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občine Komenda 4/2014
Aplenca
Spomladanski
sejem je podrl vse Glasilo
rekorde
Komenda je bila na cvetno nedeljo slovensko središče. - Petsto razstavljavcev in rekordnih na tisoče
obiskovalcev v štirih dneh. - Samo iz Poslovne cone Komenda skoraj 15.000 obiskovalcev z avtobusi na sejem in nazaj.

Devetnajsti Spomladanski kmetijski sejem v Komendi je bil pred velikonočnimi prazniki dogodek, ki je na dosedanjih komendskih sejmih
podrl rekorde.
Komenda je bila namreč na cvetno nedeljo slovensko središče. Petsto
razstavljavcev in po oceni vodje prometnega reda Jelenka Miliča petinosemdeset tisoč (85.000) obiskovalcev v štirih dneh je obeležilo novi
sejemski rekord v Komendi. Samo iz Poslovne cone Komenda se je s
Kambusovimi avtobusi brezplačno prepeljalo na
sejem in nazaj do parkiranih osebnih avtomobilov
skoraj 15.000 obiskovalcev.
»Še dobro, da ima Komenda veliko Poslovno
cono, ki je bila tokrat parkirišče za tisoče avtomobilov. Kaj takšnega doslej še ni bilo. Ta sejem je
prerasel vse dosedanje. Postal je enakovreden v
»družbi« velikih sejmov,« je v nedeljo zvečer ob
koncu sejma komentiral letošnjo prireditev Jelen-

ko Milič, in se še posebej zahvalil kamniškim policistom in celotni
ekipi s komendskimi gasilci, ki je skrbela, da je vse potekalo v prometno-varnostnih okvirih.
Seveda niso bile nič manj zahtevne pred tem organizacijsko-tehnične priprave pod vodstvom Staneta
Štebeta, predsednika odbora za sejme v KK Komenda. »Že drugič je število razstavljavcev »potrjeval« izid sejemskega kataloga in res ni mačji kašelj
v prostor sredi Komende pregledno spraviti skoraj
500 razstavljavcev, ko vemo, da samo en traktor na
primer zavzame najmanj 5 kvadratnih metrov prostora.«
Je pa sejem dosegel vrh in domala presegel same-
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Na sejmu je bil tudi razstavni prostor Deželne banke Slovenije.
ga sebe. Na to je že ob odprtju v četrtek v govoru poudaril predsednik
Konjeniškega kluba oziroma organizatorja sejma, Alojz Lah:
»Devetnajst let je od prve kmetijske razstave v
Komendi, ko se je predstavilo pet razstavljavcev z
nekdanjega Gorenjskega sejma v Kranju. Ob tem,
ko smo ob podpori občine z županom Tomažem
Drolcem in občinskega sveta urejali prostor Konjeniškega kluba tudi za razvoj sejemskega programa, smo bili uspešni tudi kot drugi najboljši
konjeniški klub v Sloveniji. Prav ta klubsko-sejemska povezanost je danes dokaz pravilnega dosedanjega razvoja in usmeritev tudi za naprej.
Sejem v Komendi je pripravljen na nove vsebine. Treba pa je začeti
pospešeno razmišljati o kmetijskem podjetništvu, ekološkem kmetijstvu oziroma kmetovanju, o turističnih usmeritvah in vsebinah na
kmetijah in o domači pridelavi hrane na neupravičeno poraščenihopustelih zemljiščih. To morajo biti jutrišnje vsebine kmetijske politike
v državi in sejem ima pri tem pomembno nalogo in vlogo.«
Pomembno vlogo, ki jo ima na področju kmetijstva in usmeritev v
kmetijski politiki komendski sejem je priznala tudi državna sekretarka
za kmetijstvo v Ministrstvu za kmetijstvo in okolje mag. Tanja Strniša.
Kritičen, posredno tudi v povezanosti s sejmom, pa je bil tudi podžupan
Komende Roman Koncilija ob odprtju sejma:
»Danes je Slovenija v položaju, ko na vseh področjih potrebuje nove izzive in prilaganja.« Pri
tem pa je posebej poudaril: »Tako kot je težko priti
do diamanta nekje v rudnikih Južne Afrike, je
predvsem zaradi nemogočih državnih cest težko
priti tudi v to sicer prečudovito občino. Kljub
obljubam najvišjih državnih politikov o novi obvoznici Želodnik – Vodice se ceste spreminjajo v
nočno moro občanov…«
Zadovoljen s sejmom pa je bil tokrat tudi predsednik odbora za sejem v Konjeniškem klubu Stane Štebe, ko je ocenil,
veren prikaz dosežkov kmetijske mehanizacije, delovnih in varnih
opravil v gozdu in pri delu z lesom, pa tudi ob prikazu ogrevalne tehnike,
gradbene mehanizacije, vrtnarske opreme in vsakdanje drobne potrošnje, ki tudi oblikuje današnje sejme.
Skratka, sejem v Komendi »bil je živ«. Žejen in lačen ni bil nihče

in tudi zabave v otvoritvenem Jožetovem in zabavnem Srečotovem
šotoru ni manjkalo. Komendski gasilci so pomagali pri redu, razstavljavci pa: »Sejem je pomemben, moraš biti prisoten, izkupiček
pa… lepo je, če se ob šepavi kupni moči vseeno približno izide.
Andrej Žalar

Občankam in občanom občine Komenda želimo lepa
aprilska in majska praznovanja.
Uredništvo Aplence

Sejem si je ogledal tudi predsednik SLS Franc Bogovič (levo).
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ŽUPAN TOMAŽ DROLEC

Društva so občinsko
ogledalo uspešnosti
To morajo ostati še naprej. - Bil sem razočaran nad potekom sestanka. - Zelo malo je bilo povedanega o posledicah. - Vendar sem
prepričan, da bomo nazadnje našli razumne rešitve.
Spoštovani gospod župan! Leto je naokrog in bliža se 15. maj, ki je
bil izbran za praznik občine Komenda. Prihodnji mesec se bodo
torej vrstila številna praznična dogajanja.
»Običajno so prazniki za to, da se ob njih malo umirimo, poveselimo
in družno preštejemo dogodke in dosežke, na katere smo lahko v letu, ki
je za nami, ponosni.
Ko sem v prvih mesecih leta hodil po občnih zborih naših društev, sem
z veseljem ugotovil, da so vsa društva zadnje leto oziroma v samostojni
občini, napredovala. Pravzaprav ugotavljam, da nobeno društvo v tem
času ni nazadovalo. Vesel sem tega in prav je tako. Tudi osebno se vsako
leto trudim, da društvom nikoli ne zmanjšujemo sredstev za njihovo delo.
Društva in njihovo delovanje so pomemben mozaik uspešnosti (ali neuspešnosti) vsebinskega ogledala občine. To morajo ostati še naprej kot ena
od osnovnih vrednot osebne izkaznice Občine Komenda. Zato sem trdno
prepričan, da je prav, da se bomo trudili, da bo tako tudi v prihodnje. Se
pa ob tem iskreno zahvaljujem prav vsem trenerjem, vodjem, predsednikom, predstavnikom, skratka vsem posameznikom, ki usmerjate in vodite
svoje skupine do ciljev, ki osrečujejo vas in vaše najbližje. Pozivam tudi
vse, ki še niste vključeni v katerokoli skupino ali društvo, da se nam čim
prej pridružite in skupaj z nami ustvarjate čim bolj prijazno okolje za vse,
ki smo se odločili živeti tu v svoji občini pod Krvavcem.«
Da pa v občini niso samo praznovanja in bogato delo društev,
kaže med drugimi dogodki tudi aprilski dogodek sredi meseca. 16.
aprila je bila namreč v Breznikovem domu na Križu javna obravnava v okviru razgrnitve dokumenta občinskega podrobnega prostorskega načrta; tako imenovanega OPPN.
»To je bil pomemben del celovite in obsežne priprave za izgradnjo tako
imenovanega suhega zadrževalnika na potoku Tunjica. Vendar ob nadvse
veliki pomembnosti tega dela celotnega postopka, sem bil, tako kakor tudi
večina drugih, ki so bili v dvorani doma na Križu, razočaran nad potekom
sestanka . Poslušali smo namreč po večini poznane in že nekajkrat povedane obrazložitve, kako in kje naj bi se zadrževalnik gradil. Zelo malo, ali
skoraj nič, pa ni bilo povedanega o posledicah na okolje oziroma o posledicah, ki jih bodo imeli lastniki zemljišč ob poplavitvi le-teh. Kakšnega
novega odgovora o odpravi posledic zaradi poplavitve travnikov res nismo
slišali. Izdelovalec OPPN- ja in tudi izdelovalec okoljskega poročila se
»žal« na to nista pripravljala oziroma pripravila. Rečeno je bilo v nekem
trenutku celo, da posledic poplavitve ni oziroma, da so minimalne; torej
neznatne. No, te trditve so v razpravi navzoči udeleženci oziroma lastniki
zemljišč takoj ovrgli z ugotovitvijo, da izdelovalec okoljskega poročila
prepoveduje kmetom gnojenje z določenimi gnojili, ki pomenijo veliko
spremembo zaradi posledičnega zmanjšanja živinske krme.
Občankam in občanom Občine Komenda
želimo lepo praznovanje ob Dnevu upora proti
okupatorju in 1. maju
ter najlepše želje na majskih prireditvah ob občinskem prazniku.
Lepo povabljeni na prireditve in vsi občani tudi
na sejo občinskega sveta v četrtek, 15. maja, ob
17. uri v šolo v Mostah in nato na odprtje ceste ob
šoli v Mostah.
Župan Tomaž Drolec
z občinsko upravo in
Občinski svet Občine Komenda
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Ker bomo z razgrnitvijo OPPN-ja, javne obravnave in razprave na seji
občinskega sveta pridobili samo smernice za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta, bomo še posebno pozorni na stališča, ugotovitve
in zahteve izdelovalcem, da namenijo posebno pozornost prav spremembam in razlikam pri gnojenju na kakovost poplavljenih površin.«
Nameravate v občini zato sprejeti kakšne dodatne ukrepe?
»Takoj se bomo lotili analize kakovosti zemljin na mestih na površinah,
ki so opredeljene kot poplavne v osnutku zadrževalnika. Zavzeli se bomo
za ustrezne rešitve in ukrepe, ko bo voda izza zadrževalnika odtekla. Čeprav se bojim, da bomo težko dosegli, da bodo lastniki povsem zadovoljni,
sem vseeno prepričan, da bomo nazadnje našli razumne rešitve za vse.«
Kako pa je z navoženimi zemljinami in odvodnjavanjem na cesti
proti Lovskemu domu?
»To je težava, ki jo lahko rešimo že sedaj in je bila tudi vzrok za slabo
voljo prenekaterih občanov v dvorani in še posebno predstavnikov Lovske družine Komenda. No, v kratkem bomo to uredili, kakor tudi
omenjene zemljine na zemljišču pod cesto.
Ker pa na sestanku na Križu nismo izbrali predstavnikov lastnikov
zemljišč, s katerimi bomo med postopkom nastajanja OPPN- ja iskali
čim boljše predloge in rešitve težav, bomo (po lastni presoji) povabili k
sodelovanju najbolj prizadete lastnike zemljišč. Tako naj bi že na naslednjem sestanku imeli razčiščenih čim več trenutno še odprtih vprašanj.«
Vrniva se ob koncu k praznovanju v maju. V današnji Aplenci
objavljamo obširen program dogajanj. Rekel bi, da se bo veliko
dogajalo in da bomo lepo praznovali.
»Zato tudi vse vabim na prireditve in še posebej tudi občane na slavnostno sejo, ki bo tokrat na dan praznika 15. maja v prostorih Osnovne
šole v Mostah. Po končani slavnostni seji bomo skupaj na odprtju nove
obvozne ceste ob šoli in skupaj bomo nazdravili našemu prazniku.
Že naslednji dan, v soboto, 16. maja, pa se bomo zbrali na križišču na
Gmajnici, kjer bomo uradno in slovesno odprli tudi novo krožno križišče
proti Podborštu. Tudi to bo lepa čestitka za naš praznik.
Vse pa tudi vabim, da prisluhnejo naši komendski godbi ob 1. maju,
ko nas bo z budnico pospremila v najlepši mesec v letu, v mesec praznovanja naše občine in v mesec z največ prireditvami v letu, s katerimi se
vam hočejo predstaviti posamezniki in društva ter vas spodbuditi, da se
jim pridružite.
Vsem želim čim lepo praznovanje in veliko medsebojnega druženja!«
Gospod župan, tudi vam in vsem vašim iskrena čestitka in lepo
praznovanje!
Andrej Žalar
OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU IN
PRAZNIKU DELA ČESTITAM IN ŽELIM PRIJETNO
PRAZNOVANJE.
VSEM OBČANKAM IN OBČANOM OB OBČINSKEM PRAZNIKU ISKRENO ČESTITAM IN ŽELIM VELIKO USPEHOV PRI DELU ZA SKUPNO
DOBRO.

MIHA NOVAK
NAČELNIK UPRAVNE
ENOTE KAMNIK
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GEOPOL
Pogovor z direktorjem podjetja Miho Rudlom

Vaše podjetje sicer ni locirano v PCK, ste bili pa zraven
pri nastajanju cone, zraven
ste tudi danes, ko se uspešna
podjetja selijo v Komendo.
»Res je, za številna podjetja
smo pred začetkom gradnje
stavbe izdelali geodetski načrt
Matic Romšak
in opravili zakoličbo pri umeščanju objekta v prostor, tako
da cono in njene prednosti kar dobro poznamo.«
Kaj je botrovalo vašemu sodelovanju s
PC Komenda in katere usluge še ponuja
vaše podjetje?
»Na splošno lahko rečem, da ponujamo popolne geodetske storitve. Podjetju PC Komenda in kupcem nepremičnin v coni ponujamo
tudi označitve mej, označitev komunalnih priključkov, poleg priprave geodetskega načrta
območja gradnje pa aktivno sodelujemo pri
sami gradnji ter na koncu priskrbimo hišno
številko.«
Lahko spregovoriva o vzrokih za nastanek vašega podjetja?
»Ustanovitev našega podjetja je bila leta
2010, z željo da občini in občanom ponudimo
geodetske storitve, ki temeljijo na odzivnosti
in natančnosti. Verjamem da nam to dobro
uspeva, saj imamo v ekipi mlade in izobražene
strokovnjake.«
Kako ste, kot geodetsko podjetje vpeti v
lokalno okolje?
»V prvih letih svojega delovanja, ko sva bila
v podjetju samo dva, smo svoje usluge nudili
predvsem v lokalnem okolju, se pravi v domači občini, ki je bila in je še tudi eden izmed
večjih naročnikov. Kasneje smo se, tudi zaradi
razširitve svoje dejavnosti v sosednje občine,
preselili v Šenčur, kjer je sedež našega podjetja
še danes.«
Je danes težko priti do posla in s kom
največ sodelujete? Morda tudi s sosednjimi
občinami?
»Bolj kot pridobitev posla me v Sloveniji

skrbi plačilna disciplina! Na žalost se nam
kljub pazljivosti ne uspe izogniti tem težavam.
Sodelujemo pa z vsemi občinami v širšem območju (Občina Kamnik, Komenda, Cerklje na
Gorenjskem, Šenčur, Domžale, Radovljica).
Drugi naš velik naročnik pa so gradbena podjetja, ki so še prisotna na našem trgu. Naj
omenim le Graditelj, Hidrotehnik in Strabag.«
Se vam zdi PCK pomembna za razvoj
občine in regije?
»Sama vloga in pomen PCK se na žalost
zanemarja. Menim, da je gospodarska kriza
naredila selekcijo, saj se za nakup zemlje v
coni odločajo le »zdrava« podjetja, ki svoje
storitve in izdelke ponujajo tudi izven naših
meja. To se mi zdi pomembno!
Zato ne razumem obnašanja naše države, ki
ne zgradi spodobne ceste, z neposrednim priključkom na avtocesto, ne razumem zakaj so
»zamrznili« širitev Brniškega letališča, kljub
evropskim sredstvom,… da niti ne omenjam
večjih obdavčitev, ki dušijo razvoj podjetij.«
Kaj v coni še manjka in katere dejavnosti
bi bile v tem trenutku dobrodošle za zaposlene?
»Opažam, da se naša cona, kljub gospodarski krizi, razvija hitreje kot sosednje cone, saj
so pogoji za nakup res ugodni, v coni pa deluje
tudi vsa potrebna infrastruktura za razvoj ali
zagon novega podjetja. Pogrešam pa nekaj
objektov iz družbenih dejavnosti, kot so pošta,
banka, morda tudi vrtec in objekt za sprostitev
in rekreacijo. Moramo se namreč zavedati, da
danes delovni dan traja do večera in marsikdo,
v času popoldanskega odmora, nameni tudi
urico za rekreacijo. Ko nam bo uspelo še to, se
za razvoj cone in tudi občine ni bati.«
Ali je vaše podjetje prisotno samo na domačem ali tudi na tujih trgih?
»Trenutno smo prisotni zgolj na domačem
trgu, ker pa je moja želja da pojavimo na tujih
trgih, razmišljam o selitvi v tujino.«
Ali današnja gospodarska in finančna
kriza vpliva na vaše poslovanje?
»Trenutno stanje nam seveda ni v pomoč, se
je pa dvignila osveščenost ljudi o pomenu urejenosti evidenc
nepremičnin, kar je
pripomoglo k večjemu zanimanju za našo
storitev.«
Kje vidite prednosti in kje slabosti
poslovne cone?
»Prednost je geografska lega, slabost
pa politično in gospodarsko stanje Slovenije. Posledično nas
tuji vlagatelji ocenjujejo kot rizično državo.«

Kje pa po vašem mnenju imamo še rezerve oziroma kaj je še potrebno storiti, da bomo v Slovenijo pridobili nove tuje investitorje, nov podjetniški kapital?
»Odločiti se moremo, ali bomo botanični
vrt, ali pa območje za možno pozidavo. Investitorji pridobivajo gradbena dovoljenja leto
ali dve, kar je absolutno predolga doba. Tukaj
je na potezi spet vlada, da racionalizira postopke.«
Kako vidite vaše podjetje v prihodnosti in
kakšna bo gospodarska prihodnost Slovenije?
»Želim si razvoja našega podjetja, bodisi pri
nas ali pa v tujini. Za razvoj podjetje potrebuje
okolje, ki mu to omogoča, trenutna situacija
pri nas pa nam tega ne obljublja…«
Pogovarjal se je Matic Romšak

Miha Rudl, direktor Geopola
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19. tradicionalni
Tabor Slovenske
ljudske stranke
Rogla – nedelja, 18. maj 2014
Osrednja prireditev z nagovorom predsednika
SLS Franca BOGOVIČA ob 11.30 uri
Spoštovani,
veseli me, da vas lahko povabim na letošnji že 19. tradicionalni Tabor
Slovenske ljudske stranke v enega od mnogih biserov naše domovine
Slovenije, na Roglo med mogočne pohorske gozdove. V SLS povezujemo kmete, obrtnike, delavce in vse državljane, ki uporabljajo zdravo
kmečko pamet!
Verjamem, da se bo na 19. Taboru SLS na Rogli zopet zbrala Slovenija v malem!
Franc Bogovič,
predsednik Slovenske ljudske stranke
PROGRAM:
Sv. maša v kapeli na Rogli
Glavni dogodek z nagovori, predstavitvijo kandidatov na listi NSi in
SLS za poslance v Evropskem parlamentu in predstavitvijo županskih
kandidatov za lokalne volitve 2014
Tradicionalno taborsko praznovanje SLS bomo popestrili z nastopom
ansambla SPEV in zabavo ob humorju, petju in plesu. Prireditev bo ob
vsakem vremenu.
Poskrbljeno bo tudi za brezplačen obrok – kulinarično posebnost
Pohorski lonec
Možnost organiziranega prevoza z avtobusi iz več mest po Sloveniji!
Več informacij na sls@sls.si in 01 241 88 20.
youtube.sls.com, facebook.sls.com twitter.sls.com
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Lojze Peterle

Sporazum pomeni
pomladni politični
signal za Slovenijo in EU
Nekaj dni nazaj sta predsednica NSi Ljudmila Novak in predsednik
SLS Franc Bogovič podpisala sporazum o skupnem nastopu na letošnjih evropskih volitvah. Nosilec skupne liste, dosedanji evropski
poslanec Lojze Peterle, je ob tem dejal, da ta sporazum pomeni pomladni politični signal za Slovenijo in tudi za Evropsko unijo. Izrazil je
zadovoljstvo, da so to sodelovanje v organih obeh strank potrdili demokratično ter s prepričljivo večino. Po njegovem mnenju so s tem dokazali, da je v Sloveniji politično sodelovanje v dobro države in v evropskem duhu še vedno mogoče. Peterle je ob tem izrazil tudi prepričanje,
da bodo sodelovanje obeh pomladnih strank pozdravili tudi volivke in
volivci v Sloveniji.
Njegove besede potrjujejo tudi najnovejše javnomnenjske raziskave,
ki kažejo, da bi skupna lista NSi in SLS na volitvah 25. maja dosegla
več kot 20 odstotkov glasov oziroma tri poslanska mesta v evropskem
parlamentu.
Predsednica NSi Ljudmila Novak je podpis sporazuma pospremila
s prispodobo, da je Evropska ljudska stranka lokomotiva Evrope, prvi
vagon v Sloveniji pa je rezerviran za skupno listo NSi in SLS oz. »modro-zeleno koalicijo«. Svoj nagovor pa je zaključila z besedami: »Očetje
Evrope so gradili na povezovanju, dialogu, solidarnosti in medsebojnem
spoštovanju. Tudi Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka sta se
odločili, da bosta gradili na povezovanju, sodelovanju, dialogu in novi
politični kulturi, ki jo v Sloveniji močno primanjkuje.«.
Spoštovane občanke, občani, opogumljeni z dejanji N.Si in SLS ne
pristajajmo na zavajanje, da je politika ničvredna. Prazniki so za nami,
pričakovanega veselja in miru Vstalega se naužijmo in delajmo za sočloveka. Samo to osvobaja in osrečuje.
Danica Zmrzlikar, OO N.Si Komenda

Center Komende TRN je zavezan razvoju
in majske volitve Člani liste TRN, ki ima v občinskem svetu Občine Komenda kar 4
Ob minulem sejmu v Komendi smo bili občani zopet lahko priča vprašujočim pogledom obiskovalcev na nedokončani center Komende, ki
kazi izgled kraja. Še bolj so bili začudeni, ko so lahko dobili odgovor,
da naj bi posel za nakup znova dobili tisti, ki ga že pred časom niso
zmogli izpeljati. Da bi občani Komende končno prišli do trgovine, je
občinski svet glede prodaje imenoval komisijo za pogajanja z Gorenjsko
banko. Naloga komisije je, da doseže pogoje za transparentno prodajo
in s tem prepreči preprojektiranja objekta, ki širijo stanovanjski del na
račun trgovinskega ter so tako v škodo Občine kot občanov.
Čas prihajajočih praznikov boste lahko v celoti izkoristili kot ste jih
namenili. Napovedanega referenduma o arhivih na praznično nedeljo ne
bo, saj je ustavno sodišče že drugič v kratkem času dalo zaušnico sedanji
vladi. Čeprav bi moral biti interes čim ceneje preveriti mnenje kar največjega dela državljanov, se vladna koalicija tega izogiba. Vse skupaj spominja na pravo šlamastiko, ki pa v tej državi očitno nikogar več ne gane.
V maju nas čakajo prve letošnje volitve, saj bomo 25. maja izbirali
predstavnike v parlament evropske družine narodov, nosilec liste SDS
pa je Milan Zver. Prav tako se na volitve – lokalne, ki bodo jeseni, pripravljamo tudi v OO SDS Komenda. Prihajajoči mesec bomo zaokrožili listo kandidatov in programsko vsebino, s katerimi se vam bomo
predstavili jeseni.
Letošnja pomlad prinaša hitre in kratke prehode med prazniki. Komaj
so minili velikonočni, že nas čakajo prvomajski, za njimi še občinsko
majsko praznovanje. Za vsa vam želimo kar se da prijetno praznovanje.
Bojan Škof
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svetnike in je največja skupina, saj imajo naslednje stranke ali liste
največ po dva člana, se letos že nekaj časa srečujemo. Jeseni so namreč
lokalne volitve in želimo obdržati pomembno mesto. Z delovnimi rezultati v zadnjih štirih letih se občinski svet sicer ne more pohvaliti,
smo pa vsi štirje svetniki liste TRN: Jože Sušnik, Roman Koncilija,
Igor Štebe in Zoran Sodnik v tem mandatu delovali nerazdiralno. Med
redkimi smo, ki nismo rušili za vse dobrih projektov, saj smo želeli, da
bi se naša občina v dobro vseh občanov razvijala kot se je v prejšnjih
mandatih.
Vendar smo bili zaradi nekaterih nasprotnih povezovanj in delovanj
onemogočeni. Glavni cilj je namreč naenkrat postal za vsako ceno zrušiti z volilnim rezultatom izvoljeno vodenje. In predvolilni program je
postal nenadoma že tolikokrat neizpolnjena predvolilna politična obljuba. Rušilo se je namreč predvolilne programe, čeprav so jih pred tem vsi
zapisali in zagovarjali. Škoda. Člani liste TRN se s tem nismo in se še
vedno ne strinjamo. Prepričani smo, da bi bila z omenjenim razvojnim
programom občina danes, in vsi občani v njej, resnično bogatejša.
S prepričanjem, da le skupaj, sporazumno, premišljeno, pretehtano
uresničujemo projekte, se v TRN-u tudi tokrat pripravljamo na volitve.
Dosedanji župan ne bo več kandidiral. Zato smo v listi TRN veseli, da
se je za kandidaturo za nepoklicnega in neodvisnega župana odločil
gospod Štefan Pojbič. Podprli ga bomo. Po šestnajstih letih je prav, da
prevzame občino človek, ki ni obremenjen s preteklo lokalno politiko,
ki mu ni nepoznano delovanje v gospodarstvu, ki zna delati z ljudmi in
srčno upamo tudi za ljudi.
Za listo TRN Zoran Sodnik
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Bo DDV potopil vlado?

Ustavno sodišče je razsodilo, da je
zakon o davku na nepremičnine neustaven. Nepremičninski davek je padel. Številni, z visokimi
informativnimi izračuni, so se oddahnili. V proračunu je zazijala dvesto milijonska luknja.
Predsednica vlade je napovedala, da bo vlada
napolnila proračun z dvigom DDV. Lahka, vendar zelo nevarna odločitev. Dvigu DDV bi sledila rast cen. Potrošnja bi upadla. Gospodarska
aktivnost bi se upočasnila. Dvig DDV bi tako
uničil še nekaj delovnih mest. Podjetniki in
Matej Tonin
obrtniki, ki bi uspeli preživeti, bi vam še večkrat
zastavili vprašanje: »z računom ali brez?«. V proračun bi se nateklo še
manj denarja. Bili bi v še večjih težavah. Višjemu DDV se je uprla celotna opozicija, obrtna in gospodarska zbornica ter del vladne koalicije.
Če k vsemu temu dodate še interpelacijo zoper Viranta in razpadanje
Pozitivne Slovenije na dva dela, potem veste, da se nam obeta kaos.
DDV – davek na dodano vrednost je potrošniški davek, zato prizadene vse. Najbolj tiste, ki se že danes komaj prebijajo iz meseca v mesec.
Je sicer najhitrejša in za izvedbo najenostavnejša rešitev, vendar uničuje
potrošnjo in s tem delovna mesta. Z vsakim izgubljenim delovnim mestom pa država izgublja dvakratno. Najprej izgubi plačnika prispevkov
v državne blagajne, nato pa preko različnih socialnih pomoči izgublja še
proračunska sredstva. V Novi Sloveniji nismo zgolj govorili, da nasprotujemo dvigu DDV, ampak smo vladi predlagali rešitve. Namesto dviga
DDV predlagamo racionalizacijo javne uprave, spremembo sistema
javnega naročanja in boljše upravljanje državnega premoženja. Višanje
davkov namreč vodi v negativno spiralo, ki poslabšuje gospodarsko
okolje, odganja tuje investitorje in še bolj duši domača podjetja. Vladi
zmanjkuje manevrskega prostora, da bi z višanjem davkov ohranjala
status quo. Potrebno se bo lotiti tudi neprijetnih ukrepov. Še posebej, če
bo vlada želela doseči cilj 850.000 delovno aktivnih ljudi, kar je v svojem programu obljubila Evropski komisiji. Seveda pa za neprijetne
ukrepe potrebuješ trdno koalicijo, ki jo Alenka Bratušek nima. Težave

Lokalna akcijska
skupina za šest občin
Župani občin Mengeš, Medvode, Domžale, Komenda, Trzin in Vodice sprejeli pobudo o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine (LAS)
Na občini Mengeš so se na pobudo Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) 18. aprila sestali župani in predstavniki občin Mengeš, Medvode, Domžale, Komenda, Trzin in Vodice.
Razpravljali so o pobudi za ustanovitev nove Lokalne akcijske skupine
(LAS) na skupnem območju šestih občin.
Lokalna akcijska skupina bo omogočala koriščenje finančnih sredstev
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v obdobju 2014-2020, območje navedenih občin pa do sedaj ni bilo vključeno
v ta program, saj na tem območju LAS ni bila ustanovljena.
V Sloveniji je v programskem obdobju 2007-2013 ukrepe iz naslova
programa podeželja 2007–2013 izvajalo 33 lokalnih akcijskih skupin,
ki jih je organ upravljanja na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje potrdil
v letih 2008 in 2009. LAS-i so izvajali različne projekte, ki so jih izbrali po pristopu od spodaj navzgor in so prispevali k uresničevanju lokalnih
razvojnih potreb.
Župani in predstavniki občin so na sestanku soglasno podprli pobudo
za ustanovitev nove Lokalne akcijske skupine in pooblastili RRA LUR
za izvedbo nadaljnjih pripravljalnih postopkov za ustanovitev LAS.
Pobude bodo v naslednjih mesecih obravnavali in potrjevali občinski
sveti vseh udeleženih občin.

ima že v svoji stranki, saj se vsak dan najde kakšen poslanec, ki prestopi na stran Zorana Jankoviča. Če bo na napovedanem kongresu predsednik stranke ponovno postal Zoran Jankovič, potem vladne koalicije ni
več. Če tudi se Bratuškova obdrži na čelu stranke, ima v vladni koaliciji še vedno DeSUS, ki nasprotuje vsakršnim resnim reformam in tako
dolgoročno najbolj škodi prav upokojencem. Brez resnih reform bo realna vrednost pokojnin še naprej padala. A težav v vladni koaliciji še ni
videti konca. Če na hitro preletite ministrsko ekipo, ugotovite, da se
velik del ministrske ekipe ukvarja z branjenjem samega sebe, namesto s
pripravami nujnih reform. Ministra Viranta je ob zadnji interpelaciji
podprlo samo 23 poslancev, 39 nas je bilo proti. Minister Omerzel bi še
vedno sklepal posle z državo, če ga ne bi ustavili mediji. Minister Pikalo ima težave zaradi nedovoljene porabe evropskih sredstev, minister
Jakič ima nad seboj Stožice, ministrica Trop Skaza pa je že odšla.
Skratka nezavidljiva situacija in to v času, ko bi potrebovali trdno ekipo
z jasno vizijo.
Za satirike in standup komike so danes zlati časi, saj vlada Alenke
Bratušek dnevno ustvarja enormne količine materiala, ki ga lahko uporabljajo. Meni že dolgo ni do smeha. Z vsakim dnem, ko se vlada
ukvarja sama s sabo, ne pa z reformami, je izgubljen dan. Z vsakim izgubljenim dnevom nas čakajo ostrejši in še bolj neprijetni ukrepi. Sedanja politika najemanja dolga namesto izvajanja strukturnih reform nas
vodi v dolgoročno revščino, zato iz dneva v dan postajajo čim prejšnje
predčasne volitve edina rešitev. »Lahko vam obljubim le kri, trdo delo,
znoj in solze,« je Winston Churchill dejal poslancem ob nastopu premierskega mandata leta 1940. Žal je to edino, kar vam danes lahko obljubi
kredibilen in resnicoljuben politik.
MATEJ TONIN, poslanec

Analiza zemljin in
ukrepi
Občinski svet je na četrtkovi seji v tako imenovani prvi obravnavi
sprejel dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu območja suhega vodnega zadrževalnika Tunjica. Po razgrnitvi in
razpravi na Križu, ko so se zbrali tudi lastniki zemljišč na območju bodočega suhega zadrževalnika, tokratna razprava v občinskem svetu
(razgrnitev z zbiranjem pripomb še traja), zato ne pomeni končne odločitve. Na seji občinskega sveta se je župan še posebej zavzel, da je pred
odločitvijo potrebno razrešiti odprta vprašanja; med drugim analizirati
zemljine, ugotoviti osnove za odškodnino, pogoje gnojenja in številna
druga vprašanja. Po sedanji razpravi in pripombah bo izdelan predlog
OPPN, pridobljena bodo potrebna pozitivna menja vseh sodelujočih v
postopku in po ponovni razpravi z lastniki bo v občinskem svetu sprejet
občinski odlok.
- A. Ž.

Že v razlagi na Križu so imeli lastniki zemljišč konkretne pripombe.
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Veliko, pomembno in odmevno delo
Portret dr. Angelce Žerovnik ob njeni sedemdesetletnici

Dr. Angelca Žerovnik
Malokdo od komendskih občanov ve, kako
pomembna dela je doslej in jih še opravlja naša
občanka dr. Angelca Žerovnik, ki si je z možem
dr. Markom in hčerkama Irmo in Majo (obe
imata že lastni družini) leta 1976 ustvarila lep,
topel in prijeten dom v Komendi. Še tisti, ki se
imajo za njene dobre poznavalce, tega ne vedo
zaradi njene skromnosti, tihega garaškega dela,
pri katerem ura veliko ali pa skorajda nič ne
pomeni, odvisno, kako jo kdo vzame. Angelci
zelo veliko, saj je mogoče v eni uri ali včasih
še prej s pravim strokovnim nasvetom, pristnim
odnosom in poglobljenim razumevanjem človeka, posebej mladega v stiskah, rešiti ali pa
pogubiti življenje. Angelca jih skuša reševati
na Centru za izvenbolnišnično psihiatrijo pri
Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani,
kjer se, čeprav že upokojena, trikrat na teden
srečuje z otroki in mladimi v težavah. Poleg
tega tudi v Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, katere predsednica in strokovna članica je.
Temelje, vzroke, nagibe in spodbude za tovrstno in drugo strokovno delo, pri katerem je
po sodbah strokovnjakov, najprej pa po povpraševanjih in obiskih v njeni ordinaciji (svetovalnici) zelo uspešna, je potrebno začeti iskati pri njenih koreninah, v okolju, v katerem
se je rodila 11. maja 1944 kot šesti od desetih
otrok v družini Žagarjevih v Golobinjeku pri
Planini pri Sevnici. Velika želja po izobrazbi jo
je po osnovni šoli v Šentvidu pri Planini vodila
na Srednjo šolo za medicinske sestre v Ljubljano, na Defektološko fakulteto v Zagreb (diplomirala je leta 1972) ter dosegu naslova doktorice znanosti leta 1994 na Pedagoški fakulteti v
Ljubljani.
Leta 1975 se je zaposlila na Pedagoškem
inštitutu v Ljubljani. Pri njem je kot raziskovalka in znanstvena sodelavka vodila več razi-
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skovalnih nalog in projektov. Med pomembnejšimi: Pomoč osnovne šole učencem s
specifičnimi učnimi težavami (1978), Vzgoja
in izobraževanje otrok z motnjami v telesnem
in duševnem razvoju v procesu integracije
(1983), Zgodnji interventni programi za otroke
in mladino z motnjami v razvoju (1989),
Vzgoja in izobraževanje otrok z blagimi motnjami v duševnem razvoju (1990), Družina in
šola v socializacijskih procesih družbe (1998).
Vodila in usklajeval je več obsežnih projektov
in aplikativnih raziskav s področja vzgoje in
izobraževanja ter bila namestnica in pomočnica direktorja Pedagoškega inštituta (19941998).
Angelca Žerovnik je avtorica številnih tehtnih strokovnih del. Med 14 samostojnimi publikacijami so bile največje pozornosti in uporabe deležni: Priročnik z vajami za delo z
učenci, ki imajo specifične učne težave (1978,
1990, 1994), Pogovor o vzgoji (1992,1994),
Družina vzgaja za vrednote (1993), Izbrana
poglavja o vzgoji (1994), Pedagogika družinskega ognjišča (1996), Slovenski veliki leksikon, družboslovje in humanistika – pedagogika
(2003-2004), Otroci s posebnimi potrebami
(2004).
Organizirala je več posvetov in simpozijev
ter za natis pripravila naslednje zbornike: Teorija in praksa vzgoje, izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja otrok, mladostnikov
in odraslih z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju (1983), Vzgoja, vrednote, cilji (1996),
Etična vzgoja (1997), Družina-šola (1998).
Objavila je preko 600 strokovnih in poljudnih prispevkov.
Velikokrat je predavala doma in v tujini (v
Italiji, Avstriji in Argentini).
V prvi slovenski skupščini (1990-1993) je
bila poslanka v Zboru združenega dela, posebej
zadolžena za področje raziskovanja in znanosti. Poleg tega je bila članica Strokovnega
sveta Republike Slovenije za šolstvo in šport
(1992-1996) in Komisije za pregled dela pri
prenovi šolstva v Republiki Sloveniji (19992000).
Kar 22 let je bila članica Komisije Pravičnost
in mir pri Slovenski škofovski konferenci.
Ob vsem tem zahtevnem delu je Angelca še
našla čas, moči in dovolj tehtne ter odločujoče
razloge tudi za obsežno delo na komendski
župnijski ravni in vse od ustanovitve naše občine še v njej. Že 20 let kot predsednica vodi
Društvo narodnih noš na Komendskem. Od
ustanovitve Ustanove Petra Pavla Glavarja leta
1999 vodi njen Odbor za dodeljevanje štipendij; pri omenjeni ustanovi je imela leta 2008
pet predavanj v okviru njene Šole za vrednote
in življenje, zajemala pa so reševanje najrazličnejših sodobnih stisk in težav v šoli, družini, na delovnem mestu in drugje. Ustanovi pomaga tudi prek SOS telefona.
Na OŠ Komenda-Moste je velikokrat preda-

vala staršem, še vedno pa svetovalni službi
šole in učiteljem svetuje, kako ravnati z učenci
s posebnimi potrebami.
Bila je tudi članica strokovnega sveta Medgeneracijskega društva v Komendi.
Angelca Žerovnik je bila od prihoda v Komendo dejavna tudi v tukajšnji župniji. Vodila
je Odbor za katoliške izobražence (ustanovljen
leta 1989, soustanovitelja dr. Marko Žerovnik
in dipl. teolog Jožef Pavlič), v Komendo je
vabila na predavanja številne pomembne
osebnosti iz Slovenije in zunaj nje. Posebej
blizu ji je bilo in je raziskovanje Svetega pisma
(obiskuje biblično skupino), njegov modrostni
nauk in napotki za človeka sedanjega časa.
Za časa župnika in dekana Nikolaja Pavliča,
ki jo je zelo cenil, je bila tudi članica Župnijskega sveta Komenda.
Od ustanovitve dalje (leta 1991) je tudi članica Župnijske karitas Komenda.
S strokovnimi in poljudnimi članki se od
časa do časa oglaša v Aplenci.
Veliko ji pomeni živahno kulturno-prosvetno
življenje v Komendi, si prizadeva, da bi bili
naši občani in župljani bolj dejavni ne le v
skrbi za lepoto in urejenost svojih domov,
marveč tudi svoje notranjosti – imeli bogato
duhovno in ustvarjalno življenje, s svojimi darovi razveseljevali druge. Kar zna in ve oziroma je pridobila, rada podeli v pogovoru s številnimi obiskovalci. Moč za vse napore črpa iz
narave, hoje v gore (v mladosti je bila alpinistka), molitve in meditacije. Pogosto seže po
knjigah, v katerih najde nove spodbude in potrditev pravilnosti svoje osebne, strokovne in
ustvarjalne poti. Včasih se ji kakšna ideja porodi tudi pri delu na vrtu.
Prizadeva si za dobre medčloveške odnose,
te gradi in utrjuje najprej v lastni družini, kot
babica, pri srečanjih s sorodniki po svoji in
moževi strani. Vedno ima kot dobra in skrbna
gospodinja kakšno dobroto tudi za naključnega
gosta, rada postreže s čim domačim. Vidi se,
da je iz velike družine in da ima dobro srce in
čut za bližnjega.
Od časa do časa se z možem Markom umakneta, odideta v daljne kraje in dežele. Na teh
potovanjih, nabralo se jih je že okrog 30, Angelca vse vestno beleži, saj pripravljata zajetno
knjigo potopisov.
Veliko sta že in še vedno potujeta tudi po
Sloveniji. Skoraj ni šole ali župnije, kjer Angelca ne bi spregovorila najrazličnejšim poslušalcem (učiteljem, vzgojiteljicam, kmečkim
ženam, župljanom, mladim, tudi zdravnikom).
V glavnem o novih spoznanjih in ugotovitvah
s področja vzgoje in izobraževanja ter duševnega zdravja. Odvisno od povabila in predlagane snovi predavanja.
Upajmo, da se ji bo tudi naša občina za
omenjena in mnoga druga dela ob življenjskem
jubileju oddolžila s primernim priznanjem.
Jožef Pavlič
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Križu pesem in nagelj za matere

Zadnja marčevska nedelja je sijala v razcvetu spomladanske miline,
kakor da hoče narava popraviti svoj nedavni nekontrolirani kristal in
spet vzpostaviti življenjsko ravnotežje brstenja in kipenja. Vse je dihalo
v harmoniji prerojevanja. Tudi za praznik mater, praznik družin, praznik
staršev, dan žensk-vsega tega, kar v luči novih iskanj išče svojo istovetnost.
Na Križ je prišla pesem. Prinesli so jo pevke in pevci Komornega
zbora Šutna iz Kamnika, s koncertom Ljubezen na vasi in s citrami
mojstra Tomaža Plahutnika. Šopek 14 mladenk in mladeničev z zvenečimi in zlitimi glasovi je z zborovodjem Primožem Leskovcem ustvarilo enkratno nostalgično vzdušje s tistimi najlepšimi slovenskimi dekliškimi, fantovskimi, vasovalskimi, vojaškimi, otožnimi in nagajivimi
pesmimi, ki v polnosti izražajo slovensko dušo. Oživljale so podobe
prejšnjih časov, ko sta bili ljubezen in zvestoba najvišji vrednoti, sredi
trdega vsakdana za preživetje. Ko je bilo treba pravi čas poiskati moža
ali ženo, poskrbeti za doto in materialno podlago mladih dveh. Ljubezen
je bila taka, kot je od vekomaj, le izražala se je drugače - plaho, z iznajdljivimi drobnimi dokazi naklonjenosti, ob delu in ob razvedrilu. Čustva
so se zlivala v neznani nemir in fante vodila pod okenca s polkni in nageljnom. Pa narodopisne podobe z lojtrami, pasjim laježem in večno

budnim očesom in ušesom staršev. Dobro ime je bilo najvišja dota. Ti
časi se danes izčiščeni umikajo v pravljico in romantiko. Narod jo mora
čuvati in gojiti, saj se z njo izraža narodni značaj. Danes to življenje
vidimo idilično in skladno z naravnimi zakoni, tako kot so harmonične
naše ljudske pesmi. Pesmi so zvenele enkrat iz skupnih grl, pa spet iz
fantovskih ali dekliških, citre pa se najlepše spojijo z njimi in ustvarjajo
glasbo in lirično razpoloženje.
Koncert je povezovala izborna in razgibana besedna interpretacija, ki
je v lahkotni obliki orisala običaje, ženitve, praznovanja, vraže - pravi
mozaik delavnika in praznika. Večina starejših se je v njem še prepoznal.
Poslušalci smo bili resnično očarani in smo na koncu kar obsedeli, da bi
zadržali čar, ki je prehitro minil, kakor je minil svet naših dedov, kakor
bo nekoč minil tudi naš čas in se bo potopil v nostalgijo. Minila je
žlahtna ura glasbene in besedne umetnosti.
Pobudnik in organizator lepega nedeljskega popoldneva je kriška
dramska skupina in Petra Zupin, članica PZ Šutna in profesorica glasbe.
Prepričana sem, da tudi mladim zna približati slovensko pesem, najlepšo pesem na svetu. Hvala za kulturno darilo.
Ivica Ogorevc

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB
KRAJEVNA ORGANIZACIJA KOMENDA
OB PRAZNOVANJU DNEVA OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NARODA, DRŽAVNEGA PRAZNIKA DNEVA
UPORA PROTI OKUPATORJU IN PRAZNIKA ZVEZE BORCEV
NOB 27. APRILU TER PRAZNOVANJU 1. MAJA PRAZNIKU
DELA,

ČESTITAMO VSEM OBČANOM KOMENDE.
UO KO ZB KOMENDA

Velikonočna
Marija, Marija Magdalena in druge žene
že zarana, v temi na Jezusov grob so odšle.
Za čudo, kamen iz groba je bil odvaljen,
le kje je zdaj Jezus, ki bil je v njem.
Novico ponesle so apostolom vsem,
nihče ni hotel verjeti ženskim vestem.
Dogodivščino človeštva vsega sveta
je Jezus zaupal peščici boječih žena.
Apostole Jezus je dobro poznal,
ženskim vestem nihče prav ne bi dal.
Če bi prikazal se v templju v trumi ljudi,
vsem bi pognalo strah v kosti.
Največja senzacija bi v mestu bila,
ki zaposlila kroniste bi vsega sveta.
Članom v templju bi se lasje naježili,
strahovom svojim nikdar izognili.
Pilat se strahopetnega dejanja je lahko sramoval,
ker nedolžnega Jezusa je križati dal.
Za grešni narod je kalvarije trpel,
preden ga Oče k sebi je vzel.
Marija Koželj
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PRIZADEVANJA ZA KAKOVOSTNO
STARANJE V MESECU MARCU.
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Ali si v občini Komenda
še
želimo dom za starejše?

Na marčevski seji Sveta Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda
(ZMSK) smo med drugim člani sveta razpravljali tudi o tem, kako v
občini poskrbeti za naše obnemogle stare ljudi, ki jim domača oskrba ni
več dovolj in se morajo posluževati institucionalnega varstva. Naj za
tiste, ki ne veste, ali pa ste že pozabili, razložim, zakaj smo leta 2007
ustanovili ZMSK. Leta 2006 so se namreč v občini Komenda pričele
temeljite priprave na izgradnjo sodobnega doma za stare ljudi. Zato smo
štirje ustanovitelji: Občina Komenda, Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda, Društvo upokojencev Komenda in Ustanova
Petra Pavla Glavarja ustanovili ZMSK. V Svetu ZMSK so tako predstavniki vseh ustanoviteljev in sicer ima Občina dve predstavnici Marijo Dobnikar in Sonjo Salajko, predstavnica DU je Meta Peterlin, predstavnica UPPG dr. Marta Ciraj, Medgeneracijskega društva Viktorija
Drolec in še po en predstavnik zainteresirane javnosti Jože Pavlič in
zaposlenih v ZMSK Zora Pibernik.
ZMSK je v nadaljevanju pridobil koncesijo od občine Komenda za
izvajanje socialno varstvene storitve pomoči na domu in koncesijo od
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izvajanje institucionalnega varstva za starejše ali dom za. Kot vam je verjetno znano, nam
je projekt medgeneracijskega središča, v okviru katerega naj bi bil tudi
sodoben dom, po konceptu gospodinjskih skupin, lokalna desna politika
zaustavila, oziroma bolje rečeno preprečila, tako da obljube o izgradnji
medgeneracijskega središča, ki so jo pred štirimi leti na lokalnih volitvah dajale vse politične opcije, od desnice do levice, na veliko škodo
celotne skupnosti niso bile realizirane.
Na seji Sveta ZMSK smo tako razpravljali o treh možnostih:
1. Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo (vedo o staranju - op.
p.) in medgeneracijsko sožitje je v Komendi obnovil stavbo, ki nam jo
nudi v najem in sicer bi bilo v njej možno varstvo za okoli 12 do 14 oseb
in sicer po principu gospodinjskih skupin.
2. Druga možnost bi bila, da bi se spogajali z Inštitutom, da nam
prostore dajo na lizing na način, da potem stavbo občina odkupi.
3. Tretja varianta pa je gradnja lastnih prostorov in sicer na zemljišču,
kjer naj bi stalo medgeneracijsko središče. Glede na to, da smo morali
koncesijo za institucionalno varstvo starejših vrniti, bi bilo smiselno
zagotoviti prostore samo za domače ljudi in se dogovoriti z enim od
sosednjih domov za oskrbo pod njihovim okriljem. Le-to bi zagotavljalo nižjo ceno oskrbe in nege, kar smo vseskozi v preteklosti tudi obljubljali, da bo namreč cena primerljiva s cenami v državnih domovih in
bivanje čim bližje doma, da se sliši zvonjenje iz domače cerkve, kot
starejši radi rečejo. Zadnja leta se je število naših občank in občanov, ki
bivajo v domovih zelo zmanjšalo in sicer se število giblje od 13 do 16,
zato bi se za začetek polotili samo izgradnje ene gospodinjske skupine,
v prihodnosti pa bi se glede na potrebe lahko širili.
V Svetu ZMSK menimo, da je prav, da ste o danih možnostih
občanke in občani seznanjeni in da imate možnost izraziti svoje
mnenje. To lahko storite pismeno na naslov ZMSK, Glavarjeva cesta 104, 1218 Komenda, ali na email: viktorija.drolec@zmsk.si, ali
pokličete na telefon 040 842 776.

Tečaj računalništva
V mesecu marcu se je v Medgeneracijskem društvu za kakovostno
starost zaključil program računalniškega opismenjevanja starejših na
način druženja z mlado generacijo. V ta namen smo pripravili manjši
dogodek, kjer smo vsem udeležencem tečaja, vsega skupaj jih je letos
bilo 13, podelili diplome. Tako mlade učiteljice, bilo jih je šest: Mojca
Zmrzlikar, Barbara Pavlinič, Katja Špruk, Ana in Ema Jagodic in Robyn
Strmšek, kot tečajniki, so bili navdušeni nad tako obliko poučevanja in
učenja. Vsak tečajnik je opravil 10 srečanj po dve uri. Ob slovesu smo
družno ugotovili, da se bomo naslednje leto ponovno srečevali in osvajali nova znanja s področja računalništva.

Koncert Branke Božič
Kulturni dogodki še kako pripomorejo h kakovostnemu staranju in
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blagodejno vplivajo na siceršnje dobro počutje. In večer z umetnico
Branko Božič je bil eden takšnih dogodkov. Branka Božič je pevka in
avtorica inspirativne glasbe, skozi katero se rojevata novo zavedanje in
nova energija radosti, zaupanja, lepote in ljubezni. Z njenim koncertom
smo v Medgeneracijskem društvu za kakovostno starost obeležili Dan
žena in Materinski dan.
Predsednica Medgeneracijskega društva Komenda Viktorija Drolec

Aplenca
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PRAVNI NASVETI

Motenje posesti

S sestro sva solastnika vikenda na Primorskem. Do marca 2014 sva se dogovarjala, kako ga bova vzdrževala in kako
ga bova koristila. Za velikonočne praznike sem bil jaz na vrsti, da grem na vikend.
Ko sem prišel, sem ugotovil, da je sestra
zamenjala ključavnico na vrtnih in vhodnih vratih, tako da nisem mogel ne na
vrt in ne v hišo. Mi lahko svetujete, kaj
naj naredim. Bralec
Posest je neposredna dejanska oblast
nad stvarjo (neposredna posest). Posest
ima tudi tisti, ki izvršuje dejansko oblast
Irena Hacin Kölner
prek koga drugega, ki ima neposredno
posest iz kakršnegakoli pravnega naslova (npr. najem, zakup) (posredna
posest). Iz vašega opisa izhaja, da sta s sestro solastnika nepremičnine
na Primorskem. Do sedaj sta oba izvrševala neposredno posest in sicer
tako, da sta se o tem vedno dogovorila.
V zakonodaji je sodno varstvo zagotovljeno tudi posestniku stvari in
ne le lastniku stvari. Iz vidika hitre rešitve spora, bi bilo zato smotrno

POD DROBNOGLEDOM

skim nožkom. Na kratki, vrvici podobni strukturi, je namreč lahko veliko zgoščenih načrtov za številne dodatne »veščine« bakterije. Med njimi
je denimo sposobnost prebave neke neobičajne »hrane« ali pa načrt za
odpornost na določen antibiotik. Bakterije to krožno vrvico kopirajo in
jo delijo s sosednjimi bakterijami. Na ta način se med bakterijami med
drugim širi tudi odpornost na antibiotike.
Da farmacevtska industrija odkrije, izolira in primerno pripravi antibiotik za uporabo v zdravstvu lahko traja leta in leta. Zaradi naše pogosto nespametne in pretirane rabe antibiotikov, postajajo bakterije nanje
manj občutljive in postopno odporne. Slednje je tudi razlog, da znanstveniki oprezajo za vedno novimi antibiotiki, ter da so za enak učinek
potrebne vse večje količine že obstoječih.
Antibiotike je zato potrebno uživati le, ko jih resnično potrebujemo,
kar po pregledu preceni osebni zdravnik. Na znanje pa je potrebno
vzeti, da zaužijemo vso predpisano količino antibiotikov. V nasprotnem
primeru namreč tvegamo razvoj odpornosti bakterij, ki so še prisotne v
našem telesu tudi po tem, ko že okrevamo. Ob naslednjih sorodnih
zdravstvenih težavah sicer isti antibiotik morda ne bo imel želenega
pozitivnega učinka.
Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.
Izobraževanje Prem, Gmajnica 21, 1218 Komenda
031/361-305, info@prem.si, www.prem.si Facebook/Izobraževanje Prem

Rabarbara

Rabarbara je nezahtevna trajnica, ki raste
po naših vrtovih. Spada med zelenjavo, od
nje uživamo samo stebla. Mlada stebla
nam ni treba olupiti, starejša po so štrenasta, zato jih olupimo kot šparglje. Liste rabarbare namočimo za štiriindvajset ur tako
kot koprive in uporabimo kot škropivo za
rože ali vrt.
Rabarbara vsebuje kalcij, kalij, vitamine, folno kislino in pektin. Kalcij nam
krepi srce, zobe in kosti. Kalij uravnava
krvni tlak, vitamini na čelu z vitaminom
Olga Hace
C pa krepijo našo odpornost. Folna kislina se priporoča nosečnicam in doječim materam, pektin v rabarbari
pa ureja prebavo. Stebla rabarbare so sočna, okusna in z žlahtno kislino obogatijo pecivo, uporabljamo jih tudi za sladoled in kompot.
Najboljša je v kombinaciji z jagodami in veljata za najboljši par pomladi.
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razmisliti o možnostih vložitve tožbe zaradi motenja posesti. Pravno
varstvo pred motenjem ali odvzemom posesti je mogoče zahtevati v 30
dneh od dneva, ko je posestnik zvedel za motenje in storilca, najpozneje
pa v enem letu, od takrat ko je motenje nastalo. Kadar na določeni
stvari posest izvršuje več ljudi, zakon določa, da se šteje za motilno
vsako ravnanje, ki samovoljno spreminja ali ovira dotedanji način izvrševanja posesti. Enostranska menjava ključavnic je že lahko takšno samovoljno ravnanje. Sodišče daje pravno varstvo glede na zadnje stanje
posesti in nastalo motenje. Posestnik pa nima pravnega varstva, če motenje ali odvzem posesti temelji na zakonu. Za reševanje sporov v zvezi
z motenjem posesti na nepremičninah je izključno krajevno pristojno
okrajno sodišče na območju katerega nepremičnina leži.
Ob dejstvu, da sta se s sestro do sedaj uspela o vsem dogovoriti, vam
svetujem, da se pred začetkom sodne poti o zamenjavi ključavnic poskušate z njo pogovoriti. V kolikor pogovor ne bo mogoč, vam svetujem, da
s pomočjo pravnega strokovnjaka svoje pravice zaščitite preko sodišča.
Odvetnica Irena Hacin Kölner
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.moj-odvetnik.si

Odpornost bakterij na antibiotike

Izraz antibiotik ima korenine v grščini
in pomeni »proti nečemu živemu«.
Antibiotiki so najpogosteje proizvedeni s strani gliv, plesni in lišajev.
Dandanes si zdravstva brez njih praktično ne predstavljamo več. Velik izziv
pa nam predstavlja odpornost bakterij
nanje.
Poznamo dva osnovna tipa antibiotikov: antibiotike s širokim in antibiotike z
ozkim spektrom delovanja. Mehanizmi
njihovega učinka na bakterije so različni.
Blaž Filipič
Nekateri denimo preprečujejo izgradnjo
celične stene bakterij, drugi onemogočajo njihovo razmnoževanje, spet
tretji pa bakterijam zmešajo štrene pri proizvodnji življenjsko pomembnih beljakovin. Najučinkovitejši so tisti, ki so sposobni tarčnemu mikroorganizmu prizadejati škodo na več različnih področjih hkrati.
V različnih oblikah so antibiotiki v naravi prisotni že od nekdaj,
vendar pa bakterije na večino izmed njih s časom razvijejo odpornost.
Številne bakterije namreč, poleg dednega zapisa, ki se nahaja v obliki
krožnega kromosoma, v svoji celici posedujejo tud manjši plazmid
(krožno molekulo DNK), katerega funkcijo lahko primerjamo s švicar-

OLGIN KOTIČEK
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RABARBARINA PITA Z BELJAKOVO PENO
Za testo: 12dkg masla ali margarine Becel, 20dkg polnozrnate moke,
žlica javorjevega sirupa ali sladkorja, ščep soli in žlička pecilnega praška.
Za nadev: šop rabarbarinih stebel, en vanilijev puding, dve žlici javorjevega sirupa ali sladkorja.
Za peno: trije beljaki, ščep soli, vanilijev sladkor in žlička limoninega
soka.
Iz sestavin zamesimo testo, ga zavijemo v folijo in postavimo za eno
uro v hladilnik. Rabarbaro očistimo in narežemo na koščke. S testom
obložimo pekač, robove dvignemo za 2 cm. Po testu razporedimo rabarbaro, vanilijev puding zmešamo s sladkorjem in 4dcl vode in prelijemo
čez rabarbaro. Pito pečemo v naprej ogreti pečici 180°C približno pol
ure. Ko se pita peče, stepemo beljake v trd sneg in mu dodamo še vse
ostale sestavine. Že pečeno pito premažemo z beljakovo peno in pečemo
še dobrih pet minut, da se ta zlato rumeno obarva.
Lahko pa pito spečemo tudi tako, da na rabarbaro namesto pudinga
razporedimo jagode, ki jih moramo obvezno potresti z drobtinami.
Uživajte v okusih pomladi!
NAJ VAM TEKNE!

Aplenca
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OBJAVE
Ljubljana, 22. 4. 2014

Poziv lastnikom gozdov
za sanacijo po žledolomu

Na območju ljubljanske enote Zavoda za gozdove Slovenija je bilo v
okviru sanacije gozdov po februarskem žledolomu do začetka aprila
2014 posekanih 264.000 m3 lesa. Ta količina predstavlja polovico
rednega letnega poseka, obenem pa številka pokaže, da je bilo do
zdaj posekanih le 11 % v žledolomu podrtih oziroma polomljenih
dreves. Na Zavodu za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana,
se zavedamo problemov, ki nastopajo pri organiziranju oziroma izvedbi sečnje ter spravila in prodaje lesa, zato pozivamo lastnike
gozdov, naj se po pomoč obrnejo na pristojne revirne gozdarje oziroma naj poiščejo potrebne informacije na spletni strani Zavoda za
gozdove Slovenije.
Na področju, katerega pokriva Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, (osrednji del Slovenije, v grobem med Kamnikom
in Ivančno Gorico, med Logatcem in Hrastnikom), je bilo po končni
oceni v žledolomu poškodovanih kar 2.407.000 m3 lesne mase, od
tega 691.000 m3 oziroma 29 % iglavcev. Za najbolj poškodovane
območja gozdov so bile izdane generalne odločbe o izvedbi sanitarne
sečnje poškodovanih dreves v žledolomu, za manj poškodovana območja pa individualne odločbe. Po teh odločbah morajo lastniki
opraviti sanitarno sečnjo in preventivna varstvena dela oziroma zagotoviti njihovo izvedbo. Do 15. maja 2014 morajo posekati in izdelati poškodovane iglavce, odpeljati posekan les iz gozda in vzpostaviti gozdno higieno. Listavce je treba pospraviti do konca leta 2016.
Do začetka aprila 2014 je bilo v okviru sanacije na ljubljanskem
območju posekanih 87.000 m3 iglavcev in 177.000 listavcev. To
skupaj predstavlja le 11 % poškodovane lesne mase. Posebej zaskrbljujoče je, da je posekanih le 13 % poškodovanih iglavcev, da so
torej za sanacijo ostalih 87 % na voljo le še trije tedni časa. V primeru, da se bo s sečnjo zavleklo, obstaja nevarnost ekstremne namnoži-
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tve podlubnikov in s tem dodatnega pustošenja gozdov.
Lastniki gozdov, ki bodo sečnjo opravili sami, naj se dela lotijo
čimprej. Pri tem jim ni treba čakati na revirnega gozdarja, temveč
morajo le pridobiti generalne usmeritve za posek na krajevni enoti
zavoda, ki je odločbo izdala. Tja morajo sporočiti tudi začetek sečnje,
v roku 8 dni po končanih delih pa poročati o obsegu sečnje ter o
drugih ukrepih.
Nato naj redno (vsaj enkrat na tri tedne) pregledujejo svoje gozdove, da bodo lahko pravočasno opazili morebitne napade podlubnikov.
Lastnike gozdov, ki sami sanacijskih del ne zmorejo opraviti, oziroma, ki zaradi najrazličnejših vzrokov še niso uspeli sanirati svojih
gozdov oziroma niso organizirali sanacije, pozivamo, naj se čimprej
obrnejo na pristojne krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije
oziroma na revirne gozdarje. Ti jim bodo svetovali glede izvedbe
del, iskanja izvajalcev del in prodaje lesa.
Informacije v zvezi s tem so dostopne tudi na spletni strani Zavoda
za gozdove Slovenije, pod naslovom »Pregled potreb po sanacijskih
delih v gozdovih« na http://www.zgs.si/slo/aktualno/novice/index.
html. Generalne odločbe in vse ostale informacije v zvezi z žledolomom se nahajajo na naslovu http://www.zgs.si/slo/delovna-podrocja/
varstvo-gozdov/zledolom-v-sloveniji-2014/index.html.
Marijana Tavčar, univ. dipl. ing. gozd. Višja sodelavka II
e-mail: marijana.tavcar@zgs.gov.si
tel.: +386 1 24 10 622, gsm: +386 41 657 239
fax: +386 1 24 10 640
Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Ljubljana
Tržaška 2, 1000 Ljubljana
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OBVESTILO
OBVEŠČAMO VAS, DA BO V NEDELJO, 18. MAJA 2014 , OD 12.00 DO 18.00, ZARADI KOLESARSKE DIRKE

8. VELIKA NAGRADA OBČINE KOMENDA
ZAPRTA CESTA NA OBMOČJU:
Zajčeva cesta (križišče z Glavarjevo) – Glavarjeva cesta – Klanec – križišče za Breg – Breg (križišče za Potok) - Komenda V SKUPNI
DOLŽINI 3.300 METROV. VMES BODO MED POSAMEZNIMI STARTI TUDI PETMINUTNE SPROSTITVE PROMETA.
NASTOPAJO NAJBOLJŠI SLOVENSKI KOLESARJI IN KOLESARKE
HVALA ZA RAZUMEVANJE IN VLJUDNO VABLJENI NA OGLED PRIREDITVE.
Informacije: 051 666 707

Območno združenje Rdečega križa Kamnik

RAZPISUJE

LETOVANJA 2014
ZA OTROKE (STARE OD 5 DO 19 LET) OBČINE KAMNIK IN KOMENDA
V letošnjem letu so pripravljeni naslednji termini:
1. izmena Debeli rtič 12.07. do 22.07.2014 - 40 mest
2. izmena Savudrija 15.07. do 25.07.2014 - 40 mest
3. izmena Savudrija 25.07. do 04.08.2014 - 40 mest
Letovanja so namenjena vsem otrokom navedene starosti, ki so bili v lanskem letu več kot dvakrat pri zdravniku in so njihovi obiski evidentirani v medicinski dokumentaciji (zahteva Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot glavnega sofinancerja zdravstvenih letovanj).
Glede na finančni položaj družine, kateri se določi na podlagi % povprečne plače na družinskega člana, razvidnega iz odločbe o otroških dodatkih CSD-ja, se otroke razvrsti v štiri različne plačilne razrede.
Zainteresirani starši oz. skrbniki lahko vloge za prijavo na letovanje dvignejo na Območnemu združenju Rdečega križa Kamnik, Ljubljanska 1,
Kamnik v ponedeljkih med 9. in 12. uro, v sredah med 10. in 12. ter 14. in 16. uro ter v petkih med 9. in 12. uro.
Izpolnjeno dokumentacijo morajo do 30.05.2014 vrniti osebno na OZ RK Kamnik, Ljubljanska 1.
Podrobnejše informacije dobite na telefonski številki OZ RK Kamnik 8311-697 med zgoraj navedenimi uradnimi urami.
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Življenje Komendčanov v Švici
V življenju vedno sledim svojim sanjam in predstavam o njegovi prihodnosti. Kako, na kakšen način, kje si želim, da bi teklo, da bom jaz zadovoljna, srečna. Pa seveda tudi moja zakonska polovica, ker sva na tem
čolnu oba. Ker so nas mlade nesposobneži v državi pripeljali do kritične
točke, ko tako ne gre več naprej, če živiš za to, kar želiš, je treba ukrepati in se prilagoditi, ne samo jamrati in tarnati, kako je hudo in kako bo
še slabše.
Pa sva leta 2013 začela iskati rešitve v tujini. Rekla sva si: »Sky is the
limit. Nebo je meja.« Ne bom pisala, na katere strani neba sva se nagibala, ker potem zmanjka prostora za opis življenja v Švici, v Lucernu,
kjer sedaj živiva. Ni nama šlo kot po maslu, čeprav bo morda prvi vtis
branja članka takšen, kot da sva zadela na loteriji, a za tem rezultatom
stoji skoraj enoletni vsakodnevni trud iskanja dela v tujini.
Tomaž je decembra poslal življenjepis v zdravstvene inštitucije v
nemško govoreče države. In čez eno uro ga je kontaktirala švicarska
kantonska bolnišnica in ga povabila na razgovor za službo na oddelku
za radio-onkologijo. Napisali so, da mu plačajo stroške letala, ostalega
transporta in bivanja. Naslednji teden je letel, dan preživel na oddelku,
na koncu dneva, na sestanku, mu je bilo rečeno: »Služba vas čaka, mi pa
vaš odgovor.« Tomaž je naslednji dan priletel domov, na letališču smo
ga pričakali z Avsenikovo glasbo Auf der Autobahn in domačim žganjem, po slovensko, kot se spodobi. Doma sva vrgla številke na papir,
naredila kalkulacijo in se odločila za DA. Greva v Švico. Pa sva šla.
Najprej Tomaž. Tri mesece je živel sam v novem svetu, radoživ Štajerec
med zadržanimi Švicarji. Njegov delavnik je od osmih do petih, delo je
dobro organizirano, dela se veliko, ampak ne pod stresom in pritiskom,
tekoče kot švicarska ura. Plačilo je dobro, večkratnik plače v Sloveniji,
dolžnosti so pomembne bolj kot pravice, odnosi so rezervirani, a korektni. Prevoza na delo in prehrane ne plačajo, sindikatov ne poznajo, nepravilnosti se rešujejo znotraj oddelkov.
Tudi jaz sem dobila svojo priložnost za delo. Poslala sem veliko CVjev, dobila prijazne negativne odgovore in enega pozitivnega – vabilo
na razgovor na Inštitutu za psihiatrijo in psihoterapijo, ki ga vodi zdravnica, po rodu iz Srbije. Ko sem prišla na razgovor, je po rokovanju sledilo vprašanje: »Sprechen wir deutsch oder po naše?« In tako so po naše
zaključili, da me delo čaka. Tako sem se v sredini marca tudi jaz z dvema
kovčkoma selila v Švico in konec meseca začela z delom; s psihoterapevtsko obravnavo ljudi v stiskah. Plačana sem po uri, urnik dela je
svoboden, fleksibilen, filozofija preprosta: delaš toliko, kot in kadar želiš, mi pa ti pošteno plačamo.
Aprila sva se selila v podnajemniško stanovanje. Najem stanovanja je
cel podvig in za tujce pogosto loterija, saj si ogledajo več deset stanovanj, da so izbrani s strani lastnika. On odloči, ali oseba sodi v stanovanje – upošteva karakter, zaslužek, nacionaliteto, starost. Midva sva
imela pri tem srečo. Izbrana sva bila že pri prvem ogledu. A potem sta

Izšel je Kamniški
zbornik XXII.
Na gradu Zaprice v Kamniku so 10. aprila slovesno predstavili že 22.
Kamniški zbornik. Obsega kar 402 strani velikega formata s 40 prispevki od že znanih uveljavljenih avtorjev do novih, vsebinski razpon pa sega
od novega in uresničenega v občini Kamnik v letih 2012 in 2013 do
prispevkov iz sveta geologije, glasbe, alpinizma in reševanja v gorah;
velik del je posvečen pomembnih Kamničanom. Zbornik je predstavila
glavna urednica dr. Marjeta Humar, predstavitev je vodila direktorica
Medobčinskega muzeja Kamnik mag. Zora Torkar, glasbeno pa so jo
zelo polepšali Monika Skalar (violina), Stane Demšar (violončelo) in
Tim Skalar Demšar (violina). V likovnem delu zbornika so tokrat predstavljeni slikarji Marko Novak, Matevž Sterle in Viktor Šest, v leposlovnem pa pesniki Darinka Slanovec, Franc Drolc in Jože Pavlič, ki so na
prireditvi, razen že umrlega Franca Drolca (nastopila je njegova sorodnica) brali svoje pesmi. Podobne knjige bi, kar je bilo že predlagano, veliko
pomenile tudi v naši občini. Komendski, vsaj občasni zborniki namreč.
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sledila dva večurna intervjuja, lastnik naju je tako rekoč slekel do spodnjih hlač. Milijon vprašanj, tudi osebnih, saj ima velik strah pred tujci.
Slovence nas včasih mečejo v koš vzhodne Evrope, med Ukrajince in
Albance in on se je bal, da mu ne bova uničila stanovanja ali vanj pripeljala svojo družino, kot Albanci. Predaja stanovanja je bila cela znanost.
Najprej smo pregledali vse predhodne poškodbe in mikropoškodbe stanovanja (od stene do stropa) in jih zapisali, da sva bila krita, da so to
pretekle poškodbe, za katere ne odgovarjava in ne krijeva škode. Tako
smo šteli odkrušene dele umivalnika, našli smo 5-centimetrsko prasko v
tleh. Razložili so nama, kaj vse, na kakšen način in kako pogosto je
treba čistiti. Stanovalci bloka imamo skupno pralnico, poučili so naju,
na katerih stopinjah se kaj pere (kot da ne veva), pralni stroj pa deluje na
kovance. Eno pranje stane 1,5 švicarskih frankov. V glavnem obsedenost s pravili, čistočo. Po eni strani pametno, da se izognejo morebitnim
nedorečenim zapletom.
V Švici gredo zapletene stvari sila hitro in brez komplikacij. V maksimalno 15 minutah urediš prijavo prebivališča na upravni enoti, na kantonskem DURS-u, Agenciji za migrante... Ker ne znajo delovati preprosto, pa potem preproste stvari zakomplicirajo do skrajnosti. Tomaž ni
mogel zamenjati telefonskega operaterja, ker kopija dokumenta ni bila
dobro vidna, pa je potem operater želel še fotokopijo vize, pasporta,
osebne, vozniške ... vsak dan neke nove dokumente. Tako da je prestop
operaterja urejal šest dni, jih vmes po balkansko zmerjal, česar niso
vajeni in kar zmrznejo, se ustrašijo in potem uredijo stvari. Menjava
operaterja – prava frustracija.
Švicarji naju vsak dan presenetijo, na primer: imajo kolesarske redarje, ki dajejo opozorila na nepravilno parkirana kolesa, na avtobusu šofer
po mikrofonu nagovori potnike in se jim zahvali za vožnjo, v trgovinah,
na pošti, banki, bolnišnici, uradih nihče ne govori po telefonu in vsi to
spoštujejo, delavci na ulici takoj ustavijo bager, da greš lahko mimo
njega, vozniki vozijo počasi, nihče ne piska in pešec je car, zato vsi
ustavljajo na zebrah. Otroke vzgajajo v samostojnost in odpornost, tako
da že vrtčevski otroci, stari šest let, sami hodijo v vrtec, ki je od doma
oddaljen tudi po dvajset in več minut, prečkajo ceste, železniške prehode, prevozi staršev so s strani vodstva vrtca in šole zatrti že v kali. Zunaj
se igrajo sami, brez spremstva staršev, po cele popoldneve. Ko pokuka
prvo sonce, obujejo japonke in oblečejo kratke rokave, najbolj trdoživi
že bosi hodijo po cesti.
Midva se imava dobro, delava več, dlje in seveda tudi zasluživa več,
bolj ceniva svoj denar in prosti čas, ki ga preživiva kvalitetno. Malo sva
se navlekla potrebe po čiščenju in prevzela bonton. Slovenci smo včasih
res pravi Balkanci, vam rečeva. Vsem, ki razmišljate o selitvi v tujino,
svetujeva, da se odločite trdno, iščete delo odločno in se v svet podate
pogumno. S kančkom sreče boste našli svoj sladek košček pod soncem.
Ana Zarnik Horvat in Tomaž Horvat

Občni zbor društva paraplegikov
Člani Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine so se 26. marca v prostorih gostišča Kongo v Grosupljem sestali na rednem občnem zboru. Po
formalnem uvodnem delu in pozdravnem nagovoru predsednika društva
Gregorja Gračnerja so prisluhnili poročilom in jih po razpravi sprejeli.
V nadaljevanju je predsednik članom predstavil obsežen program
dela za leto 2014. Omenil je tudi težave, ki se obetajo v letošnjem letu
in bodo neugodno vplivale pri realizaciji zastavljenih ciljev. Mednje v
prvi vrsti sodi že predviden manjši priliv denarja, ki ga društvo dobi od
loterijskih sredstev. Zato bo društvo moralo vložiti vse napore, da bo
vsaj del tega denarja dobilo iz drugih virov. Ker so izpadla tudi loterijska
sredstva za nakup novega kombija, so v humanitarni akciji že začeli
zbirati denar za nakup. Tudi predsednik Zveze Dane Kastelic je opozoril na varčevalne ukrepe, ki so v teh kriznih časih neobhodno potrebni.
Po zaključku uradnega dela so se člani zadržali še na prijetnem družabnem srečanju in doživeli nekaj prav lepih in veselih trenutkov.
Jože Globokar
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Aplenca

Odlikuje nas
pol stoletja
delovnih izkušenj,
kakovostno delo in
solidne cene

SREČNO VOŽNJO
VESELE PRAZNIKE!

VARSTVO OTROK PRI
KATKI COPATKI
Spoštovani starši!
V našem varstvu se trudim s pozitivnim zgledom ustvarjati
spodbudno, zdravo in prijazno okolje za vsakega posameznega otroka. Strmim k temu, da se otrok počuti varnega,
sprejetega, enakovrednega, spoštovanega. Z igro in raznovrstnimi dejavnostmi ter vsebinami, otrok razvija svojo lastno kreativnost. Prizadevam si zagotoviti pogoje, v katerih
bo vsak otrok dosegel tisto, kar želi in zmore. Nudim dopoldansko, popoldansko varstvo ter varstvo ob vikendih
vašim malčkom od 11 meseca dalje pa vse do vstopa v šolo.
Varstvo je registrirano na Ministrstvu za šolstvo in šport,
zato je možna pridobitev subvencije iz občine Komenda in
Kamnik. Najdete nas na facebook strani Varstvo otrok
Katka copatka ter spletni strani http://letikarodornik.wix.
com/katkacopatka-varstvo. 031/777-232

•servisiramo avtoklime
•menjamo in centriramo gume
•servisiramo in popravljamo avtomobile VW,
Audi, Seat in Škoda
•pogodbeno sodelujemo s kleparjem in ličarjem
•pogodbeno sodelujemo z zavarovalnicama
Adriatic in Triglav
•vgrajujemo originalne rezervne dele, po
dogovoru pa tudi rezervne dele s poreklom v
Evropski uniji in z enako garancijo
•preizkušamo zavore na lastnih zavornih valjih
•merimo in nastavljamo izpušne pline
•pripravimo vam vozilo za tehnični pregled in
ga na vašo željo tudi opravimo
•Imamo certifikat za predelavo osebnih
avtomobilov na avtoplin
avtomehanika.marn@gmail.com

Aplenca se smeje
Na gradbišče pride inšpektor, potreplja zidarja po rami in vpraša:
»Koliko vas dela na gradbišču?«
»Skupaj s šefom dvanajst.«
»Kaj pa brez šefa?«
»Takrat ne dela nihče!«
***
V zaporniško celico vstopi direktor zapora in vpraša zapornika:
»Zakaj ne vstanete, ko vstopim?!«
»Če so pa rekli, da moram tri leta sedeti!«
***
Francelj in Janez se pogovarjata:
»Si slišal, da bomo Kitajski napovedali vojno?«
»Ja sem slišal. Koliko pa sploh je Kitajcev?«
»Kaj pa vem, blizu milijarde in pol!«
»Hudiča, toliko?! Kam jih bomo pa pokopavali?!«

Moja želja je, da bi se v mojem varstvu vsi
dobro počutili!

Toplo vabljeni!
Zasebno varstvo otrok pri Katki
copatki,
varstvo otrok, Katja Dornik s.p.,
Nasovče 12, 1218 Komenda
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PGD Moste
Veselica z ansamblom Gašperji
3. maja ob 20. uri pred šolo v Mostah

Aplenca
Plezalna
stena za praznik
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Člani Planinskega društva Komenda bodo v soboto, 10. maja, po tradicionalnem pohodu na
Šenturško, ob 14. uri v planinskem domu na
Podborštu slovesno odprli plezalno steno.
Planinsko društvo Komenda, ki deluje že
poldrugo desetletje in
ima okrog 300 članov,
kot posebnost pa so
poznani njihovi Škrjančki in
Bosonogi
(oboji namreč delujejo
kot sekcija društva),
bodo prihodnji mesec
še posebej obogatili
različna dogajanja ob
občinskem prazniku. Pred nekako dvema letoma so se namreč v društvu
odločili, da na podstrešju Planinskega doma zgradijo plezalno steno.
Nenavadna ideja na začetku se je zelo hitro razživela, saj so se člani
sami, s prostovoljnim delom, odločno lotili tega plezalnega projekta.
»Več kot tisoč (1000) ur je že v teh, trenutno še ne čisto dokončanih
stenah. Kar 45 kvadratnih metrov blazin bo namenjenih za varnost. Prepričan sem, da bo poraslo zanimanje za plezanje in da se bo sploh z našim
projektom tudi v tem delu razvila plezalna kultura. Z Davidom Sakelškom, pa Matjaž, Anže, Blaž, pa še en Anže in Lea... smo bili veliko tukaj
na podstrešju doma. Vesel sem, da nam je uspelo in da bomo tokrat s tem
tudi mi obogatili letošnje občinsko praznovanje,« je povedal Marko
Pogačar, ki je bil od začetka vodja in duša projekta plezalne stene.
Na podstrešju doma je bilo dneve in dneve oziroma popoldneve med
tednom živahno. Plezalni navdušenci so s pomočjo sponzorskega materiala, kot je povedal predsednik društva Zoran Sodnik, in z denarno
pomočjo občine, ki je iz proračuna namenila 10.000 evrov, rasel projekt,
kjer se bodo zbirali mladi. Iz številnih prostovoljnih ur je tako tik pred
dokončanjem nastala plezalna stena; tako imenovana nizka balvanska
stena, ki je varovana z blazinami, meri pa kar 110 kvadratnih metrov.
Krasi jo, ne boste verjeli, kar 800 pisanih oprimkov. Stena, ki jo bodo
slovesno odprli v prazničnem občinskem mesecu maju, bo namenjena
predvsem mladim. Nastajala je namreč s prepričanjem vseh, da bodo v
oziroma na njej iskali izzive začetniki, pa tudi tisti, ki plezajo že dlje
časa. Hkrati bo samostojno v steni lahko plezalo deset plezalcev. Še več
pa jih bo seveda na vadbah. Sicer pa Športno plezalni odsek PD Komenda namerava jeseni organizirati prvo plezalno šolo, za katero je že sedaj
prepričanje v društvu, da bo med vsemi aktivnostmi v planinskem plezanju prinesla nov veter. Mladi bodo v tej steni lahko v prostem času

morda našli čas tudi kakšno od številnih aktivnosti komendskega Planinskega društva.
Steno bodo slovesno odprli v soboto, 10. maja, ob 14. uri. Pred
tem pa bo Planinsko društvo z odhodom izpred Planinskega doma
že ob 8. uri organiziralo sedaj že tradicionalni pohod na Šenturško
goro s postankom Pr' Baleš. Po vrnitvi ob 14. uri pa bo okrepčilo in
slovesno odprtje plezalne stene. Lepo povabljeni
- A. Žalar

NAPOVEDNIK
maja

DU Komenda - Pohodniška sekcija
IZ ŠPITALIČA NA LIPOVEC – Zbirno mesto 3. maja pri trgovini
s sadjem v Mostah, odhod ob 7.30
DO PARTIZANSKE BOLNIŠNICE - Pohod 16. maja, zbor pri
Planinskem domu ob 8.30
NA OSOVNIK – Zbirno mesto 24. maja pri trgovini s sadjem v
Mostah, odhod ob 8.30
DU Komenda - Šahovska sekcija
ŠAHOVSKI TURNIR - Praznični šahovski turnir bo 12. maja
POKRAJINSKO PRVENSTVO - Ekipno in posamično prvenstvo
21. maja
DU Komenda - Balinarska sekcija
TEKMOVANJA MED VASMI - Začela so se že aprila in bodo tudi maja.

DU Komenda - Kolesarska sekcija
SUHADOLE…KAMNIK - Kolesarili bodo 8. maja na relaciji Suhadole-Koseze –Vodice-Polje-Mengeš-Radomlje-Kamnik. Odhod ob
8.30 izpred cerkve v Suhadolah.

MOSTE … KOMENDA - Zanimiva proga bo 22. maja potekala:
Moste-Križ-Gmajnica – Komendska Dobrava - Pšata – Cerklje – Komenda. Odhod ob 8.00 izpred Koritnika v Mostah.
IZ MOST V MORAVČE - Kolesarji se bodo podali na pot 29. maja
ob 7.50 izpred Koritnika v Mostah skozi Moste – Volčji Potok – Dob
– Moravče.
DU Komenda - Pikado sekcija
OBČINSKO PRVENSTVO - Tekmovanje bo 9. maja, začelo pa se
bo na balinišču ob 17. uri.
TD Komenda in Ribiška družina Bistrica
RIBIŠKI PIKNIK - TD Komenda in Ribiška družina Bistrica, pododbor Kamnik vabita na piknik v soboto, 31. maja, od 12. ure naprej pri
bajerju na Križu.
PGD Križ
SLAVNOSTNA SEJA - Ob 60-letnici PGD Križ bo slavnostna seja 8.
maja ob 18. uri v Gasilskem domu na Križu.
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Aplenca
Prvomajska
budnica
Prvomajska budnica bo v občini tudi letos ob 5. uri zjutraj; že drugič
zapored. Godbeniki Kulturnega društva Godba Komenda bodo z igranjem začeli v Komendi pri Kulturnem domu (ob 5.00), nadaljevali pa
bodo na Potoku pri Komendi (ob 5.10), na Bregu pri Komendi (ob
5.20), v Nasovčah (ob 5.30), na Klancu (ob 5.45), na Komendski Dobravi (ob 6.10), na Podborštu (ob 6.25), na Mlaki (ob 6.35), v Žejah
(ob 7.00), v Mostah (ob 8.00), v
Suhadolah (ob
8.10), na Gori
(ob 8.20) in na
Križu (ob 8.30).
Časi nastopov v
posameznih krajih so okvirni.
- A. Ž.

Tržnica na Koželjevi domačiji
Od maja do septembra tržnica ne obratuje.
Čez poletje lahko obiščete prodajalce iz tržnice tudi na domu.
● Zelenjavni vrt Tina, Breg 16, Komenda. V ponudbi bodo
imeli paradižnik, papriko, česen, čebulo, krompir, korenje, rdečo
peso in ostalo svežo sezonsko zelenjavo. Tel: 041 296 907 (Tina),
041 205 929 (Nada).
● Kmetija Jenko, Potok 3, Komenda. V ponudbi bodo sveži
kalčki alfa-alfa in kalčki redkvice, jajca talne reje, sveža sezonska zelenjava in ameriški slamnik. Tel: 040 207 644 (Vanda).
● Kmetija pri Tomažovc, Breg 15, Komenda. V ponudbi bo
sveža sezonska zelenjava. Tel: 041 374 643 (Primož).
● Kmetija Pibernik, Suhadole 54, Komenda. Ponujajo vam
sveže mleko, skuto, sir za žar, kislo mleko in kruh iz krušne peči.
Tel: 051 232 032 (Irena).
● Čebelarstvo Starovasnik, Komendska Dobrava 9b, Komenda.
Nudijo vam različne vrste medu, cvetni prah in ostale čebelje pridelke. Tel: 041 685 576 (Milan), e-mail: Info@domačimed.si.
● Sadjarstvo Kimovec, Bukovica 16a, Vodice. Pri njih dobite
jabolka, jabolčni kis, jabolčni sok, domača jajca-talna reja, testenine in rezance, svežo zelenjavo ter marmelado. Tel: 041 820
823 (Romana).
● Kmetija Pr' Kovčet, Pšata 12, Cerklje. Nudijo vam domač
mesne izdelke pridelane na tradicionalni način: suhe salame,
klobase, suho meso in meso v mrežnici, klobase za kuhanje, prekajena slanina, hamburška slanina, hrenovke v naravnem ovitku,
ocvirke, zaseko, ipd. Možnost uslug predelave
mesa na kmetiji in uslužnostno klanje govedi,
prašičev in kopitarjev. Tel:
064 134 910 (Boštjan).
Veseli bomo vašega ponovnega obiska v septembru na
tržnici na Koželjevi domačiji.

Popravek
V Aplenci št. 3-2014 je prišlo v prispevku na strani 7 »Za njimi je
uspešno delo« do nekaj napak zato objavljamo naslednje popravke.
Zvezo (ne združenje) delovnih invalidov Slovenije-ZDIS je zastopal
Jože Freidel. Iz Oddelka za družbene dejavnosti občine Kamnik je bila
prisotna Katja Vegel (ne Veber). Uradne ure društva so vsak ponedeljek od 9.00 do 11.00 in vsako sredo od 15.00 do 17.00 (ne petek).
Za popravke se Vam zahvaljujemo in lep pozdrav
MDI KAMNIK, Predsednik Janez Sedušak
P.S.: Bralcem in članom društva se iskreno opravičujemo. - Uredništvo
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ČEBELA IN OSAT
April 2014

NA PREŽI

V Aplenci tudi v letu 2014 nadaljujemo akcijo NA PREŽI in podeljujemo ČEBELO IN OSAT. Predloge in pobude (na GSM 031 638 699 ali
urednistvo.gok@komenda.si oz. andrej.zalar@siol.net) dajejo lahko
vsi občani, naslove na željo ne objavimo.

ČEBELA – Na fotografiji so pirhi Jožice Globočnik. Vsako leto jih naredi
okrog sto in z njimi v velikonočnih
praznikih razveseli domače, sorodnike,
prijatelje in sodelavce. Tudi letos ni
bilo drugače. Sicer pa Jožico poznajo
številni, ki so v Komendi, v Kamniku
pred njo uradno rekli DA za skupno
življenjsko pot. Pa tudi ljubiteljem naČEBELA za april 2014
rodnih noš ni nepoznana. Pa…še in še.
Za letošnje pirhe pa Čebela za Jožico.
OSAT – Lahko bi rekli, da so osati neke vrste »opozicijska« kritika
različnim neredom in sramotam v,
ali »poziciji«. No, tokrat sta si Osat
zaslužili obe: Pozicija in Opozicija,
ki sta se tako ali drugače v vodstvenih obdobjih menjavali v vodstvu
države; in vsaka zase obljubljali in
pozabljali na državne ceste; tudi od
Most proti Žejam in naprej… Za
transparent v Mostah pa bi si avtor
OSAT za april 2014
zaslužil celo kritično Čebelo.

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

Aplenca

SKAVTI

Glasilo občine Komenda 4/2014

Dej ne prbiji... Zaveži!
je bila zanimiva in nepričakovana,
zato so bili končni izdelki še toliko
boljši, saj na tem področju zagotovo še nihče ni prav veliko zgradbaril ...(hahaha). Nora dva dneva v
dobri družbi, ki ju bomo zagotovo
ponovili.
Matija Zotler, Optimistični sokol

4. in 5. aprila je v okolici Postojne potekal noro
dober projekt, imenovan Zaveži. Zasnovan je
bil tako, da je iz vsakega izmed nas izvlekel
vso iznajdljivost, kar jo premoremo, preizkusil
našo usklajenost, skavtsko znanje in fizične
sposobnosti. To je bil zgradbarski projekt s
preprosto nalogo: izdelati žerjav, ki lahko v
vseh možnih smereh okoli ovir premika težko
breme. No, ta naloga mogoče ni bila tako zelo
preprosta. Smo pa dali vse od sebe, dosegli
odlično drugo in četrto mesto ter smo odločeni,
da se drugo leto zopet podamo v boj.
Bilo je noro dobro, kljub slabemu vremenu,
motivacije in dobre volje ni zmanjkalo. Naloga

duha, med opravljanjem naloge pa iskrenega
spodbujanja. Všeč mi je bila ideja in izvedba
tekmovanja ter pozitivna energija, ki jo kljub
slabemu vremenu ni manjkalo.
David Osolnik, Neustrašni sokol

Imeli smo se super. Čeprav nam je vreme
malo zagodlo, ni manjkalo dobre volje.

Od dogodka sem
pričakovala čisto
nekaj drugega in
sem bila nad nalogo zelo presenečena, na končnimi izdelki pa
navdušena. Res je bilo zanimivo in kljub dežju je bilo
vzdušje res top. Ogromno smo
se nasmejali in uživali v najboljši družbi!!
Bomo zagotovo ponovili in se
vidimo drugo leto!
Saša Furlan, Fletna čebela
Končno eno neorientacijsko skavtsko tekmovanje! Vse pohvale organizatorjem, ki so nam
pripravili en res zanimiv izziv. Na delovišču je
bilo čutit veliko zagretost in polno skupinskega

Butarice

Izziv je bil zelo zanimiv in taki so bili tudi
končni izdelki. Tako smo domov odšli z
novim znanjem, veseli, ker nam je naloga
uspela.
Ana Zotler, Marljiva čebela
Odlično zamišljeno tekmovanje. Imeli smo se
super, naloga je bila res pravo presenečenje,
vendar nas je to le še bolj spodbudilo k čim
boljšemu reševanju problema. Menim da smo
vse ekipe izpolnile standard ali ga celo presegle.
Lucija Pečlin, Jezična žabca

Krasna in sončna sobota, pred cerkvijo v Komendi pa je že zjutraj mrgolelo oranžnih srajc
z rdeče belimi rutkami. Steg Ognjeviti delfin
se je zbral, da bi izdelal butarice za cvetno nedeljo.
Tokrat se nam je pridružilo še nekaj staršev
in bivših skavtskih voditeljev. Začeli smo s
piskom kvadrata in potem nadaljevali z igro
Buldog (po principu Črnega moža, vendar
mora biti ujeti dvignjen oziroma se ne dotika
tal), kjer smo si dali precej dali duška, potem
pa smo s sezuvanjem čevljev lovili ravnotežje
z lepilnim trakom na glavi in igrali košarko z
brinjevimi jagodami (več slik je seveda na naši
spletni strani komenda1.skavt.net).
Čas je hitro tekel in zato smo se lotili izdela-

Volčiči pod krinko
Mi se v džungli igramo
in vse živali spoznamo.
V džungli se igramo lepo,
kadar med se cedi sladko.
REF
Tralala hopsasa
radi se imamo ja,
radi se igramo
in med seboj spoznamo.

ve butaric po vejah in menim, da smo si pri
kreativnosti dali kar duška, Volkovi pa so tokrat
poskrbeli še za višino in sicer je njihova butara
merila 15 m.
Upam, da ste svojo butarico naredili z ljubeznijo in lepo preživeli cvetno nedeljo, steg
Komenda 1 pa vam želi Veliko noč, prežeto z
resničnim veseljem!
Bodite pripravljeni!
Andreja Grkman, Optimistična orka

Kadar moti nas Širkan
naš pogum pride na plan,
Širkana se ne bojimo,
zato tudi kdaj zaspimo.
REF
Naša vodja je Akela,
ki vodi nas sem ter tja,
tralalalalalalala
mi se dobro imamo ja.
REF
Aleksander Rod
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V LOŠKEM MUZEJU
Četrtošolci smo obiskali Loški muzej v Škofji
Loki. Najprej smo pekli kruh. To mi je bilo najbolj všeč. V kruhu je bila moka, voda, sol in
kvas. Odločila sem se, da bom naredila pletenico.
Najprej mi je pomagala kuharica, nato pa sem
delo nadaljevala sama. Kruh smo pekli v Škoparjevi hiši. Hiša je bila zelo temna. Ko so zakurili v krušni peči, se je kadilo po celem prostoru.
Medtem ko se je kruh pekel, smo si ogledali tudi
mlin na grajskem vrtu. Tam smo videli in potipali tudi zrna ajde, koruze, pire, pšenice in rži.
Ogledali smo si tudi film, v katerem smo izvedeli, kako so včasih iz zrn delali moko. V muzeju
smo si ogledali slike škofov, makete Škofje Loke
in gradov. Ker smo bili pridni, so nas peljali še k
živalim. Potem smo odšli po svoje izdelke iz testa. Bili so zelo okusni. Ko sem prišla domov, so
mi to povedali še vsi družinski člani. Ta dan mi
je bil zelo všeč. Bilo je zanimivo in izvedela sem
veliko novega.
Julija Marolt, 4. c
Zapomnil sem si, da včasih niso imeli sani,
zato so otroci uporabljali nečke. Uporabljali so
jih tudi za to, da so v njih mesili testo. V njih so
tudi kopali otroke.
Luka Košir, 4. c
Ko smo prišli v črno kuhinjo, smo začeli kašljati, ker je bilo polno dima. Vrata v hiši so
bila zelo nizka, kot da bi tu živeli škrati. Gospa
Mojca nam je povedala, da so bili ljudje včasih
manjši.
Vito Sotlar, 4. c

ŠOLSKO TEKMOVANJE V KONSTRUIRANJU Z LEGO GRADNIKI
v šol. letu 2013/14
Letošnje šolsko tekmovanje v konstruiranju z
lego gradniki je potekalo marca v šoli v Mostah
za učence od 1. do 3. razreda in v šoli v Komendi za učence 4. in 5. razreda. Možnost
udeležbe so imeli učenci, ki so redno obiskovali lego krožek.
Učenci od 1. do 5. razreda so se med seboj
pomerili v petih kategorijah. Preizkusili so se v
sestavljanju dinozavra (1. razred), zmaja (2.
razred), vodnega mlina (3., 4. in 5. razred).
Tekmovalci so pod budnim očesom strokovne komisije reševali postavljeni problem in
na koncu poročali o svojem delu. Naloga
komisije, da iz vsake skupine izbere najboljši
model, je bila vse prej kot lahka.
Mentorice lego krožka

GLASBENI KULTURNI DAN
Marko skače, ljudske teme v slovenski
simfonični glasbi
Spoznali smo sedem plesnih ljudskih motivov
iz različnih slovenskih pokrajin (Koroška,
Štajerska, Primorska, bela krajina, Rezija, Gorenjska in Prekmurje). Motive glasbenih stavkov zaznamo v kontrastnem zaporedju, ki se
izraža v tempu, taktu in karakterju; program pa
je povezoval Brane Grubar.
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Pred koncertom sem bila vznemirjena in radovedna, spraševala sem se, kakšen sploh bo ta
koncert. Med koncertom sem videla veliko
zanimivega – v živo smo opazovali znana slovenska skladatelja Alda Kuharja in Janija Goloba, najboljši pa se mi je zdel povezovalec, ko
se je pogovarjal s svojim bratom dvojčkom
Franetom. Po koncertu sem bila žalostna, ker
se je končal, in upam, da si bom še kdaj lahko
ogledala kaj podobnega.
Tjaša Karnar, 5. a
Ko sem poslušal glasbo, sem pomislil na svojega dedka, na osamljen kraj in na ptice, saj je
bila glasba zelo nežna in prijetna. Zelo zanimiv
se mi je zdel dirigent, ki je s svojo paličico
delal zelo zanimive gibe. Smejal sem se, ko je
Frane govoril tri minute starejšemu dvojčku
Branetu. Začudil sem se, ko so povedali, da so
pesem Marko skače peli že pred 115 leti. Nenadoma sem zaslišal čuden zvok in kmalu
opazil nenavadni inštrument. Slišati je bilo,
kot bi s kladivcem udaril po kovinskih »štebrih«. Zbor je bil velik. Nato sta prišla še Aldo
Kumar in Jani Golob in zaradi vsega tega mi je
bil koncert zelo všeč.
Mark Skušek, 5. a

SANKANJE IN SMUČANJE NA KRVAVCU
V petek, 14. 3., smo se šestošolci odpravili na
Krvavec, kjer smo izbirali med sankanjem in
smučanjem. Odločila sem se za sankanje in
bilo je zelo zabavno. Na začetku sem imela
veliko smole, saj sem dvakrat v eni vožnji padla iz tube. Bilo mi je neprijetno, saj sem se že
zgodaj zmočila. Dekleta smo se dogovorila, da
se bomo spuščale v manjšem številu. Bilo je
zelo zabavno, pa tudi naporno, saj so bile tube
težke, ko jih je bilo treba nositi v hrib. Prav
zaradi tega sem si privoščila veliko postankov.
Dan je bil poln dogodivščin. Proti koncu dneva
sem bila zelo utrujena, a bilo je vredno.
Ana Pia Pogačar, 6. a

TEKMOVANJE ZA STEFANOVO PRIZNANJE
V soboto, 5. 4. 2014, smo se štirje učenci iz
osmega in devetega razreda z mentorico Damijano Ogrinec odpeljali na Pedagoško fakulteto
v Ljubljani, kjer je potekalo državno tekmovanje iz fizike. Da smo se prebili do tja, smo
morali trdo delati in pokazati veliko volje za
učenje. Dobro smo se morali odrezati najprej
na šolskem, nato pa še na področnem tekmovanju.
Že v avtobusu se mi je po mislih podil
strah, kakšne bodo naloge, ko pa smo prispeli
na naš cilj, se je strah že razrastel in me čisto
prevzel. Razvrstili so nas v učilnice. Jaz sem
najprej reševala praktični del, kar je predstavljala eksperimentalna naloga. Čakala nas je
naloga iz optike. Najprej sem se je malo
ustrašila, kajti v šoli smo delali veliko eksperimentov, ampak ne z lečo. Nato pa sem se
sprostila in nalogo kar dobro rešila. Čakale so
nas še teoretične naloge. Te so bile malo lažje,
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ampak še vedno precej zahtevne.
Tri ure reševanja nalog te kar utrudijo. Na
koncu smo dobili še kosilo in se zadovoljni s
svojim delom odpeljali domov.
Klara Uršič, 8. a

NA KUMU
Učenci planinskega krožka, njihovi starši in
mentorji smo komaj čakali primerno soboto, da
bi spet lahko obuli planinske čevlje in se podali
novim pohodniškim dogodivščinam naproti.
Na Kum, zasavski Triglav, kot mu tudi pravijo, se do sedaj še nismo povzpeli. Prvo
aprilsko soboto smo se v velikem številu zbrali
na običajnem zbirališču in vprašujoče zrli v
oblake, ki so nam zastirali sonce. Ko so že začele padati prve grozeče dežne kaplje, smo se
hitro posedli v avtomobile in se odpeljali proti
Zasavju (da si ne bi mentorji premislili glede
pohoda). Med vožnjo nas je celo pozdravilo
sonce, ki pa se je hitro spet skrilo za oblake.
Prva strmina, ki običajno ne prizanaša, nas
je hitro ogrela. Pot se je vila skozi gozd, ki se
je že pomladno prebujal. Vonj po svežem čemažu nas je spremljal dobršen del poti. Pod
vrhom so nas pozdravili še zvončki (kronice),
ki so pri nas v dolini že odcveteli. Po uri in pol
hoje smo prišli do oddajnika in koče na vrhu
Kuma. Škoda, da nam oblačnost in megla nista
dovoljevali razgleda, vendar se nismo dali
motiti, kajti na cilju vedno pride najboljše. In
mladi planinci (pa tudi starejši) nosijo to najboljše v nahrbtniku – malico seveda. Prijazni
oskrbniki koče so ustregli našim potrebam in
željam. Medtem so starejši pohodniki (najstniki in njihovi starši) pred televizorjem glasno
navijali za naše skakalne orle, ki so ravno takrat skakali v Planici, najmlajši pa so si v nove
(in stare) izkaznice ponosno pritisnili žige.
Nazaj grede smo se na hitro še malo pokepali na zadnjih zaplatah snega, natrgali šopek
zvončkov in si nabrali nekaj čemaža za zdravilno spomladansko juhico. Vreme nam je bilo
naklonjeno, saj so pelerine ostale nedotaknjene
v nahrbtnikih.
Preživeli smo čudovito soboto. V prijetnem
druženju in klepetu na svežem zraku smo se
razgibali ter tako vsaj malo pripomogli k
zdravemu preživljanju prostega časa.
Romana Ravnikar,
mentorica planinskega krožka

8. ŠOLSKI EKO TEK
V petek, 30. maja, bo kot uvod v šolsko veselico organiziran šolski eko tek. Že osmo leto po
vrsti bomo učenci, učitelji in starši tekli po
šolski poti od šole v Komendi do enote šole v
Mostah. Tek je netekmovalnega značaja, zato
so zmagovalci vsi, ki se nam pridružijo in pretečejo ali prehodijo pot do cilja. Vabimo vas,
da se nam ponovno ali prvič pridružite tudi letos in z nami aktivno preživite petkovo popoldne.
Prijave na eko tek lahko oddate na šolski
elektronski naslov
o-komenda.lj@guest.arnes.si ali razrednikom.
Organizatorji eko teka
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Hokejistke Triglava drugič državne prvakinje
Hokejistke HK Triglav, ki združujejo dekleta
iz cele Gorenjske, med njimi tudi iz Komende,
so letos drugič v zadnjih dveh letih osvojile
naslov slovenskih državnih prvakinj. V ekipi,
ki jo je znova vodil Komendčan Cveto Hafner,
ena ključnih vlog pripada Komendčanki Špeli
Hafner, ki je bila tudi letos najučinkovitejša
igralka moštva tako v domačem kot avstrijskem prvenstvu. Triglavanke so slovensko prvenstvo osvojile suvereno, brez poraza v rednem delu tekme in tekmice iz Maribora in
Ljubljane pustile daleč za seboj. Blizu podobnega uspeha so bile tudi v razširjeni avstrijski
ligi, kjer so na koncu po dvoboju s Celovčankami posegle po bronu, z nekaj fair playa avstrijskih tekmic pa bi prav lahko napredovale v
finale. S tema uspehoma sezona šteje za najuspešnejšo sezono ženskega moštva HK Triglav

do sedaj. Sezono so hokejistke zaključile s
»srebrnim« nastopom na svetovnem prvenstvu
na Islandiji, že jeseni pa jih čakajo izzivi nove
tekmovalne sezone.
Cveto Hafner, vodja ženske ekipe: »Cilj
državnega prvaka, ki smo si ga potihoma zadali pred pričetkom sezone, je dosežen. Ob tem
bi rad čestital in se zahvalil vsem, ki so karkoli
naredili za ženski hokej: od uprave kluba,
staršev, trenerju za odlično sodelovanje in
odlično vodene treninge, celotni tehnični ekipi
ter seveda igralkam za odlično opravljeno delo
na ledu.«
Se pa s hokejem, najhitrejšim moštvenim
športom, v Komendi ne ukvarjajo zgolj dekleta. Prav spodbudno je število mladih Komendčanov, ki se prvin tega športa učijo v HK
Triglav, kjer smo ena močneje zastopanih ob-

Debitel odbojkarska liga 2013/2014
Društvo prijateljev športa je 12. aprila uspešno
končalo že 12. sezono rekreativne odbojkarske
lige v Komendi. ligo je bilo v letošnjem letu
sprejetih 18 ekip iz Komende in njene širše
okolice, ki so se v rednem delu pomerile na
171 tekmah. Na zaključnem turnirju se je po
sistemu dvojne izločitve pomerilo 8 najboljših
ekip iz rednega dela lige.
Zmago in naslov prvaka odbojkarske lige
2013/2014 si je priigrala ekipa Klimatizacija
Klemenčič, ki je v boju za prvo mesto uprizorila
spektakularen preobrat in na koncu 2. seta nadoknadila 7 točk zaostanka za ekipo NLB Vita, ki
se je tako morala zadovoljiti z 2. mestom. V
boju za tretje mesto sta se udarila lanskoletni
zmagovalci lige, ekipa Isto dobr, in vodilna
ekipa po rednem delu letošnje lige, ekipa Debitel. Z zmago je ekipa Debitel ubranila lansko 3.
mesto in bila tako tudi edina ekipa, ki se ji je
uspelo ponovno uvrstiti na zmagovalni oder.
Poleg medalj za najboljše tekmovalce smo
podarili tudi priznanja:
Urošu Grilcu, za najboljšega igralca lige;

Nataliji Snedec, za najboljšo igralko lige;
Dragu Ferku, za najboljšega sodnika.
Več informacij o ligi je na spletni strani
društva: www.drustvo-dps.si, kjer že sprejemamo prijave za:
12. ŽENSKI turnir za pokal Komende v odbojki, ki bo v nedeljo, 11. maja;
1. Komenški PENTATLON (košarka, nogomet, odbojka, namizni tenis in dodgeball), ki
bo v soboto, 17. maja.
Boštjan Poglajen, predsednik DPŠ

Klimatizacija Klemenčič

Balinarski velikonočni turnir

nik – Tomaž Hacin; tretja sta bila Niko Dodig –
Stane Pirc; četrta pa Miro Misja in Fani Sodnik.
Nazivu turnirja in praznovanju največjega
krščanskega praznika so bili tudi »pokali« posebne vrste – prekajene velikonočne dobrote, ki
bodo praznovanje napravile za zmagovalce še
bolj prijetne, spomini nanje pa bodo »izginili«.
Tone Ogorevc

Pokali
Balinarska sekcija DU že tradicionalno pripravlja vsakoletni velikonočni turnir dvojic. Če je
še vreme tako, kot je bilo 8. aprila, je tekmovanje še bolj prijetno, pa čeprav balinarji preživijo na igrišču tudi 10 ur.
Letos se je na velikonočnem turnirju zbralo
24 tekmovalk in tekmovalcev – ravno prav za
12 parov, ki so si prva 4 mesta razdelili tako:
Najboljši - 1. je bil par Jože Dodig – Ciril
Rogelj. Drugo mesto sta zasedla Marjan Kosir-

Prve štiri zmagovalne dvojice

čin širšega kranjskega območja. Glede na starost fantinov bo njihov čas z leti šele prišel, z
do sedaj že prikazanim in nadaljnjo zavzetostjo
na treningih pa gre verjeti, da bomo tudi zanje
kmalu lahko pisali o uspešnih nastopih na ledenih ploskvah.
Bojan Škof

Občni zbor ŠD
Suhadole
V občinskih prostorih nad bivšo mlekarno v
Mostah je bil 2. aprila 14. Občni zbor Športnega društva Suhadole, na katerem so bili prisotni
seznanjeni z delom v preteklem letu in plani in
željami za prihodnje leto.

Po odprtju in pozdravnem nagovoru predsednika društva so svoja poročila podali tudi tajnica, blagajničarka, nadzorni odbor in disciplinska komisija. Člani društva z upravnim
odborom na čelu so v letu 2013 izvedli delovno
akcijo na progi za kros in gorsko kolesarjenje,
pripravili drsališče, na katerem pa zaradi odjuge
ni bilo možno drsati in igrati hokeja. Na veliko
veselje domačinov in rekreativcev bližnje okolice so bile pripravljene proge za smučarski tek,
na katerih je bilo organizirano Občinsko prvenstvo v smučarskem teku. Teden dni kasneje pa
so se tekači pomerili še na tekaškem maratonu
za Pokal Suhadol. Za manj vešče tekače in začetnike je bil organiziran tečaj smučarskega teka. Tradicionalni kros za občinske naslove je
privabil veliko število tekačev, predvsem predšolskih otrok, ki so v spremstvu staršev nabirali prve tekmovalne izkušnje. Organizirana sta
bila dva enodnevna kolesarska izleta na Jezersko in Lubnik nad Škofjo Loko. Jeseni so se
gorski kolesarji pomerili na Občinskem prvenstvu, kjer je v močni konkurenci zmagal domačin Luka Pibernik, ki je v lanskem letu osvojil
naslov državnega prvaka med mlajšimi člani in
v absolutni članski kategoriji, celo vrsto odličnih uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih in
nastopil na svetovnem prvenstvu v Firencah v
Italiji. Po krajši razpravi na poročila so prisotni
dobili še dodatna pojasnila.
Po zaključku sestanka je sledilo še krajše
druženje in obujanje spominov na športne dejavnosti. Padlo je tudi nekaj idej, kako popestriti vadbo in kateri konec prelepe Slovenije
obiskati s kolesom.
Peter Pibernik
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Šahovski utrinki
67. LJUBLJANSKA LIGA Končalo se je tradicionalno
šahovsko tekmovanje, ki je
trajalo tri mesece. V SUPER
LIGI je ekipa ŠK KOMENDA
POPOTNIK (igrali so Bojan
Hribar Jan Gantar, Blaž Debevec, Gregor Ogradi, Boris
67. zaključni turnir Ljubljanske lige- Skok, Igor Juhant, Filip Koekipa ŠK Komenda Popotnik
zarski, Anton Trebušak)
osvojila 2. mesto. Ekipa ŠK
Komenda ogi (igrali so Sebastijan Markoja, Laura Unuk,
Tilen Lučovnik, Samo Kralj,
Teja Vidic, Novica Novakovič, Alja Bernik, Maj Markošek, Erlend More, David Miličevič) osvojila 8. mesto. V
II. ligi je mlada ekipa ŠK
Ig 2014
KOMENDA SUMA (igrali
so Mark Šketa, Jan Unuk, Jan Šubelj, Jan Marn, Filip Trplan, Ambrož
Jenko, Matej Mlakar, Ana Pibernik) osvojila 3. mesto.
FIDE TURNIR - Tekmovanje je bilo v Ljubljani od 8. januarja do
26. marca 2014. Uspešno so nastopili naši igralci in igralke. Osvojili
smo 1. mesto Laura Unuk, 2. mesto Igor Juhant, 5. mesto Maj Markošek, 6. mesto Mark Šketa, 8. mesto Jan Šubelj, 14. mesto Robert Unuk,
15. mesto David Miličevič, 19. mesto Jan Unuk, 20. mesto Klara Vidmar, 21. mesto Erlend More, 25. mesto Jan Marn, 32. mesto Aleksander
Kozarski, 38. mesto Matej Mlakar, 42. mesto Maj Koderman.
7. turnir CIKLUSA TURNIRJEV MLADIH v Ljubljani 21. 3.
2014. Osvojili smo 1. mesto Maj Markošek, 5. mesto Jan Šubelj, 6.
mesto Laura Unuk, 9. mesto Mark Šketa, 17. mesto Jan Unuk, 25. mesto
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Filip Trplan, 27. mesto Darja
Paternoster, 37. mesto Jošt
Paternoster, 39. mesto Matej
Mlakar, 43. mesto Janez Paternoster, 44. mesto Gal Založnik, 47. mesto Ana Pibernik,
49. mesto Maj Koderman, 51.
mesto Nik Šubelj, 70. mesto
Gabrijel Petkovšek.
3. TURNIR NAJMLAJŠIH v Ljubljani 25. 3. 2014.
Osvojili smo 1. mesto Jan Šubelj, 3. mesto Jan Marn, 14. Vesna Mihelič,
16. mesto Janez Paternoster, 17. mesto Ana Pibernik, 34. mesto Nik
Šubelj, 51. mesto Gabrijel Petkovšek,
53. mesto Tilen Pibernik.
IG OPEN 2014, Tekmovanje izvedeno na Igu 30.3.2014. V konkurenci
mladih do 8 let, kjer nastopilo 44
mladih igralk in igralcev, smo osvojili:
1. mesto Janez Paternoster, 3. mesto
Vesna Mihelič, 28. mesto Nik Šubelj,
41. mesto Tilen Pibernik. V konkurenci
mladih do 20 let je nastopilo 132
igralk in igralcev. Osvojili smo 5. mesto Laura Unuk – bila je najboljša deklica, 7. mesto Caterina Leonardi,
10. mesto Maj Markošek, 16. mesto Julian Novakovič, 22. mesto Jan
Šubelj, 28. mesto Tilen Lučovnik, 45. mesto Mark Šketa, 48. mesto Jan
Unuk, 56. mesto Jan Marn, 69. mesto Katarina Mazzini, 74. mesto Filip
Trplan, 86. mesto Ana Pibernik, 94. mesto Matej Mlakar, 97. mesto
Darja Paternoster, 104. mesto Gal Založnik.
ZAKLJUČNI TURNIR 67. LJUBLJANSKE LIGE v Ljubljani 3.
4. 2014. Ekipa ŠK Komenda Popotnik (v postavi Jan Gantar, Blaž Debevec, Laura Unuk, Anton Trebušak) je osvojila 3. mesto.
Franc Poglajen

Mesec relativnega miru

Poročilo Policijske postaje Kamnik zveni optimistično in usmerjeno skoraj v čase idealne družbe. Pa vendar – popolnega miru ni in ga ne bo. So
le asocilacije gibanja kaznivih dejanj, ki kažejo, da smo še daleč od idealne družbe miru in razumevanja ter spoštovanja zakonskih predpisov.
Če ne bi bilo nekaj nepridipravov, ki skušajo na vsak način priti do tuje
lastnine z vlomilskim orodjem, bi bilo v naši občini lepo živeti. Tako pa so
neznani vlomilci že 7. 3. poskusili vlomiti v stanovanjsko hišo v Komendi.
Vlom se je »posrečil« lumpom 21. 3., ko so vlomili v hišo v Žejah, 27.3.
pa so zaman skušali vlomiti v hišo na Klancu. Cilj vlomilcev pa niso samo
stanovanjske hiše, verjetno računajo na večji plen v poslovnih objektih.
Dvakrat so 25. 3. »grešniki« skušali vlomiti v poslovna objekta v
Ind. coni v Žejah; vlom pa se jim je posrečil 31. 3. v poslovni objekt v
Suhadolah. Upajmo, da so za seboj pustili kaj oprijemljivih sledov in
bodo s prizadevnim delom Policije prišli do zasluženega plačila.
Tatvin v tem mesecu ni bilo!
Javni red in mir sta bila kršena dvakrat. 23. 3. je v gostinskem lokalu
bila preglasna glasba toliko moteča, da je morala posredovati Policija.
6. 3. pa so spor med sosedi v Komendski Dobravi morala miriti policisti. V razmislek: smo sosedje res tako odtujeni in neprijazni drug do
drugega, da odpovejo moralne zavore?
Zgodili sta se tudi dve prometni nesreči. 7. 3. ob 7.20 sta se na glavni

cesti Moste-Brnik pri odcepu za Komendo zaradi nepravilnega prehitevanja od blizu srečala dva avtomobila. Ena oseba je bila lažje telesno poškodovana. V soboto, 8. 3., ob 15.55 je zaradi nepravilne smeri vožnje počila
pločevina na Drnovem. Ena oseba je bila lahko telesno poškodovana. K
temu mora samo dodatek, da je cesta preko Drnovega mnogokrat poligon
za brezobzirno in hitro vožnjo. Sprehajalci na tej poti niso več varni!
Toliko o varnostnih razmerah. Ne bo pa odveč, da se spomnimo, da je
nastopil čas, ko motoristi množično zasedajo ceste. Med njimi so varni vozniki, pa tudi nekaj takih je vmes, ki si takega naziva ne zaslužijo. Prav zaradi tega so tudi vozniki avtomobilov delno soodgovorni za njihovo varnost
v prometu. Ne bo odveč, če uporabljamo ogledala za to, za kar so namenjena – preglednosti zadaj in pozornosti do prehitevajočih motoristov.
Vedno topleje postaja – posebno zvečer in celo pozno v mraku je na
cestah in ob njih vedno več kolesarjev brez luči in rekreativcev brez
odsevnikov. Še vedno velja rek Bodi preVIDEN!
Prijeten 1. maj in varno vožnjo vam želim!
Tone Ogorevc

Odšli so…

Franc Ficko, Križ 3b, star 74 let

Časopis Aplenca – Glasilo občine Komenda je naslednik časopisov Aplenca, ki je prvič izšel 10. januarja 1992 in Glasila občine Komenda, ki je začel izhajati po ustanovitvi Občine Komenda. Skupaj sta izhajala do konca leta 2006. Od 25. januarja 2007 pa je časopis Aplenca-Glasilo občine Komenda vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno številko 1135.
Aplenca-Glasilo občine Komenda izdaja Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda
Odgovorni urednik Aplence-Glasila občine Komenda: Andrej Žalar
Telefon: odg. urednik: GSM 031 638 699, e-mail: urednistvo.gok@komenda.si
Uredniški odbor: Marjan Žnidar (VEM), Boštjan Peršin(SD), Anton Pogačar (N.Si), Marija Špehonja (LNO), Katja Tabernik (TRN), Bojan Škof (SDS) in Vesna Živadinov Štebe (LDS).
Člani uredništva: Viktorija Drolec, Vera Kepic, Tone Ogorevc, Jože Pavlič, Tanja Sušnik, dr. Marko Žerovnik, Katja Tabernik... Priprava za tisk in tisk: BOLD. Naklada: 2050 izvodov.
Izhaja enkrat mesečno, vsa gospodinjstva v občini ga dobijo brezplačno.

Aplenca na spletu:
www.komenda.si
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Aplenca-Glasilo občine Komenda, leto 23, številka 5, bo izšla 30. maja 2014. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 15. maja 2014.
Oglase, zahvale oddajte na zgoščenki (CD) v tajništvu na občini, ali pošljite po E-pošti na naslov: urednistvo.gok@komenda.si
Informacije tudi na GSM 031 638 699

ŽURBI TEAM D.O.O.
Dejavnost našega podjetja
gradbeno-obrtniška dela, storitve
gradbene mehanizacije, montažni sistemi gradnje.
Leta 1990 smo začeli z gradnjo manjših stanovanjskih objektov, obrtnih delavnic in hal, in
zahtevnih adaptacij in rekonstrukcij industrijskih
objektov. Pomemben del naše dejavnosti so tudi
nizkogradnje, od kanalizacij, plinovodov do
manjših cest, mostov,...
Naštete dejavnosti izvajamo s pomočjo močno
razvejane lastne lahke in težke gradbene mehanizacije. Imamo lastno betonarno, kjer proizvajamo
visokokakovosten beton, za katerega smo pridobili tudi certifikat visoke kakovosti. V sklopu naše
železokrivnice izdelujemo vse vrste armatur (distančniki, stremena, spirale).

MONTAŽNA GRADNJA
Hitri sistem montažne gradnje ob zagotovljeni kakovosti zmanjšuje stroške ter prihrani čas in
denar
Če želite montažne kletne stene, oporne stene,
montažno AB garažo, stropne panele, montažne
hleve, greznice ipd. se obrnite na nas, sporočite
svoje želje, možnosti in ideje, lahko pa tudi prinesete skico ali načrt. Mi izdelamo statični izračun,
armaturni načrt ter delavniške načrte posameznih
elementov. Primerna cena, visoka kakovost izdelkov, hiter potek zamisel-izvedba, so zadostni razlogi, da se odločite za naš hitri sistem montažne
gradnje.
V treh dneh dokončamo klet v grobem stanju.
Prvi dan se izdela talna plošča. Drugi dan postavimo kletne zidove z ustreznimi stropnimi paneli.
Tretji dan betoniramo stene in ploščo.
Stenski paneli se uporabljajo - za zunanje in
notranje zidove družinskih hiš, upravnih zgradb in
industrijskih obratov, kmetijskih objektov

Žurbi team d.o.o., KAMNIK
Bakovnik 5a, 1241 Kamnik

tel.: +386(0)1 83 03 500 - centrala
Email: tajnistvo@zurbiteam.si

www.zurbiteam.com

V soboto, 26. aprila, se je v Arboretumu v Volčjem Potoku začela že 23. Spomladanska razstava, na kateri bo do 4. maja na ogled 200 različnih vrst tulipanov, ki so posajeni v strnjenih
gredah na Graščinskem spodnjem polju in v
senčnih zasaditvah v tako imenovani Hujski loki.
Poleg tulipanov je letos na razstavi tudi 150.000
narcis, 80.000 dvoletnic, 3.000 cesarskih tulipanov, 14.000 hijacint, 30.000 hrušic. Poleg razstave cvetja je v dneh do 4. maja tudi Vrtnarski
sejem z zanimivo razstavo 65
dinozavrov, med njimi pa se
jih osem tudi premika. Razstava oživelih dinozavrov bo odprta do 10. junija. Preživite
dan v prazničnih dneh v Arboretumu v Volčjem Potoku.

2. nagrada - 1 družinska karta za obisk
parka v Arboretumu
3. nagrada - 2 krat 1 karata za obisk parka
v Arboretumu
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo
REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 15. maja 2014. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov in Nagradna križanka.
NAGRAJENCI Nagradne križanke TERME
SNOVIK v Aplenci Glasilu občine Komenda,
številka 3/2014:

1. nagrada – 2 dnevni kosili – JERNEJA
BRATUŠA, NORŠINCI 1 E, 9240 LJUTOMER
2. nagrada – 2 vstopnici za kopanje in savno
– ANICA KERN, POTOK PRI KOMENDI
5 D, 1218 KOMENDA
3. nagrada – 3 krat vstopnica za 2-urno kopanje – SONJA SALAJKO, MOSTE 19, 1218
KOMENDA
Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta uveljavljajo v TERMAH SNOVIK – KAMNIK
D.O.O., SNOVIK 7, 1219 LAZE V TUHINJU.

RAČUNOVODSKE STORITVE

Nagrade
1. nagrada - 2 sezonski
karti za obisk parka v Arboretumu

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

