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S plesnim nastopom Katarine Matuš in Jake Podgorška (prva stran), 
mladega para iz devetega razreda osnovne šole, ki sta osvojila že štiri 
naslove državnih prvakov v standardnih in latinskoameriških plesih, se 
je v dvorani šole v Mostah začel sprehod z orisom 60-letnega dela kra-
jevne organizacije Rdečega križa Moste. To, za kar so se trudili, kar so 
delali člani in vodstvo vseh šestdeset let, so se praznično in prisrčno 
simbolično zahvalili v kulturnem programu najmlajši. Ne le mlada ple-
salca, tudi najmlajši v zboru pod vodstvom Marjete Čimžar, pa mladi iz 
dramskega krožka pod mentorstvom Simone Bežan s pravljico o Križem 
Kapici, so morda nehote, a prisrčno tiste prve člane izpred desetletij 
spomnili na začetek delovanja Rdečega križa v Mostah.

Takrat je nova šola v Mostah s pedagogoma Ivo in Dragom Fakin nu-
dila strokovno pomoč in podporo za začetek kasneje številnih akcij: prve 
krvodajalske akcije (1953), nabiralnih zbiranj oblek, obutve, ozimnice..., 
različnih tečajev kuhanja, šivanja, kasneje samozaščite ob boleznih, do 

Ustvarjali so mozaik dobrodelnosti
Člani krajevne organizacije Rdečega križa Moste s prijatelji in sodelavci so v Osnovni šoli Moste v 
petek, 22. novembra, proslavili 60 let delovanja, dobrodelnih oblik pomoči in spoštljivih medseboj-
nih odnosov.

že 40-letne pomoči starostnikom in danes še posebno vsem pomoči po-
trebnim ljudem ob različnih ekonomskih in drugih stiskah. Vsem ki so in 
še vedno po svojih močeh pomagajo in prispevajo, se je v imenu Rdeče-
ga križa zahvalila povezovalka programa in prireditve Mirjam Kepic.

Zahvalili so se tudi predsednica krajevne organizacije RK Moste 
Marija Špehonja, župan občine Komenda Tomaž Drolec, ki je pouda-
ril, da sta dokaz spoštovanja organiziranosti, humanitarne pomoči in 
vrednot tudi prisotnost v prazničnih trenutkih kakršen je tokratna 60-le-
tnica RK Moste. Zahvalil se je in čestital k jubileju predsednik Območ-
nega odbora Rdečega križa dr. Marko Rifel, ki je s predsednico krajev-
nega odbora  Marijo Špehonja podelil priznanje častna članica RK 
Moste Francki Zabret, posmrtno pa članu Francu Ravnikarju, in 
zahvali Občini Komenda ter Osnovni šoli Komenda Moste. Z melodija-
mi na citrah je praznični jubilej z zahvalo in pozdravi sklenila Eva Po-
glajen.

A. Žalar

V slovenskih šolah in vrtcih je imelo 15. novembra zjutraj 272.800 
učencev in predšolskih otrok tradicionalni slovenski zajtrk; mleko, črn 

kruh, maslo, med in ja-
bolko. Tudi v obeh šo-
lah Osnovne šole Ko-
menda Moste in v vrtcu 
Mehurčki je tako zajtr-
kovalo blizu 1000 mla-
dih in najmlajših obča-
nov Občine Komenda. 
V četrtem razredu v 
Komendi sta se mladim 
na zajtrku pridružila 
tudi župan občine To-
maž Drolec in ravnate-

Tradicionalni slovenski zajtrk
ljica šole Komenda Moste Mira Rek. Zajtrkovali  so črni kruh iz Pekarne 
Hrovat-Komenda, maslo iz Kmetije Podjed-Preddvor, jabolka iz Sadjar-
stva Kimovec - Vodice, 
mleko iz Kmetije Jam-
šek - Komenda in med 
čebelarja Milana Staro-
vasnika - Komenda. 

Vsi so se strinjali, da 
je zjutraj zajtrk zelo po-
memben za zdrav zače-
tek dneva. Mi pa doda-
jamo, da jih je žal vse 
več, ki tako zdravo zju-
traj dan enostavno ne 
morejo začeti…     A. Ž.
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Na povabilo Občine Ko-
menda, Območnega 
združenja veteranov voj-
ne za Slovenijo Kamnik-
Komenda, ki ima v svo-
jem združenju 253 
aktivnih članov in Poli-
cijsko veteranskega dru-
štva Sever Ljubljana, 
Odbor Kamnik so se 30. 
oktobra pred občinsko 

stavbo v Komendi zbrali občani in številni gostje pri odkritju spominske-
ga obeležja v spomin na osamosvojitveno vojno za Slovenijo 1991. leta. 

Ob pozdravu župana občine Komenda Tomaža Drolca in predsednika 
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kamnik-Komenda 

Obeležje v Komendi osamosvojitveni vojni

Prostovoljno gasilsko društvu Križ je zadnji četrtek oktobra organiziralo 
občinsko gasilsko vajo v Oktobru - mesecu požarne varnosti. »Zagore-
lo« je 24. oktobra pozno popoldne na nekdanjem Kriškem gradu. Ker na 
tem območju ni hidrantnega omrežja, so morali gasilci vodo za gašenje 
požara, ki se je širil na treh žariščih, črpati iz Kriškega bajerja pod gra-
dom. Na vaji so sodelovala vsa tri društva iz Gasilske zveze Komenda: 
PGD Komenda, PGD Križ in PGD Moste. 

Ob današnji sodobni tehniki za gašenje pa so morali gasilci vključiti 
v gašenje svojo staro gasilsko opremo. Da so prečrpali vodo iz bajerja 
pod gradom, so uporabili stare črpalke Rosenbauer. Z njimi so vodo za 

Požar na območju kriškega gradu
Osrednja gasilska vaja v mesecu varnosti

pogasitev požara črpa-
li s tako imenovanim, 
in že včasih dobro po-
znanim, verižnim čr-
panjem. Za to pa so 
morali položiti 400 
metrov cevi na 50-me-
trski višinski razliki 
od bajerja do požarov. 

Akcija je 48 gasilcem iz vseh treh društev v Gasilski zvezi Komenda 
uspela, v njej pa so si po oceni poveljnika Janeza Hladeta pridobili kar 
precej pomembnih, praktičnih izkušenj. 

Vajo si je ogledal, 
in se zahvalil vsem 
sodelujočim gasil-
cem, tudi predsednik 
Gasilske zveze Ko-
menda in svetnik 
Občinskega sveta 
Občine Komenda 
Jože Sušnik.   - A.Ž.

mag. Zvonka Cveka je imel slavnostni govor general major Ladislav 
Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki je poudaril, 
kako pomembni sta bili takrat zavest in organiziranost. 

Ob odkritju obeležja in plapolajočih zastavah pri vhodu v stavbo so v 
kulturnem programu nastopili Godba Komenda in Mešani pevski zbor 
Društva upokojencev Komenda pod vodstvom Ignaca Gorjanca. Slove-
snost in njeno pomembnost v spomin na dogajanja ob nastajanju sloven-
ske države je z umetniško besedo in pripovedjo obogatila članica pev-
skega zbora in recitatorka Ivica Ogorevc.

Ob pomembnem obeležju, ki je pomnik naše zgodovine in samostoj-
nosti pa je bilo med udeleženci po slovesnosti slišati kritične pripombe, 
da so bili med takratnimi dogodki tudi (žal na slovesnosti neomenjeni!) 
občani današnje občine Komenda! 

A. Ž.
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ŽUPAN TOMAŽ DROLEC

ŽUPANOVA BESEDA

Zadnje čase skoraj ne mine dan, da beseda 
ne bi nanesla na naše politike, ali bolje reče-
no, na zakone, ki jih sprejemajo. 

»Še posebno smo v zadnjem času pozorno 
sledili razpravam o davku na premoženje. Ta 
bo zadel vsakega izmed nas občanov, kakor 
tudi samo občino. Politiki nam obljubljajo, 
občini namreč, da se za nas kaj prida ne bo 
spremenilo. Ampak preteklost nam kaže, da 
nam je do sedaj še vsaka sprememba prinesla 
slabše pogoje od prej, ali pa trenutno veljavnih. 
Bojim se, da bo tako tudi s sedanjimi spre-
membami.«

DAVEK NA 
PREMOŽENJE

Veliko pripomb, usklajevanj in nasproto-
vanj je davku na nepremičnine. Kakšno je vaše 
mnenje gospod župan v zvezi z občinami?

»Znano je, da je izvirni prihodek občine da-
vek za stavbno zemljišče, ki ga sedaj plačujemo 
vsi imetniki nepremičnin in v celoti ostaja ob-
čini. Ta davek naj bi sedaj odpadel in naj bi ga 
nadomestil nov davek na nepremičnine, ki pa 
naj po zagotovilih politikov ne bi bistveno od-
stopal od zdajšnjega.

Seveda je malo takšnih, ki bi temu govorje-
nju verjeli. Tudi sam temu ne verjamem in se 
bojim, da bo tudi naša občina, kakor trdijo tudi 
ostale občine, oškodovana in bo skozi leto 
zbrala manj denarja v proračun, kot doslej.

Zagotovljeno nam sicer je, da nam bo država 
od pobranega davka na nepremičnine odstopila 
enako količino sredstev, kot smo jih pobrali do 
sedaj s pobiranjem davka za stavbno zemljišče. 
Tu pa je lahko še mnogo pasti. Če se samo 
vprašam, kaj oziroma kdo pa bo prikrajšan za-
radi recimo nepobranega davka in podobno. 
Bojim se, da bo država najprej sebi odrezala 
svoj kos pogače, občina pa naj se sama bori z 
neplačniki, kakor ve in zna. 

Takšna in podobna vprašanja se nam motajo 
po glavah vsem občinarjem, še posebno tistim, 
ki nam je do sedaj uspelo, da smo se sami fi -
nancirali in nismo potrebovali pomoči države. 
Takšnih občin nas je bilo okrog 10 %; se pravi 
okrog 20 v celi Sloveniji. Bojim se, da nas bo 
takšnih po uveljavitvi zakona še manj. Še po-
sebno zato, ker se nam bo tudi dohodnina za-
gotovo zmanjšala. To pa zato, ker zakon pred-
videva, da se nepremičnine, v katerih prebivajo 
lastniki, obdavči manj, kot če so v najemu 
oziroma, ko so to prazna stanovanja.«

Se tudi vi strinjate z ne ravno redkimi 

Premisleki, 
ugotovitve, pomisleki 
Davki, nepovratna sredstva, strukturni skladi, neenaki pogoji… 
Halo! Pa kdo je tu nor?! 
napovedmi, da se bo tudi pri tem še enkrat 
pokazala »slovenska folklora« iskanja lu-
kenj in s tem neplačevanja davka?

»Naši ohlapni zakoni, in še slabši nadzor 
izvajanja le-teh, dajejo že sedaj tistim, ki se 
hočejo iz kakršnega koli vzroka izogibati pra-
vilom, ki veljajo pri nas, neskončne možnosti 
manjšega plačevanja v državno oziroma v ob-
činsko blagajno.

Tako imamo tudi v naši občini veliko ta-
kšnih, ki že leta in leta kršijo zakonodajo in se 
ob preselitvi v občino Komenda ne prijavijo na 
novem naslovu. Tako njihove dohodnine ne 
prihajajo v občino, v kateri živijo in koristijo 
vse usluge in privilegije nas občanov. Njihov 
denar dobijo v občinah, kjer imajo ti svoja 
premoženja. To vsekakor ni prav in tudi ne 
pošteno do nas občanov, saj tako tisti, ki plaču-
jemo za infrastrukturo, za vrtce, šole, za zdravo 
pitno vodo itd., plačujemo še za tiste, ki zaradi 
sebičnosti in dobičkonosnosti goljufajo tako 
državo in s tem tudi vse nas.

Nekaj obljubljajo tudi na tem področju, toda 
bojim se, da bodo zainteresirani tudi tu našli 
luknje v zakonu.

Kako močni so pri nas posamezni lobiji, si 
pa lahko predstavljamo, ko že sami ministri 
odstopajo. In s tem proti silam, ki so navzoče 
pri nas, tudi sami dvigujejo roke.«

POGOJI 
NISO ENAKI

Tudi vi ne verjamete, da se pri nas lahko 
kaj na hitro spremeni?

»Nihče me ne more več prepričati, da so dr-
žavni pogoji in zahteve za vse enaki. Tudi zato, 
ker enostavno več ne verjamem, da se nihče ne 
trudi škoditi naši občini. Če me bo hotel kdo 
prepričati nasprotno, naj mi razloži, zakaj se 
lahko postopek na sodišču zaradi nepovratnih 
sredstev vleče v našo škodo že polnih 8 (osem) 
let. Ali pa, kako to (vemo namreč), da so pred 
kratkim občine iz strukturnih skladov pridobile 
denar, čeprav še začele niso s pridobivanjem 
gradbenih dovoljenj, niti ne z razpisi za izvajalce 
za izgradnjo fekalnih kanalizacij in vodovodov, 
čistilnih naprav... Mi imamo že vsa gradbena 
dovoljenja, končan javni razpis za izvajalce, 
podpisane pogodbe z njimi, a smo ostali brez 
obljubljenih sredstev. In kot v posmeh bomo 
potem ponovno poslušali pomembneže, da ni-
smo izkoristili vseh nepovratnih sredstev iz 
Evrope in da so druge države bolje izkoristile 
tovrstne evropske denarne možnosti.

Leto 2015 se hitro bliža. Do takrat bi bilo 
potrebno porabiti evropska sredstva. Žal bodo 
propadla.«

PA KDO JE TU 
NOR?????

Retorično se sprašujete, kdo je tu nor. In 
kdo je dejansko tu nor?

»Že v osnovni šoli so nas učili, da se ptice 
jeseni selijo na jug. Prepričan sem, da je jug 
samo eden in da so ptice, ki živijo v Sloveniji 
in njeni okolici, enake. Kaže pa, da mi ne živi-
mo v isti Evropi, kot na primer naši sosedje. 
Pri naših sosedih, v sosednjih državah, namreč 
že leta in leta gradijo vetrnice za proizvodnjo 
električne energije (na Hrvaškem se jih vrti že 
preko 200, par tisoč v Avstriji) . Pri nas pa se še 
vedno prerekamo, kam in kako bodo leteli in 
letali ptiči; kot da verjamemo, da bomo prav 
mi ponovno odkrili toplo vodo. 

Potrebno je le par zanesenjakov in že je tu 
civilna iniciativa, ki je ravno pri nas še prav 
posebno cenjena in upoštevana, ko se podirajo 
projekti, ki so jih posamezniki načrtovali leta in 
leta ter smo zanje porabili ogromno denarja. 

Sprašujem se KOMU JE TO MAR?????
A takšnih in podobnih primerov lahko našte-

vamo še in še. Najbolj tipično slovenski pa se 
mi zdi primer nekje s Štajerskega, ko je civilna 
iniciativa odklanjala načrtovani daljnovod in ga 
pomikala od vodnega brega proti naselju; zato, 
ker v grmovju ob potoku gnezdijo ptice!!! 

HALO!!!!!«

KAKOR NEKAKŠNA 
PETA KOLONA

In izhod?
»Primerov iz domačih logov raje ne našte-

vam, ker mi običajno škodijo; pa ne toliko 
meni osebno kot občini. Kot sem že na za-
četku omenjal, počasi tudi sam izgubljam 
upanje na boljši jutri. Nenehno me spremlja 
občutek, kakor da nam je nekdo poslal v dr-
žavo nekakšno peto kolono, jo razvrstil po 
ministrstvih in ji dal nalogo uničiti našo 
Slovenijo. Dokler ne bo odstranjen in razpu-
ščen večji del birokratov, ki so se namnožili 
z vsako vlado posebej, in dokler ne bomo 
začeli tudi birokrate kaznovati za dokazano 
jim povzročeno škodo, se stanje v lepi naši 
ne bo spremenilo.

ŠKODA!«
A. Žalar
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FOLKLORNA SKUPINA DU KOMENDA

AKTUALNO

Da je kupce v velike trgovske centre mogoče 
privabiti tudi s prireditvami etnološke vsebine, 
je že pred več leti ugotovil »Mercator«, ki ima 
na razpolago dovolj prostora, in ga zna ob ra-
znih prazničnih priložnostih ponuditi kvalite-
tnim skupinam, da s svojimi nastopi ustvarjajo 
predpraznično vzdušje. 

Ena takšnih skupin, ki je dokaj pogost gost v 
njihovih trgovskih centrih širom po državi, je 
tudi Folklorna skupina DU iz Komende, ki 
združuje plesalce in nosilce dobre volje ter 
kvalitetnega razvedrila. Poleg plesov ljudskega 
izročila ponujajo tudi etnološko-razvedrilne 
programe, ki trajajo tudi do tri ure.

November je mesec, ko goduje sv. Martin, ki 
na dan svojega godovanja spremeni mošt v vino. 
S tem pa so na široko odprta vrata oživljanju in 

Dva uspešna nastopa
negovanju tradicije ljudskih običajev. Krst mla-
dega vina privablja vedno veliko radovednežev 
in tudi ljubiteljev starih običajev (pa tudi vina). 
Naša folklorna skupina DU je ob tem prazniku 
gostovala kar dvakrat: 7.11. so skoraj napolnili 
prostor kletne etaže v Maximarketu, samo dva 
dni pozneje pa obiskali »Mercator center« Savski 
otok v Kranju. Poleg ljudskih plesov so na ogled 
postavili domače dobrote, ki so včasih spremlja-
le slovesne dogodke. Stojnica je bila polna ja-
bolk, orehov in suhega sadja, tudi mošt je še čakal 
na blagoslov sv. Martina; pa je po opravljenem 
obredu kmalu našel goste, ki so prav pridno po-
skušali novino.

Plesalci so plesali med ljudmi, z obiskovalci 
so se zavrteli, pa še za dobro voljo in postrežbo 
so poskrbeli.

Literarni večer
Malo je poznano, da pri Pokrajinski zvezi 
društev upokojencev Gorenjske deluje komisi-
ja za kulturo, ki razpisuje letna srečanja literar-
nih ustvarjalcev. Letošnjega, četrtega večera 
kreativnega pisanja poezije in proze, ki so ga 
tokrat gostili v Tržiču, smo se spet udeležile 
komendske predstavnice: Marija Koželj, Mari-
ja Kern in Ivica Ogorevc. Svoja občutja in od-
nos do sveta je v lepi vezani besedi in prozi, 
tudi krajevno obarvani in hudomušni, pa kri-

tični in osebnoizpovedni, izrazilo 22 avtorjev 
in avtoric z gorenjskega območja. 

Iz poslanih prispevkov je komisija izluščila 
najbolj povedne odlomke. Lepo je bilo prisluh-
niti besedi, glasbenemu vložku tržiškega mo-
škega tria, pozdravu tržiškega župana Boruta 
Sajovica, ki ga je poglobil s Prešernovo Elegijo 
rojakom/na pamet/, prav tako se je z Županči-
čevo recitacijo izrazil predsednik Pokrajinske 
zveze DU Janez Sušnik; pozorno, sporočilno 

Čeprav je do vinskega praznika manjkalo še 
nekaj dni, je bilo novo vino spoznano za dobro, 
razpoloženje kupcev odlično, pohval izvajal-
cem pa tudi ni manjkalo. Za naslednje leto so 
si obljubili ponovno srečanje!

Spoštovani bralci
Novembrsko Aplenco vam je poštar prenesel 
danes, 2. decembra, čeprav ima datum 29. 
novembra.  Do zakasnitve je prišlo, ker je 
bila 28. novembra še seja občinskega sveta, 
Aplenco pa bi takrat že morali oddati na po-
što za raznos v petek. Čakali pa smo na 
sprejem predpisov na seji, ki jih sedaj obja-
vljamo v Uradnih objavah. 

Uredništvo

Stranka Nova Slovenija se je na 7. kongresu na Vranskem preime-
novala v Nova Slovenija - Krščanski demokrati (str. 6)

Pričakujemo pojasnilo
Do zaključka redakcije  novembrske števil-
ke  Aplence od Policije nismo prejeli odgo-
vora na vprašanje o rezultatih preiskave 
oskrunitve znamenja na Šolski poti v noči s 
petka, 27. septembra, na soboto, 28. sep-
tembra. Pričakujemo, da ga bomo lahko 
objavili v decembrski Aplenci. 

- Uredništvo

Po tem, ko so sredi junija Pošto v Ko-
mendi pri Športni dvorani zaradi pre-
nove zaprli in začasno preselili, je sedaj 
že nekaj časa odprta lepa, svetla pre-
novljena Pošta s spremenjenim vho-
dom, prostorom in dostopom za inva-
lide, s tremi univerzalnimi okenci in s 
prijazno ponudbo različnih uporabnih 
potrebščin, pripomočkov, časopisov... 
Na Pošti sedaj nudijo fotokopiranje, 
bančne storitve in plačilo taks. Preno-
vljeno pošto so odprli 23. oktobra, 

Prenovljena pošta

Pred četrtkovo sejo (28. 11.) občinskega sveta, ko so bili na dnevnem 
redu  med drugim tudi rebalans letošnjega proračuna, osnutek proračuna 
za prihodnje leto, cene storitev na pokopališču v Komendi, cene za 
zimsko službo v Občini Komenda in cene za urejanje in vzdrževanje 
občinskih cest na območju Občine Komenda, so o tem pred sejo razpra-
vljali tudi na sejah odborov občinskega sveta v začetku tedna. 

Kako je s cenami storitev na pokopališču in za urejanje ter vzdrževanje 
občinskih cest ter z zimsko službo, lahko preberete v Uradnih objavah v 
Aplenci. Na sejah odborov so svetniki rebalans (spremembo) proračuna 
podprli brez posebnih pripomb. Pojasnilo Mire Trampuš, višje svetovalke 
za fi nance, gospodarske dejavnosti in proračun je bilo, da so spremembe 
zaradi izpada prihodkov kohezijskih oziroma evropskih sredstvih. Bodo 
pa ti letošnji programi s sredstvi predvidoma preneseni v proračun za 
prihodnje leto. Zato bo tudi proračun za leto 2014, tako kaže sedanji 
osnutek, ki so ga potrdili na sejah odborov, na prihodkih precej bogat. To 
pa ne pomeni, da bodo tudi prihodki potem med letom takšni in bodo 
tudi prihodnje leto morebiti potrebni rebalansi sprejetega proračuna.

Rebalans, grobovi, zima

in spodbudno. Z molkom smo se poklonili 
preminulemu pobudniku tovrstnih srečanj, 
vsestranskemu kulturnemu ustvarjalcu Zdrav-
ku Kaltenekarju in soglasno sprejeli sklep o 
novem poimenovanju: Zdravkova srečanja.

Komendske udeleženke smo se vrnile boga-
tejše za svojo potrditev, ki jo izraža tudi nati-
snjeni Bilten z našimi literarnimi drobtinica-
mi.

Ivica Ogorevc

obratovalni čas pa je od ponedeljka do petka 
od 8. do 11. ure in od 14.30 do 18. ure, ob so-
botah pa od 8. do 11. ure.

A. Ž.

Na sejah odborov člani niso dosegli usklajenega soglasja za zvišanje cen 
storitev na pokopališču. Pri cenah za vzdrževanje cest in zimsko službo pa 
so zavrnili podražitev za višino infl acije, ki zanaša 2,5 odstotka.        A. Ž.
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POLITIKA

»Krščanski 
demokrati« 

Ni zaznati, da stopamo proti koncu leta. Aktivnosti N.Si so močno 
prisotne in so posledica hvale vredne množične podpore ljudi, ki 
verjamejo v N.Si. 

Na 7. kongresu se je stranka preimenovala v » Nova Slovenija – Kr-
ščanski demokrati«. »Krščanski demokrati. Odgovor za prihodnost.«, pa 
je bilo geslo kongresa, ki jasno sporoča, da ima krščanska demokracija v 
Sloveniji pomembno vlogo. Naši predstavniki s predsednico Ljudmilo 
Novak na čelu, so s svojim dosedanjim delom in vnemo za naprej doka-
zali, da trud ni zaman. Ekonomist Rado Pezdir, ki je bil gost kongresa, je 
med drugim dejal: »Vi ste tista desnica, ki razume tržno gospodarstvo, 
tista desnica, ki se bo zavzela za male podjetnike, za male ljudi, ki sesta-
vljajo gospodarstvo. Na desnici je to prihodnost«.Ob koncu svojega na-
govora je izrazil upanje, da bo ta desnica zadihala s polnimi pljuči. 
»Verjamem, da bodo ta polna pljuča utripala v ritmu treh črk NSI.«
Čas in zavzemanje za najmlajše, starejše in pomoči potrebne vedno 

znova nagovori, da je potrebno korak za korakom graditi bolj socialno, 
bolj pravično družbo, ki bi zagotovila v naši državi vsem dostojno ži-
vljenje. Danes nihče, tudi kolegi, sodelavci ne verjamejo, da bi se kdo 
predal delu za take cilje, brez lastnega interesa, »dobička«. V N.Si so 
temelj za delo od vsega začetka krščanske, obče človeške vrednote. Le 
zbrati je potrebno pogum, ki je bil skozi polpreteklo zgodovino omajan 
ter z neupognjeno slovensko držo javno pokazati naš vodnjak žive vode. 
Poštenost, delavnost, domoljubje, spoštovanje in ljubezen do slovenske 
grude. To je vodilo za delo tudi na občinski ravni. Že v prejšnji št. 
Aplence omenjeni »nadstandard«, (prevozi otrok, dodatek za novoro-
jenčke, skrb za starejše …), v predlogu za leto 2014 po začetnih uskla-
jevanjih ostaja. Pričakujemo potrditev na seji OS koncem novembra. 
Sv. Miklavž naj nasuje po domovih velik pehar upanja in dobre volje.

Danica Zmrzlikar, N.Si Komenda

Vlada Alenke 
Bratušek uničuje 
slovensko podeželje

SDS nasprotuje dodatnim davčnim obremenitvam slovenskega po-
deželja preko predlaganih davkov, davka na nepremičnine, dviga 
dohodnine, dviga katastrskega dohodka ter ostalih dajatev, ki gro-
zijo.

Več kot očitno je, da vlada nima vizije in koncepta, kako urediti fi -
nančno stanje države. To se najbolje kaže pri predlogu Zakona o davku 
na nepremičnine, ki se spreminja iz dneva v dan, z vsakim sestankom 
pa prihajajo drugačni izračuni v škodo občin, podeželja, kmetovalcev, 
malih obrtnikov in podjetnikov. Največjo škodo pa bo oblast z obdav-
čitvijo naredila že tako opešanemu slovenskemu kmetijstvu. Sloven-
sko podeželje na žalost nima podpore pri ministru Židanu. Ta je 27. 
junija 2013 zavajal, ko je govoril, da »v okviru davka na nepremični-
ne ni potrebe, da bi obdavčili zemljišča, gozdove in objekte, ki se 
uporabljajo za kmetijsko pridelavo«, saj je 17. oktobra dejal: »Na-
sprotovanje zakonu dejansko pomeni nasprotovanje proračunu, to 
pa bi pomenilo konec vlade.« Očitno se davčna politika uporablja 
kot sredstvo za »razredni boj« in za kaznovanje tistih skupin, ki ne 
podpirajo vlade.

Glede na gospodarsko in socialno stanje v državi pa bo za marsikate-
rega posameznika, kmeta, obrtnika, podjetje, dodatna obdavčitev pome-
nila problem ali ga pahnila celo na rob preživetja. Slovenski ljudje so si 
hiše in stanovanja zgradili s svojimi rokami, večinoma še v prejšnjem 
stoletju. In njihova vrednost nepremičnin danes ne odraža njihovega 
ekonomskega stanja. Dodatna položnica, ki bo na vsako gospodinjstvo 
prišla junija, bo velik šok. Šok za ljudi, ki so vse življenje delali pošteno 
in si trgali od ust, da so si ustvarili svoj dom. To je nepremišljeno, nepo-
šteno in škodljivo!

Bojan Škof

Prejšnjo soboto je imela Nova Slovenija kongres. 
Po odzivih sodeč so naše usmeritve prave. Stavili 
smo na socialno tržno gospodarstvo. Ne samo 
socialno in ne samo tržno, torej ne plansko socia-
listično in prav tako ne neusmiljeno kapitalistično, 
ampak socialno tržno. Kongres smo zastavili sa-
mozavestno in dejali, da smo krščanski demokra-
ti rešitev za Slovenijo, ker vemo, da lahko trošimo 
le toliko, kot ustvarimo, ker vemo, da višji davki 
ne rešujejo Slovenije, ker vemo, da si lahko pri-
voščimo takšno javno upravo, kot jo lahko plača-

mo, ker vemo, da se mora država umakniti iz gospodarstva, ker vemo, da 
mora država za vse ustvariti enake priložnosti in ker vemo, da moramo 
poskrbeti tudi za najšibkejše. Če želimo rešiti Slovenijo, se moramo 
okrepiti. Slovenije ne moremo rešiti s štirimi poslanci, lahko pa jo rešimo, 
če postanemo največji. Vem, da je to mogoče. Moj cilj je, da Nova Slove-
nija v desetih letih postane najmočnejša politična sila v Sloveniji. 

Nova Slovenija je bila doslej najbolj prepoznavna po tem, da se je energič-
no borila za popravo krivic iz preteklosti. K temu dodajamo nove poudarke. 
Ljudem jasno povemo, kako si prizadevamo urejati javne fi nance, kako si 
predstavljamo ustvarjanje novih delovnih mest. Ljudje morajo vedeti, da, ko 
volijo Novo Slovenijo, volijo za nizke davke, za manjšo javno upravo in za 
umik politike iz gospodarstva. Če si želimo gospodarskega okrevanja, potem 
moramo začeti dramatično spreminjati stvari. Če bomo vseskozi stvari po 
malo spreminjali, ne bomo nikoli rešili problema. V Novi Sloveniji si priza-
devamo stvari spreminjati na boljše s tremi ukrepi. Prvič, nujno moramo 
znižati davke. Sliši se kontradiktorno, ker ima vsak vtis, da z znižanjem 
davkov zmanjšaš prilive v proračun. Morda na prvi vtis res, ampak zdrava 
kmečka pamet pravi, da višji kot so davki, bolj se ljudje izogibajo plačevanju 
davkov. Nižji kot so davki, večja je pripravljenost za plačevanje davkov. Če 
želimo narediti Slovenijo konkurenčnejšo moramo znižati davčno obreme-

Imamo odgovore na izzive prihodnosti
nitev in krati poostriti nadzor. Danes vlada dela ravno obratno: povišuje 
davke in zaostruje nadzor. Kaj se bo zgodilo? Pripeljalo bo državo do neke 
točke, ko enostavno teh bremen ljudje ne bodo zmogli, zapirali bodo podje-
tja, izgubili bomo še več delovnih mest in še bolj bomo na tleh. Znižanje 
davkov in poostren nadzor bo na dolgi rok prinesel rezultate, saj bo ljudem 
ostalo več za trošenje. Več kot bodo trošili, hitreje se bo vrtelo slovensko 
gospodarsko kolo. Drugič, zmanjšati moramo javni sektor. Vprašati se mo-
ramo, zakaj smo lahko nekaj let nazaj delali z 20.000 javnimi uslužbenci 
manj. Privoščimo si lahko takšno javno upravo, kot jo lahko plačamo. Za en 
teden bi morali odpustili vse javne uslužbence in nato nazaj zaposliti toliko 
javnih uslužbencev, kot si jih lahko privoščimo. Tretjič, politiko moramo 
umakniti iz gospodarstva. Če hočemo odklopiti lobije od državnih jasli, po-
tem moramo za državna podjetja dobiti odgovorne lastnike, ki lobijem ne 
bodo pripravljeni izplačevati rent za nič dela in tako uničevati podjetja in 
delovna mesta. Malo je tistih tujih investitorjev, ki bi v Slovenijo prišli zara-
di tega, da bi podjetje zaprli, veliko je takšnih, ki bi prišli zaradi slovenskega 
znanja in trga. Zagovorniki nacionalnega interesa, so z drugimi besedami 
zagovorniki odtekanja državnega denarja v privatne žepe.

Slovenija in Španija sta imeli pred dvema letoma podobne težave. To 
je kaos v bančnem sistemu, velik proračunski primanjkljaj in sesut ne-
premičninsko – gradbeni sektor. Torej, pred dvema letoma smo bili v 
podobnem »zosu«. Razlika pa je v tem, da smo danes v Sloveniji še ve-
dno v globoki gospodarski krizi, medtem ko se v Španiji že kažejo prvi 
znaki gospodarskega okrevanja. Ko sem v začetku novembra v Madridu 
vprašal španskega predsednika vlade Mariana Rajoya, kaj je špansko 
čudežno zdravilo, mi je odgovoril, da zmanjševanje proračunskih odhod-
kov, znižanje plač v javnem sektorju in sanacija bančnega sistema. Nauk 
zgodbe je, da se Slovenije ne da rešiti z novimi davki. Dokler vlada ne bo 
razumela zelo preproste gospodinjske logike, da lahko zapravimo toliko 
kot ustvarimo, dotlej gospodarskega okrevanja ne bomo videli. 

MATEJ TONIN, poslanec

Matej Tonin
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ZANIMIVOSTI

K sv. Jakobu v Kompostelo (Santiago de Compostela) v Španiji vodijo 
številne romarske poti. Nekaj smo jih po pripovedih romarjev iz naše 
župnije že opisali v Aplenci. Tokrat vam predstavljamo slovenski del 
mednarodne romarske poti, ki na grob apostola Jakoba oziroma v njemu 
posvečeno baziliko v Komposteli vodi tudi skozi našo župnijo (obči-
no). 

Začenja se na slovenskem mejnem prehodu z Madžarsko Kobilje. 
Romarja od tam vodi po apostolu Jakobu posvečenih cerkvah, slikah in 
freskah v njih v Kobilje,  Dobrovnik, Turnišče, Odrance, Ljutomer, Or-
mož, Ptuj, na Ptujsko goro, Studenice, Poljčane, nekdanjo kartuzijo Žiče, 
Vojnik, Galicijo, Polzelo, Braslovče, Vransko, skozi Tuhinjsko dolino v 
Kamnik, Tunjice, prek Tunjiškega gričevja v Komendo, od tod pa skozi 
Vodice, Hraše, Smlednik in Stanežiče v Ljubljano. 

V slovenski prestolnici se priključi leta 2010 narejeni, odprti in bla-
goslovljeni romarski poti v Kompostelo od hrvaške meje skozi Ljublja-
no do Trsta. Pobudo za to pot je dal predsednik Društva prijateljev poti 
sv. Jakoba v Sloveniji Metodij Rigler, z ženo Marjeto vsem romarjem v 
Kompostelo dobro znani kompostelski romar; prav tako za romarsko 
pot od madžarske meje do Ljubljane. To pot je član omenjenega društva 
inž. Branimir Bitenc, nekdanji komendski župljan in občan, v celoti 
trasiral v letu 2011, in sicer v dveh različicah: za romarje, ki jo bodo 
opravili peš ali s kolesom. Pri tem se je opiral na zgodovinske vire. Eden 
izmed njih govori o romanju samega Ulrika II. Celjskega pred skoraj 
600 leti (leta 1426) s 60 konjeniki v Kompostelo. Zapis o tem romanju 
so našli v kraljevih arhivih v Španiji, kjer ga je tedanji španski kralj 
gostil kar 20 dni. Torej ne gre pri Jakobovi poti po slovenskem ozemlju 
za čisto novotarijo, saj so v Kompostelo romali že naši predniki. Pribli-
žno 20 % poti vodi po stari romarski poti skozi Tuhinjsko dolino.

Branimir Bitenc je leta 2011 sam nameraval romati v Kompostelo. Pa 
ga je prešinilo, zakaj bi hitel s tem romanjem, če še nimamo narejene 
romarske poti tja po slovenskem ozemlju od madžarske meje do Lju-
bljane. Rečeno, storjeno. Še istega leta si je zamislil traso romarske poti, 
z njeno pripravo je nadaljeval lani, letos pa jo je s pomočniki do Ljublja-
ne tudi dokončal in označil. To je z rjavo puščico, na kateri piše Jakobo-
va pot. Na njej je tudi stilizirani modro rumeni mednarodni znak za Ja-
kobovo pot in silhueta romarja. Označena je tudi z rumeno školjko in 
rumeno puščico, značilnima za to pot. Posebnost te mednarodne poti je, 
da so oznake samo v eni smeri: h cerkvi sv. Jakoba na skrajnem zahodu 
španske pokrajine Kompostele.

Opisana romarska pot »vstopi« v našo župnijo (občino) prek Tunjiškega 
gričevja v vas Gora, vodi skozi to vas do ceste Križ-Komenda, ob njej prek 
mostička čez Pšato ter mimo nekdanje Glavarjeve bolnišnice do župnijske 
cerkve sv. Petra, od tam levo mimo Žnidarja, starodavnih domačij pri 
Kernu in Čebulju po kolovozni poti do glavne ceste Moste-Kranj, prečka 
to cesto ter se nadaljuje prek polja in gozda po poti v smeri Vodic.

Branimir Bitenc je omenjeno Jakobovo romarsko pot trasiral tako, da 
jo mora romar prehoditi peš, kar se spodobi za vsakega pravega kompo-
stelskega romarja. Vzporedno s to potjo je zasnoval tudi takšno, ki jo je 
mogoče prevoziti s kolesom. Oboje velja tudi za del mednarodne Jako-
bove romarske poti skozi našo župnijo (občino).

V Kompostelo tudi skozi Komendo

Katero od Jakobovih romarskih poti v Kompostelo bo v prihodnjih 
letih ubral sam, ostaja še skrivnost. Ko jo bo prehodil oziroma prevozil, 
se nam bo javil. Zaenkrat  vse ljubitelje romanj, posebej kompostelske 
romarje, v naši župniji (občini) vabi, da prehodimo ali prevozimo s ko-
lesi vsaj komendski del mednarodne romarske poti k sv. Jakobu v 
Kompostelo od meje s tunjiško župnijo (kamniško občino) do meje z 
vodiško župnijo (občino). Najbolj primeren čas za to bo god sv. Jakoba 
25. julija, sicer pa po želji in telesnih sposobnostih. 

Del Prekmursko-štajerske mednarodne romarske Jakobove poti, kot 
se uradno imenuje, in sicer od Galicije do Ljubljane, je bil slovesno 
odprt in blagoslovljen letos prav na Jakobovo nedeljo, 25. julija, v Gali-
ciji. Istega dne je od tam krenila na romanje do Ljubljane prva skupina 
15 romarjev. Pot je prehodila v enem tednu.

Celotna Prekmursko- štajerska mednarodna Jakobova pot od madžar-
ske meje do cerkve sv. Jakoba v Ljubljani je dolga 267,6 km.

Jožef Pavlič

Oznaka mednarodne Jakobove romarske poti na drogu prometnega 
znaka ob nekdanji Glavarjevi bolnišnici v Komendi (školjka) ter na znaku 
za kraj Komenda v bližini župnijske cerkve sv. Petra (smerna rjava pu-
ščica) in rumena puščica na drevesu ob Žnidarjevi živi meji.

V mesecu decembru vas 3. in 4. decembra od 9. do 19. ure vabimo 
na Dneve odprtih vrat umetniške enote INCE ZU v Mostah pri 
Komendi 88 c.

Ta priložnost je namenjena vsem tistim, ki želite spoznati ustvarjalno 
delo

odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju, vključenih v storitev 
varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Obisk naše 
enote vam bo nudil tudi možnost nakupa številnih unikatnih in 
privlačnih izdelkov za majhne pozornosti, s katerimi lahko obdari-
te svojce in prijatelje ob prihajajočih praznikih. V pokušino vam 
bomo ponudili pecivo in slaščice, ki nastajajo enkrat tedensko v 
delavnici peke, kjer skupaj z uporabniki spoznavamo slovenske 

Dnevi odprtih vrat INCE v Mostah
ljudske običaje 
v tradicionalni 
slovenski kuli-
nariki.

Vljudno vas 
vabimo, da se 
obiska udeležite 
v čim večjem 
številu in na ta 
način podprete 
delo naših upo-
rabnikov.
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AKTUALNO

K sreči se je 
gledanje na vre-
dnote, etično v 
zgodovini spre-
minjalo. Vsi do-
bro vemo, kako 
se zadnje čase iz-
boljšuje odgovor-
nost do narave, 
do voda, do oko-
lja. K temu je pri-
pomogla tudi ve-
čja ozaveščenost ljudi. Tako je razvoj etičnega na 
naravoslovnem in tehničnem področju pred ra-
zvojem na družboslovnem. A se tudi tu spreminja. 
Počasi, a vendar. 

Frankl je bil prvi, ki je ustanovil svetovalni-
co za mlade, je spoznal pomen prostovoljstva; 
da bo manj depresije, če bodo ljudje delali tudi 
prostovoljno. 

Vendar so se stvari sčasoma poslabševale, 
vsaj kar zadeva zadnje obdobje na Zemlji, čas 
t. i. »oplajanja kapitala«. Popolnoma zgrešene-
ga razumevanja pomena stvari, kajti oplajajo 
se lahko le živa bitja. Prišlo je do izdelave t. i. 
»konstruktov«, »konstruktivizma«, »turboka-
pitalizma«, prevrednotenja vrednot. Mišljenja, 
da je vredno le tisto, kar imam jaz za vrednoto. 
To pa je lahko zelo relativno, vendar če smo 
demokratični, je težko kaznovati nekoga, ki 
ima nekaj drugega za vrednoto kot jaz. Preda-
vatelj je to nazorno ilustriral: kako je z njemu 
nekdaj znanih pojmov s predpono samo- : 
»samokolnica« in »samorog« prišlo do kopiče-
nja pojmov s to predpono: »samopostrežna, 
samoupravljanje, samozadovoljevanje … Te-
ga, pri čemer postavljam sebe v ospredje. 

Ugotovil je, da smo sicer »vsi namočeni na 
zahodno gledanje«, hkrati pa opozoril, da se je 
v vse bolj globalizirajočem se svetu (nekdaj je 
bil majhen, se ni dalo povzročiti tako veliko 
gorje), »neizmerno povečala nevarnost za 
napačno ravnanje«. To je začutil tudi nemški 
oporečniški teolog Hans Küng. Dolgo je iskal 
in ugotavljal, kaj je skupnega vsem religijam, 
svoje ugotovitve pa objavil leta 1991 v knjigi 
Svetovni etos. S somišljeniki je prišel do spo-
znanja, da lahko tisto, kar imajo religije oziro-
ma ljudje za dobro in pravilno, strnemo v pet 
zapovedi: Ne ubijaj! Ne nečistuj! Ne kradi! 
Ne pričaj po krivem! Ne stori drugemu tiste-
ga, kar ne želiš, da on naredi tebi!

Predavatelj je svetoval, naj teh in drugih 
»zapovedi« ne jemljemo kot nekaj odvečnega, 
obremenilnega, marveč kot ograjo na mostu, 
da varno pridemo na drugi breg reke. Te »za-
povedi« so namreč, kot je zapisal v svoji knjigi 
taizejski brat John, »pot k svobodi«. Ker ljudje 
nujno potrebujemo etiko in duhovnost, etično 
ravnanje tudi v gospodarstvu. Potem bomo 
lahko iz sebe kot školjka iztisnili biser, bomo 
luč drugim.  

Jožef Pavlič, Foto: Jožef Ciraj

UPPG POMOČ V ŽIVILIH – VABILO 
DOBROTNIKOM ZA POMOČ 

IN PREJEMNIKOM, DA SE NE BOJITE 
PRITI PO POMOČ!

Kljub prizadevanjem sodelavcev in dobrotnikov projekta UPPG pomoč v živilih, potrebujemo 
še več pomoči. Stiska ljudi postaja vse hujša. Zato vas VABIMO, DA ob spodaj navedenih 
terminih IZROČITE UPPG darove živil, če bi želeli od svojega deliti z drugimi. 

Vse, ki pomoč potrebujete pa vabimo, da se ne bojite in se oglasite pri nas!

Vsem dosedanjim dobrotnikom se iskreno zahvaljujemo. 

Vabimo vas torej vse: prejemnike in darovalce. Bog plačaj!

RAZDELJEVANJE IN SPREJEMANJE POMOČI V ŽIVILIH

KJE: Športna dvorana Komenda, vhod ob bankomatu
KDAJ: vsak ponedeljek ob 8-9 in vsak četrtek ob 18-19.

KDO POMOČ PREJME: Vsakdo, ki trpi pomanjkanje živil.
KDO POMOČ DARUJE: Vsakdo, ki želi deliti z drugimi. 

UPPG v sodelovanju z Občino Komenda, Osnovno šolo Komenda, Športno dvorano Komen-
da od 1. marca 2012 izvaja projekt, s katerim pomaga pomoči potrebnim z živili, ki jih daru-
jejo različni dobrotniki. Poleg dobrotnika Lidl, ki prispeva donacijo vsake tri mesece, prido-
bivamo pomoč tudi od nekaterih drugih dobrotnikov, največ od kmetij Burgar in Zadrgal in 
Pekarne Hrovat Komenda. Pomagajo pa tudi posamezni dobrotniki med njimi Marija Križ-
man, Kmetija Jamšek in še nekateri. 
Pri delu v projektu sodeluje 15 prostovoljcev in prostovoljk, med njimi dve: Milena Petek in 
Olga Hace ter njen soprog Miro Hace vsak teden pripravijo zelenjavo Kmetije Burgar za 
predajo pomoči potrebnim.
Ne glede na ta prizadevanja potrebujemo še več dobrotnikov, ki bi darovali pomoč v živilih. 

Uprava UPPG

Za bolj etično Slovenijo 
Iz predavanja prof dr. Jožeta Ramovša v Komendi
Prof. dr. Jožeta Ramovša (dr. antropologije, so-
cialnega delavca, avtorja številnih knjig in več 
kot 1000 bibliografskih enot) ni potrebno pose-
bej predstavljati, saj ga Komendčani, posebej ti-
sti, ki so si prizadevali, da bi pri nas zaživel so-
dobni medgeneracijski center, dobro poznajo iz 
njegovih predavanj in prizadevanj, ki pa, žal, 
niso obrodila želenih sadov. Prav pa je, da naši 
občani zvedo, kar je povedal 24. oktobra v 
okviru 6. Šole za vrednote in življenje pri Usta-
novi Petra Pavla Glavarja (UPPG) v prostorih 
nekdanje Glavarjeve bolnišnice v Komendi. To-

krat je spregovoril o Gibanju za svetovni etos.
Začel je s svojim učiteljem, prof. dr. Anto-

nom Trstenjakom, ki je etiko imenoval pošte-
nost, nadaljeval pa s psihoterapevtom Viktor-
jem Franklom, ki se je posebej posvečal 
preučevanju vrednot, vrednega. Predavatelj je 
poudaril, da je »vredno tisto, kar izhaja iz 
stvari same«, je v njej, je to potrebno upošteva-
ti. Gledanje na to, kaj je vredno, etično, se je v 
teku zgodovine spreminjalo. V nemškem »raj-
hu« so njegovi pristaši menili, da Judje in Ci-
gani niso za drugo kot za pobit, Slovani pa 

dovolj dobri za težka 
telesna dela. Duševno 
bolni niso za nič druge-
ga kot za sežig v kre-
matorijih. Tako so hi-
tlerjanci tudi ukrepali. 
To pomeni, da so si za-
govorniki »rajha« etič-
no ravnanje in vrednote 
v tridesetih letih prej-
šnjega stoletja razlagali 
čisto po svoje, si jih 
prikrojevali, kot je njim 
ustrezalo. 
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natančne  organizacije.«
Je to tudi rezultat globalizacije?
»Prisiljeni smo bili zaradi majhnosti sloven-

skega trga, da se vežemo na nemške, italijan-
ske, francoske modele. Ali drugače: šibko točko 
zaradi majhnosti trga smo spremenili v pozi-
tivno izkušnjo z inovativnostjo in organizira-
nostjo.«

Že veste, kakšna bo ta globalizacijska in s 
tem tudi pot Menine naprej?  

»Najpomembnejša stalnica je razvoj, slede-
nje tehnološkemu in posledično oblikovanju 
organizacijskega razvoja. V globalizaciji je 
veliko igralcev,veliko jih bo odpadlo. Nekateri 
se bodo večali, nekateri bodo padli. Edina 
možnost zato je širitev in povečevanje trga in 
posla. To je vizija.«

Zakaj smo se po vaše v Sloveniji znašli v 
takšni krizi?

»Glavni in naglavni greh se kaže v bančni-
štvu. Pri nas je osnovni problem tudi odlašanje. 
Pomembno je, da nekaj hitro narediš, in če je 
pri tem nastala škoda, je praviloma še vedno 
manjša, kot če delaš počasi ali nič ne narediš. 
Poteze morajo biti odločne, hitre. Pri vsakem 
delu narediš napako. Vendar, če nič ne narediš, 
če stojiš na mestu, je to največja napaka.

Dokler je bila Slovenija uspešna, smo bili 
vsi ponosni. Sedaj se moramo reorganizirati, 
da bomo spet uspešni in da bodo ljudje ostali, 
da mladi ne gredo  ven. Odhajanje mladih je 
pogreb za državo. Če karikiram: Bolje bi bilo, 
da bi mladi ostali, in da bi tisti, ki drugače mi-
slijo, šli ven. Vsako leto zadolževati mlade s 
posojili, ni prava pot. Spomnimo se: Bili smo 
konstantni model napihnjenih balonov. Pro-
blem pa je bil, ker delnic nismo kupovali s ka-
pitalom ampak s posojili.«  

Andrej Žalar  

GOSPODARSTVO

Menina je bila ustanovljena leta 1952 na La-
zah v Tuhinjski dolini v okviru Kmetijske za-
druge, ki je imela mizarski oddelek. Delali so 
pohištvo. 1957 leta se je preimenovala v Me-
nino. Pred tem pa se je dve leti prej preselila v 
Kamnik. Proizvodnja krst se je začela 1964. 
leta v centru Kamnika pod Malim gradom. 
1968. leta pa se Menina preseli na sedanjo 
lokacijo v Šmarco. 

Lani je Menina praznovala 60-letnico. 
Lep jubilej, za katerega tudi ta trenutek 
najbrž ne bi zgrešil, če rečem: Uspešen ra-
zvoj, lepi uspehi. In vaše mnenje direktor 
Jože Homar?

»Na prelomu 60. v 70. leto je šel razvoj str-
mo naprej. 1977. se je začel izvoz; najprej v 
Belgijo,1985-1990 v Nemčijo. Ko je razpadla 
Jugoslavija smo izgubili ves naš bivši domači 
trg in smo iz 3 % izvoza prešli na 75 % izvoz. 
Danes izvoz predstavlja  80%  naše prodaje. 
Sicer pa so bile v našem obdobju 60 let prelo-
mne točke preselitev na današnjo lokacijo, 
razpad jugoslovanskega trga, preusmeritev na 
nemški trg, razvoj in tehnologija. Od 1995. do 
danes smo veliko vlagali v robotizacijo, avto-
matizacijo procesov. Tako imamo danes dva 
robota  v lakiranju, enega v strojnem delu, ne-
kaj v hali, sočasno pa avtomatiziramo celoten 
proces proizvodnje.

Leta 2002 smo odprli svoje podjetje v Srbiji, 
razvojna točka in lokacija, kjer je les (surovi-
na), je bila Ruma, 50 km pred Beogradom. 
Podjetje uspešno posluje že deset let. Razvoj 
tehnologi se je odražal tudi v širitvi trgov. 
Največ naših izdelkov gre na nemški trg; kar 
30.000, na francoski 13.000, na slovenskega, 
ki je tretji po velikosti, 14.000. Bo pa že nasle-
dnje leto tretji po velikost avstrijski trg. Sicer 
pa so naši trgi še Švedska, Švica, Anglija, 
Belgija, Slovaška, Rusija, države bivše Jugo-
slavije in tudi Italija.«

Kako vam je uspelo osvajati vse te trge?
»Specifi čno za našo dejavnost so prilagojeni 

proizvodi - tako imenovani modeli (krst); in 
sicer modeli, ki jih ima Anglija, pa Francija… 
Vsaka dežela ima svoje modele, vsaka pokraji-
na, če hočete, ima svoj model: pariški, lion-
ski… V Nemčiji so nemški, Švica ima popol-
noma drugačne modele, Švedska tudi, Anglija 
svoje, prav tako Španija. Mi imamo avstro-
ogrski model, potem pa so še italijanski, itali-
jansko-francoski modeli, ameriški modeli… 
Na našem trgu in na trgu Juge je standardni 
model krsta konične oblike, ki je na primer 

Menina, proizvodnja pogrebne opreme, d.d. - Šmarca
popolnoma  drugačna od nemškega modela.«

Kaj pa kremiranje, žare, so kaj vplivali 
na proizvodnjo krst v Menini?

»Od leta 1995, ko sem nastopil mesto direk-
torja, se je kremiranje iz 30% v Sloveniji pove-
čalo na 75%. Ves ta čas se je na osnovi tega 
zmanjševala tudi vrednost trga tako v Sloveniji 
kot v tujini; vendar v tujini ne tako intenzivno.

Morali smo se tehnološko in z iskanjem 
malih trgov prilagajati tem razmeram. Da je 
proizvodnja rastla, smo se usmerjali na nove 
trge in se tehnološko  modernizirali s posoda-
bljanjem tehnologije. Vsak nov trg pa je nare-
koval nove izdelke. Tako imamo danes okrog 
600 različnih modelov krst. To nas po eni 
strani ovira, po drugi strani pa je to naša pred-
nost. Najpomembneje pa je, da smo zaradi tega 
spoznali, kaj je hitro prilagajanje. In prav zato 
smo postali poznani v svetu; in to na vseh trgih. 
Smo namreč eden največjih proizvajalcev krst 
v Evropi.«

Lahko to malo bolj razložite?
»Smo zanimivi proizvajalci zanimivih proi-

zvodov. Tak primer so ameriški modeli krst, pa 
tudi imena povedo svoje. V Meninini krsti sta 
bila pokopana Džindžič in tudi Tito. Seznam 
različnih poznanih oseb je kar dolg. Ja, poznani 
smo in imamo izdelke, ki smo jih sami obliko-
vali in jih uspešno tržimo. Smo na sejmih v 
Düsseldorfu, v Parizu... Naši kupci organizira-
jo te sejme in tam poudarjajo naše reference, 
našo blagovno znamko Menina in prav zato 
smo na nemškem in še na katerem trgu dobro 
ocenjeni in cenjeni.

Prodajamo tudi žare, delamo lesene žare za 
različne ljudi, ki svoje življenje posvečajo ho-
bijem (lovci...) To je nekaj novega v proizvo-
dnji. Žare imajo Italija, Avstrija, Anglija. Se pa 
to v tujini spreminja. V Angliji, Ameriki se na 
primer poslovijo od pokojnika v krsti, ne od 
pepela. Pepel je kasneje potem v žari.« 

In gospodarska kriza? Ne recite, da je 
Menina imuna do nje. 

»Ne, ampak mi smo to krizo čutili že dlje 
časa, takrat ko je šlo za opepeljevanje. Prav 
to pa je vplivalo na nas, da smo se prilagajali, 
borili, kako biti konkurenčen. Mi smo namreč 
življenjsko odvisni od izvoza. Slovenija je za 
nas premajhen trg in prav zato, ker smo veza-
ni na tuje trge, nas ta kriza ni tako prizadela. 
Seveda pa ni bilo tako enostavno, kot se sliši. 
Naša prednost je, da smo v primerjavi s kon-
kurenco sposobni narediti širok izbor izdel-
kov za enega kupca in mu jih tudi dostavljati 

vsak trenutek. Naš kupec 
je namreč običajno distri-
buter ali večje pogrebno 
podjetje, ki želi imeti iz-
delek pravočasno na pra-
vem mestu. Malo pa je 
podjetij, ki to lahko zago-
tovijo. Naša fl eksibilnost 
nam daje prednost, zmo-
remo pa jo zaradi naštu-
dirane, skrbne in naše 

Jože Homar, direktor Menine d.d., diplomirani 
inženir lesarstva, rojen v Ljubljani, sicer iz 
Vrhpolja pri Kamniku, direktor od leta 1995 V 
Komendi, na Klancu, na Klancu živi 11 let. V 
prostem času, kolikor ga ima (saj je bolj obreme-
njen s podjetjem kot z dopustom), rad športa 
(plavanje), bere… V Komendi, v prijaznem oko-
lju ,pravi, da se odlično počuti. Navdušen je nad 
napredkom v času samostojne občine. Strinja se, 
da imamo po Virantovo preveč občin v Sloveniji, 
vendar Komenda, meni, ostaja - občina.
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POMOČ

1. oktobra 2013 je minilo pet let, odkar Zavod 
Medgeneracijsko središče Komenda (ZMSK) 
izvaja socialno varstveno storitev pomoč družini 
na domu. Do takrat pa je to storitev izvajal 
Center za socialno delo Kamnik. Za večino ljudi 
je verjetno to nepomemben podatek. Če pa se 
znajdeš v situaciji, ko na primer ne veš, kako bi 
oskrbel svojega očeta ali mamo, ko se po presta-
ni kapi ali drugačnem obolenju vrne iz bolnišni-
ce in ne more več sam skrbeti za svoje osnovne 
biološke potrebe, pa še kako potrebuješ nekoga, 
da ti priskoči na pomoč. Ali pa, ko zaradi služ-
benih obveznosti ne moreš zadovoljivo poskr-
beti za svoje, zaradi visoke starosti ali bolezni, 
obnemogle starše in ti urica ali več na dan stro-
kovne oskrbe pomaga, da se tvoji najbližji ne 
počutijo preveč osamljene in zapostavljene.

ZMSK smo na pobudo Medgeneracijskega 
društva za kakovostno starost Komenda ustano-
vili skupaj z Društvom upokojencev Komenda , 
Ustanovo Petra Pavla Glavarja in Občino Ko-
menda predvsem z namenom, da poleg vrste 
programov za vzpostavitev, gojitev in krepitev 
sožitja med mlado, srednjo in starejšo generacijo, 
poskrbimo za stare, obnemogle ljudi v naši obči-
ni sami. Želeli smo zgraditi lep sodoben dom za 
stare ljudi, po najnovejšem konceptu gospodinj-
skih skupin in izvajati socialno varstveno storitev 
pomoč na domu. No, zaenkrat bo moral dom 
počakati na drugačne čase, pomoč na domu pa 
izvajamo, kot sem že napisala, že pet let.

Kaj pomoč na domu sploh je?
Pomoč na domu je socialno varstvena stori-

tev, s katero pomagamo ljudem, da kljub 
raznoterim prikrajšanostim (starostna obne-
moglost, kronične bolezni in poškodbe, invali-
dnost, duševna obolenja) lahko bivajo v svojem 
domačem okolju. S pomočjo pri gospodinjskih 
opravilih, pri osebni higieni in vzdrževanju 
socialnih stikov se socialne oskrbovalke priza-
devajo dvigovati kvaliteto bivanja in na sploh 
življenja tistim, ki se za tovrstno storitev odlo-
čijo. Moramo poudariti, da v vseh petih letih 
nismo zavrnili niti enega prosilca, še več. Če je 
potrebno se odzovemo že tisti dan, ko za po-
moč na domu zaprosijo, in da se za vsakega 
prosilca potrudimo poiskati najboljšo časovno 
rešitev in storitev. 

Da tovrstno storitev izvaja domača organi-
zacija, ima celo vrsto prednosti. Naj jih nave-
dem nekaj.

- Tako vodstveno administrativni kader, kot 
socialne oskrbovalke, so prostovoljke v Medge-
neracijskem društvi za kakovostno starost in ta-
ko deležne kontinuiranega izobraževanja kot 
osebne družabnice staremu človeku in kot vodi-
teljice medgeneracijskih skupin. Inštitut Antona 
Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko 
sožitje namreč večkrat letno za Zvezo medgene-
racijskih društev Slovenije, v katero je vključeno 
tudi naše društvo, organizira izobraževanja 
predvsem s področja kakovostne komunikacije 
s starim človekom in usposablja članice društva 
za izvajanje preventivnih programov, kot so: 
Preprečevanje padcev v starosti, Obvladovanje 

Pet let pomoči na domu

krvnega tlaka in Starajmo se trezno.
- Imamo dokaj široko skupino socialnih 

oskrbovalk, saj so prostovoljke društva osebe, 
ki imajo nadpovprečno razvit občutek za sočlo-
veka, v letih, ko ima že skoraj vsaka izkušnje z 
negovanjem svojih staršev. Tako da v ZMSK ni 
težav, ko je potrebno nadomeščati zaradi dopu-
sta ali vskočiti zaradi večjega obsega del.

- Izvajalke pomoči na domu so domačinke, 
tako da se več ali manj vsi med sabo poznamo 
in je motivacija za dobro opravljanje dela pre-
cej velika.

Kratek pregled petletnega izvajanja po-
moči na domu

Direktorica in istočasno strokovna vodja so-
cialno varstvenega programa pomoči na domu 
je bila vseh pet let gospa Mojca Šraj, univ. dipl, 
socialna delavka, ki izpolnjuje visoke zahteve 
po zakonu o socialnem varstvu: najmanj visoko 
izobrazbo, strokovni izpit iz socialnega varstva 
in opravljeno šolo za direktorje zavodov. Redno 
zaposlena socialna oskrbovalka, ki na terenu 
izvaja pomoč na domu, je že vseh pet let gospa 
Zora Pibernik, ki v tem obdobju ni bila niti en 
dan v bolniški, zato menim, da zasluži javno 
pohvalo, saj glede na zahtevnost njenega dela, 
to vsekakor ni samo po sebi umevno, ampak 
priča o tem, da je še kako motivirana za svoje 
delo, zadovoljna s pogoji dela; skratka, da je 
prava oseba na pravem mestu. Ker si v ZMSK v 
vseh petih letih nismo privoščili niti ene ure iz-
pada opravljanja socialne oskrbe na domu, je 
potrebno, kot sem že napisala, nadomeščanje za 
primer koriščenja letnega dopusta in za primer, 
ko število uporabnikov naraste. V tem obdobju 
smo tako sodelovali še z gospo Aljašo Majcen, 
z gospodično Ano Remše in gospo Vero Horvat. 
Tudi one so domačinke in so svoje delo opra-
vljale kvalitetno, predvsem pa s srcem. V za-
dnjem času pa vsa nadomeščanja opravi gospa 
Olga Hace, ki je trenutno za polletno obdobje 
zaposlena v ZMSK preko javnih del in poleg 
socialne oskrbe izvaja še dva programa in sicer 
tedenska srečanja starejših ob zdravem kosilu, 
kot zametek dnevnega varstva za starejše, in 

delavnice zdrave prehrane, kjer že tretjo sezono 
navdušuje vse udeleženke delavnic s svojo iz-
virnostjo in pestrostjo pripravljanja zdrave hrane 
in predvsem zdravih slaščic.

V tem obdobju se je število uporabnikov 
pomoči na domu vseskozi spreminjalo od naj-
manj pet, eno kratko obdobje celo samo štirih, 
pa do največ deset. Trenutno imamo sedem 
uporabnikov, tako da potrebujemo za izvedbo 
vseh ur pomoči na domu poleg gospe Pibernik 
tudi pomoč gospe Hace.

Verjetno bi bilo smiselno navesti tudi ceno 
ene ure pomoči na domu, ki je 4,54 €. Na dan 
se lahko koristi največ štiri ure pomoči na do-
mu in to vsak dan v tednu, s tem da je urna 
postavka v praznikih in vikendih 5,90 €.

Kako naprej?
Kadar si posameznik in družine ne morejo 

sami zagotoviti socialne varnosti, so upravičeni 
do pomoči, ki jo v okviru aktivne socialne politi-
ke zagotavljata država in lokalna skupnost, ka-
mor sodi tudi pomoč na domu. Krovni dokument 
za razvoj sistema socialnega varstva za obdobje 
2013-2020 je Resolucija nacionalnega programa 
socialnega varstva. V njej je med drugim tudi 
priporočilo, da bi pomoč na domu moralo kori-
stilo 3,5 % starejših od 65 let, kar je za našo ob-
čino okrog 25 uporabnikov. Tudi osebno menim, 
da je to kar pravilna ocena in da je v naši občini 
zagotovo 25 ali več občank in občanov, ki bi 
potrebovali tovrstno socialno varstveno storitev, 
vendar se zaradi različnih razlogov ne odločijo 
za njo. Ali je posredi denar ali pa strah pred tujim 
človekom ali v nekaterih primerih nepoznavanje 
storitve pomoči na domu? 

Da bi občankam in občanom približali tovr-
stno storitev, bomo v zimskih mesecih izvajali 
informiranje o pomoči na domu pri občankah 
in občanih občine Komenda, ki so stari 80 let 
in več. Najprej vas bomo obvestili pismeno in 
se v nadaljevanju dogovorili za osebni obisk in 
to vse z namenom, da bi s skupnimi močmi 
dvigovali kvaliteto življenja tudi v težkih ob-
dobjih življenja.

Viktorija Drolec, predsednica Sveta ZMSK
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Še ena od dobrih idej Turističnega društva Komenda je padla na plodna 
tla. Čeprav živimo v naši občini na kmetijskem območju, je bil začetni 
dvom o upravičenosti tržnice s kmetijskimi pridelki zgrešen. Od začet-
kov do danes se je tržni dan, ki je organiziran vsako prvo in tretjo sobo-
to v mesecu in je odprt od 8.00 do 12.00, dodobra usidral v zavest do-
mačinov in tudi  kupcev izven občine. Organizatorji zatrjujejo, da se 
vsak semanji dan zvrsti na tržnici okoli 100 kupcev, tudi prodajalci so si 
ustvarili dobro ime s kvaliteto domačih proizvodov. Marsikateri kupec s 
tržnice obišče pridelovalce tudi na domu.

Tržni dan 16.11. pa je bil nenavaden zaradi novosti, ki je doživela 
veliko zanimanja in pohval organizatorjem. Že drugič je bila postavljena 
stojnica, na kateri so brezplačno ponujali pokušino izdelkov domače 
proizvodnje. Če je bil prvič predstavljen pečeni  kostanj, je bil izbor 
današnje ponudbe razširjen na dve jedi – na palačinke in ocvrte bikove 
prašnike. Otroci so »padali« na palačinke, prašniki pa zbujali radove-
dnost pri odraslih. Čeprav se je kateri od obiskovalk zdela ta specialite-
ta nenavadna, pa poskuševalcev ni manjkalo. Tradicijo degustacij bodo 
nadaljevali vsak tržni dan.

Ponudba prodajalcev je zelo raznovrstna. Sadje, predvsem jabolka, 

Dopoldne na tržnici
domači jabolčni kis, pasterizirani sokovi jabolk, korenčka, rdeče pese, 
vrtnine vseh vrst, vložena zelenjava brez konzervansov, doma izdelane 
testenine, sladice, ki zbujajo poželenje,domači siri, jogurti raznih oku-
sov in zraven že malo znana teličkova skuta. Prekajene mesnine omamno 
zadišijo po domači dimnici, klobase same vabijo. Tu je še med  vseh 
mogočih vrst in dodatek k prehrani – med s cvetnim prahom Api-mix. 
Posebno vabljiv je kruh, pečen v dobri stari kmečki peči. Iz Kranja pri-
haja z ekološke kmetije domača moka vseh vrst, pa razne kaše in v se-
zoni tudi vedno bolj priljubljeni  šparglji. Skratka – raznovrstna ponud-
ba vsega, kar gospodinjstvo potrebuje.

Tržnica pa ni izključno samo prodaja in nakup že naštetih in tudi 
drugih pridelkov, je tudi kraj, kjer se vsak tržni dan srečujejo prijatelji in 
znanci, ki razpredajo svoja doživetja in hkrati še pogledajo na stojnice, 
včasih pa, kot je moderno, malo pokritizirajo. Z veseljem sem od daleč 
prisluhnil skupini planincev, ki so obujali spomine na Triglavska jezera, 
Lepo špičje… Posebno zanimanje je zbudila stojnica z ročno izdelanimi 
jaslicami, ki izdelovalcu nudijo sprostitev in mu navdihujejo tudi malo 
manj običajne oblike in vsebine.

Tudi na božične praznike in za novo leto obljubljajo »turisti« še bolj 
pestre in zanimive dogodke, ki bodo nedvomno privabili veliko obisko-
valcev. 

Dan je bil sončen, kot nalašč primeren za prijetna srečanja in nakupe.
Tone Ogorevc

V Turističnem društvu smo se določili, da bo letos prvič 
zaživel

BOŽIČNO NOVOLETNI SEJEM 
na Koželjevi domačiji na Gori pri Komendi.

Želimo, da bo božično-novoletni sejem z domačo ponudbo. K sodelova-
nju so povabljena tudi vsa domača društva in OŠ Komenda Moste. 
Imeli bomo omejeno število stojnic, zato sprejemamo prijave. 

Sejem bo v petek, 20. 12. od 16.00 do 21.00 in v soboto, 
21. 12. 2013, od 8.00 do 21.00.

Na stojnicah bodo naprodaj izdelki domače in umetnostne obrti, ki 
sodijo v adventni čas in so primerni za darila. Prav tako bo tudi bogata 
ponudba živil in izdelkov z domače tržnice. Poskrbljeno bo za tople 
napitke, poskusili bomo kakšno od domačih jedi, nekaj pa bo tudi pre-
senečenj.

Turistično društvo Komenda

Prijeten in zabaven december 
Ponovno je prišel adventni čas, ki se ga še posebej vsako leto vselijo otroci; zaradi dogajanj pa tudi 
starejši. V tem času namenjamo posebne trenutke našim najbližjim in prijateljem.

TURISTIČNO DRUŠTVO KOMENDA
Po sobotni tržnici sredi novembra (16.11.), ko smo 
ponudili obiskovalcem tudi jedi, smo v četrtek, 
21. 11., popoldne povabili na Koželjevo domačijo 
še na druženje in pokušino gobove juhe. 

Delovni in hkrati praznično vesel pa je bil tudi 
zadnji petek, 29. novembra. Postavili smo novo-
letno jelko, pripravili Uro pravljic in delali adven-
tne venčke tja do osmih zvečer.

V prazničnem decembru bomo nadaljevali s 
ponudbo in pokušino jedi že prvo soboto, 7. de-
cembra, ko bo tudi Tržnica na Koželjevi domačiji. 
Veselo pa bo tudi na Božično-novoletnem sejmu in 
Razstavi jaslic 20. in 21. decembra. 

Lepo povabljeni na prireditve na Koželjevo domačijo.

Decembrski program na Koželjevi domačiji
Sobota, 7.12.:  Tržnica z degustacijo jedi od 8.00 do 12.00 ure
Petek, 20.12.: Božično-novoletni sejem
 Otvoritev in ogled razstave jaslic
 od 16. do 21. ure
Sobota, 21.12.: Božično-novoletni sejem
 Ogled razstave jaslic
 od 8. do 20. ure

Turistično društvo

ic

Že v petek, 20. 12. 2013, bo tudi tradicionalno odprtje 
razstave jaslic.

Skratka, veselo in praznično bo. Zato si vzemite čas za prijetno, za-
bavno skupno druženje.

Predstavitev nove knjige ETNOLOŠKO KONSERVATOR-

STVO IN VARSTVO DEDIŠČINE NA SLOVENSKEM, 

Zbornik delovne skupine etnologov konservatorjev RS 

Slovenije 21. 12. 2013 ob 17.00 na Koželjevi domačiji 
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Z začetkom novega 
šolskega leta smo spet 
začeli tudi z gasilskimi 
vajami, za tekmovanje 
Matevža Haceta v naši 
regiji. Ekipa pionirjev 
je imela prvi preizkus 
pripravljenosti na pr-
vem gasilskem tekmo-
vanju v okviru Pikine-
ga festivala v Velenju. 
Prenos vode in zbijanje 
tarče z vedrovko sta 
zelo dobro uspela. 

Ohrabljeni z dobrim rezultatom so z nadaljnjimi vajami pričakali tek-

Tako kot lansko leto sva se Matic Zupan (PGD Moste) in Domen Pavlič 
(PGD Begunje) udeležila svetovnega prvenstva v Ameriki, ki se je letos 
preselilo v mesto, ki nikoli ne spi - Las Vegas.

Letos se nama je pridružila tudi tekmovalka Mateja Pretnar (PGD 
Lesce). Ker Las Vegas leži na zahodni obali Združenih držav, smo v eno 
stran potrebovali skoraj 30 ur s postanki na treh letališčih. 

Najhuje je bilo preboleti tako imenovani Jet lag, saj se ti spremeni 
ritem in ura se prestavi za 9 ur nazaj. Da smo se privadili na ta ritem, 
smo potrebovali dobra dva dneva.

Tekmovanje je bilo od torka do nedelje. Prve štiri dni tako imenovani 
Wild cardi (kvalifi kacije) ter sobota fi nale posameznikov in nedelja fi -
nale dvojic in ekip.

S svojimi nastopi sem pri-
čel kar prvi dan v torek in si-
cer posamezno, ker sem takoj 
hotel »začutiti« progo in njene 
razlike od ostalih Evropskih. 
Končal sem s časom 1:41.

V sredo so sledile dvojice 
z Domnom (Tinex team) in 
ekipni preizkus (Team Euro-
pe). V tandemu sva imela čas 
1:27 kljub mojemu padcu z 
lutko. Ekipno pa smo s progo 
opravili v 1:16, kar je bil nov 
evropski rekord. V ekipi pa 
smo bili dva Slovenca, Fran-
coz, Poljak in Nemec.
Četrtek pa je bil najbolj 

naporen, saj sem tekmoval v 
vseh kategorijah. Začel sem s 
solo nastopom, ki se ni najbo-
lje končal, saj mi je zaradi 

Firefighter Combat Challenge svetovno 
prvenstvo Las Vegas 2013

napake na tlačni posodi 
zmanjkalo zraka med vleče-
njem cevi, vendar sem uspel 
priti do cilja s časom 1:44. V 
tandemu sva podrla Evropski 
rekord s časom 1:21, ekipno 
pa smo izenačili čas prejšnjega 
dne 1:16, tako smo imeli zago-
tovljen fi nale dvojic in ekip.

Petek je bil naš dan počitka 
pred velikim fi nalom, ki nas je 
čakal naslednja dva dneva.

Napočil je dan D zaradi ka-
terega smo prišli. Kot prva je 
nastopila Mateja in odlično 
opravila s progo ter potrdila da 
je najhitrejša Slovenka s časom 
2:55, v Lions den pa se je uvr-
stila dva dni prej. Naslednji 
sem bil na vrsti jaz. Uspel mi je 
popoln nastop, saj sem na cilj 
prišel s časom 1:37 ter se uvr-
stil v elitni Lions Den club. Domnu pa se je fi nalni nastop malce ponesre-
čil, saj je padel z lutko in končal s časom 1:49. Zmagal pa je Američan Jeff 
Leonard s časom 1:25! Tudi mi se vztrajno približujemo najboljšim časom 
in bomo kmalu konkurenčni za medalje na svetovnem prvenstvu.

Nedeljski fi nale pa je postregel z rezultati, ki so presenetili vse doma-
če kot tudi sotekmovalce iz Kanade in Amerike.

V tandemu sva dosegla čas 1:18:54 in za stotinko sekunde zgrešila 
tretje mesto. Sledila pa so še ekipna tekmovanja, ki gredo po sistemu 
izpadanja. Na koncu smo se borili za tretje mesto in tudi na cilj prišli 
pred tekmeci, vendar nas je usodna napaka (napačna predaja štafetne 
palice in s tem kazen 2 sekundi) stala medalje, saj smo po pribitku zao-
stali za slabi 2 desetinki.

Lagal bi, da nismo čutili razočaranja, vendar je to kaj hitro minilo, ko 
smo zaslišali vzklike in ploskanje ob progi Ameriških in Kanadskih 
kolegov. Naj omenim, da smo tudi v štafeti popravili Evropski rekord s 
časom 1:13.

Imel pa sem tudi čast spoznati možaka, ki je leta 2000 postavil sve-
tovni rekord 1:19, ki pa ga do danes še ni nihče presegel. Ime mu je Bob 
Russell in pri svojih štiri in štiridesetih letih s progo še vedno opravi v 
minuti in osem in dvajsetih sekundah.

Tekmovalni teden je hitro minil in veselje se je bilo vrniti domov, kjer 
sta nas čakala dva res lepa sprejema; najprej v Mostah in nato še v Be-
gunjah. Še enkrat hvala vsem, ki ste z nami trpeli, se smejali in nam 
skozi celo sezono stali ob strani.

Matic Zupan

Aktivnosti gasilske mladine Križ Oktober 2013
movanje gasilske mladine regije Ljubljana III v Mengšu, kjer pa ni šlo 
vse po željah in pričakovanjih. Uvrstili so se v zadnjo tretjino.

Vsako leto pripravimo tudi dan Odprtih vrat gasilskega doma s prika-
zom, kako delamo in s kakšnim orodjem delajo gasilci. Letos meseca 
oktobra so mladi spoznavali gašenje z gasilniki, gašenje vročega olja, v 
prostorih gasilskega doma pa so izdelovali kartonaste gasilnike in risbe 
na temo meseca požarne varnosti in metali vrv. 

Udeležba je bila kar številna, seveda pa je še vedno najbolj zanimiva 
vožnja z gasilskim tovornjakom. Pripravljene pa so imeli tudi družabne 
gasilske igre, ki bi jih prikazali staršem ob suhem vremenu. Za konec 
meseca oktobra so imeli še delavnico »Noč čarovnic«; starejši pionirji 
in pionirke ter mladinci so izrezovali buče, mlajši pa duhce in netopirje 
iz papirja. 

Oba meseca pa so utrjevali gasilsko znanje za gasilko tekmovanje v 
gasilskem kvizu novembra. Letos bodo nastopile štiri ekipe.

Prisrčno so jih ob vrnitvi s prvenstva pozdravili člani in prijatelji domače-
ga društva in župan

Matic Zupan
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PROVANSA

Rahlo rosenje nas je prebudilo v peti popo-
tniški dan. Potem je celo malo deževalo in čas 
je bil namenjen obisku mesteca Apt. Največji 
kolesarski navdušenci se seveda niso dali in so 
si namesto tega privoščili že jutranji krog. Dež 
je (pre)hitro ponehal, čakala so nas mesta Ro-
ussillon, Gordes in ogled kamnite vasi Vilage 
des Bories. Najlepše mesto med lepimi je bil 
Roussillon – hiše v neštetih odtenkih rdeče, 
kamnolom okre, po katerem smo se sprehodili, 
ni nikogar pustil ravnodušnega.

Za prebujanje v šesti popotniški dan je po-
skrbela Branka z jogo. Potem pa na potep po 
nacionalnem parku Luberon, ogled vasic Sa-
gnion, Bonieux, La Coste. Povsod nas je pot 
vodila do utrdbe oziroma gradu na vrhu hriba, 
najbolj zanimiv pa je bil grad Markiza de Sada. 
Ob povratku v Apt smo se ustavili še na mostu 
Julija Cezarja. Pa divje češnje ob kolesarski 
poti so bile tudi preveč vabljive, ni se dalo 
mimo njih … Najbolj vneti so se odpeljali še 
do destilarne sivke, ki je nedaleč od mesta Apt. 
Pred spanjem še sprehod po mestecu, ki pa je 
bilo precej mrtvo, lokali skoraj prazni. Ulice 
čiste, park lepo urejen.

Tudi zadnje jutro v kampu Apt nam je pope-
strilo jutranje razgibavanje, potem pa nas je 
pot vodila proti Avignonu. Nekaj časa smo še 
uživali na kolesarski stezi, potem pa se je kole-
sarjenje nadaljevalo po zelo prometni cesti, 
zato je bila potrebna še posebna previdnost. Na 
vse tegobe pa smo pozabili, ko smo prispeli do 
Avignona. Glavna ulica je bila zaprta za pro-
met, v mestu je bilo živahno dogajanje, saj se 
je ta dan začel nek poletni festival – razstave, 
ulično gledališče, nastopi plesalcev … Tu smo 
imeli prav poseben sprejem, saj je bila glavna 
ulica, ki pelje do papeške palače, zaprta za 
promet. Kolesarjem pa so jo odprli, tako smo 
se zadnji del poti peljali med glasnim vzklika-
njem množic levo in desno, spodbujali so nas, 
kot bi mednje prišli tekmovalci Tour de France. 
Postanek na ogromne trgu pred papeško pala-
čo, sledilo je obvezno fotografi ranje, temu pa 
ogled ali pa kar takoj vožnja do kampa. Skozi 
mogočna mestna vrata smo se najprej odpeljali 
do avignonske znamenitosti – mostu, ki ne 
pripelje na drugo stran reke. Med vojno je bila 
namreč tretjina mostu porušena in pustili so ga 
v taki obliki. Pa imajo spet novo turistično 
znamenitost. 

Zvečer smo se z ladjico odpeljali do mesta in 
začutili njegov večerni utrip, ki je bil nekaj po-
sebnega, saj se je v mestu odvijalo veliko prire-
ditev, tudi lokali so bili zasedeni do zadnjega 
kotička. Že popoldansko življenje je bilo pestro, 
večerno pa še za nekaj odtenkov bolj – plesne 
skupine, glasbeniki, gledališčniki … Na vsa-
kem koraku se je kaj dogajalo. Temu primerno 
je bila na primer kepica sladoleda tri evre, da o 
drugih cenah rajši ne izgubljam besed.

Osmi dan je pomenil vrhunec kolesarskega 
dogajanja v Provansi –vzpon 1911 metrov vi-
soki Mont Ventoux, vzpon predstavlja tudi 

Provansa

enega napornejših delov trase tekmovanja Tour 
de France. Osem kolesarjev se je že večer prej 
pripravljalo na to veliko preizkušnjo. Nihče ni 
natančno vedel, kakšna pot jih čaka, vsem pa 
je pomenila pomemben izziv in življenjsko 
preizkušnjo. Večernih pogovorov in usklaje-
vanj, ugibanj in negotovosti kar ni bilo konec. 
Zgodaj (a še vedno prepozno, saj je bila vroči-
na huda), so se podali iz kampa, šofer jih je 
odpeljal do vznožja hriba, od tam so se podali 
v 21 km dolg klanec. Zvečer smo z zanimanjem 
prisluhnili njihovemu pripovedovanju o tem, 
kakšna množica rekreativcev se je podala na 
pot, koliko je bilo takih, ki so obupali in jim ni 
uspelo priti do vrha. Vsem »našim« je uspelo. 
Tudi Komendčani Marko Grilc, Franc Zarnik 
in Pavel Žvelc so se uspešno spopadli s strmino 
in naporom, zmagali so v tekmi s hribom in 
samim seboj.

Štirje pa se na mitični Mont Ventoux nismo 
podali, ta dan smo si ogledali mesto Orange, 
posebno nas je navdušilo gledališče iz rimskih 
časov, in papeške vinograde. Vročina sicer tudi 
nam ni prizanašala, a na srečo je večina poti 
peljala po ravnini.

Naslednji dan kolesarjenje od Avignona do 
Pond du Garda. Daljši postanek smo si privo-
ščili ob trinadstropnem rimskem akvaduktu, 
sprehodili smo se do vrha in občudovali spre-
tnost in iznajdljivost Rimljanov. Vznemirljivi 
so občutki, ko stojiš na vrhu dva tisoč let stare 
mojstrovine. Še vožnja mimo Tarascona do St. 
Gilesa, kolesarjenje mimo nasadov vrtnic, 
oleandrov, ki so bolj drevesa kot grmi, mimo 
nasadov breskev in marelic, ki vabijo z zrelimi 
plodovi, neskončnih vinogradov. Prihod v me-
sto in zadnje postavljanje šotorov. 

Ob sprehodu po mestu je St. Gilles pokazal 
drugačno podobo kot drugi kraji na naši poti. 
Bilj je precej bolj zanemarjen, v njem pa tudi 
ni bilo srečati veliko Francozov, večina je pri-
seljencev. Neevropskih priseljencev. Tudi turi-
stov je bilo malo. 

Naslednje jutro smo odkolesarili do morja. 
Naš cilj je bil Stes Maries de la Mer, pot pa je 
peljala po nacionalnem parku Camaggue. 
Spremljala so nas riževa polja, strnišča, povsod 

pa polja, prepredena z namakalnimi sistemi. 
Poljedelstvu se je na tem delu pridružila živi-
noreja, v daljavi smo opazili črede črnih bikov, 
drugje belih konj. 

Mesto Stes Maries de la Mer nas je pričakalo 
v polnem turističnem utripu z množico turistov 
in brezštevilnimi stojnicami. Kdor je želel, si 
je privoščil skok v morje. Ogledali smo si cer-
kev, v kateri so številne relikvije, najbolj znana 
med njimi je pajčolan sv. Sare. Tudi cerkvene-
ga razglednega stolpa nismo izpustili. 

Zadnji dan in pot proti domu. Ustavili smo 
se v Arlesu, se sprehodili skozi mesto in si 
ogledali le nekatere njegove znamenitosti – teh 
je zares veliko. Amfi teater, ki ga obnavljajo in 
je eno samo veliko gradbišče, rimsko gledali-
šče, cerkev, bogata z relikvijami, pa soba Vin-
centa van Gogha, njegov spomenik – to so le 
nekatere od njih. Slovo od Arlesa je pomenilo 
tudi slovo od Francije.

Kaj je tisto, kar je name naredilo najmočnej-
ši vtis? Težko je reči, kaj je tisto, kar bo ostalo, 
spomini so še sveži – provansalska mesteca na 
gričkih, v njih hiše pastelnih barv z modrimi 
polkni, tesno stisnjene druga ob drugi, trdnjave 
na vrhu teh gričev, ozke ulice, prazni domovi, 
trgovinice in lokali. Med mesteci pa širna pro-
stranstva obdelanih polj, vonj po sivki in žitu, 
nepregledne širjave vinogradov, nasadi češenj, 
breskev marelic, polja melon in riža, ogromno 
cvetja ob poti, ob hišah na podeželju, v mestih. 
Bogata kulturna dediščina iz rimskih časov. V 
spominu mi bodo ostali prijazni domačini, ve-
dno pripravljeni pomagati. Mislim, da smo 
lahko vsi našli, kar smo hoteli najti – spozna-
vali smo nove kraje in nove ljudi, kdor je želel, 
pa je lahko potrdil tudi svoje kolesarske spo-
sobnosti in si dokazal, da zmore.

Vsako potovanje je spoznavanje novih kra-
jev, novih ljudi in ne nazadnje tudi spoznavanje 
samega sebe. Videti več in vedeti več bogati 
vsakogar izmed nas. Trenutki, ki se vtisnejo v 
spomin, slike, ki jih ponotranjimo. Če je pred 
odhodom včasih dilema, ali odpotovati ali ne, 
je po povratku odgovor na vprašanje, ali je bilo 
vredno iti, vedno da. 

Irena T.

nadaljevanje iz prejšnje številke



Aplenca Glasilo občine Komenda 11/2013

1717

Novice iz PGD Komenda
Po mesecu požarne varnosti so novembra na vrsti izobraževanja in 
kmalu bo naše društvo bogatejše za enega častnika in dve častnici. Za 
zimsko ligo »hitro spajanje sesalnega voda« pridno trenirajo članice A 
in dve ekipi članov A. Članice B pripravljajo srečelov za prireditev 
Gašperjev Miklavž in skrbijo za naše najmlajše. 

8. novembra smo se s štirimi ekipami udeležili mladinskega gasilskega 
kviza v Kamniku in se domov vrnili z eno zlato medaljo, ki so jo osvojili 
mladinci, bronasto pa pionirji. Na regijsko tekmovanje so se uvrstile tri 
naše ekipe. Regijsko tekmovanje je v organizaciji Gasilske zveze Moravče 
je bilo 16. novembra. Osvojili smo 4., 5. in 12. mesto in tako z malce 
smole zgrešili udeležbo na državnem tekmovanju. Pred nami je še zadnje 
letošnje mladinsko tekmovanje v pikadu, ki ga organizira naše društvo.

V Športni dvorani v Komendi je bil v soboto, 26. oktobra, velika dobro-
delna prireditev za šestletnega Aljaža Kerna. Zbrani denar prostovoljnih 
prispevkov obiskovalcev precej polne športne dvorane v Komendi in od 
srečelova bosta starša Jožica in Zdenko Kern namenila za nakup dviga-
la in prilagojenega vozila za šestletnega Aljaža, ki zaradi cerebralne 
paralize ne more hoditi, sedeti in govoriti.

Mladi Aljaž, ki je bil tudi na koncertu, je bil veselo razpoložen in se-
veda tudi osrednja me-
dijska zvezda priredi-
tve. Užival je ob 
nastopu številnih an-
samblov, ki so se od-
zvali povabilu za do-
brodelni nastop. Vesela 
in hkrati hvaležna na-
stopajočim pa sta bila 
skupaj z Aljažem tudi 
Sonja in Zdenko Kern. 

Prireditev so poživili in debele tri ure bogatili ansambli Poljanšek, Vžig, 
Viharnik, Namig, Zajc, Toplar, Veseli godci, Marjan Novina, David 
Grom, Damir Kovačič, Fanika Križaj, Mažoretke twirling mažoretnega 
kluba Komenda in Godba Komenda.

Podpori dobrodelne prireditve so se ob Občini Komenda pridružile še 

Podpora Aljaževi pomladi
Velika dobrodelna prireditev v Komendi

Občine Mengeš, Vodice in Kamnik, med sponzorji in donatorji pa sta 
starša malega Aljaža še posebej omenila in se zahvalila Konjeniškemu 
klubu Komenda, Območnemu Združenju Rdečega križa, obrtnikom 
Gregu Krmavnarju, Eho Grafi ka Domžale, Romanu Kosirniku, medi-
jem, prijateljem in znancem iz ETE Kamnik, kjer je zaposlena Aljaževa 
mamica, ki je povedala, da so posebej zbirali pomoč tako sodelavci kot 
tudi v vodstvu Ete Kamnik. Glavni dobitek dobrodelnega srečelova je 

bil hladilnik, ki ga je darovala fi rma Mediadom Kamnik z domačinom 
iz občine Komenda Miroslavom Gojdino. 

Akcija zbiranja denarja po koncertu poteka še naprej. Aljaževa mami-
ca Sonja nam je povedala, da z možem Zdenkom načrtujeta nakup dvi-
gala in prilagojenega vozila za Aljaža spomladi prihodnje leto. Odločila 
se bosta med že izbranima dvema izdelkoma. 
Če želite in se odločite tudi vi za podporo, več informacij o nakupu 

dvigala in prilagojenega vozila za šestletnega Aljaža dobite na telefon-
skih številkah 041/458-314 -Zdenko in 031/396-817- Sonja.

A. Žalar

V letu 2014 PGD Komenda praznuje 120-letnico delovanja. Zato se 
že pospešeno pripravljamo na slavnostno prireditev. Takrat bomo tudi 
uradno odprli naš novi prizidek. Za jubilejno leto pripravljamo tudi 
malo bolj bogat koledar, ki ga bomo decembra našim krajanom. Upam, 
da ga boste radi sprejeli.

Mihaela Poglajen

Hvala za donacijo
Ponovno naprošamo vse krajane, ki se še niso opredelili za donacijo 0,5 
odstotka pri odmeri dohodnine, da jo lahko darujete Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Komenda (DŠ 43693920). Če pa ste morda že naš 
donator, vam ni potrebno nič preverjati, mi pa smo vam zelo hvaležni.
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Kutina spada med 
plodove, ki so jih 
v preteklosti 
mnogo bolje po-
znali, cenili in tudi 
z veseljem upora-
bili. So simbol 
sonca, življenja, 
ljubezni in plo-
dnosti. Najboljše 
so, ko jih še na 
drevju poboža pr-
va slana. Takrat 
zadišijo, a še ve-

dno so lepe, zlato rumene barve, kljub vsemu pa 
še vedno trpke in kisle. Naše mame so jih pola-
gale med perilo, da je pozimi dišalo, saj kutine 
niso podvržene k gnitju. Danes eno kutino po-

Kutina – zlati plodovi jeseni
stavimo za vonj in okras v prostor, kjer se v 
zimskih dneh največ zadržujemo. Zlata barva 
nas v hladnih in meglenih dnevih hrani s svetlo-
bo, ki nas delno varuje pred depresijo. 

Surovih kutin zaradi trdote in trpkosti ne 
moremo jesti, zato jih spečemo ali skuhamo v 
poslastico, ki ji težko najdemo konkurenco, saj 
ima edinstven vonj in maslen poln okus. Med 
kuhanjem ali pečenjem z dodatkom sladkorja 
kutinovo meso zardi in dobi izjemno lepo če-
šnjevo barvo. Kutine vsebujejo zelo malo 
sladkorja,vitamin C, folno kislino, zelo veliko 
zdravilne čreslovine, veliko pektina, zato se že 
ob majhnem dodatku sladkorja poveže v mar-
melado ali džem. Zelo dobro uravnavajo dober 
in slab holesterol, čistijo kri in prebavila. 

Iz kutin kuhamo marmelade, džeme, podu-
šene na maslu postrežemo k mesu ali pa iz njih 

spečemo sladico. Lahko je to narastek ali pita.
Pita s kutinami:

20 dkg moke, 10 dkg margarine Becel, ščep 
soli, žlico sladkorja ali medu, 3 žlice hladne vode. 
Iz sestavin vgnetemo testo, ga zavijemo v folijo 
in vsaj za eno uro postavimo v hladilnik. Kutine 
olupimo, narežemo na krhlje, operemo in skuha-
mo v vodi s kapljico limone in žlico sladkorja. 
Vre naj vsaj 15 minut. Kutino lahko tudi poduši-
mo na žlici margarine in sladkorja. Kutinam lahko 
dodamo tudi narezano jabolko. Rahlo ohladimo. 
Spočito testo razporedimo po pekaču, robove te-
sta rahlo dvignemo in po njem razporedimo kuti-
ne. Pečemo v naprej ogreti pečici 220°C najprej 
deset minut, nato še dobrih petnajst minut pri 
temperaturi 180°C. Pita je najboljša še rahlo topla 
z žlico vaniljevega sladoleda.

NAJ VAM TEKNE! 

Olga Hace

OLGIN KOTIČEK

V Aplenci tudi v letu 2013 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljuje-
mo 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 IN OSATČEBELA IN OSAT
November 2013

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

NA PREŽI

Aplenca se smeje
Lovec Lojze razkazuje lovskemu prijatelju svoje trofeje.

Prijatelj jih z zanimanjem gleda, potem pa vpraša:
»Tale srnjak, se mi zdi, se pa drži na smeh?«
Lovec Karel pojasni: »Ja, prepričan je bil, da ga bom še petnajstič 

zgrešil!«
***

»Halo, je tam slovenski parlament?«
»Da, gospod. Želite, prosim?« 
»Rad bi postal poslanec. Kako naj pristopim k zadevi?« 
»Gospod, ste vi nori?!«
»Ja, sem. Rabim še kaj?«

»Veš, Maja, da danes ni več gentlemanov na svetu.«
»Ja, pa so: meni je pred tednom dni pravi gentleman pridržal 

dežnik!«
»Aja?! Kje?«
»Za cesto pri Lahovčah, ko sem pri avtu menjala kolo!«

ČEBELA – Tokrat, 
ko se vse bolj bliža 
božič, smo čebelo 
podelili gospe Po-
loni Pibernik iz Su-
hadol za s cvetjem 
bogate božične 
kaktuse.  

ČEBELA November 2013
OSAT – Osat nam 
je poslal občan in 
sliko poimenoval z 
»Nekaj »PRELE-
PIH« utrinkov idile 
v naši prečudoviti 
vasi Moste, kjer si 
lahko samo želiš, da 
v miru in blagosta-
nju živiš. 

OSAT – November 2013
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NASVETI

Irena Hacin Kölner

PRAVNI NASVETI

Blaž Filipič

POD DROBNOGLEDOM

Splošno znano 
je, da preko-
merno uživanje 
soli škoduje na-
šemu zdravju. 
Slednje namreč 
zvišuje krvni 
tlak, kar pa lah-
ko privede do 
razvoja srčno 
žilnih bolezni. 
Prav te so dan-
danes vodilni 

vzrok smrti med ljudmi. Po drugi strani pa je 
uživanje soli esencialnega pomena za naše 
zdravje. Sol, ki ob stiku z vodo tvori pozitivne 
in negativno nabite delčke - ione, je namreč 
udeležena pri številnih biokemijskih procesih 
v našem organizmu. Med drugim so ioni 
ključnega pomena pri prevajanju živčnih im-
pulzov in krčenju mišic. Sol je tako tudi po-
membno živilo, ki omogoča pravilno delovanje 
našega organizma. Tudi to je eden od razlogov, 
da je bila v preteklosti visoko cenjena, njeno 
posedovanje pa so često enačili s posedova-
njem denarja.

Uživanje soli in naše zdravje
Slabost kuhinjske soli je zlasti njena osiro-

mašenost, onesnaženost in vsebnost škodljivih 
konzervansov, ki ob razgradnji in odstranjeva-
nju iz telesa znatno obremenijo naše ledvice in 
ostale organe. Vse več nečistoč v kuhinjski 
soli je posledica človeškega onesnaževanja 
okolja. Zaradi omenjenih dejstev številni obi-
čajno kuhinjsko sol vse pogosteje nadomešča-
jo s himalajsko soljo. Slednja ima v primerjavi 
z običajno soljo številne prednosti. Okolje, 
kjer jo pridobivajo, je znatno manj onesnaže-
no, hkrati pa je bogatejša s koristnimi minera-
li, kar ji tudi daje na pogled značilno rožnato 
barvo. Himalajska sol tako vsebuje številne 
minerale kot so kalcij, kalij, jod, magnezij in 
cink. Značilno rožnato barvo pa ji daje železo. 
Prednost himalajske pred morsko soljo je tudi, 
da se njeni minerali lažje vsrkajo in nato 
vključijo v naš organizem. Kadar jo upora-
bljamo pri kuhanju, da jedem blag in polnejši 
okus. Po jedi pa smo tudi manj žejni kot ob 
uporabi običajne soli, saj jo telo bolje prena-
ša. 
Če se zaradi zdravstvenih težav ali iz pre-

ventivnih vzgibov odločimo omejiti uživanje 
soli, je smiselno biti pozoren zlasti na vrsto in 

kvaliteto živil, ki jih dnevno uživamo. Z njimi 
namreč, običajno nevede, v svoje telo vnesemo 
občutno več soli kot s soljenjem med kuhanjem 
ali obrokom. Znano je, da so s soljo nasičena 
predvsem predelana živila z dolgim rokom 
trajanja, saj sol spada med najpogosteje upora-
bljene konzervanse v živilski industriji. Mednje 
spadajo zlasti mesni izdelki (salame, suhe me-
snine in mesne paštete). Zmerna raba soli pa 
nikakor ni zdravju škodljiva. Kadar klasično 
kuhinjsko sol zamenjamo s himalajsko, je njen 
učinek lahko celo blagodejen za naše zdravje 
in splošno počutje.

Sosed vsako 
jesen na svo-
jem vrtu dnev-
no zažiga od-
padlo listje in 
drevje, morda 
pa še kaj, kar 
sploh ne vem. 
Dim je namreč 
precej temen 
in smrdeč. Za-
radi dima in 
smradu ne 

moremo prezračevati stanovanja, sušiti pe-
rila na balkonu in se zadrževati na našem 

Dim s sosedovega vrta – ga lahko kako preprečim?
dvorišču. Kljub mojim prijaznim poskusom, 
da bi se o tem pogovorili, sosed nadaljuje s 
kurjenjem. Kaj lahko naredim?

Pravice in dolžnosti lastnikov prostorsko 
povezanih nepremičnin (sosedje) predstavljajo 
zakonsko omejitev izvrševanja lastninske pra-
vice. Sosedje so dolžni svojo lastninsko pravico 
izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemir-
jajo in da si ne povzročajo škode. Pravice, ki 
omejujejo lastninsko pravico soseda, se morajo 
izvrševati pošteno v skladu s krajevnimi običa-
ji in na način, ki ga najmanj obremenjuje (73. 
člen Stvarnopravnega zakonika, SPZ). Te-
meljno načelo sosedskega prava je, da je 
vsak lastnik nepremičnine skladno s 75. 
členom SPZ dolžan pri uporabi nepremični-
ne opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki 
izvirajo iz njegove nepremičnine in otežuje-
jo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki 
je glede na naravo in namen nepremičnine 
ter glede na krajevne razmere običajna ali 
povzročajo znatnejšo škodo (prepovedana 
imisija). Zaradi razvoja tehnike je paleta 
prepovedanih imisij lahko zelo široka - to so 
lahko dim, neprijeten vonj, toplota, saje, 
tresljaji, ropot, odplake, svetlobne reklame, 
elektromagnetno in ionizirajoče sevanje 
itd.).

Iz zgoraj navedenega izhaja, da vsako pose-
ganje v lastninsko pravico na nepremičnini 
soseda še ne pomeni tudi protipravnega pose-
ga, ki bi opravičevalo sodno varstvo. Poseg 
postane protipraven šele, ko preseže določen 
tolerančni prag, ki je določen glede na krajevno 

običajne razmere. To mora dokazati tisti, ki 
tožbo vloži. Lastnik sosednje nepremičnine 
lahko v primeru takšnega protipravnega posega 
preko sodišča zahteva, da sosed s takšnimi de-
janji neha (opustitev vznemirjanja) in se jih v 
bodoče vzdrži (prepoved nadaljnjega vznemir-
janja). Kot dokaz bi lahko predložili fotografi je 
dima, predlagali zaslišanje prič, itd. Pred vlo-
žitvijo tožbe, predlagam, da se soseda tudi pi-
sno opozori na spoštovanje zgornjih določb.

Glede na to, da se jesen bliža koncu, bi se 
bilo najbolj smiselno usmeriti v preprečitev 
bodočih motenj v naslednjih letih. V ta namen 
bi se ob izpolnjevanju določenih predpostavk 
lahko poslužili tudi varstva, ki je predvideno v 
Obligacijskem zakoniku. V primeru, da zaradi 
ravnanja lastnika nepremičnine grozi tožniku 
ali nedoločenemu številu oseb večja škoda, se 
lahko zahteva, da lastnik odstrani vir nevarno-
sti ter da se vzdrži dejavnosti, iz katere izvira 
vznemirjanje.

Irena Hacin Kölner

Obveščamo vas, da bo v četrtek 19. 12. 
2013 potekala vseslovenske akcija Odve-
tniške zbornice Slovenije DAN ODVE-
TNIŠKE PRAVNE POMOČI PRO BO-
NO. V akciji sodeluje tudi Odvetniška 
pisarna Hacin Kölner, d.o.o.. Pro bono 
svetovanje bomo izvajali v obliki brezplač-
nega ustnega pravnega svetovanja od 
9.00 do 17.00 v pisarni v Poslovni coni 
Komenda, Pod Javorji 6, Komenda (pri 
Gostilni in pizzeriji Feniks). Prednost bo-
do imeli občani Občine Komenda.

Zato, da bomo lahko vsakemu namenili 
potreben čas, vas prosimo, da se najkasneje 
do 18.12.2013 dogovorite za termin na 
tel.št.: 0590 82 030 ali 031 347 989.

Odvetniška pisarna
HACIN KÖLNER, d.o.o.

Poslovna cona, Žeje pri Komendi, Pod 
Javorji 6, SI-1218 Komenda

T   + 386 (0)590 82 030; + 386 (0)31 347 
989 F  + 386 (0)590 82 033 irena.hacin.

kolner@moj-odvetnik.si www.moj-
odvetnik.si

Blaž Filipič, 
uni. dipl. biotehnolog, 

Gmajnica 21, 1218 Komenda
info@prem.si

PREM inštrukcije: 031 361 305, www.
prem.si

Prem inštrukcije: 25% popust za dvojice 
OŠ,SŠ, GIM, UNI - matematika, fi zika, 

kemija
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SKAVTI

V soboto, 2. novembra 2013, smo se komendski 
klani ob 9.00 zbrali pred cerkvijo v Suhadolah. 
Tam smo kot pravi skavti naše jesenovanje za-
čeli z molitvijo. Pridružila pa se nam je tudi 
nova soklanovka ANA KEPIC, katere smo bili 
zelo veseli in smo jo takoj sprejeli medse. Za 
tem pa nas je pri cerkvi že čakalo pismo z nalo-
go, ko smo jo uspešno opravili in voditelje 
oblekli v ledeno mrzle majice. Nato smo poi-
skali drugo pismo, v katerem je pisalo, da mo-
ramo vsako minuto svoje poti do cilja stopiti s 
kolesa in narediti eno skleco. Po prvi minuti 
smo naredili eno, po drugi dve, po tretji tri itd. 
Po prebrani nalogi smo se odločili, da bomo kar 
se da hiteli in tako smo zeloo hitro prišli do 
našega postanka, ki je bil v Topolah na igrišču. 
Tam smo imeli zelo zanimivo in poučno kate-
hezo, pri kateri smo izdelali tudi pisemca s po-
zitivnimi mislimi, z namenom, da jih bomo ob 
poti razdelili neznancem. Po katehezi smo si na 
švedskih baklah skuhali kosilo- MAKARONE. 
Bili so naravnost odlični. Po kosilu smo imeli 
seveda počitek.  Malo smo peli, se pogovarjali, 
smejali, obmetavali z listjem in se fotografi rali. 
Nato pa smo svojo pot karseda hitro nadaljeva-
li proti Mengšu in na cilju naredili končnih 13 
sklec. Ko smo se udobno namestili, je že sledil 
program. Izbrali smo si dejavnost, ki jo bomo 
»dobrodelno« opravljali skozi to skavtsko leto 
(služenje). Po večerji smo imeli zabavni kviz 
Male Skavtske celice in bilo je noro zabavno. 
Smejali smo se in močno napenjali naše mož-
gančke. Po kvizu je sledil zabavni večer z naj-

Petek, 8. novembra, ob šesti uri. Zaradi oblačne-
ga vremena in rahlega rosenja je večinoma vla-
dalo zdolgočaseno vzdušje. Samo pred gasilskim 
domom na Križu se je skupina veselih, nasmeja-
nih in vedno pripravljenih skavtov pripravljala 
na odhod v Kamnik, kjer naj bi imeli jesenova-
nje. Po kratkem kvadratu je sledila pot do Ka-
mnika. Za po poti smo dobili tudi škatlo buhtljev. 
Ko smo prispeli, smo najprej razpakirali, si pri-
pravili ležišča in se odpravili v gozd, da bi si 
pripravili večerjo. Vsak vod naj bi zakuril svoj 
ogenj. Voditelji z njimi (oz. njima) niso bili pre-
več zadovoljni. Po večerji smo - še vedno v 
gozdu – poslušali zgodbo in uradno začeli tek-

Mi smo že v polnem zagonu, saj smo se 
vrnili z romanja skavtskih družin v Novo 
Štiftov priprošnjo za novo skavtsko leto 
(spremljalo nas je naravnost božansko vre-
me, tako da se nam drugo leto le pridružite), 
naš klan in četa pa sta se že vrnila z jeseno-
vanja, kjer so se imeli nadkrasno. 

Za več slik in novičk pa nas obiščite na 
http://komenda1.skavt.net in na Facebooku 
(Komenda 1 - Ognjeviti delfi n).

Uživajte v prvih snežinkah in bodite pri-
pravljeni!

Andreja Grkman, Optimistična orka

Jesenovanje klana Čufti s čustvi
bolj strašnim čarov-
nikom in 
čarovnicama povsod 
naokoli. Igrali smo v 
akcijskem fi lmu, li-
monadi, mjuziklu…
zabavali smo se, ko 
smo jedli čokolado 
in m&m`s in da nam 
ni bilo prelahko smo 
se oblekli s šalom, 
kapo in rokavicami, 
za zajemanje pa smo 
uporabili vilice in 
nož in tako tekmo-

vali, kdo poje več. Po tem, ko smo se dodobra 
najedli, pa so čarovniki poskrbeli, da nismo 
ostali žejni in igrali smo še igrico pivski izziv. 
Trajalo je do poznih ur in ko smo končali, smo 
dan zaključili z molitvijo in zadovoljni zaspali. 
V nedeljo zjutraj smo že zgodaj vstali, se dobro 
natelovadili in nasmejali, potem pa smo se še 
najedli ob obilnem zajtrku. Kasneje smo zopet 
našli pismo in s tem naš naslednji izziv. Pisalo 
je, naj po Sveti maši na trgu pred cerkvijo izve-
demo FLASH MOB. Ker smo imeli zelo malo 
časa smo stvar vzeli zelo resno. Odločili smo 

se, da bomo zapeli in zaplesali na pesem ČEZ 
ŠUŠTARSKI MOST. Ko smo že dobro povadi-
li in smo situacijo obvladali, smo se odpravili v 
cerkev, po maši pa smo veselo zapeli in zaple-
sali. Ko smo se vrnili v našo sobo, smo imeli 
malo prostega časa, nato pa sta nas David in 
Matija rekreirala s športnimi igrami. Bilo je 
zabavno, večjim poškodbam pa smo se izognili. 
Imeli smo kosilo, nato pa smo pospravili, ura-
dno zaključili jesenovanje, si razdelili spominke 
in se z nasmehom na obrazu podali proti domu. 
Kljub ne odličnemu vremenu smo imeli nepo-
zabno jesenovanje, na katerem smo vsi uživa-
li!! 

Fletna čebela

Jesenovanje IV
movanje 'mrga na vidiku'. Kaj več o njem si 
lahko preberete na naši spletni strani. V soboto 
smo dan začeli z zajtrkom in ga nadaljevali s 
srečanjem s kamniško četo. Igrali smo razne igre 
(npr.: jungle speed, gumitvist...) in pri tem zbira-
li bonbone, ki si jih lahko takoj pojedel ali pa 
prihranil za celo četo. Najbrž veste, česa je bilo 
več. Skupaj smo kosili, potem smo se pa poslo-
vili in Kamničani so odšli. Po kosilu je večina 
vodov začela pripravljati predstavitev voda za 
kasnejši zabavni večer. Kmalu smo imeli debato 
o evtanaziji. Debata pač. Kasneje smo imeli ka-
tehezo. Pogovarjali smo se o našem imenu in 
njegovem pomenu. Po katehezi smo imeli špor-

tne igre. Igrali smo 'polaganje nog' in drugo. 
Kmalu smo imeli večerjo. Po stari navadi smo 
večerjali gres. Po večerji je ostal samo še zabav-
ni večer. Na zabavnem večeru smo peli, imeli 
predstavitve vodov ter kviz o pesmih iz pesmari-
ce – povedali so del verza, vsak vod pa je moral 
ugotoviti, katera pesem je to. V nedeljo smo 
zjutraj izbirali veščine in šli k maši. Po kratkem 
pospravljanju smo imeli še zadnji kvadrat in se 
odpravili domov. Toda to ni vse. Pri pisanju tega 
poročila sem nalašč izpustil zabavno igro, ki se ji 
reče'knock-out'. Ta del sem izpustil, ker bi se 
vsak drugi stavek glasil: igrali smo knock-out.

Martin Rode, Perfekcionistični sokol
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
V petek, 15. novembra 2013, smo imeli tudi na 
naši šoli Tradicionalni slovenski zajtrk. Poma-
licali smo črni kruh z maslom in medom, mleko 
in jabolko. Prvo uro smo namenili pogovoru o 
vrtnarstvu in ugotovili, da je najbolj zdrava 
zelenjava tista z našega vrta.

Pogovorili smo se tudi o tem, kako pride lu-
benica na prodajne police. Eva Burger nam je 
veliko povedala o njihovi kmetiji Burger in ra-
zložila tudi, kam vse prepeljejo njihovo zelenja-
vo. Ugotovili smo tudi, da zelenjava, ki je od 
drugod, potrebuje veliko časa, da pripotuje do 
nas. Zato je včasih že na pol gnila ali pa vsebuje 
veliko škropil, ki preprečujejo hitro uničenje.  

2. a razred

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
– KAJ PA JE TO?
Tradicionalni? Ne razumen. Zajtrk pa je hrana, 
ki jo zaužijemo zjutraj. 

 Neli Šuštar, 2. a

Tradicionalni pomeni, da je že v navadi tak 
zajtrk enkrat na leto. 

 Jurij Matija Lisec, 2. a

Po poročilih so povedali, da bo potekal na vseh 
šolah in bo povsod enak. 

 Matej Haler, 2. a

okolju je potekal naravoslovni dan. Imela sta 
nas učiteljica Barbara Selak in učitelj Boštjan 
Železnik. Zdelo se mi je zelo zabavno, saj smo 
bili v naravi in nabirali liste, ki so bili oštevil-
čeni. Bilo jih je kar veliko. Našli smo tudi ža-
bico, ki smo si jo ogledali, nato pa spustili. 

Ko smo zbrali vse liste z dreves, smo odšli 
na malico, nato pa smo delali s tabličnimi raču-
nalniki. Na njih smo iskali liste, ki smo jih po-
prej nabrali. S pomočjo računalnika smo mora-
li določiti vse vrste listov.

Ko je bilo to delo opravljeno, smo se odpra-
vili k mizarju na Gmajnico. Tam smo veliko 
izvedeli. Naredili smo tudi ptičjo hišico, ki se 
je meni zdela bolj podobna hotelu za ptiče. Ko 
smo se vrnili v šolo, smo pri učitelju še delali s 
pomočjo računalnikov, nato pa smo reševali 
neko anketo. Morali smo še zapisati, kaj nam 
je najbolj ostalo v spominu. Potem smo lahko 
odšli domov. No, jaz sem moral še kar nekaj 
časa čakati na svoj prevoz, k sreči pa je čakala 
tudi sošolka, zato sva se vmes dogovorila, kako 
bova predstavila pogovor – pogajanje, ki smo 
ga morali naslednji dan odigrati v šoli. Napočil 
je čas za odhod.

Rok Juhant, 7. c

TABOR SEDMOŠOLCEV – DRUGIČ
V domu ŠTRK na Ptuju ni bilo prostora za vse 
tri sedme razrede naše šole, zato so prvi na ta-

bor odšli 7. a in 7. b razred, 
naslednji teden pa smo bili na 
vrsti mi.

Po dolgi vožnji smo se pri-
peljali do hiše, v kateri smo 
bivali naslednjih pet dni. So-
bo sem delil s svojimi naj-
boljšimi prijatelji. V tem te-
dnu mi je bil najljubši četrtek, 
saj se je na ta dan dogajalo 
veliko stvari, ki so mi bile 
zelo všeč. Med jutranjo telo-
vadbo smo se morali ogreti, 
saj je zajtrku sledil dolg 
sprehod do mlake. Tam smo 
se zelo zabavali. Iz mlake 

smo zajemali vodo in v njej iskali majhne živa-
li. Ko smo kakšno opazili, smo si jo ogledali s 
povečevalnim steklom, nato pa smo s knjigami 
preverili, kako se imenuje. Ogledali smo si tudi 
rastlinje ter določili vrste. Nato smo odkoraka-
li proti domu, saj smo bili zelo lačni. 

Popoldne smo vsi iz naše sobe ter sošolci iz 
druge sobe vadili za predstavo, ki smo jo mo-
rali pripraviti za večerni Pokaži, kaj znaš. 
Imeli smo odmor, zato se nam ni mudilo. Ka-
sneje smo se spodaj v učilnici z učiteljem nara-
voslovja Zvonetom pogovarjali o vremenu. 
Nadaljevali smo s pripravami na našo predsta-
vo, v kateri bi lahko peli, igrali, plesali ali kaj 
podobnega. Končno pa je nastopil tudi trenu-
tek, ki sem ga cel dan nestrpno pričakoval. 
Naša skupina pa je bila nekaj posebnega, saj 
smo pripravili modno pisto. Fantje smo se 
preoblekli v punce, dekleta pa v nas. Zelo smo 
se zabavali. Sledil je disko – plesni večer, kjer 
smo plesali kot nori. Zabavali smo se pozno v 

večer, ob pol enajstih pa smo utrujeni lezli 
spat. 

A noč ni bila mirna. Sredi noči so se v našo 
sobo pritihotapile sošolke in nas hotele nama-
zati z zobno pasto. Bile pa so tako glasne, da 
smo se vsi zbudili, zato žrtev med nami ni bilo. 
Že čez nekaj minut smo spet spali kot angel-
čki.

Res smo uživali in še sedaj se rad spominjam 
tega tedna. 

Andraž Kvas, 7. c

NA LJUBLJANSKEM MARATONU 
Na Ljubljanski maraton, letos že osemnajsti po 
vrsti, sem čakal od septembra dalje. Pridno 
sem treniral, saj sem hotel doseči dober rezul-
tat. Zastavil sem si kar visok cilj, uvrstitev med 
prvih trideset. Dan pred tekmovanjem sem bil 
malo nestrpen. Večer pred tekmo sem si na 
kavč pripravil športno opremo in startno šte-
vilko s čipom ter se odpravil spat.

V soboto zjutraj sem že zelo zgodaj vstal. 
Ker so se šolski teki začeli šele popoldne, se 
mi je dopoldne zelo vleklo. Po zgodnjem kosi-
lu smo se z očijem in Niko odpeljali proti Lju-
bljani. Spotoma se nam je v avtu pridružilo še 
nekaj Nikinih sošolk. 

V Ljubljani je bilo vse v znamenju maratona: 
plakati so nas spremljali na vsakem koraku, ne-
pregledna množica otrok je v belih majčkah s 
startnimi številkami hitela na startno točko. Ko 
smo prispeli na Kongresni trg, so najmlajši 
učenci že začeli s tekom. Poiskal sem našega 
trenerja Nejca. Povedal mi je, da imajo Nika in 
njene sošolke začetek že čez dvajset minut, kar 
sem jim hitro sporočil. Ogrele so se in se odpra-
vile na start. Nika je odlično tekla, saj je na cilj 
prišla med prvo četrtino petošolk. To me je še 
dodatno motiviralo, da tudi sam odtečem dobro. 

Na vrsti sem bil šele čez eno uro. Trener 
Nejc mi je svetoval, naj se počasi pričnem 
ogrevati. Medtem sem srečal Matica z naše 
šole, s katerim sva izmenjala nekaj besed. Ko 
sem končal z razgibavanjem, sem se napotil v 
prvo startno območje. Bil sem zelo živčen, saj 
je bilo v moji kategoriji več kot 200 tekmoval-
cev. Ko smo prišli do zadnjega startnega ob-
močja, sem bil napet kot struna. Rekel sem si: 
»Teci kot znaš, uživaj in vse bo dobro.«

Kar naenkrat se je zaslišal pok startne pišto-
le. Pognal sem se na dva kilometra dolgo progo. 
Med tekom sem imel dober občutek, saj sem 
ostale tekmovalce prehiteval kot za šalo. Ko 
sem hitel v cilj, so me spodbujali vsi Komen-
dčani in to mi je dalo še dodaten zagon. Pospe-
šil sem in v cilj pritekel 27. »Bravo,« sem si 
rekel. 

Ko mi je trener čestital, saj sem svoj osebni 
rekord izboljšal kar za pol minute, sem bil ne-
znansko vesel. Izpolnil sem vsa svoja pričako-
vanja, pa tudi trenerjeva. Za mano je bil čudovit 
dan. Rad tekmujem in če pri tem dosežem do-
ber rezultat, je to zame krasno in nepozabno. 
Tudi naslednje leto se bom z veseljem udeležil 
19. ljubljanskega maratona, s ciljem ponovno 
izboljšati svoj osebni rekord.

Žan Ravnikar, 8. a 

EVAKUACIJA V MOSTAH
V prvem tednu novembra je v Mostah potekala 
evakuacijska vaja. Učitelji so zanjo vedeli, 
učenci ne.

Ko smo zaslišali sireno, je učiteljica v razredu 
poskrbela, da je bila elektrika izključena, okna 
zaprta in preštela učence, ki jih je imela v razre-
du. Postavili smo se v kolono in pohiteli proti 
prvemu najbližjemu izhodu. Učiteljica je kot 
zadnja razred še zaklenila. Brez ogrinjal, kar v 
copatih smo tekli do igrišča pred šolo, kjer je 
učiteljica oddala končno število učencev na 
varnem. Evakuacija je potekala brez zapletov. 

Takih vaj bi moralo biti več, saj v primeru 
resnega požara redko kdo odreagira trezno.

Zapise 4. b razreda strnila 
Tanja Sušnik Hribar

NARAVOSLOVNI DAN
Zjutraj sem vstal in naredil vse, kot je treba. 
Kot vsako jutro sem se odpravil na kombi 
proti šoli. Ta dan je bil poseben – kar v šolskem 

S ŠOLSKIH KLOPI
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ZANIMIVOSTI

Darovi iz Suhadolskega gozda - »Spre-
hodite se v naravo, pojdite v Suhadolski 
gozd. Pa nikar samo ne tekajte. Poglejte 
tudi malo okrog sebe….« Tako nekako nam 
je svetovala Antonija Vidmar, ki nam je pri-
nesla to sliko z dobrotami v Suhadolskem 
gozdu. Pritrdili smo njenim nasvetom in ji 
obljubili, da bomo sliko tudi objavili.

V društvu Skupina Aktivnih Klančanov smo 
tudi letos, tako kot vsako leto, že tradicionalno 

Kot vsako leto smo imeli planinci PD Komen-
da tudi letos izlet v neznano; tokrat 19. oktobra 
na Koroško. Organiziral ga je kar predsednik 
našega društva Zoran Sodnik, udeležilo pa se 
ga je 35 zvestih planincev.

Dan je bil jasen, sončen, da se je bilo lepo že 
voziti z avtobusom, kaj šele hoditi po gozdu in 
travniku, gledati kristalno jasno nebo in dihati 
svež jesenski zrak.

Po dokaj dolgi vožnji z vmesnim postankom 

V Cerkljah na Gorenjskem je bila letos oktobra 
že 24. kulturno-zabavna priredite Naj pridelek 
2013, na kateri so tehtali največje oziroma 
najdebelejše pridelke, ki so zrasli predvsem na 
Gorenjskem. Na prireditvi so tehtali tudi buče 

Izlet v neznanoPLANINSKO DRUŠTVO KOMENDA

na dobri in poceni kavici smo se peš napotili 
do Koče na Pikovem. To je 986 m visok hrib z 
lepo cerkvico, pred katero stoji mogočna maje-
vska lipa in izza katere je lep pogled na Peco. 
Po zelo dobrem okrepčilnem ričetu in/ali gola-
žu smo se še slikali in že smo odhiteli po drugi 
strani v dolino proti Mežici. 

Tam nas je čakal izredno zanimiv voden 
ogled mežiškega rudnika svinca in cinka. 
Razbil je predstave o utesnjenosti v vseh ru-
dnikih, saj smo hodili in se razgledovali skoraj 
kakor v kakšni Postojnski jami. Prevoz z 
vlakcem, ki nas je popeljal na začetno točko v 
rudniku in je trajal približno 12 minut, pa je bil 
čisto zares adrenalinski. Vozili smo se kakšnih 
12 do15 km na uro, zdelo pa se je, kot da drvi-
mo na poskakujočem železnem vlakcu smrti v 
Disneylandu. Majčkeni zaprti vagončki, ki so 
včasih prevažali rudarje na delovno mesto, so 

nas pripeljali tri in pol kilometre v notra-
njost, na približno 500 m nadmorske višine in 
600 m pod vrh Velikega vrha, prepredenega s 
kar 800 m rudniških rovov.

Nato pa smo se iz podzemlja dvignili v višave, 
naravnost v vesolje. Ustavili smo se v Vitanju, 
kjer je center KSEVT, Kulturno središče evrop-
skih vesoljskih tehnologij. Že sama stavba je 
dobila nekaj prestižnih arhitekturnih nagrad. Po 
notranjosti pa nas je vodil prijeten vodič in nas 
seznanil z delom vse bolj znanih Slovencev, po-
kojnega Hermana Potočnika in še živečega dr. 
Antona Mavretiča. Izvedeli smo nekaj iz zgodo-
vine astronavtike in še mnogo zanimivega.

Zaključek nadvse prijetnega dne je bil v 
planinskem domu na Podborštu, ob dobri ve-
čerji in v dobri družbi. Poslovili smo se prijetno 
utrujeni in polni raznovrstnih vtisov.

Za PD Komenda Vesna Jurkovič

Po kostanjevem pikniku 2013
pripravili za naše vaščane in druge občane ob-
čine Komenda kostanjev piknik, ki je bil v so-
boto, 2. novembra, ob 18. uri pri brunarici 
društva na Klancu.Za razpoloženje so skrbeli 
fantje ansambla Utrip. 

Letos smo kostanjev piknik pripravili neko-
liko kasneje kot prejšnja leta zaradi različnih 
delovnih akcij, ki smo jih po našem planiranju 
izvedli. Kostanj nam je pripravil dolgoletni 
član društva Emil s kmetije Jenko na Potoku. 
Pekli smo ga na sodu za peko kostanja. Po zelo 

dobrem obisku smo spekli ves kostanj pa tudi 
meso na žaru. Bilo je vsega zadosti.

V društvu smo zelo veseli, da nam je kosta-
njev piknik več kot odlično uspel in upamo, da 
bo tako tudi prihodnji. Ker pa se bliža decem-
ber, ko nastopijo obdarovanja in nas obišče tudi 
Sveti Miklavž, se v našem društvu pripravlja-
mo, da ga bomo lepo in prav pospremili med 
otroke pri farnih cerkvah, tako kot vsako leto.

Klemen Lozinšek, 
društvo Skupina Aktivnih Klančanov

Čebula, da se reče
in druge pridelke. Čebula Nade Cerar iz 
Brega pri Komendi je imela kar 1,48 kg, naj-
težja buča pa je zrasla na vrtu Jožeta Kosem iz 
Češnjevka. Tehtala je kar 208 kilogramov. 

Za naj pridelek so se potegovali pridelovalci 
zelja, repe, krompirja, podzemne in nadzemne 
kolerabe, rdeče in krmilne pese, krmilnega 
korenja ter pridelovalci buč. Kar tri prve na-
grade je uspelo osvojiti Mitji Verbiču s Kralo-
ve kmetije iz Grada pri Cerkljah za najtežji 
krompir, rdečo peso in krmilno korenje. Naj-
težje zelje je prinesla Marije Šipec iz Češnjev-
ka, najtežjo krmilno peso Jaka Hudobivnik iz 
Suhe pri Predosljah, najtežjo nadzemno kole-
rabo pa je letos pridelala Urška Ovsenik iz 
Gorij pri Bledu, najtežjo podzemno kolerabo 
Cvetka Tušek iz Svetega Lenarta nad Selcami, 
najtežjo repo pa Špela Sušnik iz Suhe pri Pre-
dosljah.

J. Kuhar

Pod Krvavcem imajo svoje vino
V petek, 11. oktobra, dopoldne, so domačini na 
»vinorodnem okolišu« v vaseh pod Krvavcem, 
največ v Zalogu, Klancu in Gmajnici, potrgali 
še zadnje grozde in jih odpeljali v Zalog, kjer 
so jih člani Pohodniške sekcije Škrjančki, ki 
deluje pri Planinskem društvu Komenda, na 
zunanjem prostoru Okrepčevalnice Marička v 

Zalogu ob prisotnosti številnih pohodnikov 
zmleli in nato po klasični metodi stisnili. Letos 
so ga potrgali okrog 250 kilogramov. Prvič so 
stiskali grozdje v Zalogu pred dvema letoma in 
ustekleničili 48 litrov vina »Zavoški Matija«, 
lani pa nekaj litrov več. Za vino vsa leta skrbi 
kletar oziroma vinar Franc Drolc iz Komende, 

ki je tudi zagnan pohodnik, predsednik Poho-
dniške sekcije Škrjančki in uspešen gobar. Pri 
»Marički« se pohodniki družijo že dvajset let, 
sicer pa imajo v programu med drugim zapisan 
za novo leto Mačkov pohod na Šenturško Go-
ro, poleti pohod bosonogih, pohode v visoko-
gorje ter gobarski in kostanjev piknik. -   J. K.

Čebula Nade Cerar iz Brega pri Komendi je 
imela kar 1,48 kg
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Tako, odločili smo se da letne turnirje v malem 
nogometu še nadgradimo in odločili smo se, da 
organiziramo večji projekt. Tako je nastala 
zimska liga v malem nogometu. S pomočjo 
širokega nogometnega poznanstva smo nabrali 
13 zelo simpatičnih ekip, rezervirali Športno 
dvorano Komenda in začelo se je. 

V ligi sodelujejo ekipe iz široke okolice; iz sose-
dnjih Cerkelj, Kamnika, Mengša, Domžal, Lju-
bljane, Trzina in Moravč. Najbolj pa nas veseli, da 
se je za sodelovanje odločilo kar pet ekip iz naše 

MALI NOGOMET Zimska liga v Komendi
občine Komenda. Liga se je začela 10. novembra 
2013. Doslej so bili odigrani 3. krogi. Dogajanje je 
vsako nedeljo popoldan od 16.30 naprej; razen v 
treh primerih, ko smo morali dogajanje prestaviti 
za dve uri zaradi zasedenosti dvorane. 

Ljubitelji nogometa in navijači vljudno vablje-
ni torej ob nedeljah v Športno dvorano Komenda, 
da uživate v nogometni igri in da vidite, da se v 
Komendi veliko dogaja; sploh to, da se mladina 
druži in športno preživlja nogometne popoldneve 
oziroma večere. Še enkrat lepo VABLJENI. Do-

gajanje z rezultati je objavljeno https://www.fa-
cebook.com/zimskaliga.komenda?fref=ts ter na 
portalu http://www.kapodol.com/Komenda_zim-
ska_liga/2013/index.php 
Klemen Slapar, član društva Skakalni komite Gora

Pa bi bilo to poročilo PP Kamnik za oktober bolj 
prijazno, če se ne bi v enem mesecu povečalo 
število prijavljenih kaznivih dejanj družinskega 
nasilja in meddružinskih sporov, ki so se v me-
secu vinotoku namnožila, kot da bi ljudje poza-
bili na moralo in etiko medsebojnih odnosov. 
Če sem že tako začel današnji zapis o odno-

sih med občani, nanizajmo primere, ki so 
(upajmo, da ne), postali pogosti v družinskem 
nasilju in medsorodniških odnosih. Policija 
poroča o družinskem nasilju na Križu (2.10.), 
enak primer se je zgodil 10.10 na Podborštu.

Spore med sorodniki pa so morali poklicani 
policisti miriti 1.10. ob 14.35 v Suhadolah, 
14.10. ob 17.15 na Klancu, 24.10. ob 23.20 v 
Mostah in 31.10. ob 19.30 na Gmajnici. Jeza 
na inventar na javni stavbi v Komendi 13.10. 
pa sodi morda tudi med »hlajenje jeze« razgre-
tega občana. Tudi preglasna glasba 25.10. ob 
23.40 v gostinskem lokalu bi nekako sodila v 
sklop nekulturnega in brezobzirnega vedenja. 
Je že res, da za mlade glasba v lokalu ni nikoli 
preglasna, je pa moteča za ljudi, ki ob času, 
predvidenem za spanje, ljubijo ljubi mir.

Vse le ni tako lepo
Na »delu« pa je bilo tudi nekaj vlomilcev in 

dolgoprstnežev. 29.10. se je zgodil vlom v stano-
vanjsko hišo v Mostah, poročajo pa tudi o vlomih 
v vozila. 3.10. je bilo vlomljeno v vozilo v Žejah, 
19.10. je enak obisk doživelo vozilo v Podborštu, 
ponovno pa je vlomilec obiskal vozilo 22.10. v 
Žejah. 2.10. je gotovo za nepošten namen »rabil« 
registrske tablice in jih je enostavno odmontiral 
z vozila v Žejah. Enako usodo je doživela reg. 
tablica 5.10., ki je izginila z vozila v Komendi.

Zgodile so se tudi tri prometne nesreče, na 
srečo brez hujših posledic. V nedeljo, ob 10.03, 
je zaradi nepravilne smeri vožnje »zaropotalo« 
na cesti Križ-Gmajnica v naselju Gmajnica. Za 
prometno nesrečo, ki se je zgodila 29.10 ob 
7.30 v Mostah (cesta Moste-Duplica) je bila 
kriva tudi nepravilna smer vožnje. Na cesti 
Križ-Gmajnica pa se je 25.10. ob 14.05. zgodi-
la prometna nesreča zaradi nepravilnega pre-
mika kolesarja – otroka. 

Starši, otroke ste dolžni opozarjati na nevar-
nosti v prometu, saj se kljub prometni vzgoji 
SPV vse prevečkrat zgodi, da starši otroku ne 
dajejo zadostnega nazornega pouka tudi s 

svojim ravnanjem v prometu.
Če še niste v tisku zasledili sporočila Policije, 

da imajo nekateri najnovejši aparati za preverjanje 
hitrosti vozil vgrajen tudi sistem, ki meri varno-
stno razdaljo, vam priporočam v vašo varnost in 
fi nančno korist, da upoštevate varnostne razdalje. 
Verjemite, vozniku pred vami ni prijetno, če se 
mu za njim vozeči voznik »prilepi za zadnjo plat« 
in je nalet v kritičnih primerih neizbežen.

Verjamem, da ste za zimsko obutev vaših 
jeklenih konjičkov poskrbeli do predpisanega 
roka, saj so pogoji vožnje iz dneva v dan dru-
gačni, posebno ko nas »preseneti« sneg.

Tone Ogorevc

I. ČLANSKA LIGA ZAHOD - Tekmovanje je 
bilo v Ljubljani od 27.9.2013 do 27.10.2013. 
Članska ekipa ŠK Komenda je osvojila 1. me-
sto in dosegla največji uspeh v dosedanjem delu 
kluba ter se uvrstila v naslednjem letu v najvišjo 
državno šahovsko ligo. Za ekipo so uspešno 
igrali: Bojan Hribar, Jan Gantar, Igor Kragelj, 
Blaž Debevec, Boris Skok, Gregor Ogradi, Igor 
Juhant, Anton Trebušak. Tako v naslednjem letu 
čakajo našo ekipo hude borbe z najboljšimi slo-
venskimi igralci in velemojstri. Ekipa ŠK Ko-
menda je osvojila 31 šahovskih točk in 14 meč 
točk. 2. mesto je osvojila ekipa ŠD Domžale z 31 
šahovskimi točkami in 12 meč točkami. 3. mesto 
je osvojila ekipa ŠK Val Koper 29 točk.

2. turnir CIKLUSA TURNIRJEV MLA-

Šahovski utrinki
DIH v Mengšu 11. 10. 2013. Osvojili smo: 1. 
mesto Laura Unuk, 3. mesto Maj Markošek, 7. 
mesto Gregor Žunič, 10. mesto Jan Šubelj, 11. 
mesto Mark Šketa, 12. mesto Staš Ahtik, 16. 
mesto Filip Trplan, 23. mesto Jan Marn, 25. 
mesto Klara Vidmar, 27. mesto Črt Božič, 32. 
mesto Katarina Mazzini, 33. mesto Matej 
Mlakar, 39. mesto Ana Pibernik. 

2. turnir CIKLUSA TURNIRJEV SRE-
DNJEŠOLCEV v Ljubljani 15. 10. 2013. 
Osvojili smo: 1. mesto Caterina Leonardi.

8. turnir NAJMLAJŠIH v Ljubljani 22. 10. 
2013. Osvojili smo: 4. mesto Katarina Mazzini, 
7. mesto Jan Šubelj, 12. mesto Jan Marn, 17. 
mesto Ana Pibernik, 21. mesto Matej Mlakar.
Člani kluba uspešno nastopajo v Osrednji 

slovenski ligi, ki poteka od septembra do 
novembra 2013. Klub nastopa s tremi eki-
pami. Mladi člani uspešno nastopajo v II. 
članski ligi zahod. Člani kluba uspešno na-
stopajo na FIDE turnirju, ki poteka od sep-
tembra do decembra v Ljubljani.

Franc Poglajen

I. ČLANSKA LIGA ZAHOD 2013: Ekipa ŠK 
Komenda

DRUŠTVA, KRONIKA

Karavanški fen je podiral tudi na spodnjem 
delu Gorenjske (cesta v Tunjice).



Aplenca Glasilo občine Komenda 11/2013

24

Ne stojte ob mojem grobu in ne jokajte-
Nisem tukaj, ne spim, sem tisoč vetrov, 
   ki bučijo, 
sem diamantni lesk snega, 
sem sončni žarek na zrelem klasju, 
   sem jesenski dež.
Ko se zbudite v jutranji tihoti, 
   sem vesel ščebet ptic,
ki krožijo po nebu, sem zvezde, 
   ki svetijo v noči.
Ne jočite ob mojem grobu, nisem tukaj…

Z A H V A L A
Po težki in dolgi bolezni se je od nas poslovil mož, oče, dedek in 
pradedek 

FRANC RAVNIKAR
(1936-2013) 

iz Most pri Komendi

Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
izrečeno sožalje, lepe misli, darovano cvetje, sveče, maše,… Iskrena 
hvala za pomoč in podporo dr. Klančiču, zdravnikom in sestram 
Ambulante Komenda in Bolnišnice Golnik, Medgeneracijskemu 
središču Komenda in vsem, ki so pokojnemu in nam stali ob strani.

Hvala gasilcem, podjetju Pogrebnik, pevcem in komendskemu 
župniku za poslovilni obred. 

Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in 
se poklonili njegovemu spominu.

V mislih ostaja za vedno z nami.
Vsi njegovi.

Francu Ravnikarju v spomin
Dan pred praznikom, 
ko so bili grobovi na-
ših rajnih že lepo 
okrašeni s cvetjem in 
osvetljeni z mnogimi 
svečami, nismo slutili, 
da bo zadnji za Fran-
ceta.

Z vsemi prijatelji in 
znanci, ki so ga po-
spremili na zadnjo pot, 
smo se tudi člani RK 
Moste žalostno poslo-
vili od našega dolgole-
tnega člana. Dober or-
ganizator, vztrajen, 
predan delu in uspešen 
v vsem, kar je prevzel, 
so ga imeli radi v dru-

štvih in organizacijah. Rad je imel svoj kraj, ponosen je bil na razvoj 
vasi. Razveselil se je uspehov, malih in velikih, zaupal je ljudem, se 
povezal z njimi in prevzel dela dobrodelnosti in prostovoljstva.

Kot dolgoletni član gasilec je bil tudi dolgoletni aktivni član RK 
Moste – kar častitljivega pol stoletja. V tem obdobju si je France prido-
bil veliko izkušenj na humanitarnem področju. Do vsake naloge je čutil 
odgovornost in pripadnost, ni mu bilo žal časa in poti, da je dosegel 
zastavljeni cilj.

Za aktivno in prostovoljno delo mu je leta 1995 OZRK Kamnik pode-
lilo zahvalo, ki jo prejmejo dolgoletni člani Rdečega križa. Drugo prizna-
nje je prejel leta 2003, za vse zasluge in uspehe pri dobrodelnih akcijah. 

France je bil tudi idejni ustanovitelj Društva pljučnih in alergijskih 
bolnikov občin Kamnik in Komenda. Kot prvi predsednik je društvo 
vodil kar 21 let.  Zasluženo priznanje je leta 2005 prejel iz rok predse-
dnice društva Slovenije. 

Dolgoletna bolezen mu je kratila upanje, ko je dan za dnem izgubljal 
moč in voljo za vse dejavnosti, ki se jim je v življenju posvečal. 

RK Moste mu je za srčnost, ki smo jo vsi cenili, podelilo naziv častne-
ga člana RK Moste. Žal je usoda prekinila to srečanje, kjer bi France 
prejel zahvalo za vse požrtvovalno delo v življenju. Pogrešali ga bomo, 
a med nami ne bo nikoli pozabljen, zaslužil si je hvalevreden spomin. 

Odbor RK Moste, 9/11/2013 

Tvoj dih je zastal.
Spomin nate pa bo ostal.

Z A H V A L A 

Zapustil nas je naš dragi mož, oče, de-
dek, brat in stric 

PETER PODLIPNIK
iz Suhadol

Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, sodelavkam za podarjene 
sveče in izraze sočutja gasilcem, ki so ga pospremili na njegovi za-
dnji poti in diakonu za opravljen pogreb.

Vsi njegovi

Ni smrt tisto, kar nas loči
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše,
brez pomena zanje
so razdalje kraj in čas.

(M.Kačič)

ZAHVALA
V 88. letu se je od nas za vedno poslo-
vila mama, babica in prababica

MARIJA STELE
Fračeva mama z Mlake

 
Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, znancem in prijate-
ljem za izrečena sožalja, darovane sveče,cvetje in darove za sv. maše. 
Iskrena hvala g. Zdravku Žagarju za lep pogrebni obred in lep nago-
vor ob slovesu naše mame.

Hvala tudi duhovnikoma za somaševanje. Zahvala g. Jeriču, pev-
cem in nosačem.

Hvala vsem,  ki ste jo pospremili k večnemu počitku.
Vsi njeni

Odšli so…
Marija Stele, Mlaka 34, stara 87 let
Franc Ravnikar, Moste 116, star 76 let
Peter Podlipnik, Suhadole 40, star 80 let
Maks Plevel, Mlaka 40, star 82 let

ZAHVALE
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Sveti Miklavž prihaja spet med vas!
Prišel bom v četrtek, 5.12.2013, pred vse cerkve 
v fari:
- ob 18.00 pred cerkev sv. Klemena v Suhadolah,
- ob 18.20 pred cerkev sv. Boštjana v Mostah,
- ob 18.40 pred cerkev sv. Pavla na Križu ,
- in nazadnje še ob 19.15 pred cerkev sv. Petra 
v Komendi.

Vaš Miklavž s spremstvom

NAPOVEDNIK
dogajanj v decembru

INCE ZU v Mostah: DNEVA ODPRTIH VRAT - V torek, 3. decembra, in 
v sredo, 4. decembra, lepo povabljeni med 9. in 19. uro na tako imenovana 
Dneva odprtih vrat umetniške enote INCE ZU v Mostah pri Komendi 88 c.
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik: DELAVNICA - 
Obvezno vodenje poslovnih knjig kmetijstvu v četrtek, 5. decembra 
2013, ob 9.00. Več informacij: http://www.komenda.si/2013/11/2504/
Skupina aktivnih Klančanov: PRIŠEL BO MIKLAVŽ v četrtek, 
5.12.2013 ob 18.00 pred cerkev sv. Klemena v Suhadolah, ob 18.20 
pred cerkev sv. Boštjana v Mostah, ob 18.40 pred cerkev sv. Pavla na 
Križu in nazadnje še ob 19.15 pred cerkev sv. Petra v Komendi.
Turistično društvo Komenda: TRŽNICA, POKUŠINA JEDI, SE-
JEM - Tržnica s pokušino jedi bo na Koželjevi domačiji na Gori v so-
boto, 7. decembra, od 8.00 do 12.00. 
BOŽIČNO NOVOLETNI SEJEM z razstavo jaslic in ter prodajo iz-
delkov domače in umetnostne obrti in s ponudbo živil bo v petek, 20. 
decembra, od 16.00 do 21.00 in v soboto, 21. decembra 2013, od 8.00 
do 20.00; obakrat na Koželjevi domačiji.
Izletniška sekcija DU Komenda: ADVENTNI SALZBURG - V četr-
tek, 12. decembra 2013, odhod ob 4.00 iz Komende.
SILVESTROVNJE V BENEDIKTU v Slovenskih goricah - Odhod v 
torek, 31. decembra 2013, ob 17.00 iz Komende. 
Potopisno predavanje: S KOLESI ČEZ ŠVICARSKE ALPE - V pe-
tek, 13. decembra 2013, ob 20.00 v sejni sobi (nad mlekarno) v Mostah.
Pohodniška sekcija DU Komenda: KMEČKI TURIZEM SOUD - 
Pohod Radomlje-Kmečki turizem Soud v soboto, 14. decembra 2013, 
ob 8.30. Odhod izpred trgovine z zelenjavo v Mostah.
Šahovska sekcija DU Komenda: HITROPOTEZNI TURNIR - V četr-
tek, 19. decembra 2013, ob 17.00 v prostorih na Glavarjevi 104 člansko 
prvenstvo občine Komenda za posameznike (zaključni hitropotezni turnir). 
Twirling mažoretni klub Komenda: BOŽIČNO-NOVOLETNA 
PREDSTAVA - V nedeljo, 22. decembra 2013, ob 16.00 v Športni 
dvorani v komendi. Lepo povabljeni. Vstopnine ni. 
Pripravljalni odbor na Križu: BLAGOSLOVITEV KONJ - Na god 
sv. Štefana, 26. decembra 2013, bo na Križu 22. obred blagoslovitve 
konj. Ob 10. uri bo slovesna 
maša, ob 11. uri pa bo zbor ko-
njenikov pri bifeju Megi na 
Križu, od koder bo krenil spre-
vod po vasi do cerkve, kjer bo 
blagoslovitev konj. Pripravljalni 
odbor vabi vse lastnike konj iz 
bližnje in daljne okolice ter ko-
njenike iz Konjeniškega kluba 
Komenda, da pridejo na Križ. 

Čestitke in objave v 
decembrski Aplenci
Zadnji mesec leta 2013 bo Aplenca izšla 

23. decembra.
NAROČILA čestitk in oglasov ter drugo gradivo za objavo v decembrski 
Aplenci sprejemamo do vključno PONEDELJKA, 9. DECEMBRA, na: 

Urednistvo.gok@komenda.si in urednik.gok@komenda.si – in-
formacije po telefonu: 031 638 699    

Že OBLIKOVANE čestitke in oglase po predhodnih naročilih pa 
sprejemamo do vključno srede, 11. decembra, do 12. ure.
 
Za DRUŠTVA so čestitke v velikosti vizitke: 9 cm širina x 4 cm vi-
šina - BREZPLAČNE
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Želite imeti vedno ure-
jene nohte, poslikane 
po vaših željah in za-
dnjih modnih trendih? 
Vas mučijo boleča kurja 
očesa ali vraščeni nohti 

na vaših nogah? Ali si preprosto želite samo sproščujoče nege v prije-
tnem ambientu? 

Verjemite! Mi smo pravi naslov za vas. Nudimo vam manikuro, 
umetne nohte, permanentno lakiranje Shellac, pedikuro, nego obraza, 
depilacijo in ličenje za vse priložnosti; vse po ugodnih cenah. Pri nas 
dobite tudi vrhunsko kozmetiko Issahra, ki vsebuje arganovo olje in 
negovalne izdelke iz linije »salon exclusive« kozmetike Afrodita. Spre-
mljate nas lahko tudi na Facebooku http://www.facebook.com/pages/
Salon-lepote-Biser/286214071826.

Pridite in zasijte v vsej svoji lepoti.

Delovni čas: 
PO NAROČILU!

Nagrade-boni za:
1. nagrada - Nega 
                     obraza 
2. nagrada - Pedikura
3. nagrada - Manikura

Rešeno križanko (lahko na-
pišete tudi samo REŠITEV 

GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 
Komenda  DO VKLJUČNO  10. decembra 2013. Na kuverto napišite 
ime, priimek, naslov in Nagradna križanka. 

NAGRAJENCI Nagradne križanke DILEX v Aplenci Glasilu občine 
Komenda, številka 10/2013:

1. nagrada – 1 set pnevmatskega orodja, Ivana Gašperlin, Urhova 
ulica 8, 1218 KOMENDA
2. nagrada – 1 rotacijska krtača za pranje, Katarina Zarnik, Moste 
103, 1218 KOMENDA
3. nagrada – 1 krtača za pranje, Marija Hacin, Mlaka 38 B, 1218 
KOMENDA

Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi tega potrdila in oseb-
nega dokumenta prevzamejo v družbi DILEX D.O.O., POD LIPAMI 
10, POSLOVNA CONA KOMENDA, 1218 KOMENDA. 

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
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Jubilej




