporazumnostim vsakdana

lahko ostajamo skupaj in uspešni le zgolj in samo ob SPORAZUMNOSTI!
Hvala Boštjan Peršin in Darko Mavsar, hvala Nuša Fujan in Špela
Štular, hvala Mojca Zmrzlikar in Sašo Slabajna, hvala Vida in Ela Zupin, in vam hvala Krasni kresni fantje. Bilo je lepo in spodbudno svečano.
Andrej Žalar

Razigranost zahval, čestitk, želja, sanj…
V veliki športni dvorani v Komendi so se devetletniki poslovili od osnovne šole.

Bilo je kot vedno sredi junija. Tokrat so se 13. (kako smešen datum) še
enkrat zbrali, da učiteljicam in učiteljem, ravnateljici, županu, direktorici občinske uprave oziroma predstavnikom občine in društev, da tudi
staršem in sploh vsem v občini povedo in pokažejo, da odhajajo iz komendske šole.
In kam gredo? Le kaj to komu mar?! Saj so bili ja tisti trenutek 13.
junija zadnjikrat vsi takole skupaj. To tisti hip ni bil čas za razmišljanje
na križišču. To je bil čas mladostnih, razigranih misli, čas zahval, čestitk,
želja, sanj…, čas plesa, igre, glamurja, zvezdic…. na SLOVESNI VALETI.
Bili pa so tudi mlečnozobi, še nedokončančki, te komendske osnovne
šole. KLJUČA si sicer niso zaslužili. A naj jim bo… Dobili so ga v
varstvo. In to pod prisego(!), da ga bodo, kot so ga dobili, čez leto dni
tudi oddali.
Najboljšim so potem župan Tomaž Drolec, Mateja Drolc iz občinske
uprave in ravnateljica Mira Rek čestitali ob podelitvi občinskih priznanj.
Dobili so jih MONIKA RAVNIKAR- 9.a, BRUNO ŠTERN - 9.b in
TOMAS RODE - 9.c. Vsa leta so bili odličnjaki in sodelovali so na
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različnih dejavnostih. In Tomas Štern se je vpisal tudi v šolsko zlato
knjigo najboljših.
Knjižne nagrade oziroma šolska priznanja pa so dobili MARJETA LIPUŽIČ - 9.a, PIJA KOŠIR - 9.a, DOMINIK MALEŠ- 9.b, MANCA URBANIJA-9.b, JANEZ KLEMENČIČ - 9.c in POLONA BELANTIČ - 9.c.
Tudi v Aplenci želimo vsem vse lepo in uspešno naprej na poti v življenju.
- Andrej Žalar
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…in na evropsko prvenstvo v Brno na Češkem ter na svetovno v Almere na Nizozemskem.

Članice Twirling mažoretnega kluba Komenda (94) so tudi letos 16. junija po uspešnih nastopih na državnem prvenstvu povabile vse starše, občanke in občane na prikaz celoletnega dela in ustvarjanja v športno dvorano v Komendo. V dobri poldrugi uri so se predstavile vse skupine, ki jih
že od začetka vodi Anita Omerzu. Celotna prireditev je bila slovesen prikaz ustvarjanja, neštetih vaj, glasbe, volje, natančne in dobesedno umetni-

ško izvajane koreografije. Zato vse priznanje in velika pohvala vsem; kar
velja tako za starše, ekipno delo vodstva in vseh članov kluba!
Ponos ob uspehih je toliko večji, ker bodo avgusta nastopile v mestu
Almere blizu Amsterdama na Nizozemskem na svetovnem in v Brnu na
Češkem na evropskem prvenstvu.
Ob tej napovedi napovedovalke Mirjam Kepic je dvorano zajel buren aplavz obiskovalcev prireditve. Vsi so delili ponos z nastopajočimi! Ponosni so bili starši, vodstvo kluba in številni drugi obiskovalci,
ki so to nedeljsko pozno popoldne spremljali prikaz enoletnega dela
mladih deklet in trenerke Anite Omerzu. Dekleta so res poskrbela, da
je cela dvorana »poletela« s palicami do veselega sonca! Še enkrat
ČESTITKA!
Andrej Žalar

Vabilo
donatorjem
Začele so se počitnice. Čisto kratek bo oddih za dekleta s palicami.
Majhna
zanimivost
V letošnji sezoni so na finalu državnega prvenstva na najvišjo stopničko stopile 4 krat, na drugo stopničko 5 krat in na tretjo stopničko
9 krat. Najmlajše članice pa so dosegle 10 zlatih paličic, 5 srebrnih,
3 bronaste in 3 priznanja.

Pripravljale se bodo na evropsko in svetovno prvenstvo. Verjetno
vas bodo tudi obiskale. In vesele bodo, če boste pomagali, da se bodo
avgusta lahko odpravile na denarno zahtevno pot na Češko in Nizozemsko. Lahko jim pomagate s prispevkom tudi na tekoči račun SI
56 0310 3100 0641 574 in DŠ 40929574.
Za izžrebane donatorje bomo v Aplenci skupaj z mažoretkami po
končanih prvenstvih pripravili presenečenje.
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ŽUPANOVA BESEDA
ŽUPAN TOMAŽ DROLEC

Ukinjanje občin je
najslabša rešitev

Komenda je med 20 odstotki tistih občin, ki se samofinancirajo.
– Z izgradnjo 800 metrov kanalizacije v naši občini se bosta na
čistilno napravo v Domžalah priključila tudi Letališče in Občina
Cerklje. – Obsežen program do leta 2015 v naselju Gora. – Gradnja sedanjega plinovoda (in tudi morebitna gradnja Južnega toka) na jugu naše občine že razburja, saj kaže na dvojna merila.
Pri ukrepih in rešitvah, kako naj se Slovenija izvije iz krize, se vse bolj glasno omenja
ukinjanje oziroma združevanje občin. Kako
komentirate to možnost?
»Če bi ukinjali občine in jih povezovali v
večje, bi bila to po mojem mnenju ena najslabših odločitev. Takšnega napredka na vseh področjih, kot smo ga doživeli do sedaj v novih
občinah, mislim, da ga doslej še nismo. Kar pa
zadeva našo občino, so takšna razmišljanja
sploh neutemeljena, saj smo ena izmed tistih
občin v 20 odstotkih vseh, ki se samofinanciramo in ustrezamo po sedanjih opredelitvah in
merilih vsem veljavnim pogojem za samostojno občino. Če omenim samo glavno pravilo
5000 prebivalcev, jih imamo v naši občini danes nekaj nad 5600. Pa tudi sicer smo lahko
ponosni, da smo v 20 odstotkih občin, ki se
samofinancirajo, saj država nima z nami nobenih dodatnih finančnih obremenitev. Skratka,
izmed 212 občin v Sloveniji smo med tistimi
41, ki se same financirajo.«
Je res, da se je z izgradnjo 800 metrov
kanalizacije v občini Komenda povezala s
čistilno napravo v Domžalah tudi občina
Cerklje in Letališče v njej. Slišati pa je, da
bo potekal obsežen kanalizacijski razvojni
program do leta 2015 tudi v naselju Gora?
»Uspelo nam je povezati še zadnjih 800
metrov odseka s Čistilno napravo in križiščem

v Mostah, do koder je bila že speljana kanalizacija. S to investicijo smo po drugi strani tudi
omogočili letališču Brnik in celotni občini
Cerklje priključitev na ČN v Domžalah. Pokazalo pa se je, da je bil ta 800-metrski gradbeni
poseg najbolj zahteven, čeprav smo mislili, da
smo imeli najbolj zahtevne globinske in gradbene pogoje doslej na odseku od občinske
stavbe v Komendi pa tja proti Bregu.
Glede razvojnega programa v naselju Gora
pa je bil ta mesec ustanovljen vaški odbor. Tja
do leta 2015 se bodo člani v njem soočali s
pomembno infrastrukturno investicijsko gradnjo. Na občinski spletni strani si vsakdo že
lahko natančno ogleda projekte, ki so vključeni
v kanalizacijski sistem, ki mora biti na Gori ob
pridobitvi kohezijskih sredstev končan v letu
2015. In prav zaradi zagotovitve oziroma pridobitve omenjenih kohezijskih sredstev bo
imel odbor časovno zelo zahtevno delo.«
Na naslednji strani Marjan Potočnik pojasnjuje ugibanja o gradnji na spodnjem
koncu izven Suhadol. Kako pa bi vi opredelili to gradnjo?
»Pri gradnji tega novega plinovoda je, če
tako rečem, najbolj zanimivo, da v naši občini
poteka trasa vzporedno z že pred nekaj časa
zgrajenim plinovodom; in to točno prek naše
Nature 2000. Zaradi le-te pa imamo v občini
do danes ogromno, skoraj 10-milijonsko škodo. Ne vem, kako se bodo sedaj
na naša oporekanja odzivala
ministrstva. Vsekakor pa bo to
verjetno v precejšnji meri krojilo
razvoj občine v prihodnje. Namreč, milo rečeno, nerazumljivo
je, da država zaradi svojih programskih opredelitev z investicijami lahko posega v prostor in
zanemarja poseke v Naturi 2000,
za občinsko investicijo, ki se
samo približa temu zavarovanemu prostoru, pa je to bogokletno
in zločin nad naravo. In ker ta

plinovod ni tako imenovani Južni tok, ki bo
šele prišel in naj bi šel predvidoma spet nekaj
metrov stran od sedanjih dveh plinovodov na
isti trasi, bo takrat spet posegel v Naturo in
podiral črne jelše. Kaže torej, da bo zaradi tovrstnih dvojnih meril prelitega še kar nekaj črnila.«
Prihodnji mesec bo izšla še ena, julijska
Aplenca in v njej prostor tudi za najino
kramljanje. So se pa po eni bolj mili zimi
podobni pomladi in prvem vročinskem valu
začele šolske počitnice in ob prazniku države, upajmo, bolj sproščena poletna dogajanja.
»Ja, polovica leta je mimo in upam, da poletje ne bo preveč nevihtno in prežeto z neurji.
Ob čestitki ob dnevu državnosti se še posebej
zahvaljujem Kulturnemu društvu Kaj ti mar za
praznično proslavo. Ob tem pa si ne morem, da
še enkrat ne omenim, da ni prav, da ne spoštujemo praznikov simbolično z zastavami; in
zelo pogosto celo pri občinskih politikih.«
Andrej Žalar

STATISTIKA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V OBČINI KOMENDA
V PRIMERJAVI Z NEKATERIMI SOSEDNJIMI IN DRUGIMI OBČINAMI
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Vzporedni visokotlačni plinovod
Nekateri se zadnje dni sprašujejo, kaj se gradi
preko Drnovega in južno od Suhadol v tistem
delu naše občine. Nova cesta? Morda že Južni
tok? Ne eno, ne drugo! Ministrstvo za gospodarstvo, direktorat za energijo, je v svojih razvojnih načrtih predvidelo gradnjo vzporednega visokotlačnega plinovoda ob obstoječem, ki
je na isti trasi (z nekaj meterskim zamikom
seveda) zgrajen že desetletja. Že nekaj časa so
bile na vzhodnem robu Suhadol skladiščene
črne cevi premera 80 cm in te se v teh dneh
vgrajujejo pod zemljo. Tiste, katerih zemljišča
prečka plinovod, je pristojno ministrstvo že
pred časom povabilo v postopek izdaje gradbenega dovoljenja.
Večji del plinovoda je že zgrajen, saj trasa
sicer poteka od Ceršaka v Prekmurju do TETOL v Ljubljani. Celotno traso, katere investitor je GEOPLIN, d. o. o. s sofinanciranjem EU,
ta trenutek gradi v občini Komenda. Gradnja
bo predvidoma končana v dobrem letu, v občini pa predvidoma že v jesenskih mesecih. GEOPLIN je skladno z Energetskim zakonom t. i.

Sistemski operater prenosnega omrežja (SOPO) in skrbi za načrtovanje prenosnih (v konkretnem primeru gre za 70-barski plinovod)
omrežij za zemeljski plin.
Marjan Potočnik, podsekretar za urejanje
prostora, komunalne zadeve in varstvo okolja
v občinski upravi pa o tej gradnji pravi: »O
plinovodih in območju NATURE 2000 - »Zadnje struge« ugotavljam, da bo NATURO, ki
se ji z našo Poslovno cono ne smemo niti približati, plinovod dobesedno presekal. Črne jelše, ki so tam zaščitene kot ogrožena drevesna
vrsta, bodo poleg poseke na obstoječi trasi
starega plinovoda spet za stalno dodatno posekane. In da to ne bi bilo dovolj: država načrtuje
nov »Državni prostorski načrt« za Južni tok.
Cevi premera 120 cm so zazdaj predvidene na
isti trasi (seveda spet z nekaj metrskim zamikom) in zaščitene črne jelše se bodo čez nekaj
let še tretjič sekale.
Toliko o postopkih naše države in njenih
organov, ki po našem občutku dvolično obravnavajo načrte lokalnih skupnosti in države.«

Oskrbe starih ljudi
v občini
Povabilo, da se jeseni pogovorimo z vsemi, ki jim ni vseeno,
kako bomo to urejali v prihodnje
v občini Komenda.
V prejšnji, majski številki Aplence so
predstavniki strank in list SDS, SLS ,NSI
LNO in VEM razložili svoje videnje njihove
zavrnitve gradnje Medgeneracijskega središča
(MS). V Zavodu Medgeneracijsko središče
Komenda, kot organizaciji, katere osnovno
poslanstvo je skrb za stare ljudi in skrb za sožitje med mlado, srednjo in tako imenovano
tretjo generacijo, se z njihovo razlago ne strinjamo. Ker pa ne bi želeli razglabljati in razčiščevati stališč, mnenj, pogledov in iskati
prihodnjih rešitev v medijih, predlagamo, da
svoje različne poglede in stališča izmenjamo
na javni tribuni. Na njej bi bili lahko vsi, ki
jim ni vseeno, kako bomo v prihodnje urejali
oskrbe starih ljudi v občini Komenda.
Zavod Medgeneracijsko središče

Praznovanje Mestne godbe Kamnik
Na zadnji majski dan ter v soboto, 1. junija, in v
nedeljo, 2. junija, je praznovala Mestna godba
Kamnik: 165-letnico godbeništva in 115-letnico
ustanovitve Mestnega godbenega društva. Prvi
dan jubileja Mestne godbe Kamnik in godbeništva na Kamniškem so v Domu kulture Kamnik
pripravili slavnostno akademijo. V nedeljo, 2.
junija, pa so po Kamniku odmevali zvoki kar
dvanajstih godb z veličastno povorko od Šutne
do Glavnega trga. V povorki so poleg članov
domače Mestne godbe Kamnik – spremljale so

jih kamniške mažoretke – zaigrali še prijateljska
godba iz Šentjerneja, pa godbe iz Zidanega Mosta, Divače, Vevč, Moravč, Mengša, Domžal,
Lukovice, Vodic in Stranj, prvič pa je na ulicah
nastopila še mlada Godba Komenda. Po povorki
so godbe na Glavnem trgu skupaj zaigrale štiri
bolj ali manj znane koračnice, iz košare gasilske
lestve PGD Kamnik pa jim je dirigiral domači
kapelnik Martin Dukarič. Za tem so se v prireditvenem šotoru začeli nastopi godb, tridnevno
praznovanje pa so sklenili z družabnim sreča-

njem z ansamblom Grajski kvintet. (P.H.)

Dobrodelni koncert za Gajo
V Športni dvorani v Komendi je bil v petek,
21. junija, zvečer dobrodelni koncert za malo
Gajo. Nastopili so Saša Lendero, Ognjeni muzikanti, Viharniki, Godba Komenda, ansambel
domačini, Špela Grošelj, ansambel Svetlin,
Leteči muzikanti, Alenka Gotar, Kvatropirci in
Tanja Ocepek, ki so s prostovoljnim nastopom
pomagali mali Gaji, da bo lahko odšla v Ameriko na zdravljenje. Naslov koncerta je bil Za

Gajine korake, program pa je povezoval Gregor Kren. Koncerta se je udeležil tudi kamniški
župan Marjan Šarec, občina Komenda z županom Tomažem Drolcem pa je brezplačno odstopila dvorano in podprla prireditev z odkupom vstopnic. Na koncertu pa je bila tudi mala
Gaja s starši. Na sliki skupina Kvatropirci in
mamica z malo Gajo.
– A. Ž.
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Vode ne (pro)damo!

Po količini, kakovosti ter raznovrstnosti
vodnega in obvodnega sveta, Slovenija nima para v Evropi. Tudi kakovost voda se
izboljšuje z izgradnjo vodovodne in kanalizacijske infrastrukture ter s čistilnimi napravami. Na prvi pogled se zdi, da je vode
v neizmernih količinah in je ni potrebno
posebej varovati. Gre za varljiv občutek,
boj za vodo bo neusmiljen. Lahko govorimo, da voda postaja nafta 21. stoletja. To
dokazujejo tudi dejanja nekaterih velikih
multinacionalk, ki kupujejo obsežna, z vodo bogata, območja v J. Ameriki in Afriki.
Brane Golubović
Tega prav gotovo ne bi počele, če ne bi
računale v prihodnosti na možnost zaslužka.
Evropska unija že nekaj časa pripravlja Direktivo o koncesijskih pogodbah, ki dolgo ni vzbudila večje pozornosti. Morda je pozornost
javnosti in zbiranje podpisov proti direktivi, ki bi lahko vodila v privatizacijo vodnih virov, pripomoglo trenutno stanje, saj se srečujemo z vse
bolj razširjeno doktrino ostrega varčevanja. Eden izmed ukrepov pa je
tudi privatizacija javnega.
Tako EU kot enega od mehanizmov za reševanje zadolženih držav, in
s tem pogojev za odobritev finančnih pomoči, zahteva podeljevanje
koncesij za upravljanje z vodnimi viri zasebnim podjetjem. To se danes
dogaja v Grčiji, Španiji in na Portugalskem, to se je v preteklosti zgodilo v Latinski Ameriki. Dogaja pa se tudi v državah, kot sta Francija in
Velika Britanija, kjer nekatera večja mesta (npr. Pariz) bijejo boj z
multinacionalkami za prekinitev koncesijskih pogodb, ki so povzročile
slabšanje kakovosti pitne vode, slabšanje kakovosti vodne infrastrukture
in višanja cen za odjemalce.

IZ POSLANSKE PISARNE

Sistem javne vodooskrbe pri nas deluje dobro in tudi zakonodaja je
strožja kot drugje, a časi so težki in zato je potrebno biti izjemno previden.
Javni sistem oskrbe z vodo so bili zgrajeni z javnim denarjem in samoprispevki ter udarniškimi akcijami, z namenom, da bi prebivalci prišli do
neoporečne vode, ne pa zato, da bi z njo trgovali in ustvarjali dobičke.
Zato mora tudi Slovenija s svojimi ukrepi pravočasno zaščititi
javni interes na področju pitne vode, pravzaprav moramo vodo
zaščititi tudi pred nami samimi. V Sloveniji že imamo 32 domačih
zasebnikov, ki delujejo dobro na področju oskrbe s pitno vodo, a dejstvo
je, da je država ter posledično občine, ki so nosilke vodne pravice, v
težki ekonomski in socialni situaciji, ki je nepredvidljiva.
Sam izrecno nasprotujem nadaljnji privatizaciji upravljanja z
vodnimi viri in vodovodnimi sistemi. Pri pravici do pitne vode se ne
sme delati napak. Zato sem na Odboru za kmetijstvo Državnega
zbora predlagal, da se o tej temi odpre široka strokovno razprava,
tudi v povezavi z umestitvijo pravice do čiste pitne vode v Ustavo,
saj je voda skupni vir človeštva in mora biti dostop do vode temeljna
in splošna pravica. Predlog je bil sprejet in javna predstavitev mnenj
bo 1. julija. Morda na koncu ne bo rezultat zapis v Ustavi RS, morda
bomo našli kakšno drugo rešitev, vsekakor pa bo to priložnost za premislek o našem, poleg lesa, edinem naravnem bogastvu, ki ga še zdaleč ne
bi smeli jemati kot samoumevnega.
Naj bo letošnje mednarodno leto sodelovanja na področju voda za nas
čas za premislek o našem odnosu do vode, kot dobrine, surovine, naravnega bogastva. Zato moramo jasno povedati, kot je to v svojem razmišljanju zapisal dr. Miro Cerar, da vode ne (pro)damo!
BRANE GOLUBOVIĆ, poslanec
Vabim vse, da mi svoje pobude in vprašanja posredujete po e-naslovu: brane-golubovic@dz-rs.si ali me pokličete na 031 735 563

Privatizacija, Da ali Ne?

V zadnjem mesecu je bilo veliko govora o
»programu stabilnosti«. Gre za dokument, ki ga
vlada pošlje Evropski komisiji in v katerem piše,
na kakšen način bo vlada v red spravila javne
finance. V »programu stabilnosti«, ki je romal v
Bruselj, je vlada zapisala, da bo sanirala banke,
pomagala pri razdolževanju podjetij, zvišala
davke, zmanjšala javne izdatke in začela s privatizacijo državnih podjetij. O sanaciji bančnega
sistema sem že pisal, prav tako o davkih. V tokratni rubriki iz poslanskih klopi pa se bom posvetil privatizaciji.
Država je lastnica več kot sto različnih podjeMatej Tonin
tji. Med njimi so najbolj znana NLB, Telekom,
Petrol, Zavarovalnica Triglav, Krka, Pošta, Holding slovenskih elektrarn, Adria Airways, Luka Koper in še bi lahko našteval dolgo vrsto
podjetij. Upravičeno bi pričakovali, da državna podjetja ustvarjajo dobiček in tako vsako leto dodajo nekaj sredstev v državni poračun. A realnost kaže drugače, saj država iz poslovanja dobro stoječih državnih
podjetji iztrži bore malo, pri slabo stoječih podjetjih pa mora še celo
zagotavljati milijone evrov za dokapitalizacije in posledice stečajev.
Razlog za obstoječe stanje je slabo upravljanje državnih podjetji. Državo kot lastnika v državnih podjetjih predstavlja vlada. Lastnik, v tem
primeru vlada, imenuje nadzorne svete podjetij, nato pa nadzorni sveti
podjetji imenujejo direktorje in predsednike uprav podjetij. Če odmislimo vmesne stopnje, potem lahko ugotovimo, da vodstva državnih podjetij nastavlja politika. Ker se vsako vodstvo podjetja želi obdržati na
položaju, vedno izpolnjuje pričakovanja tistega, ki ga je na vodilno
mesto postavil, torej vlade. Če veste, da vlado sestavlja koalicija različnih strank, potem vam kmalu postane jasno, da so vodilni v državnih
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podjetjih zelo prijazni do tistih, ki predstavljajo vladne stranke. Prijaznost v tem primeru pomeni, da direktorji državnih podjetij podpisujejo
najrazličnejše svetovalne in sponzorske pogodbe s podjetji, ki so blizu
vodilnim vladnim predstavnikom. Ker stvari tečejo na takšen način, tisti,
ki vodijo državna podjetja, ne delujejo v korist in dobrobit podjetja,
ampak v korist ozkih skupin posameznikov. Ko govorimo o privatizaciji državnega premoženja, nasprotniki privatizacije le to največkrat
predstavljajo takole: bogati tujci bodo v Sloveniji poceni kupili državna
podjetja, izkoristili delavce, nato pa vse dobičke odnesli s seboj v tujino.
Realnost seveda ni takšna. Zelo malo je takih kupcev državnih podjetji,
ki bi podjetje kupili zato, ker ga želijo uničiti. Interes lastnikov je dobiček. Če želijo ustvarjati dobiček, morajo vlagati v razvoj in imeti morajo zadovoljne delavce. Privatizacija v primeru Leka kaže, da je tujec
(Novartis) v razvoj podjetja vložil številne milijone, državni proračun
pa je iz naslova davkov s strani Leka zbral več kot milijardo evrov.
Ko gre za privatizacijo je potrebno jasno povedati, da ni nujno, da je
kupec vedno tujec, lahko je tudi slovenski državljan. Investitorji kupujejo državna podjetja predvsem zato, ker s tem želijo pridobiti tržni delež, tehnologijo ali znanje, ki ga ima podjetje, ne pa zato, da bi podjetje
zaprli. Ker jih skrbi dobrobit podjetja, ne sklepajo za podjetje škodljivih
pogodb. Bistvo pri privatizaciji je, da politika izgubi nadzor nad poslovanjem podjetja. Izguba nadzora nad podjetjem pa jasno pomeni, da se
zaprejo tiste pipice, preko katerih je državni denar odtekal na zasebne
račune. Zato si je del slovenske politike izmislil »nacionalni interes«, s
pomočjo katerega je javnost prepričeval, da se nekaterih državnih podjetij ne sme prodati. Pravi razlog za »nacionalni interes«, zlasti pri dobro
stoječih državnih podjetjih, je tičal v ohranjanju vpliva nad poslovanjem
podjetja, s tem pa tudi v ohranjanju vpliva nad odtekanjem svetovalnega
in sponzorskega denarja.
MATEJ TONIN, poslanec
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KAZALO
1.
POPRAVEK SKLEPA
Na podlagi določil 55. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS št. 33/07, 108/09, 80/10, 106/10, 43/11,
57/12, 109/12) in 31. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave
Glasila Občine Komenda št. 02/09 je Župan Občine Komenda 06. 06.
2013 sprejel
POPRAVEK SKLEPA
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 11 Podboršt, objavljenega dne 25. 05. 2013 pod št.
3500-0002/2013 v Uradnih objavah Glasila Občine št. 04/13
1.
V Uradnih objavah Glasila Občine Komenda št. 04/13 je bil 24. 05.
2013 pod št. 3500-0002/2013 objavljen sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 11
Podboršt. Spremembe in dopolnitve naj bi se nanašale predvsem na

Stran
1
umeščanje zadrževalnika meteorne vode na Vrtaškem potoku in na pogoje gradnje v vzhodnem robu območja (FC S3), kjer naj bi se namesto
treh gradili dve stanovansjki hiši.
2.
S tem popravkom se v prejšnji točki naveden sklep popravi tako, da so
predmet sprememb predvsem pogoji gradnje na vzhodnem robu območja (FC S3), s temi spremembami in dopolnitvami pa se ne obravnava
zadrževalnika meteorne vode na Vrtaškem potoku.
3.
Ostala določila sklepa se ne spreminjajo in ostajajo v veljavi.
Št.: 3500-0002/2013
Komenda, dne 06. 06. 2013
ŽUPAN OBČINE KOMENDA
Tomaž Drolec, l. r.

Izjava
za javnost
Zadnje dni se v medijih, zaradi vnovčenja poroštva, ki ga je občina
Komenda izdala investitorju gradnje poslovno-stanovanjskega centra
v Komendi, pojavljajo zveneči zapisi v smislu ali bo upnik zaplenil
Poslovno cono Komenda?
Iz posredovanega sklepa registrskega sodišča je razvidno, da se na
predlog upnika GB d.d. vodi izvršba na poslovni delež v PCK, katerega imetnik je Občina Komenda (80%). Na podlagi tega sklepa je
Občini Komenda prepovedano razpolaganje (obremenitev oz. odtujitev) s tem deležem, torej pravnoposlovni prenos ali ustanovitev
zastave, v korist drugega imetnika.
Ta omejitev pa ne velja za Poslovno cono Komenda, ki lahko
prosto razpolaga s svojim premoženjem, torej tudi prodaja nepremičnine, ki so v njeni lasti in poplačuje svoje obveznosti.
Matic Romšak, direktor PCK

Pošta v začasnih
prostorih
Zaradi obnovitvenih del se je Pošta Komenda sredi minulega tedna
začasno preselila v nadomestne prostore, so nam odgovorili iz Službe
korporativnega komuniciranja Pošte Slovenije na vprašanja, ki smo
jih v uredništvo Aplence dobivali od občanov. V sedanjih »novih«
prostorih na Glavarjevi cesti 94 v Komendi (Spalni salon) je v zasilnih prostorih poslovanje za zaposlene na pošti in tudi za stranke bolj
»utesnjeno«, vendar ne bo trajalo dolgo. Napovedujejo, da bo obnova
prostorov končana predvidoma meseca oktobra. Delovni čas pošte
ostaja nespremenjen in je od ponedeljka do petka od 8. ure do 11.30
in od 14.30 do 18. ure, ob sobotah pa od 8. do 11. ure.
A. Ž.
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Deseti slovenski dan vrtnic
V petek, 14. junija 2013, so se v
Arboretumu Volčji Potok spet
srečali ljubitelji
vrtnic iz vseh
koncev Slovenije.
Tokrat že desetič
zapovrstjo z enakim
motivom:
uživati v vrtnicah,
učiti se o njih in
družiti se med njimi. Program se je odvijal od
18. do 22. ure in je pritegnil od 150 do 200
ljudi.
V prvi uri so si zainteresirani ogledali predstavitev izdelovanja vrtnic iz papirja, ki jo je
vodila ga. Marta Gerkman. Medtem so obiskovalci prinašali vrtnice s svojih vrtov v ocenje-

vanje. Vsaka sorta vrtnic je bila postavljena v
svojo vazo in označena s številko. Pogoj za
sodelovanjem je bilo sortno ime, ki ga je moral
prinesitelj poznati.

Letošnja najlepša
Sledil je skupen ogled in komentiranje 73
razstavljenih sort ter na koncu glasovanje za
najlepšo vrtnico. Največ glasovnic je dobila
Tantau-ova vrtnica 'Hansestadt Rostock', kakovostna gredna vrtnica (floribunda) s polnjenimi mareličnimi cvetovi. Drugo mesto je dosegla čajevka 'Beverly'. Nežno rožnat cvet, ki
na odmaknjenih venčnih listkih posvetli, je
velik in dišeč. Za klasično velecvetno vrtnico,
ki ima po en cvet na steblu, je sorta zelo zdrava,
kar do Kordesovih vrtnic že nekako pričakujemo. Tretje mesto sta si razdelili historična vrtnica 'Reine des Violettes' in sodobna angleška

sorta 'Jude the Obscure', ki jo je požlahtnil
David Austin.

Novosti v Sloveniji
Osrednji dogodek prireditve je bil sprejem v
rožnem vrtu. Na njem je bila med drugim
predstavljena snežniška vrtnica, ki se bo po
načrtih Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije kmalu vrnila na svoj dom – na vrt
snežniškega gradu. Snežniška vrtnica je izgubljen in najden rožni biser vrtne ureditve pri
gradu Snežnik iz časov, ko je bilo posestvo v
lasti saških knezov Schönburg-Waldenburg. Po
letu 1945 so vse snežno bele vrtnice te sorte pri
gradu propadle. Oskrbnica gradu Snežnik, ga.
Majda Obreza Špeh, je vrtnico z grajskega vrta
pred nekaj leti nepričakovano našla na kmečkem vrtu, kjer so jo dobili od upokojenega
snežniškega vrtnarja.

Baletni koncert ob 60-letnici šole
Letos Glasbena šola Kamnik praznuje 60-letnico. Jubileju je bil namenjen tudi Baletni koncert
učencev šole konec aprila v Domu kulture Kamnik.
Na njem se je
predstavilo vseh
10 oddelkov plesa
in baleta (5 oddelkov plesnih pripravnic in 5 razredov baleta), katere
obiskuje
99
učenk.
V prvem delu
koncerta je nedvomno preseglo
mejo pričakovanega in občinstvo
je osupnil ples
petih učenk zaključnega 6. razreda baleta
(Anita Pirc, Maja Blagojevič, Simona Kočar,
Špela Bajc in Manca Černila) Valček iz baleta
Trnuljčica v koreografiji učiteljice Ane Trojnar,
ki se je podpisala kot organizatorica koncerta

tudi letos. Pri izvedbi in pripravi učenk ji je
3 mesece pred koncertom priskočila na pomoč Monika Zorko in pripravila plesne
točke dvema plesnima pripravnicama 3 ter
3. razredu baleta. V drugem delu koncerta
so najzavzetejše učenke 4. in 6. razreda
baleta navdušile z baletnimi variacijami in
duetom, popestrile pa ga tudi modernimi
solotočkami in modernim duetom. Med izstopajoči nastopi je bil atraktiven moderni
duet Tango avtoric Simone Kočar in Špele
Bajc, baletne variacije udeleženk letošnjega
11. Baletnega tekmovanja mladih slovenskih plesalcev Pie Veronike Petrovič, Anite
Pirc in Maje Blagojevič, kakor tudi čuten moderni soloples Tine Habun.
Baletni koncert je bil v četrtek, 25. aprila, v
popoldanskih urah v Domu kulture Kamnik
dvakrat in vstopnice za obe predstavi so, pričakovano, zelo hitro pošle. Podpora staršev in

navdušenje otrok nad baletom neomajno narašča, kar pripomore k bogatenju in ozaveščanju
kulture v našem okolju.
Učenke 6. razreda so s plesom Valček iz baleta Trnuljčica in solo variacijami ponovno
nastopile (po napovedi) v ponedeljek, 10. junija v Gledališču Kranj in tako popestrile letni
nastop plesalk Glasbene šole Kranj.

Vtisi z Minfosa 41
Glavna vsebina letošnje Razstave mineralov,
fosilov in okolja v Tržiču MINFOS 41 je bila
IZ GEOLOŠKE ZAKLADNICE POHORJA. Čeprav smo se pri geološkem krožku Kamenkost vedno vsaj delno držali »rdeče niti«
te prireditve, smo se letos odločili drugače.
Celotno našo razstavo smo posvetili neveljskemu mamutu. To je okostje mamuta, ki je
eno od dveh najlepše ohranjenih v Srednji
Evropi in je najdba tega okostja pomembna za
celo Slovenijo in ne le za Kamnik.
S to našo odločitvijo smo seznanili tudi Prirodoslovni muzej Slovenije - PMS, kjer je to
veličastno okostje shranjeno, njegova zvesta
kopija pa je razstavljena in je najbolj zanimiv
objekt v tem muzeju. Očitno jim je bila naša
ideja zelo všeč, kajti od vodstva muzeja je prišla
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pobuda za tesnejše sodelovanje pri tem našem
»projektu«. No, res smo se razveselili takega
predloga. Veliko so pripomogli k samemu izgledu ter tudi k sami strokovnosti našega prostora. Sodelavec v PMS mag. Matija Križnar
nam je pripravil tri panoje in opremil vitrino z
zanimivimi eksponati. Zelo zanimiva je bila ta
vitrina, kajti v njej so bili predmeti ki jih ni moč
videti kjerkoli. Obiskovalci so lahko videli, kaj
vse je potrebno za izdelavo replike neke fosilne
kosti mamuta, dinozavra ali druge živali.
Medobčinski muzej Kamnik – MM:K pa
je »poskrbel«, da smo bili vidni po vsej Dvorani tržiških olimpijcev, kajti posodili so nam
ogromen pano z mamutoma in ledenodobnima
lovcema. Naša stojnica pa je bila privlačna tudi
zaradi nagradne igre »Najdi zlatega mamuta«,

za katero je nagrade daroval prav ta muzej.
Radi so otroci segali v vrečko, kjer se je med
belimi mamutki skrival pozlačen, ki je prinašal
nagrado in sicer knjižico Gremo iskat fosile ali
brezplačno vstopnico za muzej Zaprice. Polovico nagrad smo razdelili že v soboto, drugo
polovico pa v nedeljo dopoldan. No, Eva, Nina,
Rok in Mark so se hitro znašli in sami pripravi-

Aplenca
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Tekma Dolomiti extreme trail
Jure Grmšek - 53 km (D+3800m in D-2710 nm)

»Pred 2 letoma sem v Aplenci že pisal o tekmi
okoli Mont Blanca, ki sem se ga udeležil avgusta 2011; UTMB - Ultra Trail du Mont Blanc
velja za najbolj prestižno tovrstno tekmo. Za
udeležbo na tej tekmi je potrebno izpolniti
zahtevne pogoje. Tekmovalci so iz celega sveta,
število pa je omejeno. Leta 2015 bi se rad ponovno udeležil te tekme, zato moram pred tem
teči na nekaj podobnih tekmah.«
S treningi je Jure začel letos na začetku leta;
najprej s krajšimi in manj zahtevnimi, kasneje
pa jih je stopnjeval. Načrtno je izbral samo
določeno število tekem, ki so tudi priprava za
UTMB. Treniral je načrtno glede na počutje s
ciljem krepitve moči, ohranjanja imunskega
sistema s tekom po asfaltu v snegu in dežju ter
po gozdu.
»Našel sem progo (3 km), ki vključuje hitre

spuste in dolg vzpon in ta krog sem
večkrat ponavljal. Dober teden pred
tekmo sem naredil še dolg trening:
Calcit - Kamniški vrh - Kriška planina
- Dolina Korošice - Velika planina - Sv.
Primož - Calcit; skupaj 37 km in 2900m
vzpona in enako spusta. Po tem pa počitek do tekme Dolomiti extreme trail.«
Ta tekma je bila organizirana prvič v
slikoviti dolini Val di Zoldo.
»Z ženo sva se v petek dopoldan odpravila na pot proti Dolomitom v kamp
Alpez, ki je bil najbližji startu. Tekma se
je začela ob 5:30 v soboto, 8. junija
2013. Dogodivščino sva imela že navsezgodaj zjutraj ob 4:50, ko je bil kamp še
zaprt in sva jo mahnila po bližnjici peš
do starta, kamor sva prišla tik pred
startom.«
Jure je startal med zadnjimi 400 tekmovalci, vendar vesel, da je sploh še
ujel start. Prvi del proge je brez izgubljanja energije prehiteval tekače. Po nekaj
kilometrih, ko se je pot začela strmo
vzpenjati in se je kolona raztegnila, je
bilo prehitevanje lažje. Tekači so bili prijazni,
ga ogovarjali italijansko, a jim je le angleško
odgovarjal, da ne razume. Bil je edini predstavnik iz Slovenije.
Tek je bil, razgiban; po gozdu, blaten, korak
naprej dva nazaj (na srečo je imel
palice), potem po vzponu spust
prečno po hribu in spet malo gor do
prve okrepčevalnice.
»In tako se je ponavljalo, dokler
nismo dosegli najvišjo točko 2330
m. Sledil je vratolomni spust, tudi
ob žičnatih vrveh. Na najbolj nevarnih delih sem šel precej počasi,
sploh tam, kjer so bile napete vrvi,
in kjer so bili zaradi varnosti, gorski
reševalci. Potem končno okrepčevalnica, kjer je pisalo 43km; torej še

samo 10km. Še nekaj časa po ravnem, nato
pa dolg vzpon. Za nove moči sem vzel iz nahrbtnika telefon in si dal predvajati dobri
stari rock. Do table 45 km sem prehitel še
nekaj tekmovalcev in potem do cilja še 8 km
spusta. Bil je lep, ker pot ni bila tehnično
zahtevna; bila je mehka gozdna pot, ki se je
vila v dolgih serpentinah proti dolini. Že na
začetku spusta sem prehitel nekaj tekačev,
kasneje do makadamske ceste sem tekel sam.
Potem rahel vzpon in … konec. Nekaj tekačev
me je ujelo. Mučil sem se, da sem tekel, ne
hodil. Končno napis: še 1 km. Končno; kako
sem bil vesel! Odtekel sem še tisti kilometer
do cilja, kjer me je čakala žena.«
Jure je tekmo DOLOMITI EXTREME
TRAIL v dolžini 53km (D+3800m in D-2710m
nadmorske višine) končal kot 40. od 316 tekmovalcev, ki so prišli do cilja. Za progo je potreboval 8 ur, časovni limit pa je bil 12 ur. Dobro uro po njegovem prihodu v cilj se je
razbesnila nad dolino Val di Zoldo huda nevihta z obilno, veliko in bolečo točo. Tako so
imeli zadnji tekmovalci še bistveno težje pogoje.
»Tekma je bila zame odličen trening in izkušnja, saj sem videl, kje mi gre dobro in kaj
moram s treningi še izboljšati.«
(Po pripovednem zapisu Jureta Grmška
pripravil A. Ž.)

li nove nagrade, da je igra potekala nemoteno
naprej. Nagradno igro pa so v soboto sami
»zrežirali« Katja, Ema, Klemen in Matjaž.
Obiskovalcem je bila privlačna tudi vitrina
»s patino«, v kateri so bile razstavljene stare
fotografije iz začetka leta 1938 in sicer z najdišča mamutovega okostja v Nevljah, s portreti
nekaterih pomembnih ljudi pri tem izkopavanju. Take stare fotografije so za obiskovalce
vedno privlačne. Vitrino smo popestrili z dvema mamutovima kostema.To vitrino smo
opremili predvsem s pomočjo prof. Danijela
Bezka, ki nam je priskrbel fotografije, kosti
mamuta pa je posodil France Stare – Frenk.
V zadnji, tretji vitrini pa smo predstavili kolaže fotografij predvsem iz arhiva kiparja Mihe
Kača in mentorja krožka Kamenkost. Na njih
smo predstavili po fazah izdelavo kipa mamuta
v naravni velikosti in portret Kača, »očeta« te

velikanske skulpture. Tu pa so se občutki zelo
menjavali. Nekateri so občudovali izjemno delo
kiparja, drugi so spraševali kje sedaj v Kamniku
stoji bronasti mamut. Ko so izvedeli, da je edini
kip mamuta na kiparjevem dvorišču v Bistričici, se je šele začelo. Ljudje so se nekateri čudili,
drugi zgražali, tretji so bili presenečeni, saj so
vedeli, da je bil kip narejen, da se postavi ob 70.
obletnici. Skupaj smo ugibali, koliko obletnic
še bo, da bo bronasti mamut res stal nekje v
Kamniku, ali vsaj v bližnji okolici.
Pestro dogajanje pa je bilo tudi na
naši strokovni delavnici. Mladi obiskovalci so kar pridno ulivali, barvali
in nizali na vrvice ter si tako naredili
veliko replik fosilov, okrasnih predmetov in mamutkov na vrvici za
okoli vratu. No, tu bi se radi zahvalili
tudi podjetju Poliem d.o.o., ki nam je

za potrebe delavnice daroval primerne vrečke.
Zelo zadovoljni, a tudi precej utrujeni, smo
v nedeljo proti večeru s pomočjo nekaj staršev
pospravili našo razstavo. S kombijem PGD
Križ smo se odpeljali na zaslužen sladoled,kar
je tradicija našega razstavljanja v Tržiču. Od
tam pa smo se s starši odpeljali proti domu.
Preživeli smo dva lepa, aktivna dneva v Tržiču in hvala vsem, ki so k temu pripomogli.
Edo Grmšek
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Zasluženo priznanje župniku Nikolaju Pavliču

Nikolaj Pavlič (prvi z desne) v pogovoru po prireditvi Telovska procesija v Komendi. (Pri mizi: levo spredaj že pokojni Milan Šinkovec, za njim župan
Tomaž Drolec, nasproti direktor občinske uprave Slavko Poglajen ob že pokojnem uredniku Aplence Baldomiru Kremžarju in novinar Gorenjskega glasa in urednik občinskega glasila Komende Andrej Žalar ob Nikolaju Pavliču.)
Po podelitvi občinskih priznanj letošnjim nagrajencem Občine Komenda 15. maja v Breznikovem domu krajanov na Križu, pri kateri
je bil z naslovom častnega občana Občine Komenda posmrtno odlikovan nekdanji komendski župnik (od leta 1975 do leta 2000) in dekan
g. Nikolaj Pavlič, sem vzel v roke številke našega občinskega glasila Aplenca od oktobra
2000 dalje (Nikolaj Pavlič se je rodil 5. decembra 1945 v Veliki Lašni v župniji Vranja Peč,
umrl je 28. septembra 2000 v Komendi, kjer je
bil pokopan 30. septembra 2000), v katerih je
posebej pisalo o njem. Najprej zaradi hvaležnega spomina na g. Nikolaja Pavliča, ki mi ga
je priklicala v spomin vročitev priznanja njegovemu bratu Francu Pavliču po rokah našega
župana Tomaža Drolca, nato pa tudi iz zanimanja, kaj je Aplenca že zapisala o župniku Nikolaju Pavliču po njegovi smrti.
Naš župan Tomaž Drolec je v svojem uvodniku v Aplenco št. 9, str. 3, leta 2000, poudaril:
»Prepričan sem, da se bomo tega velikega
moža s ponosom spominjali. Pogrešali bomo
njegovo toploto, dobro voljo in predvsem njegov enak odnos do prav vseh nas.« Pri maši
zadušnici 30. septembra 2000 za rajnega župnika Nikolaja Pavliča v naši župnijski cerkvi
pa je dejal: »Kot župan lahko povem, da je bilo
z vami lepo sodelovati. Ne spomnim se, da bi
se kdajkoli razšli brez soglasja, brez dogovora.
Z vami je bilo vse tako preprosto in enostavno
rešljivo. V vas sem kot župan spoznal človeka
brez zamer, vzvišenosti in z veliko človeške topline in razumevanja.«
Sam sem se poleg prispevkov, ki sem jih
napisal po njegovem pogrebu, rajnega komendskega župnika Nikolaja Pavliča posebej spomnil ob prvi obletnici njegove smrti (Aplenca
št. 10, str. 13, 2001), ob tretji obletnici (Aplen-
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ca, št. 10, str. 13 in Aplenca št. 11, str. 14,
2003), ob četrti obletnici (Aplenca, št. 10, str.
22, 2004), ob peti obletnici (Aplenca, št. 10.
str. 17, 2005) ter ob 10. obletnici (Aplenca, št.
11, str. 8, 2010). Ob drugi obletnici smrti je v
Aplenci št. 10, str. 16 in 17, 2002 o njem pisal
prvi urednik Aplence Baldomir Kremžar.
Takoj po pogrebu župnika Pavliča sem začel
razmišljati o pripravi primerne publikacije tako
na župnijski kot tudi na občinski ravni, v kateri
bi bilo opisano njegovo življenje, delo in prizadevanja, že tudi pripravil besedilo za oznanilo v
naši župnijski cerkvi 5. oktobra 2000, vendar je
zaradi zavrnitve mojega predloga s strani komendske občine ostalo neprebrano. K pripravi
publikacije me je nagnila knjiga in slavnostna
akademija o Pavličevem predniku v Komendi
župniku in zaslužnem dekanu g. Viktorijanu
Demšarju, ki smo ju uspešno izvedli z občinsko
in župnijsko pomočjo in sodelovanjem.
V Aplenci št. 11, str. 14, 2003 sem izrazil
svojo in drugih bolečino in žalost, da ni bil g.
Nikolaj Pavlič kot prvi imenovan za častnega
občana Občine Komenda: »Verni in mislim, da
tudi drugi komendski župljani in občani, pa si
želimo, da bi se Vam popravila krivica, da niste
bili kot prvi imenovani za častnega občana
Občine Komenda, čeprav ste bili z več strani za
to predlagani. Zadevna občinska komisija je
predloge ovrgla, češ da zaslužnih Komendčanov po smrti ne bodo imenovali za častne občane. Teh naj bi se spomnili na drug način; na
primer s poimenovanjem ulic po njih, odkritjem
spominskih plošč, ureditvijo kakšnih spominskih kotičkov …« Tedaj sem izrazil naše upanje,
»da bodo člani druge zadevne občinske komisije bolj razumevajoči od prve ter se zavedali, da
človek živi v svojih delih tudi po smrti«.
Na to smo sicer morali čakati veliko let,

vendar kljub temu vse priznanje in zahvala tokratni komisiji za občinska priznanja Občine
Komenda in vodstvu naše občine, najprej pa
predlagateljem (komendskim župljanom in
strankam NSi, SDS in SLS), da so znova obudili doslej neuresničen predlog in željo velikega števila komendskih župljanov in občanov.
Velik aplavz navzočih v Breznikovem domu
krajanov Križa, številna udeležba sorodnikov
rajnega g. Nikolaja Pavliča in ganljive zahvalne besede njegovega brata Franca Pavliča z
Duplice so povedali vse. Tudi zelo občuteno
izražene besede povezovalca programa Darka
Mavsarja z Gore in spoštljivo ganjeni župan
Tomaž Drolec.
Ostaja še neuresničena želja oziroma moj
predlog g. županu Tomažu Drolcu, Odboru za
družbene dejavnosti Občine Komenda ter svetnikom in svetnicama Občinskega sveta Občine
Komenda z dne 3. novembra 2004: da se župnika Nikolaja Pavliča »slovesno spomnimo s
kulturno prireditvijo«, obenem pa, da »bi izšla
tudi primerna publikacija, ki bi vsaj v bistvenih
potezah povzela življenje in delo g. Nikolaja
Pavliča, zlasti pa vse tisto, kar je naredil za
našo župnijo in občino; prej KS Komenda,
Križ in Moste«. Upam, da po posmrtnem imenovanju g. Nikolaja Pavliča za častnega občana
Občine Komenda ni daleč dan, ko bomo uresničili tudi to. Mogoče mu, kot je obrazložila
in predlagala prva zadevna občinska komisija,
nekdanjemu izjemnemu komendskemu župniku in dekanu g. Nikolaju Pavliču celo postavili
spomenik ali po njem poimenovali ulico v naši
občini.
Iskrene čestitke tudi vsem drugim letošnjim
občinskim nagrajencem Občine Komenda! Vsi
so si zelo zaslužili priznanja.
Jožef Pavlič

Aplenca

KASAŠTVO

Glasilo občine Komenda 6/2013

Tradicija zadnje majske nedelje

Zadnja majska nedelja po tradiciji pripada organizatorjem Konjeniškega
kluba Komenda, da na hipodromu organizirajo kasaške dirke. Organizatorji so tokrat poskrbeli za izjemno pester program dirk, ki je obetal sijajna merjenja moči najboljših kasaških konj, domače in tuje reje. V
hladnem in deževno nagajivem vremenu je bilo na sporedu sedem kasaških dirk s 57 kasači in dirka kmečkih dvovpreg. Za dodatno popestritev
pa je poskrbel mali 9-letni shetlanski pony po imenu Kyo of Roinjo, ki
je z voznikom Tomažem popeljal kasaške konje v predstavitev.
V prvi dirki pod pokroviteljstvom Marko Zupančič s.p. so se podali
tisti konji kasači, ki se šele prebijajo na kasaško sceno. Med devetimi
nastopajočimi, med katerimi še nihče ni okusil slast zmage, se je najboljše znašla4-letna kobila Pussy Cat MP (Allison hollow – Preussenkrone) z voznikom Petrom Zadelom ml. (1.22.6), drugi je bil 5-letni
žrebec Il Divo z domačim matadorjem Ivanom Koscem (1.22.8), tretji
pa je skozi cilj prikasal 3-letni žrebec Nikolaj Peški z Janezom Dolinškom v sulkiju (1.23.4).
V drugi dirki pod pokroviteljstvom SKB Leasing d.o.o. je nastopilo
devet EU kasačev. Najbolje, če ne kar sanjsko, pa je svojo kasaško kariero začel 3-letni žrebec, italjanskega registra, Ramandolo RL (Freiherr as
– Odette bi) z domačo predstavnico v sulkiju Darjo Krel, saj je slavil v
svojem prvem nastopu (1.20.9), drugi je bil 5-letni žrebec Felix z vojo
Maletičem (1.21.0), tretji je skozi cilj prikasal, še drugi predstavnik domačega kluba, 5-letni žrebec Jurko pod taktirko Arnol Andreja (1.21.2).
Tretjo dirko pod pokroviteljstvom Gomark d.o.o. se je merilo devet
kasaških konj. Najhitreje jo je odkasala 5-letna kobila Cara Crown
(Mystical crown – Clementina) z voznikom Petrom Zadelom ml. (1.19.5),
ki mu je bila to druga zmaga in je postal voznik dneva, drugi je bil 4-letni
žrebec Morfej Peški z Janezom Dolinškom (1.20.3), tretja pa je prikasala
4-letna kobila Bumble Blue HČ pod taktirko Čebulj Franca (1.20.5).
Četrta dirka pod pokroviteljstvom Kmetijske Zadruge Cerklje d.o.o.
je postregla z osmimi tekmoPIKNIK NA GORI
valci, najbolje pa je izkasala
Smo mislili, da piknik bo nadvse,
6-letna kobila Candy (Ho tree
a Medart poslal je veter in megle.
joes lo – Conchita vita) pod
Dež in toča po nas sta bila kot,
vajetmi Činkole Aleša (1.18.8),
da duša vsaka je grešila.
za dlako je za njim zaostal
5-letni žrebec Sun Naglo OM z
Pod senčniki smo nabiti stali,
Janezom Hrovatom v sulkiju
hrbte toči in dežju nastavljali.
(1.18.8), tretje je bila 7-letna
Dobro, da enako smo grajeni vsi,
kobila Fortuna HD z voznikom
da voda spet na tla zdrsi.
Heric Danielom (1.19.0).
V peti dirki pod pokroviteljNašim dušam madeže je zmilo,
stvom EL-TT d.o.o. je naslov
kar blo je suho, je zalilo.
favoritinje obranila petletna
Tako se zdravijo rane vse,
kobila Melissa (Gerd november
če nimaš v rokah pratike.
– Meri lobell), ki jo je do zmage
vodil izkušeni Jože Sagaj ml.
Upogneš kar upira se,
(1.20.5), druga in tretji sta bila
ugreješ vse, kar mrzlo je.
domača predstavnika 6-letna
Vodi nas, saj smo zašli,
Icona z Miho Janom (1.20.6) in
na Medarda nihče pomislil ni.
6-letni Izmir z Miho Šuštaršičem (1.20.7) v sulkiju.
Za SK Marija Koželj
Osrednja točka sporeda, šeGora, 8. 6. 2013 sta dirka, pod pokrovitelj-

stvom občine Komenda, je bila spominska dirka Janka Juhanta, ustanovitelja in predsednika Konjeniškega kluba Komenda, velikega ljubitelja
tekmovanj, konj in dela z njimi. V memorialni dirki Janka Juhanta se je
pomerilo osem izbrancev slovenske reje, ki jo je po hudem boju in po
odličnem finišu dobil 10-letni žrebec Hand Right (Rigged right – Hurricane party) s prekaljenim ˝reggae˝ voznikom Vitom Šadlom (1.18.6),
druga je bila 7-letnica Meggy z voznikom Jože Sagajem ml.(1.18.7),
tretji pa je bil domači tandem Jerry Lou GJ in Roman Jerovšek (1.19.0),
ponosni vnuk velikega Janka Juhanta.
V zadnji, sedmi dirki, pod pokroviteljstvom ČZD Kmečki glas d.o.o.,
so se podali najboljši slovenski in tuji konji kasači, ki nastopajo v Sloveniji. Med osmimi gladiatorji se je v najboljši luči predstavil 10-letni
žrebec Gondar Park (Supergill – Mystery flight) pod vodstvom izkušenega Milana Žana (1.17.2), drugi je skozi cilj prikasal 12-letni kastrat
Angel Sirrius z voznikom Markom Gorencem (1.18.6), tretja pa je bila
6-letna kobila Jolly GJ z Romanom Jerovškom v sulkiju (1.18.9).
Zadnja točka sporeda, spominska dirka s kmečkimi dvovpregami,
je obudila spomin na vidnega člana Konjeniškega kluba Komenda
Franca Dimica. Pomerilo se je šest dvovpreg med katerimi je najhitreje
prečkal ciljno črto voz Kalan Janeza s konjema Lisko in Zora. Drugi je
bil zapravljivček Štupar Janeza s konjema Roža in Miško. Tretja je
skozi cilj pridrvela maratonka Pipan Janeza s konjema Solza in Sena.

Bosonogi pa kar bosih nog
Ja, Bosonogi iz sekcije Škrjančki v Planinskem društvu Komenda so se
letos 8. junija že osmič zapored z Jurčkove Dobrave pri Zalogu podali
bosih nog na Šenturško goro. Pohod pa so sklenili po vrnitvi pri Planinskem domu Komenda. Najmlajši udeleženec je bil še ne triletni Izak
Podbevšek, najstarejša Anica Zadrgal z 82. leti iz Komende, najštevilčnejša pa je bila petčlanska družina Romih s Polževega. Pobudnik in tudi
tokratni organizator priljubljenega tradicionalnega srečanja je bil Pavel
Žvelc, ki je pred devetimi leti na Lubniku srečal bosega starejšega moža.
»No, če ste vi prišli bos na Lubnik, grem jaz drugo leto bos na Šenturško
goro!« je rekel.
In tako se je začelo… in še kar traja..! Hm. Pa naj(!); naj traja še naprej
bosih nog naokrog.
A. Ž.- T.O.
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Aplenca
Dobrodelna
že šesta šolska veselica
V soboto, 1. junija, je bila
pred šolo v Mostah že 6. dobrodelna prireditev Šolska veselica, ki jo je organiziral Šolski sklad OŠ Komenda Moste.
Letošnja rdeča nit je bila Šport
– vedenje, zdravje in zabava.
Dobre štiri ure so na igrišču
in v šoli v Mostah bile različne
aktivnosti: ekotek, tekmovanje
med dvema ognjema, delavnice s poslikavami lončkov, izdelovanje naravne kozmetike,
joga smeha, delavnica plesa, ličenje, merjenje krvnega tlaka, bolšji sejem, pot skozi labirint in Pokaži, kaj znaš s petjem, plesom, športom,
igranjem na razne inštrumente. Poskrbljeno je bilo tudi za dobro hrano
(miške, palačinke, sadni fondi, vegetarijanski hamburgerji, golaž) in
pijačo (sadno-zelenjavni sokovi – smoothie, brezalkoholni sokovi …).
Šolska veselica kot dobrodelna prireditev je že od začetka prireditev
prijetnega in koristnega druženja ter sodelovanja učencev, učiteljev in
staršev.
Vsako leto Šolski sklad s pomočjo te prireditve zbere prepotrebna
sredstva za pomoč socialno šibkejšim družinam šole in za nakup nadstandardne učne opreme. S tem pa tako vsi skupaj spodbujajo medsebojno pomoč in solidarnost.
Častna pokroviteljica letošnje prireditve je bila varuhinja človekovih
pravic Vlasta Nussdorfer. –
A. Žalar

Aplenca se smeje
Čestitka prirediteljem
Otroci so z velikim veseljem pričakovali veselico in bili navdušeni nad
»delovno soboto«. Zelo prijetno je bilo na eko-teku, sama ideja o športno obarvani veselici pa še posebno vredna vse pohvale. Igra Med dvema
ognjema je preprosta, lahko so jo igrali vsi otroci in z barvnimi majicami
so bili še bolj enotni. Prijetna sta bila tudi voditelja, nastopi naših otrok
so pa vedno enkratni.
Prav je, da se spodbuja starše, da se veselice udeležijo skupaj z otroki,
saj se tako tudi starši spoznamo med seboj, lahko pristopimo k učiteljem
in sodelujemo pri stojnicah.
Grenak priokus pa je dajala tudi letos vstopnina za starše. Ko smo na
prvem sestanku Sveta staršev izglasovali, da se poberejo prispevki za
šolski sklad s položnicami, sem razmišljala, da potem ne bo vstopnine.
Pa očitno nisem razumela pravilno. Vsak otrok, ki je imel ob sebi starše,
sem prepričana, da je porabil več bonkotov, kot tisti otroci, ki so prišli
sami in imeli omejeno količino denarja. Mi smo šli po bonkote 3x in res
se mi ni zdelo prav, da smo pa štiri dali že ob samem vstopu. Saj bi jih
itak porabili na stojnicah, ampak ne bi imela zato slabega mnenja. Z
veseljem darujem, ampak želim tudi, da tako dobro organizirano prireditev lahko obišče več staršev.
Lepo pozdravljeni,
Romana Zupan, predstavnica 2. C
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1.
Pride Janez k zdravniku – specialistu in v čakalnici poleg delovnega
časa opazi še cenik. Na njem piše, da prvi pregled stane 100 €, vsi
naslednji pa so po 50 €. Janez potrka in vstopi:
»Dober dan!« pozdravi zdravnik.
»Dober dan, gospod doktor – evo, spet sem tu!«
2.
Pokliče Polde Janeza in ga sprašuje:
»Živjo, Janez, je kaj novega?«
»Nič posebnega!«
»Kako pa žena?«
»Dobro, hvala, zdrava.«
»Pa otroci?«
»Tudi zdravi in pridni.«
»Janez, kdaj mi boš pa vrnil tistih 100 €?«
»Po zvočnem signalu pustite sporočilo!«
3.
Spet Polde pobara Janeza:
»Janez, kdaj mi boš vrnil tistih 100 €? Oprosti, ampak obljubil si,
da mi jih boš vrnil že prejšnji teden!«
»Oprostim!«

Aplenca

OBČINSKO GASILSKO TEKMOVANJE

Glasilo občine Komenda 6/2013
Najboljša Komenda,
drugi Križ

Na stadionu v Mekinjah v Kamniku je bilo občinsko gasilsko tekmovanje GZ Kamnik in GZ Komenda, kjer tekmujejo gasilci vseh kategorij
za uvrstitve na regijska tekmovanja in komendski še za pokal Občine
Komenda. Tekmovanje v izvedbi GZ Kamnik je bilo v soboto in v nedeljo, 1. in 2. junija.
Čeprav so v Gasilski zvezi Komenda le tri prostovoljna gasilska društva, se za občinsko gasilsko tekmovanje vsi resno pripravljajo. Letos je
tekmovalo kar 27 desetin. Iz PGD Komenda 11, iz PGD Križ 9 in iz
PGD Moste 7. Na tekmovanju za pokal Občine Komenda je zmagalo
PGD Komenda, drugo mesto je osvojilo PGD Križ in tretje mesto PGD
Moste. Najpomembneje pa je, da so na tekmovanju bila vsa tri društva
in vse kategorije, kar dokazuje, da delujejo v Gasilski zvezi Komenda
vse generacije gasilcev.

Letos je pri vajah gasilcem nagajalo vreme. Kot rečeno je iz PGD
Komenda na občinskem tekmovanju sodelovalo 11 desetin v 9 kategorijah. Tekmovanje je potekalo dva dneva. V soboto so tekmovali starejši
gasilci in mladina in vseh pet ekip je osvojilo prvo mesto. V nedeljo so
tekmovali člani in članice. Članice A in članice B so zmagale, člani A in
člani B pa so osvojili drugo mesto. Skupaj so v dvodnevnem tekmovanju
komendski gasilci osvojili od 9 kar 7 prvih mest in dve drugi mesti ter
zmagali tudi v tekmovanju za pokal Občine Komenda. Na regijsko
tekmovanje so se uvrstili starejši gasilci in gasilke, pionirji in pionirke.
Članice A nadaljujejo z vajami, saj so se že 1. junija udeležile pokalnega tekmovanja GZ Slovenije v Hajdošah in zmagale. To je bila njihova prva zmaga na pokalnem tekmovanju. Že 15. junija se je pokalno
tekmovanje nadaljevalo v Štrekljevcu, kjer so članice A osvojile 4. mesto, obliž na razočaranje pa je bilo 1. mesto na gasilskem tekmovanju za
pokal Loka pri Mengšu, kjer so že četrtič zapored zmagale. Novo drugo
mesto so si priborile 22. junija 2013 v Žižkih pri Lendavi. Po krajših
počitnicah pa jih jeseni čakata še dve tekmi.
Tudi mladi gasilci, ki so se na občinskem tekmovanju odlično odrezali, nadaljujejo s tekmovanji. V nedeljo, 16. junija, so se štiri ekipe ude-

ležile regijske orientacije na Vačah, v soboto, 22. junija, se je pet ekip
udeležilo turnirja v malem nogometu. Spet so bili odlični z eno srebrno
medaljo mladinci in z dvema bronastima pionirke in pionirji, ki so
osvojili skupno drugo mesto. Pionirji in pionirke se že pripravljajo na
regijsko gasilsko tekmovanje, ki bo jeseni. Devet mladih se bo sedaj
odpravilo z mentorico Damjano za teden dni na letovanje v Savudrijo,
mladinci pa bodo letos taborili v Avtocampu Menina v Savinjski dolini.
Na tekmovanju »Napad na rdečega petelina« v organizaciji PGD Veliko Mlačevo so sodelovali kot desetina, ekipa sodnikov iz PGD Komenda pa je sodila tekmovanje.
»Pri vseh naših vajah nam je v veliko pomoč urejenost okolice gasilskega doma, saj imamo razen članskih ekip vse vaje lahko okrog gasilskega doma,. Tako prihranimo kar precej časa.«
Mihaela Poglajen, A. Ž.
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Aplenca

NAPOVEDNIK
dogajanj julija

OD KOMENDE DO KOMENDE - Kolesarska sekcija DU Komenda vabi člane na kolesarjenje od Komende skozi Cerklje in
Preddvor do Komende. Odhod v četrtek, 11. julija, z balinišča ob
8.30.
BALINARSKI MARATON – Balinarska sekcija DU Komenda ga
organizira skupaj z DU Cerklje v sredo, 17. julija.
NA RAKITNO - Izletniška sekcija Društva upokojencev Komenda
organizira izlet na Rakitno in na piknik z družabnimi igrami na izletniški kmetiji Bahne v Čohovi. Izlet bo 18. julija, odhod iz Komende ob 7.00.
NA KOLO 25. JULIJA – Kolesarji DU Komenda se bodo podali na
zanimivo pot tudi v četrtek, 25. julija. Ob 7.50 se bodo iz Most
odpeljali proti Volčjemu Potoku in naprej v Radomlje, Mengeš,
Skaručno, Moste in v Komendo.
KASAŠKA DIRKA – Konjeniški klub Komenda vabi na zanimivo
kasaško prireditev v nedeljo, 30. junija, ob 14.30 na hipodromu v
Komendi.
IZLET V BENETKE – Prijave za izlet v Benetke, Beneško laguno
in na otoka Burano in Murano zbirajo: Marija Špehonja (tel.: 031
405 303) in vaški poverjeniki. Izlet bo 16. avgusta, odhod iz Komende pa ob 4.30.

Prosti termini v Športni dvorani Komenda
V Športni dvorani v Komendi so prosti še naslednji termini: PONEDELJEK od 21.30-23.00 (1/3), TOREK od 17.00-18.30 (1/3) in od
21.30-23.00 (1/3 in 1 igrišče), ČETRTEK od 18.30-20.00 (1/3),
PETEK od 17.00-18.30 in od 21.30-23.00 (1/3). Prijave: Branko
Maren- telefon 041 622 646.
– až
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ČEBELA IN OSAT
Junij 2013

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2013 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 – Gora 22 v cvetju bi lahko poimenovali
dom Frančiške in Milana
Starovasnik. Ko smo ju po
kar nekaj predlogih in nasvetih obiskali, smo se zares
takoj strinjali, da si še kako
zaslužita čebelo za njun
cvetlični vrt. Več kot tisoč
vrst rož, sta povedala, da je
na njunem vrtu, ki je v cvetju skozi celo leto. Pa več o
tem v eni prihodnjih Aplenc.
Tokrat pa Čebela Frančiški
in Milanu na Gori 22.

ČEBELA za Junij 2013
OSAT – Parkovna ureditev na
začetku Klanca je bila nekaj
časa celo zgled za podobne
ureditve še nekaterih delov v
občini. Potem pa kot da nekaterim ni bila po volji ali pa se je
nekdo spomnil, da moraš rožo
ukrasti, da lepo raste. Od takrat
se je okrnjen napis KLANEC
samo še razraščal in je danes
podoben le še neurejeni groblji
za začetku vasi. Je nekomu
uspelo, da mu podelimo Osat?! OSAT Junij 2013

ČEBELE so priznanje in vzor za delo in skrb na različnih področjih, OSATI pa ogledalo, ki nam ni za vzor.

Aplenca
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Odpoved pogodbe

PRAVNI NASVETI

o zaposlitvi v času poskusnega dela in odpravnina
Z novim delavcem
želimo
skleniti pogodbo o zaposlitvi
s 6-mesečnim
poskusnim delom. Ali mu
lahko, če poskusnega dela
ne bo uspešno
opravil, odpoIrena Hacin Kölner
vemo pogodbo
o zaposlitvi?
Bi mu morali plačati odpravnino?
Z uveljavitvijo Zakona o delovnih razmerjih
-1 (v nadaljevanju: ZDR-1, ki je začel veljati
12.4.2013) je sklepanje pogodb o zaposlitvi za
določen čas še bolj omejeno, zato se bo pri
sklepanju novih pogodb o zaposlitvi pogosto

POD DROBNOGLEDOM

tem, da se odpravnina določi upoštevaje 108.
člen ZDR-1. Ta določa, da delavcu pripada
odpravnina v višini 1/5 osnove (tj. povprečne
mesečne plače, ki jo je prejel ali bi jo moral
prejeti v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo)
za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 1 leto, a manj
kot 10 let. Ob dejstvu, da zaposlujete novega
delavca, to pomeni, da po izteku 6-mesečne
poskusne dobe delavec ne bo izpolnil pogoja
minimalnega dela pri delodajalcu, ki se
upošteva pri izračunu višine odpravnine (tj.
1 leto), mu zato odpravnine ne boste dolžni
izplačati. Tako se izkaže, da novost v 125.
členu ZDR-1 za sklepanje pogodb z novimi
delavci ne bo prišla v poštev.
Odvetnica Irena Hacin Kölner
tel.: 031 347 989, info@moj-odvetnik.si
www.moj-odvetnik.si

Srebrne plombe in naše zdravje

Poglejmo nekatere ugotovitve v zvezi z
amalgamskimi
plombami. Te
plombe so zmes
50
odstotkov
tekočega živega
srebra in 50 odstotkov finega
prahu, ki vsebuje cink, baker,
Blaž Filipič
kositer in srebro. Zmes se je za plombiranje začela uporabljati že pred več kot 150 leti, kot alternativa
dragim zlatim in srebrnim plombam. V stroki
je prvotno prevladovalo mnenje, da se vsebina
zalivke ne izloča iz plomb in da so zalivke zato
zdravju popolnoma neškodljive. Zobozdravniki, ki se s tem prepričanjem niso strinjali, so na

OLGIN KOTIČEK

uporabilo institut poskusnega dela. Zakon določa, da poskusno delo traja največ 6 mesecev
in se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela. V kolikor delodajalec v času
trajanja ali ob poteku poskusnega dela
ugotovi, da delavec poskusnega dela ni
uspešno opravil, lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi. V tem primeru je
odpovedni rok sedem dni. Namesto odpovednega roka (samo dela ali celotnega), se lahko
dogovorita o ustreznem denarnem povračilu
(125. člen v zvezi z 96. členom ZDR-1).
V zvezi z odpravnino v primeru odpovedi
pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela ZDR-1 uvaja navidezno novost. V 125. členu je določeno, da je
delavec tudi v teh primerih upravičen do odpravnine, določene za primer redne odpovedi
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. S

začetku lahko ostali celo brez svoje licence.
Danes se mnenje o škodljivosti amalgamskih
zalivk počasi spreminja. Na dan prihaja vedno
več podrobnosti o njihovem negativnem vplivu
na zdravje. Tako smo sedaj prepričani, da se
živo srebro iz amalgamskih plomb izloča, da
se ga nato večji del ne izloči iz telesa, ampak se
v njem nalaga. Posledično to lahko povzroča
številne bolezni, predvsem v živčnem sistemu.
Mednje sodijo trebušni krči, odpoved ledvic,
tresavica, mišična oslabelost in odrevenelost
rok in nog. Bolezenski simptomi pa so lahko
tudi veliko bolj subtilni. Živo srebro že v
manjših količinah zmanjšuje našo sposobnost
jasnega razmišljanja, povzroča pešanje spomina, bolečine v sklepih ali pogostejše prehlade.
Povečuje tudi tveganje za razvoj avtoimunih
bolezni. Tudi zaradi teh škodljivih vplivov so v
nekaterih državah (Norveška, Danska, Švedska) že prepovedali uporabo amalgamskih za-

livk, v nekaterih drugih pa omejujejo njegovo
rabo pri nosečnicah.
Številni si zaradi zdravstvenih težav ali iz
preventivnih razlogov odločijo za postopno
zamenjavo obstoječih amalgamskih zalivk s
kompozitnimi ali drugimi zdravju bolj prijaznimi. Strokovnjaki opozarjajo na previdnost
in večjo pozornost pri tem početju, saj je ravno
odstranjevanje amalgamskih zalivk kratkoročno zelo obremenjujoče za telo. Med odstranjevanjem zalivk se, tudi ob skrbno izvedenem
posegu, izloči nemalo živega srebra, ki ga nato
bodisi vdahnemo ali pogoltnemo s slino.
Ko se bomo naslednjič odpravili k zobozdravniku, velja premisliti, ali bomo na račun
prihranka nekaj deset evrov, v svoje telo dolgoročno vnesli nezenemarljive količine živega
srebra.
Blaž Filipič, uni. dipl. biotehnolog
tel: 031 361 305, info@prem.si, www.prem.si

Krompir

Krompir je zelenjava, ki je zagotovo največkrat
na našem krožniku. Nekaj ga pridelamo tudi sami
na naših vrtovih,
vsaj tistega prvega, zgodnjega, v
trgovini najdražjega, za nas pa
najboljšega
in
Olga Hace
najslajšega. Seveda je najboljši domač, sveže izkopan, dobro
opran in z olupkom pečen. Kot prilogo h
krompirju si pripravimo skledo zelene solate z
bučnim oljem, potreseno s semeni, sirom ali
rezinami popečenega pršuta. To je polno vredni
obrok za kosilo ali zgodnjo večerjo.

Krompir je gomoljna zelenjava, ki spada v
skupino razhudnikov. K tej skupini spadajo še
jajčevci, paradižnik, paprika, feferoni in tobak.
Vsi razhudniki vsebujejo solanin, ki v večjih
količinah deluje na naše telo kot strup ali droga.
Droga pa je snov, ki povzroča zaspanost, opazne spremembe v zavesti in zasvojenost. Solanin delno uničimo s toplotno obdelavo. Vseh
razhudnikov ne jedo vegani. Krompirja v večjih
količinah naj se izogibajo ljudje z visokim
krvnim sladkorjem, srčni bolniki, žilni bolniki
in ljudje po možganski kapi. Nikoli ne jemo
zelenega krompirja in tistega, ki ima močne
mlade poganjke. Krompir je koncentriran
škrob, bomba sladkorja za krvni sistem, vsebuje vitamine C in B, kalij, fosfor in folno kislino.
Je nadomestek za kruh, polento, saj krompir
vsebuje večinoma le ogljikove hidrate.
Krompir jemo v vseh oblikah: kuhanega v

oblicah, praženega, pečenega, ocvrtega ali kot
pire. Iz krompirja je lahko glavna jed ali pa
priloga. Tokrat si ga privoščimo kot glavno jed
po kraljevsko.
Potrebujemo za štiri osebe: 1kg tanko olupljenega in tanko narezane rezine krompirja, 1kisla
smetana, 3dcl mleka, 20dkg sira (ribani ali v rezinah), ščep soli, popra in žlico olivnega olja.
Priprava: mleko, kislo smetano in olivno
olje zavremo, dodamo krompir in pustimo, da
se zgosti; to je približno pet minut. Odstavimo
z ognja, dodamo ščep soli in popra, za boljši
okus lahko tudi rožmarin in vse skupaj pretresemo v pekač. Bogato potresemo s sirom in
gratiniramo v pečici, da se zlatorjavo zapeče!
Krompir lahko obogatimo s koščki slanine, ki
jih dodamo pod sir pred gratiniranjem. Poleg
krompirja pripravimo skledo zelene solate!
NAJ VAM TEKNE!
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Slovo od skavtskega leta
Pa se je poslovilo. Skavtsko leto namreč. Komendski skavti smo mu pomahali v soboto, 8.
Maja, na igrišču v Topolah.
Skeči smešnih pripetljajev skozi leto, nizozemske igrice in veliko košarke, odbojke ter
nogometa. In kjer je sonce, je tudi dež, zato

smo stisnjeni kot sardelice, sredi najhujšega
neurja pomalicali čevapčiče in glaaaaasno
klepetali. In potem je spet posijalo sonce. Čudovito.
Hvala Bogu za prekrasno skavtsko leto in za
vse skavte, ki so ga naredili posebnega. Sedaj se
že veselimo poletnih taborov in norih stvari, ki
obvezno spadajo zraven. Radovednost seveda
lahko potešite na http://komenda1.skavt.net/, mi
pa vam želimo toplo in nasmejano poletje, ki ga
dobro izkoristite. Bodite pripravljeni!
Steg Ognjeviti delfin

Tržnica spet septembra
Po nakupih pa kar k ponudnikom na dom
Že v majski številki Aplence smo poročali,
da čez poletje Tržnice turističnega društva
Komenda na Koželjevi domačiji na Gori ne
bo. Spet bo odprta od septembra naprej prvo
in tretjo soboto v mesecu. Če ste se na nakupe
poljščin in drugih pridelkov pri posameznih
kmetijah oziroma ponudnikih na tržnici nekako navezali, so vam le-ti med poletjem še
vedno na voljo. Obiščite jih in se oskrbite

lahko na njihovih domovih. Radi vam bodo
ustregli.
In kje jih najdete? Miro Rogelj z Ekološe
kmetije je dosegljiv na 041 720 444, Kmetija
Pogačar Pr' Zimant na Gori 13, Kmetija Zadrgal 041 910 642, Tina 041 296 907, Nada
041 205 929, Kmetija Jamšek 041 895 642,
Kmetija Pibernik Suhadole 54.
A. Ž.

Jubilejni veleslalom Milana Šinkovca

V nedeljo, 16. junija, je Smučarski klub Komenda na Ledinah organiziral 10. jubilejni
poletni veleslalom za memorial Milana Šinkovca, prvega predsednika Planinskega društva
Komenda. Tradicionalna tekmovanja so bila
doslej po različnih krajih, največkrat pa na
Ledinah. Letos so organizatorji imeli toliko
snega, da ga na Ledinah ne pomnijo več kot
pol stoletja. Na progi se je več kot 45 tekmovalcev na start povzpelo kar dvakrat. Najmlajši
tekmovalec je bil star 9 let, najstarejši 76 let,
vsi pa so bili razdeljeni na 12 kategorij. Več v
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Prvi Seba memorial

V Športni dvorani Komenda je bil v soboto,
22. junija, prvi Seba memorial v spomin na
Sebastjana Pečjaka iz Spodnjega Kašlja,
prijatelja Roka Hrovata, v njegov spomin pa
bo letos novembra že 7. tekmovanje v pikadu. Na sobotnem tekmovanju v Komendi v
pikadu je sodelovalo 42 tekmovalcev in 14
tekmovalk. Pri moških so bili najboljši Mitja
Habijan, Branko Kostrevc in Jože Vavtar,
pri ženskah pa Mojca Mužič, Nika Progar in
Jasna Bezjak.

prihodnji številki Aplence.
– A. Ž. – Primož Kočar

Javno opravičilo Mirku Kernu
V imenu nepolnoletne hčerke se iskreno opravičujem prizadetemu gospodu Mirku Kernu
mlajšemu, Sveščevemu, Sadarjeva ulica 5, Komenda. Hčerka je Mirka Kerna nenamerno
prepoznala kot potencialnega osumljenca, ki naj bi ga videla v naši hiši dne 1. maja 2013.
Hčerka se je gospodu Mirku Kernu osebno že opravičila, dne 6. junija 2013 na njegovem
domu. Zahvaljujem se mu za strpen pogovor in lepe napotke ob koncu pogovora.
dr. Marta Ciraj, Gmajnica 93, 1218 Komenda
Komenda, dne 8.6.2013

Aplenca

S ŠOLSKIH KLOPI

NARAVOSLOVNI TABOR
V OSILNICI OB KOLPI
Drugi razredi smo se letos odpravili na naravoslovno raziskovanje v Osilnico ob Kolpi. Tam
smo bili od 8. do 10. maja. Sprejeli so nas prijazni vodiči, s katerimi smo odkrivali različna
življenjska okolja, se odpravili na pohod in s
spretnimi rokami ustvarili kip Petra Klepca.
Najbolj nam je ostal v spominu večer ob tabornem ognju in sprehod z baklami v temi. Sami
smo se prhali in poskrbeli, da smo se v sobah
imeli lepo. Domov smo se vrnili vsi nasmejani,
čeprav utrujeni po dolgi in naporni poti.
Učenci 2. razredov

V MUZEJU
V sredo, 22. 5. 2013, smo učenci drugih razredov z učiteljicami obiskali Tehniški muzej
Slovenije v Bistri. V muzeju razstavljajo številne zbirke. Ogledali smo si zbirke kmetijstva,
prometa, tekstila in še mnoge druge. Zame so
bile najbolj zanimive nagačene živali in orožje,
ki so ga uporabljali pri lovu na živali. V eni
izmed učilnic smo se pogovarjali o ravnotežju
in izdelali kačje pastirje. Bili so tako uravnoteženi, da so stali na konici prsta. Ogledali smo
si tudi bližnji park, kjer smo imeli malico.
Vita Malus, 2. b

V ŽIVALSKEM VRTU
Ko smo vstopili v živalski vrt, smo z vodičko
najprej naredili velik krog. Prinesla je dve živali: kunca in ptičjega pajka. Ali veste, zakaj
se ptičji pajek imenuje ptičji? Zato, ker s svojim strupom lahko ubije tudi majhnega ptička.
Kmalu smo se namenili na sprehod po vrtu in
obiskali slonico Gango. Izvedeli smo, da ima
trobec in da na dan spije tudi do 100 litrov vode. Ko smo se že odpravljali proti avtobusu,
nas je čakalo še zadnje presenečenje: hranjenje
morskega leva.
Noemi Žvegla, 2. a

ŠOLSKI VRT
V četrtek, 9. 5. 2013, smo imeli naravoslovni
dan. Delali smo na šolskem vrtu. Vsi učenci
tretjih razredov smo prinesli sadike zelišč, dišavnic in zelenjave, sadja ter semena. Potem
smo se zbrali na klopeh. Predstavili smo vse,
kar smo prinesli. Na klopi smo dali sadike ze-

lenjave in sadja, zraven
klopi semena, pred klopi
pa sadike zelišč in dišavnic. Potem smo jih
odnesli na vrt in počakali, da so učitelji in
učiteljice po vrtu nasuli
lesene sekance. Nato
smo vse posadili in posejali. Imeli smo 7 gredic. Na sredino smo posadili drobnjak. Okoli
smo posejali semena in
solato, maline, lubenice,
jagode, meto, čemaž,
origano, kari in tako naprej. Potem smo vse
zalili in začeli barvati kamenje za okrasitev
vrta. Medtem smo nekateri delali tablice za vrt,
da bomo vedeli, kje je kaj posejano. Ko smo
zapičili tablice in so se kamni posušili, smo z
njimi okrasili vrt. Na koncu smo zapičili še tablico: NE HODI PO VRTU! in naravoslovni
dan se je zaključil.
Danaja Kepic, 3. b

TEHNIČNOZGODOVINSKI DAN
S PRIOKUSOM
SLOVENŠČINE
V četrtek, 9. 5. 2013, smo se sedmošolci odpravili na ekskurzijo po Gorenjskem. Ogledat
smo si šli rojstno hišo Frana Saleškega Finžgarja in Kropo, kjer so nam razkazali Kovaški
muzej in vigenjc Vice.
V Doslovčah, Finžgarjevi rojstni vasi, smo
se usedli na klopi in poslušali gospo, ki nam je
natančno pripovedovala o Finžgarjevem življenju in delu. V hišo nas je pospremil posnetek Finžgarjevega govora. Slišali smo, da je
bila za tiste čase kar velika, a nam se je zdela
zelo majhna.
Po polurnem petju v avtobusu smo prispeli v
Kropo. Čez celo vas so tekli mali potočki z
brzicami in slapovi. Ko sem učiteljico povprašala, zakaj jih je toliko, mi je razložila, da je
voda predstavljala naravni vir energije za kovače.
Naša skupina si je prva ogledala vigenjc
(kovačnico) Vice. Notri je bilo temno, spremljal nas je vonj po ožganem, saj so bila v
njem kar tri kurišča, na vsakem pa je lahko
delalo šest kovačev (pa ne le moških, tudi
ženske in otroci so kovali žeblje). Gospod nam
je najprej povedal, kako se naredi žeblje in v
kakšnih razmerah so jih včasih izdelovali, nato
pa nam je izdelavo tudi pokazal. Vsi smo lahko
poskusili izdelati svoj žebelj, a nikomur ni
uspelo.
V Kovaškem muzeju smo si najprej ogledali
maketo Krope. Na njej so bili tudi vsi potočki,
ki so me ob prihodu tako prevzeli. Ogledali
smo si še kovaške izdelke – od žebljev, svečnikov do ograj in lestencev – in maketo 'norca',
ki je ponazorila postopek pridobivanja železa
iz železove rude. Etnološka zbirka nam je pri-
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bližala življenje kovačev in njihovih družin.
Nisem si mogla predstavljati takega življenja
in vesela sem, da živim tu in zdaj. Najbolj všeč
pa mi je bil 'omarni orkester', na katerem si
pritisnil gumb in iz omare je zadonel mogočen
zvok.
Po dolgem in zanimivem dnevu smo se
utrujeni odpravili domov v Komendo.
Ana Štebe, 7. c

ŠOLSKA VESELICA
Vse se je začelo lepega popoldneva … Em …
Ne! Začelo se je groznega jutra ob 7.00 zjutraj,
v soboto! Komu se pa ljubi v soboto iti v šolo.
A kaj moremo, če je treba, je pač treba.
Ko sem se končno privlekel do šole, je bila
ura 8.30. Prešteli smo se, prodali nekaj malenkosti na bolšjem sejmu in se z borbenim duhom
odpravili na igrišče za igro med dvema ognjema. Zgubili smo kot za stavo, a nihče ne more
reči, da se nismo borili. Kot levi smo se bojevali in vztrajali, vendar so nas nasprotniki poteptali z vso lahkoto kakor sloni.
Po tekmi sem se vrgel v prodajo in (še kar)
uspešno prodajal (pravzaprav nepotrebne) izdelke. V večini primerov sem hvalil izdelek, za
katerega nisem vedel, čemu je namenjen. Uspešno sem prodal: pečico, uro, čevlje, neke čudne
paličice (le kako in za kaj se uporabljajo), modelček za nekaj (pravzaprav ne vem, za kaj) …
Na veselici so se predstavili tudi naši šolski
talenti v Pokaži, kaj znaš, a o tem bo poročal
kdo drug …
Martin Rode, 7. b
Sobotno jutro in šolska veselica. Iz omare sem
vzela mažoretno uniformo in jo oblekla. Ura je
tekla hitro kot zajec, zato mi je začelo zmanjkovati časa. Zaradi težav s kito sem se zadnji
hip odpravila na mažoretni trening. Na njem
smo vse ponovili in čas je bil za naš nastop.
Hitro sem se preoblekla ter se pripravila za
igro med dvema ognjema. Po tekmi smo malicali, nato pa sva se z Evo odpravili na delavnice. Privoščili sva si poslikavo nohtov, zatem pa
je napočil čas, ko je bila moja skupina zadolžena za prodajo golaža. Prodali smo ga toliko, da
so bile velike posode kar trikrat prazne. Ob
11.35 sem končala s prodajanjem golaža, zato
sem ga kupila. S prijateljicami sem odšla še po
drugih delavnicah, vmes pa smo še poslušale
talente, ki so nastopali v 'Pokaži, kaj znaš'.
Šolska veselica se je končala ob 13.30 in nasmejanih src smo se odpravili domov.
Patricija Lunar, 6. c
Veselica je bila odlična. Še bi jo imel, celo
dvakrat v letu. Čeprav se je moj sošolec Nejc
dolgočasil, sem jaz užival. Všeč mi ni bilo le
to, da se je prehitro končala, da je golaža že
več kot uro pred koncem veselice zmanjkalo in
da so palačinke prodajali le na eni stojnici, tako
da si nanje moral zelo dolgo čakati. Veselica je
bila krasna in želim si, da bi jo organizirali
vsako leto do mojega devetega razreda.
Gal Menaše, 6. c
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ŠK Komenda prvaki v ligi kadetinj in kadetov
mendi 19. maja 2013. Zmagal je Marjan Črepan (ŠD Podpeč). Naši člani so osvojili: 3.
mesto Bojan Hribar, 4. mesto Blaž Debevec, 6.
mesto Jan Šubelj, itd.
5. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV
NAJMLAJŠIH v Ljubljani 28. maja 2013.
Osvojili smo: 3. mesto Jan Šubelj, 5. mesto Jan
Marn, 9. mesto Katarina Mazzini, 10. mesto
Matej Mlakar, itd.

Kadetska liga 2013-ŠK Komenda popotnikZmagovalci pri kadetih
KADETSKA LIGA na Rogli od 10. do 12.
maja 2013. Ekipa ŠK Komenda Popotnik (v
postavi: Sebastijan Markoja, Laura Unuk, Julian
Novakovič) je osvojila 1. mesto. Ekipa ŠK Komenda Pogi (v postavi: Maj Markošek, Jan
Unuk, Gregor Žunič) je osvojila 13. mesto. Ekipa ŠK Komenda Suma (v postavi: Jan Šubelj,
Mark Šketa, Jan Marn) je osvojila 14. mesto.
LIGA KADETINJ na Rogli od 10. do 12.
maja 2013. Ekipa ŠK Komenda Popotnik (v
postavi: Teja Vidic, Manca Kralj) je osvojila 1.
mesto.
TURNIR MLADIH v Komendi 18. maja
2013. Zmagal je Aleksander Piciga (ŠK Litija).
Naši so osvojili 3. mesto Klara Vidmar, 4. mesto Ana Pibernik.
ŠAHOVSKI TURNIR V POČASTITEV
PRAZNIKA OBČINE KOMENDA v Ko-

Ciklus turnirjev mladih 2013-2013-Zmagovalci
9. TURNIR CIKLUSA TURNIRJEV
MLADIH v Komendi 31. maja 2013. Naši
člani so osvojili: 1. mesto Laura Unuk, 9.
mesto Maj Markošek, 12. mesto Jan Šubelj,
15. mesto Jan Unuk, 18. mesto Mark Šketa, 22.
mesto Jan Marn, 30. mesto Matej Mlakar, 31.
mesto Klara Vidmar, 32. mesto Filip Trplan,
35. mesto Katarina Mazzini, itd.
CIKLUS TURNIRJEV MLADIH. V šolskem letu je bilo 9 turnirjev na devetih osnovnih
šolah ljubljanske regije. V skupnem seštevku je
zmagala Laura Unuk (ŠK Komenda, OŠ Nove
Jarše), sledita Nejc Amon (ŠD Šentjur, I. OŠ
Celje) in Janez Petauer (Celjski ŠK, OŠ Šmarje
pri Jelšah). V seštevku šol je zmagala osnovna
šola Nove Jarše, sledita OŠ Šmarje pri Jelšah in

Kadetska liga 2013-Zmagovalki v ligi kadetinj

Spet med najboljšimi
na Gorenjskem
Šahisti, člani šahovske sekcije DU Komenda, so se 29. maja udeležili ekipnega prvenstva in prvenstva posameznikov v šahu
Gorenjske regije, ki je bilo v Domžalah.
Štiričlanske ekipa je imela za cilj dobro
igro in prijateljsko druženje. Oboje jim je
izvrstno uspelo.
Prvenstva se je udeležilo 9 ekip s skupno
40 igralci. Med posamezniki je bil najbolj
zbran in igralsko razpoložen naš član Marjan Karner, ki je zasedel 1. mesto. Ekipi DU
Komenda, v kateri so igrali Marjan Karner,
Tone Trebušak, Alojz Mezek in Peter Plevel
pa je za prvo mesto manjkalo samo pol
točke; zasedli so odlično 2. mesto. Iskrene
čestitke!
Tone Ogorevc
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Kadetska liga 2013-Udeleženci

Turisti in ribiči
Turistično društvo in Ribiška družina Kamnik
sta v soboto, 8. junija, pripravila že 5. tradicionalni ribiški piknik. Najprej malo sonca in začetnih 50 obiskovalcev, pozneje tudi okoli 100
ljudi, a se je vsul dež in toča. Obupalo je približno 50 udeležencev in »pobegnilo«, ostali pa
so vztrajali. Za simbolično vstopnino je bila

OŠ Miroslava Vilharja. OŠ Komenda-Moste
je zasedla 19. mesto med 45 šolami. Med klubi
je premočno zmagal ŠK Komenda, sledita ŠK
Postojna in ŠS Tomo Zupan Vzajemna Kranj.
V posamezni starostni konkurenci so naši člani
dosegli vidne uspehe in sicer: deklice do 9 let
– 2. mesto Ana Pibernik, dečki do 9 let smo
osvojili prva tri mesta in sicer: Jan Marn, Filip
Trplan, Jan Šubelj. Deklice do 10 let – 65.
mesto Katarina Mazzini, dečki do 10 let – 5.
mesto Gal Založnik, deklice do 11 let - 3. mesto
Klara Vidmar, dečki do 11 let – 4. mesto Jan
Unuk, dečki do 12 let – 1. mesto Maj Markošek, 5. mesto Staš Ahtik, dečki do 13 let – 1.
mesto Gregor Žunič, 2. mesto Mark Šketa, dekleta do 14 let – 1. mesto Laura Unuk, dečki
do 14 let – 3. mesto Črt Božič.
LIGA MLADIH SLOVENIJE – 7. TURNIR v Ljubljani 10. maja 2013. Osvojili smo:
2. mesto Staš Ahtik, 11. mesto Katarina Mazzini, 12. mesto Matej Mlakar.
CIKEL DOMŽALE POSPEŠENI TURNIR MAJ v Domžalah 11. maja 2013. Osvojili smo: 1. mesto Bojan Hribar, 4. mesto Igor
Kragelj, 6. mesto Boris Skok.
ŠAHOVSKI TURNIR V POČASTITEV
PRAZNIKA OBČINE TRZIN v Trzinu 12.
maja 2013. Osvojili smo: 2. mesto Blaž Debevec, 6. mesto Bojan Hribar, 9. mesto Boris
Skok, 32. mesto Anže Novak.
KVALIFIKACIJSKI TURNRI CAISSA
ZA DVOBOJ SLO-ITA v Ljubljani 18. maja
2013. Osvojili smo: 1. mesto Laura Unuk, 2.
mesto Julian Novakovič, 3. mesto Maj Markošek, 13. mesto Jan Šubelj, 16. mesto Jan Unuk,
18. mesto Filip Trplan, 24. mesto Jan Marn,
32. mesto Katarina Mazzini.
CIKLUS SLOVENSKIH ŽELEZNIC v
Ljubljani 1. junija 2013. Osvojili smo: 11. mesto Caterina Leonardi, 14. mesto Boris Skok,
15. mesto Julian Novakovič, 17. mesto Blaž
Debevec, 39. mesto Maj Markošek, 56. mesto
Novica Novakovič, 78. mesto Anže Novak.
CIKEL DOMŽALE POSPEŠENI TURNIR JUNIJ v Domžalah, 8. junija 2013.
Osvojili smo: 1. mesto Bojan Hribar, 2. mesto
Igor Kragelj, 8. mesto Marjan Ajtnik.
F. Poglajen
jedača in pijača, dobre volje pa tudi ni manjkalo. Pripravili so več družabnih iger: balinanje,
vožnjo s čolnom, ruleto, dva pogumna sta pripravila plavalno tekmovanje.
Zabave ni manjkalo. Rezultati posameznih
tekmovanj so bili del zabave. Pri ruleti je
zmagal Vid Koritnik, drugi je bil Srečko Žiber,
tretji pa Janez Bernik. V vožnji s čolnom (v
parih) so bili najboljši- moški Branko Švraka
in Marjan Posavec, pri ženskih pa Maja Bogataj in Olga Bizjak, pri mešanih pa Saša in
Marjan Dobrotinšek. Pri balinanju – moški
(pari) Srečko Žibert in Roman Bavdek, ženske
pa Marinka Blejc in Milica Globočnik.
Tone Ogorevc
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SPEEDWAY - KVALIFIKACIJE
ZA SVETOVNO PRVENSTVO

Madžarski Debrecen je gostil zadnjo od treh
dirk prvega kroga letošnjega ciklusa kvalifikacij svetovnega prvenstva posameznikov v
spidveju. Z izvrstnim dirkanjem, zbranimi
desetimi točkami in končnim sedmim mestom med desetimi kvalifikanti, je več kot
presenetil 25-letni Komendčan Matic Voldrih, ki je že od začetka svoje kariere član
AMTK Ljubljana. Dirko je po dodatni vožnji
za zmago dobil Latvijec Andrzej Lebiediew
pred Poljakom Piotrom Pawlicki ter Dancem
Michaelom Jepsnom Jepsnom.

Matic Voldrih uspešen
Po zmagi Mateja Žagarja na prvi od teh dirk,
je sprva kazalo, da bo naš najboljši voznik tudi
edini, ki ga bomo gledali v preostanku kvalifikacij, ki bodo na koncu dale tri voznike Speedway Grand Prix serije za sezono 2014. Aleksander Čonda, član ST Lendava je namreč
svojo priložnost kot drugi najboljši Slovenec
prav tako poizkušal vnovčiti v Abensbergu, a
šest točk in končno dvanajsto mesto sta bila
daleč od želenega uspeha.
Po odpovedi enega od francoskih voznikov pa je Slovenija dobila dodatno prosto
mesto, ki ga je več kot izkoristil prav Voldrih. »Zaradi logističnih težav sem moral
celo izpustiti petkov trening, zato sem tega
uspeha še toliko bolj vesel, sploh pa sem
ponosen, da mi je uspelo na dirki premagati
voznike, ki nastopajo v najmočnejši poljski
ligi ter celo nekdanjega voznika SGP serije,
Danca Hansa Andersena,« je po dirki povedal Voldrih in še dodal: »Ko me je Madžar

Zdrava tekmovalnost
med vasmi
jim praznične dobrote še posebej teknile.

Balinarska sekcija DU bi se izneverila svoji
tradicionalni delavnosti in organizacijski sposobnosti, če ne bi prirejala raznih tekmovanj
ob vsaki priliki, ko si zaželi prijateljskega
druženja in tekmovalnosti.
Med drugim so 19. aprila pripravili velikonočni društveni turnir dvojic. Pa naj se vidi in
sliši, kdo so bili najboljši: 1. mesto je pripadlo
dvojici Hrovat Pavla-Dragi Romšak, na drugo
mesto se je uvrstil par Sodnik Fani – Stane
Pirc, tretja pa sta bila Hafner Ivan – Dodik
Niko. Tekmovalo je 10 ekip. Počastili so enega
velikih cerkvenih praznikov – prav gotovo so

Kako praznujejo balinarji
Enkrat letno se zberejo na čisto posebnem
prazniku. Ob balinanju pripravijo čisto zaresen piknik za vse članice in člane, ki v tekočem letu dopolnijo okroglo obletnico svoje
življenjske poti. Letos, 11. junija, so nazdravljali Antonu Zarniku in Stanetu Pircu, ki
sta dopolnila 60 let in Pavli Hrovat, Milanu
Peterlinu, Angelci Hočevar in Avgustu Sodniku, ki že 70 let delijo dobroto in nesebičnost ter prijateljstvo vsem okoli sebe.
Alfonz Hrovat- Fonza je za slavljence pripravil
nekaj prigodnih stihov in vesele drobne pesmice,
vsi jubilanti pa so dobili tudi poseben pokal.Čestitke vsem slavljencem in prirediteljem!
Tone Ogorevc

Zaradi slabega vremena se je tekmovanje
vaških ekip v počastitev občinskega praznika
potegnilo skozi ves mesec maj in delno v junij,
zato je bil zaključek s podelitvijo pokalov
zmagovalcem šele 17. junija. Žal se razpisanega tekmovanja nikoli ne udeležijo vse vasi iz
občine, so pa zato tekmovalci, ki se podajo v
boj za najboljša mesta, toliko bolj »ostri«.
Na letošnjem tekmovanju se je najbolj odrezala ekipa Komenda I v sestavi: Pavla Hrovat, Jože
Dodik in Marko Brulc, drugouvrščena je bila
ekipa Gmajnice, za katero so igrali: Avgust So-

DRŽAVNO PRVENSTVO
SLOVENIJE V PLAVANJU

Norbert Magosi podrl v četrtem nastopu in
sem dejansko razbil svoj najboljši motor,
sem mislil, da je že vsega konec, a kljub
vsemu sem do konca dirke tudi z rezervnim
motociklom iztržil še tri točke, kar je bilo na
koncu več kot dovolj za napredovanje.«
Matica, ki je na dirki enkrat zmagal ter trikrat
osvojil drugo in enkrat tretje mesto, tako skupaj
z Žagarjem čaka žreb, ki bo ta teden odločil ali
se bosta za preboj v t.i. GP challenge dirko, že
to soboto pomerila v italijanskem Lonigu oz.
danskem Esbjergu. Spomnimo, da je Žagar lani
prav preko drugega mesta na GP Challengu
ponovno privozil v Speedway GP serijo.
Rezultati: 1. Andrzej Lebiediew (Lat) 14+3,
2. Piotr Pawlicki (Pol) 14+2, 3. Michael Jepsen
Jensen (Dan) 12+3, 4. Hans Andersen (Dan)
12+2, 5. Krzysztof Buczkowski (Pol), 6. Wiktor
Golubowskiy (Rus), 7. Matic Voldrih (Slo) vsi
10, 8. Daniel Nermark (Šve) 7, 9. Roland Benko, 10. Norbert Magosi (oba Mad) oba 6,…

dnik, Fani Sodnik, Mari Sodnik in Darko Domadenik. Tretje mesto pa je pripadlo ekipi Komenda
II, za katero so metali krogle Miro Misja, Dani
Misja in Andreja Rojko. Pokale je podelil predsednik DU Janez Čebulj.
Tone Ogorevc

Teja Koželj prvakinja

Od četrtka, 6. junija, do nedelje, 9. junija, je
bilo v Radovljici absolutno državno prvenstvo
Slovenije v plavanju in hkratii tudi odprto plavalno prvenstvo Mobitel 2013.
Teja Koželj z Gore je znova dosegla zelo
lepe uspehe. Domov se je vrnila s kar sedmimi
osvojenimi medaljami. V disciplini 50 metrov
prsno je osvojila naslov državne prvakinje v

absolutni kategoriji. Uspeh je dopolnila še z
drugim mestom v disciplini 100 m prsno in
tretjim mestom na 200 m prsno. K temu je dodala še komplet osvojenih medalj za rezultate
na odprtem prvenstvu Mobitel 2013.
Uspešno je nastopila tudi v štafeti 4 x 100 m
mešano, kjer so skupaj s klubskimi kolegicami
iz PK Kranj osvojile drugo mesto in le za las
zgrešile naslov državnih prvakinj.
V nedeljo zvečer so jo na njeno veliko presenečenje ob prihodu domov pred vasjo s transparentom pričakali njeni sovaščani-Gorjani in
ji izrekli čestitke za dosežene uspehe.
S. K.

Zahvala Gorjanom

Sprejem

Svojim sovaščanom Gorjanom se iskreno
zahvaljujem za zares lepo presenečenje, ki
ste mi ga pripravili ob vrnitvi z združenega
absolutnega državnega in mednarodnega
prvenstva v plavanju v Radovljici. Hvala
vam za vaš trud in za vse čestitke ter spodbudne besede, ki ste mi jih izrekli.
Teja Koželj
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Vsega po malem
Začel bom tam, kjer se začne tudi poročilo PP Kamnik o dogodkih v
mesecu maju, in sicer: Pri vlomih, ki so često povezani z našo odsotnostjo in včasih celo z našo premajhno skrbjo za varovanje doma in lastnine.
Bliža se čas dopustov, zato bom naštel nekaj priporočil Policije za
varnost našega doma in premoženja. Cilindrične ključavnice starejšega
izvora brez zaščite zunanjega dela so lahek plen vlomilcev. Stroški zamenjave take ključavnice niso niti primerljivi s škodo, ki vam jo lahko
povzroči nepoklican obiskovalec. Vgradnja protivlomnih vrat, kakovostne alarmne naprave, po možnosti povezane s podjetjem za zasebno
varovanje, zaščita oken s protivlomno varovalno folijo v pritličju, je
priporočljiva, prav tako zaščita okenskih kril z mehansko zaščito. Učinkovito strašilo za nepridiprave je tudi vgradnja časovnih stikal, ki ob
programiranih časih vklopi in izklopi razsvetljavo.
Pa najboljša zaščita: dogovor z najbližjim sosedom, da vam prazni
pisemski nabiralnik, občasno pogleda okoli hiše, dviga in spušča rolete,
lahko tudi svoj avto parkira pred našo hišo. Izključite telefon in ne puščajte sporočil vsem »obiskovalcem« na telefonskem odzivniku. Ne
puščajte doma denarja in dragocenosti, na sedežih v avtu ne puščajte
vrednih predmetov na vidnem mestu. Če že pride do vloma, ne pospravljajte ničesar, ne dotikajte se mest vloma ali vhodov. S tem olajšate
delo kriminalistov.
Toliko o tej zares resni temi. In kaj pravi poročilo PP Kamnik o dogodkih, ki so v njihovi pristojnosti?
V maju je bilo 3 krat vlomljeno, in sicer 1.5. v stanovanjsko hišo na
Gmajnici, 16.5. v novo-gradnjo, prav tako na Gmajnici, in 31.5. v
gradbeni zabojnik v Poslovni coni Žeje. Povzročena škoda verjetno ni
zanemarljiva.

Glasilo občine Komenda 6/2013

Tudi dolgoprstneži so si dali nekaj dela. Na Križu je 9.5. »noge dobila« bakrena pločevina, v Žejah pa so 29.5. zamenjale lastnika registrske
tablice. Tatvine goriva (kot običajno) pa še tisto na nesramen način.
Prav tako je obsojanja vredno vandalsko dejanje, ko je (še) neznani nepridiprav poškodoval osebno vozilo v Mostah.
S kršitvami javnega reda in miru res nimamo miru. Bilo je v nedeljo,
12.5., ko je ob čudni uri (2.25) postala glasba v gostinskem lokalu preglasna. Kaj pa obratovalni čas? Preglasni so postali gostje v gostinskem
lokalu 25.5. ob 22.35.
V zasebnih prostorih v Mostah pa so morali 30.5. posredovati policisti
pri sporu med zakoncema!
Zgodila se je tudi prometna nesreča. 15.5. ob 8.45 je na cesti MosteDuplica zaradi prekratke varnostne razdalje prišlo do naleta. Uboga
pločevina! Poročila o poškodbah udeležencev ni.
Počitnice so pred nami. Več bo otrok na cesti in ob njej. Posvetimo
jim potrebno pozornost.
Motoristi so hitri (včasih prehitri), včasih objestni in neumno tekmovalni. Tako motoristi kot vozniki avtomobilov smo odgovorni za varnost
na cestah, zato naj bi bili tudi vozniki osebnih avtomobilov pozorni na
»kamikaze« na motorjih. Gre za vzajemno odgovornost in etično vedenje vseh v prometu!
Tone Ogorevc

Odšli so…
Ivana Cerar, rojena 7. 9. 1925, Gora pri Komendi 8, stara 87 let
Pavla Podlipnik, rojena 28. 6. 1922, Suhadole 46, stara 90 let
Alojzij Perne, rojen 25. 9. 1930, Križ 14, star 82 let
Marija Bremšak, rojena 10. 9. 1933, Mlaka 18, stara 79 let
Dovoli očem, da zasijejo ob spoznanju:
Nisem samo domišljija –
del večnosti sem.
(Neža Maurer, Večnost in človek)

Ni te med nami,
a vendar vedno si z nami.

V SPOMIN
ZAHVALA
V 88. letu je odšla k Bogu naša
draga

Devet let je minilo 27. junija, ko se je v
59. letu po hudi bolezni poslovila naša
draga žena in mama

IVANA CERAR
MAJDA LAH

z Gore

s Klanca

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sodelavcem, prijateljem in
sosedom za izkazano sočutje ob izgubi naše mame, stare mame in
prababice. Hvala tudi gospodu župniku Zdravku Žagarju za duhovno
oskrbo v zadnjih letih in za lep pogrebni obred. Prav tako smo hvaležni pogrebni službi Jerič in pevcem.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste v njenih zadnjih dneh pomagali.
Vsi njeni Gora, Stolnik, maj 2013

Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate in ji prinašate cvetje in
sveče na njen prerani grob.
Še enkrat iskrena hvala.
Vsi njeni
Klanec, junij 2013

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), Bojan Škof (SDS) in Vesna Živadinov Štebe
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Srečanje
kolesarjev upokojencev Glasilo
Gorenjske
seboj imeli aktivnega kolesarja in pevovodjo.
V spominu pa bo ostal najbrž najstarejši udeleženec – 82-letni Adolf Križman
iz Žirov. Živahen in razigran z neverjetno
energijo. Kljub letom še vedno aktiven
kolesar. Letos je prekolesaril že več kot
3300 km. Je stalni udeleženec Maratona
Franja. Pa tudi teče na dolge proge. Letos
se je udeležil Maratona Treh src v Radencih, Ljubljanskega maratona. Pravi, da ne
išče zmag, pač pa želi ohranjati svojo
Komisija za šport in rekreacijo pri Pokrajinskem združenju društev
upokojencev (PZDU) Gorenjske je letos poverila izvedbo srečanja upokojencev kolesarjev DU Komenda. Organizacijsko in tehnično izvedbo
je nadvse uspešno vodil njen vodja sekcije Filip Železnik, ki mu gre
zahvala za njegov trud in tradicionalno dobro izvedbo vsega dogajanja
na tem srečanju, ki je bilo 6. junija pri Planinskem domu v Komendi.
Že pol ure pred pričetkom so se začeli zbirati prvi udeleženci. Niso
prihajali posamezno. Skupinski prihodi so dali slutiti, da bo udeležba
popolna. Pa je res bila. Namesto prvotno prijavljenih 14 društev se jih je
srečanja udeležilo 17. Skupaj se je prireditve udeležilo več kot 150 aktivnih kolesarjev obeh spolov. Družabnega srečanja se je udeležil tudi
predsednik Pokrajinskega zveze ZDUS za Gorenjsko Janez Sušnik, kot
aktivni športnik in istočasno pokrajinski funkcionar pa je bil navzoč
tudi podpredsednik te zveze Janez Šutar.
Ko so udeleženci vožnje dobili potrebna navodila, se je kolona v dveh
»obrokih« odpravila na pot, ki ni povzročala prevelikih težav. Če pa je
bil klanec le predolg in morda prestrm, so maloštevilni sestopili s koles
(a niso odstopili), klanec premagali peš in nato dalje s kolesom. Drobne
jutranje meglice je kmalu popilo sonce, ob poti so omamno dišali bogato razcveteni bezgovi grmi. Vožnja do Jenkove lipe v Cerkljah je trajala
dobre tri četrt ure. Za počitek in skromni prigrizek pa je bilo nekoliko
več časa. Pot nazaj ni bila tako naporna, a je tudi hitreje minila.
Vsi, ki so si to želeli, so se lahko pomerili v pikadu, metanju podkve
(za srečo) in prstometu. Po točkovnem sistemu je organizator Filip nato
izračunal uvrstitev posameznih
ekip v obkolesarskih dejavnostih.
Najboljše so bile ekipe: 1. mesto DU Kokrica, 2. mesto DU
Naklo in 3. mesto DU Kamnik.
Pokalov ni bilo, bila pa so drobna
darila v znak priznanja in pozornosti organizatorja. Darila prvim
trem ekipam in priznanja za udeležbo vsem DU je podelil predsednik DU Komenda Janez Čebulj.
Kolesarji DU Radomlje so bili
kot dobro uglašen pevski zbor; s

ljubezen do gibanja vseh vrst in mladim dati vzgled, kako se da tudi v
poznih letih živeti polno in kvalitetno. Pa še to; še zelo mlad je bil, ko je
pomagal nositi ranjence v bolnišnico Franjo.
Srečanja so se udeležili člani DU iz Cerkelj, Dovjega-Mojstrane,
Radovljice, Gorij, Domžal, Kamnika, Mengša, Naklega, Preddvora,
Radomelj, Šenčurja, Kokrice, Škofje Loke, Vira, Žirov, Lesc in gostitelji. To je bilo srečanje prijateljev in znancev – ljudi vedrega duha in
veselega razpoloženja.
Manjkalo ni pohval o dobri organizaciji.
Tone Ogorevc

Srečanje kolesarjev DU štirih občin
Komaj teden dni je, ko je bilo srečanje kolesarjev Gorenjske regije, pa
je naša kolesarska sekcija ponovno bila organizator srečanja kolesarjev
štirih sosednjih občin. Tokrat so se 13. junija pri Jenkovi lipi v Cerkljah
srečali kolesarji DU iz Cerkelj,Vodic, Šinkovega Turna in iz Komende.
Skupaj so prikolesarili do balinišča v Komendi, kjer so se izbrane ekipe
(po ena od vsakega DU), pomerile v balinanju (bližanje v krog), pikadu
in prstometu. Navijačev ni manjkalo, saj je vsako društvo navijalo za
svojo ekipo, pa tudi ostalim niso zavidali njihovih uspehov.
Največ točk (34) je zbrala ekipa iz Cerkelj, drugi so bili kolesarji iz
Kamnika (30), tretja pa je bila ekipa gostiteljev srečanja z 29 točkami.
Podpredsednik DU Komenda Ivan Hlade je pozdravil 64 kolesarjev.
Vse potrebno za prijateljsko srečanje pa opravil vodja sekcije domačinov Filip Železnik.
Tone Ogorevc
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BREZSKRBNO NA DOPUST
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Videonadzor
temelji na
najnovejši
tehnologiji,
ki omogoča
kvalitetno sliko
in ugodno ceno.

Alarmni sistem je popolnoma
brezžičen in govori slovensko.
Pomlad prinaša VARNOST za vas in vašo družino že za

1€!

Obutev KOS, Srečko Kos s. p.
Moste 113, 1218 Komenda
Telefon: 01 834 10 69
GSM: 041 346 683
Delovni čas: od ponedeljka do petka: 8.00 do 20.00; sobota: 7.00 do 13.00
Obutev Kos, Srečko KOS s.p. je poznan tudi pod sloganom Z OBUTVIJO KOS NE BOŠ NIKOLI BOS. Sicer pa Srečo v Mostah že 15 let
nadaljuje tradicijo očeta Franceta, ki je pred 38 leti začel s coklami,
natikači in z jermeni na lesenih natikačih. Bogato tradicijo Srečo danes
tudi nenehno nadgrajuje. Posebno pozornost namenja designu, modnim
trendom, barvi in udobnosti obutve. Ja, kdor se odloči za Obutev KOS,
res ne ob ostal nikdar bos.
Nagrade:
1. nagrada: Kupon za 30,00 EUR
2. nagrada: Kupon za 25,00 EUR
3. nagrada: Kupon za 20,00 EUR
4. nagrada: Kupon za 15,00 EUR
5. nagrada: Kupon za 10,00 EUR

Rešeno križanko (lahko
napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite na
naslov: Uredništvo Aplence,
Zajčeva 23, 1218 Komenda
DO VKLJUČNO 11. julija
2013. Na kuverto napišite
ime, priimek, naslov in Nagradna križanka.

NAGRAJENCI Nagradne križanke
Okrepčevalnica KLANC Bojan Brišnik s.p.
Klanec 38, 1218 Komenda,
Telefon: 041 570 937
Elektronska pošta: info@klanc.si
v Aplenci številka 5/2013:
1. nagrada – Ocvrti piščanec s prilogo – KATARINA ZARNIK, MOSTE 103, 1218 KOMENDA
2. nagrada – Polnjeni lignji s prilogo – FRANC PODBELŠEK, PODBORŠT PRI KOMENDI 10 A, 1218 KOMENDA
3. nagrada – Dopoldanska malica – BOŠTJAN DACAR, MLAKA 17
A, 1218 KOMENDA
Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi prejetega potrdila in
osebnega dokumenta uveljavljajo v Okrepčevalnica KLANC Bojan
Brišnik s.p. Klanec 38, 1218 Komenda, Telefon: 041 570 937, Elektronska pošta: info@klanc.si

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

Izdaja: Big Bang, d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana, tel: 01 309 37 00. Ponudba velja do prodaje zalog. Oglaševane cene so priporočene cene distributerja. Cene so v € in vsebujejo DDV.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila. Za morebitne napake v tisku se vam opravičujemo. Nekatere slike so simbolične.

