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Bili smo skupaj s sončki

Bila je spet lepa (tokrat) sobota, 14. junija, na prireditvi z mažoretkami
v Športni dvorani v Komendi. Popeljale so polno dvorano S palicami do
sonca. Če je kdo po lanski prireditvi pričakoval, da so dekleta, ki iz leta
v leto dosegajo nove uspehe doma in na mednarodnih tekmovanjih, že
pokazala vse, se je zmotil. Tudi zadnja junijska prireditev je potrdila, da
njihova trenerka Anita Omerzu in celotno vodstvo s starši, z občino, že
od vsega začetka skrbijo za Twirling mažoretni klub Komenda, da so
nastopi deklet vedno polni lepote, presenečenj in seveda tudi ponosa, saj
ima Komenda sicer enega najmlajših klubov v Sloveniji, a uspehi so
prepoznavni v Evropi in tudi na svetovnih tekmovanjih.
Tudi tokrat je bilo tako. Tudi tokrat je ob nastopih marsikomu zastal
dih, ko so se kreacije na trenutke spogledovale že z akrobacijami. Ja, bil
je res dan, ko je Anita z dekleti »poskrbela«, da smo bili nepozabno
skupaj s sončki in njihovimi čarobnimi palicami.
- A. Ž.

2

Glasilo občine Komenda 6/2014

Aplenca
Stopili
so pred naslednja vrata
Tokrat je bil to petek trinajstega in še polna luna povrhu. Razlogov za veselo druženje, za še bolj veselo razpoloženje na srečanju, na predstavi, ki
so jo pripravili za starše, za učitelje, za mlečnozobe osemletkarje, ki so jim
izročili in zaupali ključ za leto dni, je bilo res več kot veliko in dovolj.
Devet let minilo, ko so prvič prestopili šolski prag. Tega petkovega
trinajstega junija 2014 so zapustili osnovnošolske klopi in prvič stopili
pred naslednja vrata na svoji življenjski poti. Skoraj 2700 dni so preživeli skupaj po šest ur na dan.
Tokrat so se zbrali skupaj zadnjikrat. Poslej bodo šteli obletnice, se
spominjali tistih vsakodnevnih poglavij in razlag, včasih vsaj tisti hip
čisto nebodigatreba pomembnih, ob desetletnicah srečanj pa tako lepih.
Ja, to je bila prireditev z imenom Valeta. Spominjali se je bodo vsak
zase in potem čim večkrat z željo, da bi se še srečevali vsi skupaj. In kaj
je še valeta? Vsekakor trenutek, ko so se zaprla prva vrata in trenutek
odločitve, ko bo treba odpreti naslednja. Katera? Ja, veliko jih je…
Naj bo odločitev prava in srečna; čeprav ne samo sreča, tudi pravi
korak do naslednjih vrat naj bo še ena želja. Tokrat moja, s katero se
pridružujem v imenu uredništva Aplence vsem že povedanim, ki so vam
jih izrekali ob koncu osnovnošolske poti - Srečno!
Andrej Žalar
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Nagrade najboljšim v vseh devetih letih sta na valeti podelila direktorica občinske uprave Majda Ravnikar in župan občine Tomaž
Drolec. Dobili so jih Liza Novak, Jana Stele, Jakob Stele, Monika
Lah, Andraž Jamšek, David Peterlin in Filip Lah.

Šolska veselica zadnji majski petek
Šolska veselica je bila zadnji petek v mesecu
maju. Nanjo smo se dobro pripravili. Vsak razred na razredni stopnji je pripravil svojo točko
in jo pokazal pred starši. Izdelali smo kar nekaj
izdelkov iz odpadnega materiala in jih prodajali. Tako smo prispevali v šolski sklad. Tretji,

četrti in peti razredi so se preizkusili tudi v
igranju med dvema ognjema. Upam, da tudi mi
naslednje šolsko leto zaigramo. Vse skupaj so
popestrile razne delavnice, hrana in pijača. Če
si hotel kaj kupiti, si moral svoje evrčke zamenjati v bonke. Bilo je zelo lepo.
Lara Kranjec, 2. a
P.S.: Verjamem, da je bil zadovoljen tudi
upravni odbor Šolskega sklada OŠ Komenda
Moste.
-A.Ž.
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ŽUPAN TOMAŽ DROLEC

Kdor čaka, dočaka
Se je premaknilo morda s prihodom novega ministra, da bo občina končno dobila denar od države, ki ga čaka že skoraj osem let.
- Krožišče z lipo v sredini in dvostranski pločnik od centra Komende proti Gmajnici. - Začenja se gradnja kanalizacije.
Za morebitna vprašanja, nesporazume
in podobno v zvezi z gradnjo kanalizacije
NISO PRAVI NASLOV IZVAJALCI,
ampak izključno SAMO Tomaž Drolec
in Slavko Poglajen - Režijski obrat.
Spoštovani gospod župan! Je res, kot se
sliši, da so se premaknile zadeve glede denarja, ki ga država že kar precej let dolguje
občini Komenda, ker zapletov kljub odločitvam na sodišču doslej ni in ni bilo kraja. Ta
denar naj bi porabili za uresničitev projekta
krožišča in pločnikov od centra Komende
proti Gmajnici. O tem zahtevnem projektu
smo pisali v pogovoru z vami tudi v Aplenci.
Lahko poveste sedaj kaj več?
»Vse je že kazalo, da do izteka tudi mojega
četrtega mandata ne bo rešen naš spor z Ministrstvom za gospodarstvo, ki se nam vleče že cela
dva mandata. Pa vendar kaže, da je s prihodom
novega ministra dr. Metoda Dragonje zavel tudi
nov veter. Večkrat sem že omenjal, da smo ničkolikokrat pisali na vlado oziroma na njihova ministrstva, da govorijo nekaj, delajo pa popolnoma
drugače in s tem delajo škodo državi in nam občini. Minister za pravosodje je namreč javno
pozival vse državljane Slovenije, naj se v čim
večji meri poslužujejo poravnav in s tem razbremenijo sodišča. Občina je tako vsaj tri pretekle
ministre pozvala, naj se poravnajo z nami, vendar
pozitivnega odgovora nismo nikoli prejeli; da bi
nas sprejeli na pogovor pa sploh ne.
Ob zadnjem pozivu novemu ministru pa je,
vsaj tako za zdaj kaže, naš predlog o poravnavi
padel na plodna tla in smo blizu, upajmo, pozitivnemu koncu naše osem let dolge kalvarije
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za pridobitev sredstev, na katera čakamo že od
2006. leta, da nam jih država izplača po pogodbi. Ob tem moram tudi poudariti, da so zaradi tega zavlačevanja obresti že skoraj dosegle
glavnico. Nehote pa tudi pomislim, če se tako
vodijo posli tudi po ostalih ministrstvih, ni čudno, da smo nasploh v državi v tem nezavidljivem položaju. Sodišče je namreč že na prvi
obravnavi nedvoumno dalo vedeti, da jer naša
občina upravičena do tega denarja.«
Če recimo končno torej denar sedaj bo,
kaj to pomeni za občino?
»Ob sprejetju letošnjega proračuna smo vanj
zapisali, da ob pridobitvi nepovratnih sredstev
(to pa, da ne bo kakšnega nesporazuma, so tudi
mišljena prav ta sredstva) da se lotimo izgradnje krožišča in pločnika od centra Komende
proti Gmajnici. To je zagotovo najbolj nevaren
odsek za pešce in sploh tudi za vse udeležence
v prometu v naši občini; odkar smo sanirali in
razširili križišče pri Kralju v Mostah. Če je kdo
mislil, ali še vedno tako misli, da je tretji, zavijalni pas proti Komendi in širitev ceste skupaj
s pločnikom, financirala država, lahko odločno
povem: Če bi čakali na njo, bi čakali še danes.
Res pa je, da bi morala država to uresničiti.«
Vemo, a žal ni; kot marsikje in marsikdaj še
kaj drugega ne. A reciva raje kaj, kar je znano,
o pločniku iz centra Komende proti Gmajnici.
»Načrte smo že pred leti pridobili. Izdelalo
jih je podjetje PBL iz Kranja. Po projektu je

Povabilo občanom
Vse tiste, ki jih projekt zanima, vabim, da se
dobimo v naši sejni sobi na Glavarjevi 104,
v sredo, 2. julija, ob 17. uri, kjer se bomo
lahko pogovorili in razčistili pomisleke, ki
jih morda imajo nekateri naši soobčani.

predviden dvostranski pločnik; in sicer za prebivalce štirih hiš med hipodromom in obstoječo
cesto ožji od pločnika, ki bo povezal Gmajnico
z obstoječim pločnikom pred občino. Posebnost
slednjega pa bo, da se bomo izognili več kot dva
metra in pol visoki škarpi. Zato bomo gradili v
dveh nivojih. Tako bo na višini enega metra nad
nivojem potekal pločnik z ograjo na cestišče
pod njim. Druga posebnost pa bo, da ne bo več
ceste iz Gmajnice v smeri proti cerkvi, ampak
bo v tej smeri samo pločnik. Zaradi morebitnih
ugibanj ali nejasnosti pa moram tudi povedati,
da na sredini križišča v centru pri občini oziroma
pri kulturnem domu ostane sedanja lipa. Trenutno tudi poteka javni razpis za pridobitev najugodnejšega ponudnika in čez mesec dni imamo
že lahko izbranega izvajalca del.«
Premika pa se, tako vsaj kaže, tudi pri
gradnji kanalizacije?
»Res je, v ponedeljek, 30. junija, se bo pričela
gradnja kanalizacije. Za gradnjo kanalizacijskega
omrežja izbrano podjetje bo začelo z deli na odseku, ki povezuje Gmajnico in Mlako. Sredstva
bomo pridobivali iz kohezije. Pristojno ministrstvo nam obljublja, da bomo vložena naša sredstva iz tako imenovane kohezije dobili povrnjena
v višini 85 %. Kdaj bo to, nam še niso zagotovili;
upam pa, da jih ne bomo tako dolgo čakali, kot
čakamo na omenjeni denar iz leta 2006.
Prebivalce ob omenjeni trasi prosim, da morebitna nesoglasja ne rešujejo z izvajalcem oziroma
z izvajalci del, ampak se obrnejo na gospoda
Slavka Poglajna v občini - Režijski obrat ali osebno
name. Na določenih odsekih bomo menjavali tudi
vodovodne cevi. Zato vse prosim za čim boljše razumevanje in sodelovanje z nami in z izvajalci.« Vaš župan Tomaž Drolec
A. Žalar
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Občine so podpisale pogodbo z izvajalci
Centralna Čistilna naprava Domžale bo od 16. avgusta 2016 delovala usklajeno z določili o varnem
izpustu v reko Kamniško Bistrico.
Sedanja Centralna čistilna naprava Domžale –
Kamnik (CČN) se je pričela graditi leta 1976
in je bila dokončana leta 1981 kot ena največjih
čistilnih naprav v državi. Finančna sredstva za
gradnjo je prispevala država, večji onesnaževalci in občini Domžale ter Kamnik, ki sta bili
predhodnici današnjih občin. Sprejemno območje CČN je eno večjih v Sloveniji in čisti
komunalne in ostale odpadne vode s področja
občin Domžal, Kamnika, Mengša, Komende
in Trzina. V kratkem se pričakuje tudi priklop
občine Cerklje na Gorenjskem.
V preteklih letih je CČN uspešno zagotavljala zahtevano kakovost čiščenja, vendar
novi predpisi zahtevajo obvezno uvedbo terciarnega čiščenja, to je čiščenja dušikovih in
fosforjevih snovi, kar mora biti izvedeno najkasneje do 22. avgusta 2016. Zato so se občine
investitorice dogovorile za začetek skupnega
projekta Nadgradnje CČN.
Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobno/anoksične biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo
(sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega
objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo
povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost
nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski
ekvivalent).
Sama gradnja CČN se bo izvajala postopoma, sistem bo tudi v času gradnje v polnem
obratovanju. Nadgradnja bioloških stopenj bo
predvidoma zaključena pravočasno oziroma
najkasneje do avgusta 2016.
Po nadgradnji bo sistem CČN dosegal bistveno višjo kakovost čiščenja, kar bo vplivalo
tudi na povečanje stroškov za čiščenje. Povečanje cene zaradi nadgradnje v okviru vseh
komunalnih storitev ne bo znatno vplivalo na
družinski proračun.
Investitorice projekta so Občine Kamnik,
Domžale, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem,
Komenda in Trzin. Občine so za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju
Domžale – Kamnik« oddale vlogo za sofinanciranje iz kohezijskega sklada in so trenutno s
projektom uvrščene na seznam enajstih pregledanih in pripravljenih projektov. Sredstva občinam še niso bila dodeljena, vendar je vlada

Za občino Komenda je pogodbo podpisal poržupan Roman Koncilija (drugi z desne).
RS 10. 6. 2014 sprejela sklep v katerem oce- vale s postopki pridobivanja sredstev iz Kohenjuje, da bo mogoče začeti z izvedbo našega zijskega sklada.
Župani Občin Kamnik, Domžale, Mengeš,
projekta v kohezijskem finančnem obdobju
2014-2020 ali v primeru razpoložljivosti sred- Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin so
pogodbo z izvajalci podpisali 17. junija v
stev že v obdobju 2007-2013.
Zaradi zakonskih rokov, ki jih narekuje Domžalah. Izvajalci za gradnjo in nadzor so
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne bili izbrani z javnim razpisom v letu 2013.
vode iz komunalnih čistilnih naprav in zaradi Gradnjo bo skladno z izborom na javnem razpinapotila vlade oziroma dejstva, da so vsi stro- su izvajala družba SGP Pomgrad d.d., Murska
ški nastali po 1. 1. 2014 upravičeni za refunda- Sobota skupaj z GH Holding d.d., Ljubljana.
Skupna vrednost investicije je približno
cijo v skladu s kohezijskimi pravili, so občine
lastnice sprejele odločitev, da bodo investicijo 15,5 mio €, od tega biološka stopnja okoli
v nadgradnjo CČN začele izvajati na način, da 11,5 mio €. Vodilna občina projekta je Občina
-A.Ž.
bodo založile lastna sredstva in hkrati nadalje- Kamnik.

Žoge in majice za vrtec v Mostah

Nogometni klub Komenda, ki je v začetku
meseca junija dosegel dolgo želeni cilj in
napredovanje v slovenskem nogometnem
prostoru, je v torek, 24. junija, obdaril najmlajše v vrtcu v Mostah. Predsednik kluba

Aleš Marinko in sodelavca - trenerja so mladim prinesli žoge in majice. Seveda je bilo
veselo in prenekateri bodo gotovo kmalu nadaljevali v klubu.
- A. Ž.

Obisk iz New Hollanda pri Lahu
Sredi minulega tedna, ko je bilo prek 20 predstavnikov firme New Holland na večdnevnem
obisku pri poslovnih parterjih v Sloveniji, so
skupaj s firmo ITRO obiskali tudi Kmetijski
center Lah. Med obiskom in pogovori so si
ogledali tudi bodočo poslovno halo na Potoku.
Domala tik pred odprtjem sta jim objekt in
poslovno dejavnost predstavila Lojze Lah in
sin Tomaž.
- A. Ž.
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Proslava ob dnevu državnosti

V torek zvečer, pred praznikom dneva državnosti, sta Kulturno društvo Komenda in Občina
Komenda pripravila tudi tokrat že tradicionalno
proslavo. Slabo vreme prirediteljema sicer ni
bilo naklonjeno, da bi bila prireditev na parkirišču za Kulturnim domom. So pa zato gostje
večera
Beneški
fantje z bogatim
repertoarjem
iz
svojega 62-letnega delovanja in
ustvarjanja skladb,
med katerimi so
nekatere domala
ponarodele (Rdeča

roža,…) poskrbeli, da je bil lep predpraznični
večer v dvorani kulturnega doma. Uvodni nagovor z aktualnimi poudarki je na začetku imel
Darko Mavsar, v pavzi med nadaljevanjem
drugega dela pa je dokaj zasedeno dvorano nagovoril tudi župan Tomaž Drolec, pri čemer se
ni izognil nekaterim kritičnim poudarkom in
nazadnje obiskovalcem in Beneškim fantom
čestital za praznik. Ob zahvali in želji ansambla
Beneški fantje, naj še naprej uspešno vodi občino, pa je pojasnil, da samo še slabe štiri mesece,
potem pa bo to vlogo prevzel novi župan. Po
končanem programu s ponovitvami ob nekaj
ponovnih prihodih ansambla na oder se je potem večer še krajši čas nadaljeval ob klepetu v
avli doma.
A. Žalar
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Praznično
druženje
Po tem, ko so prestavili Kramarjevo znamenje na Gmajnici, ko so ga pred tem odmaknili od ceste in križ obnovili, so v torek zvečer
pripravili še praznično druženje. Povabili so
tudi župnika Zdravka Žagarja, ki je znamenje
blagoslovil. Žal pa so krajani Gmajnice morali zaradi slabega vremena srečanje kmalu
skleniti.
- A. Ž.

Pomoč iz občine Komenda poplavljencem
Velike katastrofe, kar so nedavne poplave v
Srbiji, Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem
nedvomno bile, so lahko tudi priložnost za gojitev in krepitev sočutja, solidarnosti in predvsem konkretne pomoči. Vsemu temu smo bili
priča v naši občini v preteklem mesecu in pol.
Na skupno povabilo obeh krajevnih odborov
Rdečega križa za zbiranje materialne pomoči
se je odzvalo res veliko število občank in občanov. Tako smo skupaj nabrali okrog 3 tone
odej, posteljnine, obutve, hrane, vode, kozmetike, čistil, oblačil in še kaj. Vse nabrano smo s
tovornjakom odpeljali direktno v zbirni center
Rdečega križa v Zenici.
Šoferja je na poti spremljala gospa Jasmina
Ilić, ki se ji zahvaljujem za pobudo zbiranja
materialne pomoči in za res lepo sodelovanje.
Seveda gre velika zahvala tudi vsem članicam
krajevnih odborov Rdečega križa Moste, predvsem predsednici Mariji Špehonja, in RK Komende in Križa. Na pomoč so priskočili tudi
drugi, ki pa jih ne bomo poimensko navajali, ker
bi lahko naredili kakšno nenamerno napako.
Velja pa posebej zahvala gasilcem vseh treh ob-

Prosti termini v
Športni dvorani
Po končanem razpisu o oddaji Športne
dvorane Komenda v sezoni 2014–2015 so
na voljo še naslednji termini:
PONEDELJEK: 21:30-23:00 1/3 DVORANE
TOREK:
21:30-23:00 3/3 DVORANE
SREDA:
21:30-23:00 1/3 DVORANE
PETEK:
17:00-18:30 1/3 DVORANE
PETEK:
21:30-23:00 2/3 DVORANE
Kontakt: Upravnik Brane Marn
041 622 646
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Otroci, Barbara in Eva iz varstva Pikapolonica so nam sporočili, da so zbrali za 2 kombija pomoči. Ob zahvali v imenu organizatorjev pomoči v občini Komenda se jim v uredništvu Aplence tudi
opravičujemo, ko je tiskarski škrat pomešal dobrotnike s Tino iz Suhadol, kjer pa so prav tako
zbirali pomoč. Na slikah pomoč iz Pikapolonice.
činskih društev in seveda vsem vam, spoštovane
občanke in občani, ki ste nesebično darovali,
vsak pač po svojih močeh. Med pogovori se je
izkazalo, da je bilo veliko tudi takšnih, manjših
akcij, ko se je organizirala skupina ljudi in so
potem zbrano pomoč dostavili v številne zbirne
centre; med njimi je bil tudi zasebni vrtec Pika
polonica iz Most z vodjo gospo Marjeto Štebe.
Izredno lepa gesta pa je bil tudi dobrodelni
koncert otroškega in mladinskega pevskega
zbora Osnovne šole Komenda – Moste pod
vodstvom in na pobudo zborovodkinje Marjete Čimžar. Zbrani denar so poklonili Rdečemu
križu. Denar bomo porabili za nakup potreb-

ščin, ki jih v prizadetih krajih še vedno potrebujejo in jih poslali neposredno v enega od najbolj
ogroženih področij v Bosni in Hercegovini. Ob
tem, ko je prvi naval pomoči in pozornosti že
skoraj pojenjal (in se je na nesrečo že skoraj
povsem pozabilo), vemo, da bo odpravljanje
škode po poplavah trajalo še dolgo.
Viktorija Drolec, za KO RK

Skupaj so nabrali okrog 3 tone odej, posteljnine, obutve, hrane, vode, kozmetike, čistil,
oblačil in še kaj. Vse nabrano so s tovornjakom
odpeljali direktno v zbirni center Rdečega križa v Zenici, šoferja pa je na poti spremljala
Jasmina Ilić.
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Predčasne volitve v DZ R Slovenije 2014
V okviru programske vsebine Glasila Aplenca je Uredniški odbor
Glasila občine Komenda na izredni korespondenčni seji 17. junija
sprejel pravila o objavah v volilni kampanji za predčasne volitve v
Državni zbor R Slovenije na območju občine Komenda za predstavitve
kandidatov oz. strank volivkam in volivcem v Aplenci - Glasilu občine
Komenda.
APLENCA - Glasilo občine Komenda (redna številka) bo izšlo v
petek, 27. junija. V skladu z Zakonom o volilni in referendumski
kampanji pripada (na redni politični strani Aplence) vsem organizatorjem volilne kampanije za predčasne volitve v Državni zbor v občini Komenda brezplačno ¼ črno-bele strani. Brezplačno objavo
ima tudi organizator volilne kampanje izven občine, če ima na listi
kandidatov tudi kandidata iz območja Volilne enote 1 Volilnega okraja
10 (območja Upravne enote Kamnik). Brezplačna objava velja samo
za organizatorje volilne kampanje, ki bodo (so) pridobili potrjeno
kandidaturo na predčasnih volitvah v Državni zbor od Državne volilne
komisije.
Na voljo je tudi tako imenovani odkup dodatnega prostora na dodanih barvnih straneh v redni ali izredni številki (v izredni le od ½
strani dalje). Prostor navzgor ni omejen, vendar je lahko le ½ strani, 1/1
stran, … Izredna številka bo izšla v sredo (10. julija) pred nedeljskimi volitvami, če bo naročenih najmanj za 3 strani barvnih objav.
V redni številki (prav tako tudi v izredni številki, če bo dovolj naročil) bo zaporedje plačanih objav določal datum prejema popolne
dokumentacije (ne rezervacije) za objavo. Zadnji rok za oddajo
potrebnih materialov za brezplačno (ali plačano objavo) v redni izdaji
Glasila občine Komenda Aplenca je (poštni žig ali datum elektronske
pošte) četrtek, 19. junij 2014, do vključno 14. ure. Za IZREDNO
ŠTEVILKO je ZADNJI ROK za oddajo ČETRTEK, 3. julij, do

Nova podjetniška
priložnost
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je 17. junija
2014 na svoji spletni strani www.rralur.si objavila javni poziv za
vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 (PVSP
2014) za Ljubljansko urbano regijo. Z njim vabi visoko izobražene
mlade brezposelne osebe iz regije, da se vključijo v omenjeni program, si zagotovijo zaposlitev za določen čas in izkoristijo priložnost,
da v družbi vrstnikov in s pomočjo mentorjev razvijejo svojo podjetniško idejo. Deset izbranih kandidatov bo namreč RRA LUR predvidoma avgusta zaposlil za čas štirih mesecev.
Poziv je prednostno namenjen brezposelnim, ki imajo šesto ali
višjo stopnjo izobrazbe katere koli smeri, so stari manj kot 35 let in
imajo stalno bivališče v eni od 26 občin Ljubljanske urbane regije. V
primeru da bo premalo prijavljenih kandidatov izpolnjevalo vse tri
pogoje, lahko posebna komisija za izbor kandidatov omili izobrazbeni in starostni pogoj, kar lahko stori tudi po lastnem preudarku. Na
poziv se ne morejo prijaviti kandidati, ki so v preteklosti že bili
vključeni v katero koli operacijo Podjetno v svet podjetništva.
Zadnji rok za oddajo vlog je 4. julij 2014.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Regionalne
razvojne agencije LUR rralur.si, dobiti pa jo je mogoče tudi na sedežu agencije, kjer kandidati dobijo tudi vse dodatne informacije in
pojasnila (Roman Medved, tel. 01 306 1905, e-pošta: roman.medved@ljubljana.si, in Meta Koprivšek Tomažič, tel: 01 3061904, epošta: meta.koprivsek-tomazic@ljubljana.si

10. URE (10 dni pred volitvami 13. julija.)
Število znakov za objavo na brezplačni strani je 2000 (vključno s
presledki) + logotip in praviloma brez slike. Pri brezplačni objavi si
pridržujemo pravico krajšanja, pri plačljivih pa predolge vsebine dodatno obračunamo. Žaljive vsebine ali vsebine, ki niso v skladu z zakonom (plačljive ali neplačljive) bomo zavrnili.
Za objavo lahko oddate ločeno tekste, logotipe in slike. Obliko
lahko le predlagate oziroma svetujete. Logotipi ali slikovni materiali
morajo imeti potrebno kvaliteto za reprodukcijo oziroma za tisk (večji
formati so boljši). Materiali, že oblikovani v urejevalnikih teksta (npr.:
word), niso primerni (lahko v JPG 300 dpi, ali v izmerah Aplence: v
visokoresolucijskem PDF, ali v CDR in besedilo v krivuljah). Informacije (tudi vse v zvezi z objavami o volitvah) na tel.: 031-638-699.
Plačane prispevke sprejema Uredništvo Aplence po E-pošti: urednistvo.gok@komenda.si ali (diskete, CD, slike) po pošti na naslov:
Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda z oznako PREDČASNE VOLITVE 2014.
Oddano gradivo mora obvezno vsebovati kdo je naročnik oz. plačnik. Politične stranke ob oddaji gradiva za objavo na podlagi pogodbe
predložijo naročilnice, samostojni kandidati in liste kandidatov pa
naročilo istočasno plačajo.
Cenovni del:
Cene so bruto, zajeti so vsi stroški, vključno 22% DDV in raznos po
domovih.
Prostor na barvnih straneh:
Cela stran: 420,00 EUR, ½ strani 216,00 EUR.
P.S.:
Pravila se objavi na uradni spletni strani Občine Komenda (www.
komenda.si), za Izredno številko Aplence pa tudi v redni junijski
številki Aplence.
Uredniški odbor Glasila občine Komenda

Čas je za
trezno presojo
V letu volitev so v naslednjem mesecu na vrsti volitve v državni zbor in
jeseni še v občinski svet. Za Slovensko ljudsko stranko so bile nedavne
volitve v evropski parlament zelo uspešne. Predsednik Franc Bogovič je
na skupni listi NSi in SLS kandidiral na zadnjem, osmem mestu in postal
evropski poslanec.
Velik uspeh pomladnih strank na evropskih volitvah so dobro naznanilo tudi za državnozborske volitve.
V našem volilnem okraju je kandidat SLS za poslanca Mirko Zamernik, nekdanji poslanec v državnem zboru pri stranki SDS.
Izpopolnjeno imamo listo kandidatov za jesenske volitve v občinski
svet. Listo smo uspešno osvežili z novimi obrazi. Občinski odbor SLS
je soglasno odločil, da za kandidata za župana predlaga Vida Koritnika,
predsednika SLS v Komendi. Je skupni kandidat strank SLS, SDS in
liste VEM, kot kaže pa bo dobil podporo še nekaterih strank in list.
V volilni kampanji bodo vse stranke in liste obljubljale vse mogoče.
Čas je, da kot volivci dozorimo, da volimo racionalno ljudi za katere
vemo, da so sposobni potegniti voz iz blata. Novemu občinskemu svetu
in novemu županu prav gotovo ne bo lahko. Prihaja obdobje, kjer ne bo
prostora za populistična dejanja, ampak bo potrebno razmere stabilizirati.
Menimo, da je predlagani kandidat za novega župana Vid Koritnik
človek, ki bo kos zahtevni nalogi. Ima dolgoletne izkušnje v občinskem
svetu, veliko znanja in uspehov v podjetništvu, predvsem pa je človek,
ki je sposoben povezati različno misleče.
Občinski odbor SLS Komenda
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Spopad dveh konceptov

Slovenijo čakajo predčasne parlamentarne volitve. Na volitvah, kamor bomo odšli 13. julija, se
bosta spopadla dva koncepta upravljanje države.
Na eni strani politika reform, na drugi strani
politika dodatnega trošenja. Najbrž ni potrebno
posebej poudarjati, da je politika reform med
volivci nepriljubljena. Mnogo lažje je pred volivce stopiti z obljubami dodatnega trošenja.
Dodatno zmedo bosta v volilno kampanjo vnesla
še dva podatka. Eden je, da je Slovenija znova
Matej Tonin
nazadovala na lestvici konkurenčnosti. Drugi pa
je, da je v zadnjem četrtletju zabeležila gospodarsko rast. Na videz nasprotujoča podatka predstavljata isto podobo Slovenije.
Konec maja je bila objavljena lestvica konkurenčnosti. Slovenija je v
primerjavi z letom 2013, ko je bila na 52. mestu, nazadovala na 55.
mesto. Ko raziskovalci ocenjujejo konkurenčnost držav, ocenijo dvajset
različnih podatkov. Slovenija je najboljša pri obsegu mednarodne trgovine, cenah in zgrajeni infrastrukturi. Najslabša pa pri javnih financah,
obsegu tujih investicij in poslovnem okolju. Ocenjevanje konkurenčnosti nam postavlja najboljše ogledalo, saj jasno pove, kje imamo težave.
Pojasni pa tudi, zakaj v zadnjem četrtletju beležimo gospodarsko rast.
Zaradi naših aktivnih izvoznikov. Potrebno je poudariti, da gre, v primerjavi z drugimi državami, še vedno za izjemno šibko rast. Ko več let
padaš, majhen vzpon še ni razlog za proslavljanje. Če želimo napredovati po lestvici konkurenčnosti, potem moramo urediti javne finance in

NSi razume
politiko kot delo
za skupno dobro
Nikoli ni prepozno za kristjana v kulturi, v družbi in politiki. Še je čas.
In ta čas je zdaj.(Tone Rode,Časnik)
Nova Slovenija želi uvesti nizke davke, poenostaviti upravne postopke in narediti gospodarstvo bolj odprto,prijazno, da bodo podjetni nagrajeni za svojo pridnost in inovativnost. Želi se povezovati s tistimi
strankami, ki imajo sorodne prioritete, torej »potegniti« Slovenijo iz
gospodarske krize, sicer pa si je programsko bližje s strankami slovenske pomladi.
Program NSi »Odgovori za prihodnost« je nastal na osnovi pogovorov s podjetniki in gospodarstveniki, ki so na podlagi praktičnih izkušenj
predlagali določene rešitve, torej zagotoviti primerne pogoje za delo in
inovativnost pridnih ljudi. In končno presekati gordijski vozel in skrajšati upravne postopke, kot npr. izdajo gradbenih dovoljenj…. Za skupno
dobro s poštenim in odgovornim delom zagotoviti mladim takšne možnosti, da bodo ostali doma.
Spoštovane občanke in občani, 13. julija nam je dana možnost, da
soodločamo o naši prihodnosti. Vabim Vas, da se skupno odločimo za
Novo Slovenijo, kandidat za naš volilni okraj je mag. Matej Tonin. Mlad
politik, ki je s svojim delom dokazal, da spoštuje obče krščanske vrednote, slovenske korenine in tako tudi živi, da mu ni težko sodelovati z
mladimi in starejšimi ljudmi, da se v političnem okolju, kljub marsikateremu nastavljenemu polenu, ne boji izpostaviti za skupno dobro, za
boljšo prihodnost vseh. Politiko razume kot delo za ljudi in z ljudmi, ne
le za politične elite. Zaupajmo mu svoj glas in se 13. julija udeležimo
volitev.
Naši domovini za praznik »dan državnosti« 25. junija, dobre sposobne in poštene politike v dobro vseh državljank in državljanov v naši lepi
deželi in Slovencev po svetu.
Danica Zmrzlikar, OO N.Si Komenda
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izboljšati poslovno okolje. Izboljšanje teh kazalnikov bo prineslo nova
delovna mesta. Vsak zaposlen pomeni dvakratno korist za državo. Najprej vplačuje prispevke v državne blagajne in drugič državi ni potrebno
plačevati nadomestila za brezposelnost. Dosedanja politika prekomernega državnega trošenja in zadolževanja se je izkazala za neučinkovito,
saj ni ustvarila novih delovnih mest. Še vedno je brezposelnih 130.000
ljudi. V NSi smo ponudili drugačen koncept. Sloveniji ponujamo nižje
davke in enostavnejše postopke, kar je edini način za izboljšanje poslovnega okolja in za ustvarjanje novih delovnih mest. Pripravili smo
program, v katerega smo zapisali, katere davke bomo znižali, kako bomo poenostavili postopke in kako bomo naredili bolj odprt gospodarski
sistem. Prepričani smo, da visoki davki ljudi silijo v sivo in črno ekonomijo. Če država vzame ljudem preveč, ljudje iščejo načine, kako se izogniti plačevanju davkov. S tem država izgublja proračunske vire. Številni postopki so prezapleteni, kar ubija podjetniško pobudo. Uspešni
podjetniki nam bežijo iz države. Mladi in izobraženi tudi. Za državno
premoženje želimo poiskati odgovorne lastnike, ki bodo ohranili delovna mesta in prenehali izčrpavati podjetja.
Zavedam se, da govorim neprijetne stvari, ko govorim o reformah,
vendar sem prepričan, da jih je potrebno narediti, če želimo ohraniti
socialno državo. Z zviševanjem davkov in s hitrim zadolževanjem ne
moremo ohraniti sedanjih socialnih pravic. Socialna varnost je odvisna od uspešnosti gospodarstva. Najboljša socialna varnost je kakovostno delovno mesto.
MATEJ TONIN, poslanec

Enotni
zmagujemo
Sredi julija nas čaka nov, pomemben element v mozaiku demokracije.
Do takrat bomo slišali veliko obljub, ki nas »bodo« popeljale v neko
novo obdobje, kjer bo vse drugače. Veliko strank bo izreklo vse kar želimo slišati, da le dobijo naš glas za nadaljevanje zdajšnjega načina dela.
Na nas je, da ostanemo na realnih tleh in se ne pustimo zavesti ter
zmesti v morju obljub. Nenazadnje, SDS ima konkreten program, ki
odgovarja na ključna vprašanja, pred katerimi je Slovenija.
Kandidat Slovenske demokratske stranke v našem volilnem okraju bo
Kamničan DAMJAN HRIBAR, predsednik SDS Kamnik, regijski koordinator SDS, občinski svetnik in nekdanji podžupan občine Kamnik.
Njegov program vsebuje 5 ključnih točk, v katerih se najde tudi naša
občina, saj so kohezijski projekti ter povezovalna cesta Želodnik –
Vodice za nas zelo pomembni. Damjan je med pomembnejše točke
uvrstil tudi gospodarski razvoj in nova delovna mest, do katerih lahko
pridemo po razbremenitev gospodarstva in ureditvi plačilne discipline.
V njegovem programu najdemo pravično in pravno državo, kjer bo
imel sodni sistem polno zaupanje ljudi, ki jih zastopa, ščiti ali sodi. Šele
nato bomo lahko govorili o sodbah v imenu ljudstva. Pozornost kandidata je tudi na strani šolstva. Njegovo mnenje je, da mora biti izobraževalni sistem vsem dostopen in usmerjati mlade na pot, ki jih bo po
končanem izobraževanju peljala v prvo zaposlitev in ne na Zavod. Prosta mesta na šolah morajo slediti potrebam v gospodarstvu, od tam je
potrebno spodbuditi štipendiranje.
Ko boste 13. julija z glasovalnim kartonom pristopili k glasovanju,
boste tam sami, brez prišepetovalcev, ki bi vam vsiljevali svojo voljo.
Lahko boste izrazili izključno svojo voljo tako glede stanja v državi kot
upov na prihodnost. Izkoristite priložnost in glasujte po svoji vesti. In če
boste med morjem kandidatov kot najboljšo izbiro prepoznali SDS z
Damjanom Hribarjem se vam že v naprej zahvaljujemo za vaš glas.
OO SDS Komenda
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Lista TRN
Po evropskih volitvah in referendumskem
odločanju smo že v drugem delu letošnjih
predvolilnih priprav in dogajanj tudi v občini Komenda. Tudi v Listi TRN smo že
nekaj časa aktivni v pripravah; predvsem na lokalne volitve, za katere v
tem trenutku še ni znano, kdaj bodo.
Čeprav se od ustanovitve liste, ko smo bili hkrati tudi pomembni nosilci in oblikovalci odločitve za samostojno občino, v nadaljnjih volilnih
odločanjih v državno zborske volitve nismo posebej vključevali, bo letos,
kaže, nekoliko drugače. Po ustanovitvi odbora DESUS v občini v prvem
mandatu, ko je le-ta v občini prenehal z aktivnim delom, se kaže v tem
trenutku ponovno aktiviranje tega občinskega odbora. Če bo temu res
tako, bomo v Listi TRN tudi resno razmislili o njihovem programu.
Vsekakor pa smo odločeni, da bomo v pripravah na lokalne volitve in
o vlogi našega oblikovanja aktivnosti v prihodnjem mandatu občinskega
sveta odločno na strani povezovanja in skupnega usklajevanja ter uresničevanja razvoja v občini v prid vseh občanov in gospodarskega ter
družbenega razvoja.
Predvsem zato, da bo občina z vsemi razvojnimi aktivnostmi in odločitvami mati (ne mačeha) in sogovornica z vsemi občani, bomo sodelovali
z vsemi, ki bodo za takšno usmeritev in delo. Tudi zato, ker po tej značilnosti poznamo našega občana Štefana Pojbiča, ki je gospodarstvenik,
hkrati pa tudi ve, kaj je varno življenje otrok, mladih, zaposlenih in upokojenih, saj si že lep čas prizadeva za varnost in pomoč na tem področju,
bomo v Listi TRN podprli v njegovo neodvisno kandidaturo za župana.
V Listi TRN smo za skupno dobro in za dobrodelno delovanje, kar
smo že večkrat dokazali.
Za listo TRN Komenda Zoran Sodnik

Socialni Demokrati
v Komendi
Kljub temu, da že dolgo ni bilo objave o aktivnosti Socialnih Demokratov iz Komende pa dejavnost stranke ni nič manjša. Uspešno sodelujemo tako na občinski, območni, kot tudi na državni ravni.
Aktivno smo sodelovali pri odločitvah stranke o sodelovanju v vladi
Alenke Bratušek v času, ko je bila zaradi krize ogrožena finančna in
gospodarska suverenost Slovenije. Zaradi ohranitve stabilnosti smo
morali v koalicijo, ki se je v marsikaterem stališču razlikovala od naših,
ki so usmerjeni k interesom ljudi in ne k interesom kapitala in bank in
izkoriščanju ljudi in njihovega dela.
Sedaj smo dočakali predčasne volitve, trdno prepričani, da z dejanji v
Sloveniji dosežemo gospodarsko rast in s tem pogoje za nova delavna
mesta in izboljševanje splošnega stanja.
Naša dejanja bodo usmerjena proti korupciji in kraji. Usmerili se bomo
k temu, da bodo primerno kaznovani vsi, ki so zlorabili zaupanje in
prekršili zakone ter oškodovali gospodarstvo in državo.
Ob taki politiki in programu, ki smo si ga zastavili pa imamo v Komendi tudi primerno kandidatko, ki je sposobna ta program in politiko z
dejanji tudi uresničiti. Da bi bili tudi še bolj verodostojni, smo naredili
tudi skupno koalicijo s stranko Solidarnost, ki je nastala iz vstajniškega
gibanja za pravice ljudi in proti skorumpirani politiki.
Naša kandidatka v volilnem okraju Kamnik, Komenda, ki prihaja
prav iz stranke Solidarnost je 53-letna dr. Irena Kranjec, doktorica
znanosti evropskih in državnih študij. Je tudi vsestransko aktivna v
znanosti in kulturi. Poznana je tudi kot igralkav mladinskem filmu Ko
zorijo jagode, ki je posnet po istoimenem romanu Branke Jurca.
Dr. Irena Kranjec se bo z vsemi silami in našo pomočjo zavzemala
za uveljavitev pravne države in pravične družbe, ki bo omogočala dostojanstveno življenje in delo vsem ljudem.
V predvolilni kampanji bomo s kandidatko v Komendi in Kamniku
priredili več srečanj in dogodkov.
Za SD Komenda mag. Venčeslav Perko in Marko Dobnikar

JULIJANA BIZJAK MLAKAR

Vrnimo ljudem
dostojanstvo!
Julijana Bizjak Mlakar je magistra poslovne politike in organizacije,
višja predavateljica menedžmenta v zdravstvu in kamniška podžupanja.
Izhaja iz stare kamniške obrtniške družine s petimi otroci. Kot pomočnica ravnatelja in članica uprave zavarovalnice se je kalila v vodenju
javnega zavoda in gospodarske družbe. Je soavtorica dveh knjig in avtorica več člankov. Kot pobudnici Gibanja za ohranitev in izboljšanje
javnega zdravstva se ji je leta 2006 pridružilo več kot 74.000 somišljenikov. Uspelo ji je preprečiti načrtovano razgradnjo zdravstvenih domov
in obsežno privatizacijo ter komercializacijo zdravstva.
V čem se DeSUS razlikuje od drugih političnih strank? Večina
drugih strank zagovarja najbolj premožne. Predlagajo socialno kapico
in druge ukrepe, da bi se premožni izognili plačilu davkov. Niso zainteresirane za boj proti korupciji. Želijo uvesti šolnine, drastično povečati
plačila za zdravljenje, ukiniti regrese in znižati že tako prenizke pokojnine ter delavske plače.
Kot članica gibanja, podžupanja in kot državnozborska poslanska niste imeli dlake na jeziku, ko se je bilo treba postaviti za kmete,
delavce in varovati pridobitve javnega zdravstva ter šolstva. Nesprejemljivo je, da je v državi 400.000 socialno izključenih in revnih, da
mladi in starejši ne dobijo zaposlitve, da delavci za trdo delo ne dobijo
plačil, da 60% upokojenih prejema pokojnine, ki so pod zneskom tveganja revščine, da so ljudje lačni, v davčnih oazah pa je ogromno slovenskega neobdavčenega premoženja.
Zakaj naj ljudje volijo DeSUS? S svojim delom dokazujemo, da bi
zmogli državo voditi v korist vseh generacij. Politiko ne smemo prepustili tistim, ki delajo za svoje koristi in za koristi lobijev. DeSUS ima
gospodarski in socialni program, program za nova delovna mesta in za
trajnostni razvoj. Ljudje naj volijo DeSUS, da jim bomo lahko vrnili
dostojanstvo.
Mojca Jončeska Malovrh

Občinski odbor
tudi v Komendi
V okviru priprav na volitve iniciativni odbor pripravlja ponovno oživitev stranke
DESUS tudi v Komendi. Občinski odbor DESUS v sedanji kampanji za predčasne državnozborske volitve sicer še ne bo nastopal,
aktivno pa naj bi deloval v pripravah na lokalne volitve, ki bodo 5.
oktobra.
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PORTRET, KULTURA
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Trnova pot Marka Žerovnika
Avtobiografski oris od rojstva leta 1932 do leta 1946
Tisti, ki so že prebrali knjigo z naslovom Po so pritegnila njegovo pozornost, sovrstnikov
trnovi poti dr. Marka Žerovnika iz Komende, pa tudi drugih prebivalcev Mengša. To bo zlasti
so dejali, da je tako zanimivo napisana, da je zanimivo za vse Mengšane, posebej mlade, od
ne moreš odložiti, dokler je ne prebereš do katerih le malokdo ve, da je bila v Mengšu
konca. Mirne duše jim lahko pritrdim. Sam sem knjigo prebral v
»dveh duških«, ker je zaradi drugih
opravil nisem mogel naenkrat; dober bralec, ki si bo vzel čas zanjo,
jo lahko tudi v enem zaradi ne
prevelikega obsega (135 strani),
zelo berljivega avtorjevega sloga,
predvsem pa zanimivega, pestrega
in dokumentarnega načina pripovedi. Ta te »zagrabi« že od prve
strani dalje in ne »izpusti« do
konca.
Knjiga Po trnovi poti je veliko
več kot zgolj zgodba leta 1932 v
Mengšu očetu Štefanu Žerovnik,
mizarju, in materi Mariji, rojeni
Planinc, gospodinji, rojenega sina
Marka Žerovnika, ki si je pozneje z
ženo Angelco ustvaril družino in
dom v Komendi. Je prava freska
dogodkov, oseb, navad in običajev,
družbeno-političnega, prosvetnega,
gospodarskega in cerkvenega življenja ter dogajanja od avtorjevega
rojstva v Mengšu do začetka druge
svetovne vojne, njenega razviharjenega obdobja in posledic v tem
trškem naselju, malce pa seže tudi
v povojne za številne Mengšane in
Slovence boleče čase. Njen pisec
dr. Marko Žerovnik
poseže, predvsem kolikor je bilo to
povezano z njim, tudi čez robove
Mengša, pripoved poznavalsko umesti v slo- pred drugo svetovno vojno zelo uspešna Starevensko, jugoslovansko in svetovno dogajanje. tova pivovarna (leta 1917 jo je kupila konkuPrvo, kar preseneča, sta avtorjeva odkritost in renčno močnejša ljubljanska pivovarna Union),
pogum. Ni ga sram priznati, s kakšno bedo in pa tovarna kvasa, ter da se imajo nekdanjim
stisko se je v opisanih letih srečeval v številni premožnim Mengšanom »zahvaliti«, da danes
družini, kjer jim je kljub očetovemu in mamine- ne vozi vlak skozi njihov trg, ampak precej
mu naprezanju, pozneje tudi njega samega in daleč mimo njega, razlog pa je bila, kot že tolisester, da bi bolje živeli, trda predla, je bil veli- kokrat, zemlja; je niso hoteli odstopiti za želekokrat bolj lačen kot sit. Dobro je, da nas je na zniško progo. Koliko imen, tudi hišnih, žal
to spomnil (tiste, ki to še pomnijo!), saj, kot ka- povezanih tudi s tragičnimi vojnimi dogodki,
že, vnovič prihajajo za Slovence časi preizkušenj je ohranil avtor! Najbolj žalostne so otroške
in raznovrstnih tegob.
tragedije, nesreče z orožjem. Pretresljive so
Drugo je njegov izreden spomin, saj se živo tudi tragedije, povezane z okupatorjem, slospominja dogodkov ne le iz lastnega doživlja- vensko neslogo in medsebojnim obračunavanja, marveč vseh tistih dogajanj v Mengšu, ki njem (v jamo Sapnico vržena trupla zverinsko

umorjenih ljudi, med njimi Alojza Mejača iz
Komende in Franca Liparja iz Nasovč ter za to
s strani okupatorja povračilno ustreljenih 30
talcev na Zalokah).
Zelo dobro je »skozi otroški pogled« opisano videno, slišano, doživeto, kako je bilo v Mengšu, ko
so v njem in okrog njega »gospodarili« Nemci, partizani, vosovci,
oznovci, domobranci in raztrganci.
Časi, ko porečeš in si ob tem zaželiš: »Nikdar več!« Zveš pa tudi, da
vse le ni bilo tako črno, so bili tudi
dobri ljudje, ki so se izkazali kot
usmiljeni Samarijani ne glede na
čas, narodnost in stan.
Tretje, kar je jasno razvidno in
je verjetno tudi avtorja nagnilo k
pisanju, je velika sreča, da je
sploh preživel že hude bolezni v
otroštvu in nevarne norčije, ki jih
je uganjal s trškimi otroki, posebej
pa vojno. V vsem tem je dozorel
in se prekalil, tako da se je po
koncu vojne kljub očetovem velikem nasprotovanju, ko je ta hotel,
da bi za njim prevzel mizarstvo,
odločil za nadaljnje šolanje. Temu
je botrovala Markova velika zvedavost, ukaželjnost, dar za opazovanje, pa tudi zdrava upornost,
volja in prizadevanje iz sebe doseči kaj več kot biti dober mizar.
Zato je njegovo vseskozi dokumentarno spominjanje ne le vestno
beleženje dogodkov od leta 1932
do 1946 v Mengšu in krog njega,
marveč tudi spodbuda za vse tiste, ki hočejo v
življenju kaj več narediti iz sebe. Posebej
mlade. S pridom jo bodo vzeli v roke tudi
Komendčani (dobijo jo lahko v komendski
knjižnici), saj Mengeš ni tako daleč, je marsikaj v knjigi povezano z njimi, posebej s starejšimi občani. Mogoče bo knjiga dr. Marka
Žerovnika, ki ji je na koncu dodal v besedi in
sliki tudi svoj rod, koga nagnila, da se bo lotil
podobnega zapisovanja. Takšnih del nam tudi
za Komendo manjka. Avtorju želimo, da še
napiše, kako je bilo z njim, Mengšem in Komendo po letu 1946! In velika hvala za veliko
opravljeno delo!
Jožef Pavlič

Dramska skupina DU na gostovanjih
Dramska skupina Društva upokojencev Komenda ni s svojim delom zaprta samo v domače okolje. Svoje znanje in dobro voljo
posredujejo tudi na gostovanjih povsod tam,
kjer jih medse povabijo. Programe gostovanj
prilagodijo tistim, ki želijo nekoliko daljši
program. V tem primeru povabijo k sodelovanju posamezne izvajalce, ki sodelujejo pri
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prireditvah Skupaj se imamo fletno.
Na obisku pri stanovalcih Doma upokojencev v Kamniku so 15. maja predstavili skeča
Čenčarija in Zdrava prehrana. S svojo pesmijo
se je predstavila naša članica Marija Kern.
Na dobrodelni prireditvi Za šolski sklad
Osnovne šole Komenda-Moste so nastopili 2.
junija v sodelovanju z Društvom upokojencev

Cerklje, ki je nastopilo s skečem Sosed sosedu in pevkama ljudskih pesmi Francko in
Anico. Pripomogli so k uspehu prijetnega
večera.
Za naslednjo sezono pa pripravljajo celovečerno komedijo Toneta Partljiča Čaj za
dve.
Tone Ogorevc

Aplenca
Glasilo občine Komenda 6/2014
Kvalitetno
staranje in medgeneracijsko
sožitje
starih ljudi namreč biva v domovih za stare ljudi, vsi ostali so v domačem okolju. Za njih v večini skrbijo hčere ali snahe. To so ženske po
petdesetem, ki imajo tudi svoje družine in bi potrebovale dodatna znanja, kot so med drugim: kako dvigniti s postelje mamo ali taščo, da je
prijetno in neboleče za obe; kako se odzvati na čudno vedenje, ki je
podobno žlehtnobi, pa to ni, ampak so lahko prvi znaki demence, v zadnjih letih vse pogostejše bolezni starih ljudi? Na vsa ta vprašanja bomo
v naslednjem letu skušali iskati odgovore v našem Medgeneracijskem
društvu v tečajih za družinske oskrbovalke ali oskrbovalce. Kdaj točno
bodo, vas bomo pravočasno obvestili preko našega lokalnega časopisa
in upam, da boste izkoristili to priložnost.

Socialno varstvo in skrb za stare, obnemogle ljudi
v sosednji Avstriji

V mesecu juniju z mrežo programov za kakovostno staranje in solidarno
medgeneracijsko sožitje prekinemo vse tja do začetka septembra, ko
bomo v lokalnem časopisu ponovno objavili razpis programov za jesensko – zimsko obdobje. Medtem ko so medgeneracijske skupine trajno
formirane in se tedenska srečanja začnejo ponovno v prvem septembrskem tednu. Smo pa člani medgeneracijskih skupin, letos so potekala
tedenska srečanja v štirih skupinah, s 37 člani, leto zaključili s krajšim
izletom v Loško dolino in s skupnim srečanjem Zveze medgeneracijskih
društev Slovenije v Mostecu, v Ljubljani. Tovrstni zaključki se nam
zdijo pomembni predvsem zaradi tega, da člani društva dobimo, oziroma poglobimo občutek, da smo del večje skupnosti v prizadevanjih za
boljše medsebojne odnose in solidarno sožitje med mlado, srednjo in
starejšo generacijo.

Izlet medgeneracijskih skupin v Loško dolino
V začetku junija smo se odpravili na predlog skupine Rosa (ene od štirih
medgeneracijskih skupin) na obisk k Benjaminu Žnidaršiču, invalidu, ki
je pred poškodbo dolgo časa živel v Komendi in ga imamo na nek način
za svojega. V Loški dolini, kjer je bil rojen, sedaj pri svojih dobrih petdesetih letih na veliko ustvarja kot slikar, ki riše z usti, kot pisatelj in pesnik,
začenja pa tudi s projekti, s katerimi bi rad ljudem oziroma turistom pobliže predstavil kraje kjer živi in ustvarja. Na stari žagi, ki jo je podedoval
po očetu, organizira razstave, koncerte, delavnice za mlade (uči jih na
primer, kako se dela lok, kako frača, kako se zabija žeblje;to so otrokom
nepoznane veščine). Pripravlja tudi programe, ki pomagajo bivšim zasvojencem z drogo vstop v življenje brez droge in drugih zasvojenosti.
Skratka, vsi tisti, ki smo Benjamina poznali pred njegovo nesrečo, ga
sedaj težko prepoznamo, saj je to povsem drug človek, ki je našel v sebi
sposobnosti, ki jih, če se ne bi poškodoval, verjetno ne bi. Ali pač? Želimo mu, da bi se mu vsi načrti za prihodnost, ki jih snuje, in teh je veliko,
uresničili, saj s tem pomaga tako sebi, veliko pa daje tudi skupnosti in
konec koncev tudi marsikomu nudi možnost plačanega dela; kar pa je
danes še kako dobrodošlo. Benjamin, hvala ti za lep zgled, kako ne
smemo obupati tudi v najtežjih življenjskih preizkušnjah.

V prejšnji številki Aplence sem pisala o pomembnosti vseživljenjskega
učenja. V Medgeneracijskem društvu in v Zavodu Medgeneracijsko
središče Komenda o vseživljenjskem učenju ne samo govorimo in pišemo, ampak ga dejansko vseskozi tudi prakticiramo. Inštitut Antona Trstenjka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje vsako leto organizira vrsto usposabljanj za širitelje preventivnih programov, ki vplivajo na
kvalitetno staranje. In tudi iz našega Medgeneracijskega društva redno
izkoriščamo te izobraževalne možnosti.
V teh dneh sem se med drugim udeležila strokovne ekskurzije na
Avstrijsko Koroško in na Dunaj, kjer smo iz prve roke izvedeli, kako
imajo urejeno socialno varstvo in kako v enem od številnih domov za
stare ljudi na Dunaju skrbijo za svoje stanovalce. Najbolj navdušena
sem bila nad tem, kako dobro so prepoznali zahtevnost demence in se
temu primerno tudi odzvali s široko strokovno podporo vsem prizadetim
tako doma, kot v institucijah. V ta namen imajo kar nekaj zaposlenih,
katerih naloga je na eni strani izobraževanje in ozaveščanje o značilnostih demence in kako z njo živeti, na drugi strani pa konkretna pomoč
obolelim z demenco. Vsekakor vredno posnemanja. Tudi pristop skrbi
za stare in obnemogle ljudi v domovih za stare ljudi je presenetljiv. V
prvi vrsti jim je pomemben človek in sicer tako oskrbovanci, kot zaposleni. V domu, ki smo ga obiskali, se je osebje že pred leti začelo izobraževati za kongruenten (osebnostni) pristop k delu z oskrbovanci in zadovoljstvo je na obeh straneh. Tovrstno delo temelji na tem, da se v
podrobnosti pozna oskrbovalčeva biografija in se potem komunikacija z
njim gradi na lepih in dobrih trenutkih iz njegovega življenja, ravno tako
pa se upoštevajo njegove individualne osebnostne posebnosti.
Dober odnos do zaposlenih pa se med drugim kaže v tem, da je na 80
stanovalcev doma, zaposlenih več kot petdeset ljudi, s tem da je kuhinja
in pralnica v rokah pogodbenih izvajalcev. Tako imajo dovolj časa in
moči za kvalitetno delo. Pa še nekaj. V Avstriji so že zdavnaj spoznali,
da se kaže človeška plat sistema tudi v skrbi za stare ljudi, ne samo do
otrok in mladine in temu primerno namenjajo precejšnja finančna sredstva; saj več kot 90 % tistim, ki bivajo v domovih za stare ljudi občine
doplačujejo oskrbnino.
Predsednica Medgeneracijskega društva Komenda Viktorija Drolec

Srečanje Zveze medgeneracijskih društev za kakovostno
starost Slovenije
Pred nekaj dnevi se nas je petnajst članic medgeneracijskih skupin
udeležilo srečanja Zveze Medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije. Ko smo v naši občini začeli z medgeneracijskimi programi, to je bilo pred desetimi leti, je bilo v Zvezo vključenih šest društev,
sedaj pa je ta številka podvojena. Vsa društva smo se predstavila na svoj
način. Naše sta več kot odlično zastopali dve pesnici in sicer Mari Koželj
in Slavka Tomažič. Z odločnim in iskrivim nastopom sta navdušili vse
prisotne. Osrednji govornik pa je bil prof.dr. Jože Ramovš, predstojnik
Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
in seveda oče vseh programov, ki jih v medgeneracijskih društvih izvajamo. Njegov poudarek je bil namenjen prostovoljstvu in družinskim
oskrbovalcem obnemoglih starejših ljudi, ki živijo doma. Samo 5 %
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Prvaki v III. Slovenski nogometni ligi
Aplenca

Ko smo v letu 2007 praznovali 50. obletnico nogometa v Komendi, smo
si za enega izmed nadaljnjih ciljev zadali tudi preboj članske ekipe
Nogometnega kluba Komenda v višji, kvalitetnejši rang tekmovanja
pod okriljem Nogometne zveze Slovenije (NZS)
Tako smo že naslednje leto (tekmovalna sezona 2008/09) postali podprvaki 2. Lige MNZ Ljubljana, kar nas je vodilo v višji rang tekmovanja,
to je v 1. Ligo MNZ Ljubljana - LEGEA Ligo, kar še zdaleč ni zaustavilo
naših ambicij. Strokovno vodstvo bivši predsednik Dare Bolarič, sedanji
predsednik Aleš Marinko in trener članske ekipe Radivoje Mitič smo takoj
»pljunili« v roke in se podali novim izzivom nasproti. Zadali smo si uvrstitev v višji rang tekmovanja v obdobju nadaljnjih štirih let, ko bomo
postali nekoliko zrelejši tako igralsko, kot tudi organizacijsko.
Tako se je ekipa akterjev NK Komenda skozi to obdobje stalno nadgrajevala tako z nekaterimi novimi igralci, novimi trenerji v mlajših kategorijah kot tudi prostovoljci - starši, ki so prevzeli nekatere obveznosti v
klubu in odgovorno pomagali vodstvu v vseh stranskih oblikah pomoči.
V letu 2013 je prišlo tudi do spremembe v vodstvu kluba, saj je dosedanji predsednik Darko Bolarič zaradi nekakšne zasičenosti v osem letnem
predsedovanju krmilo vodenja kluba predal Alešu Marinku, ki je takoj
»pljunil v roke« in ambiciozno krenil v nekakšno nadgradnjo kluba.
Med samim ligaškim tekmovanjem v letošnji nogometni sezoni
2013/14 smo dokaj kmalu ugotovili, da s trenutno ekipo lahko osvojimo
sam vrh tekmovanja v 1. regionalni ligi MNZ Ljubljana, kar se je ob
koncu tekmovalne sezone tudi potrdilo, saj smo s prednostjo desetih
točk suvereno »OSVOJILI NASLOV PRVAKA« in dosegli enega največjih uspehov klubskega športa v Komendi.
Osvojitev naslova prvaka smo tako proslavili na nekakšen tradicionalni način, ki ga izvajajo veliki klubi, saj smo takoj po zadnji odigrani
tekmi v Kresnicah (zanesljivo smo zmagali z rezultatom 1:4) skupaj z
navijači najprej proslavili v avtobusu na poti domov, ob prihodu v Komendo pa je gasilsko spremstvo PGD Moste častno pospremilo naš avtobus do lokala Cona B, kjer so naši najmlajši nogometaši z zastavami
počastili prihod prvakov domov in se tako priklonili svojim vzornikom.
V ograjenemu prostoru lokala Cona B je predsednik MNZ Ljubljana
g. Gasior prvakom podelil zasluženi pokal in posamične medalje, na kar
se je začelo veliko slavje z ognjemetom in glasbenim programom, ki se
je potegnilo dolgo v noč proti jutranjim uram.
S tem rezultatom smo končno dosegli dolgo zastavljeni cilj, kar je v
prvi vrsti zasluga igralcev, kjer pa je najprej potrebno izpostaviti občasnega igralca in podpredsednika kluba Igorja Žiniča. Le-ta je v težkih trenutkih igralsko pomagal članski ekipi in odločilno vplival na nekatere rezultate
tekme,
predvsem pa skrbel
za pravo avtoriteto
ter
pozitivno
vzdušje v ekipi.
Nikakor pa ne moremo mimo trenerja
Mitiča, ki je v vseh
teh letih delovanja
v klubu iskal prave
igralce ter končno
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uspel sestaviti ekipo, ki jo krasi harmonija, prijateljstvo in medsebojno
spoštovanje. Dela in odrekanja predsednika Aleša Marinka ter našega
večnega tajnika kluba Zdravka Lozinška pa se tako in tako ne more opisati, ker seštevek ur dela v klubu ne more prikazati realne slike o odrekanju
in žrtvovanju privatnega življenja v korist NK Komenda. Temu posredno
gre velika čestitka in zahvala vsem skupaj!
Uvrstitev v višji rang tekmovanja v okvir NZS pa določa tudi pogoje,
ki nas zavezujejo, da čim prej pripravimo nekatere zadeve, ki so vezane
na licenciranje kluba za tekmovanje v višjem nogometnem rangu. Tu so
pogoji nekoliko zahtevnejši predvsem v zagotovitvi ustreznih garderobnih
prostorov s posamičnimi straniščnimi prostori ter igralna površina tako v
zatravitvi igralne površine, kot pogojih varnega prihoda ter izhoda igralcev, sodnikov in delegata z igrišča, kar odgovornim v klubu že podaja
nove obveznosti in veliko dodatnega dela v tem dopustniškem času.
Za vse dosežene rezultate pa so poleg zgoraj omenjenih akterjev v
veliki meri zaslužni občina Komenda ter pravi podporniki kluba, kjer je
posebej potrebno izpostaviti Boštjana Vidmarja, nikakor pa ne moremo
mimo sponzorjev, ki so nam stali ob strani, saj takšno delovanje v
končni meri zahteva tudi dokaj veliko finančnih sredstev.
Vsem skupaj se za njihov doprinos posebej zahvaljujemo in upamo,
da se bo naše sodelovanje odvijalo v takšnih odnosih tudi v nadaljevanju
našega delovanja.
Ob koncu je treba poudariti tudi vso podporo in pohvalo vsem igralcem
iz mlajših kategorij, njihovim mentorjem ter seveda staršem, ki so zaupali v naše delo ter podpirali nogomet tako v dobrih kot slabih trenutkih.
ISKRENE ČESTITKE IN HVALA !
NK KOMENDA
Darko Bolarič

Uresničene
sanje
Uvrstitev v tretjo člansko ligo so številni člani in simpatizerji Nogometnega kluba proslavili ob podelitvi medalj in prevzemu pokala v
soboto, 7. junija, zvečer. Takrat je predsednik NK s sodelavci Aleš
Marinko povedal:
»Ko sem prevzel delo v klubu, je bil moj prvi cilj, da postanemo
eno najštevilčnejših društev v občini. Ta cilj smo dosegli. Moj
drugi cilj je bil, da se
uvrstimo v trejo člansko
ligo. Tudi ta cilj smo
danes dosegli. Moj tretji
cilj pa je, da v Komendi
dobimo stadion in športni park. Seveda ne bi
bil namenjen samo nogometu ampak tudi drugim športom in aktivnostim, ki pomembno
odvračajo otroke s tako
imenovane ulice oziroma od vsemogočih, tudi
kaznivih dejanj.«
- A. Ž.

Aplenca
Prijeten
in vesel sobotni dan

Glasilo občine Komenda 6/2014

Konec nogometne sezone 2013/14 skupaj s prijatelji s Hrvaške.
Pa se je končalo. Končno si po vseh nogometnih in ob nogometnih aktivnostih z nekakšnim olajšanjem vodilni in trenerji Nogometnega kluba Komenda lahko oddahnemo. Seveda se tega vsaj za nekaj časa veselijo tudi vsi
najmlajši nogometaši in njihovi starši, ki so uspešno »zajadrali v nogometne
počitnice« in jim bo nogometna žoga le še družba na kakšnem osamljenem
travniku v naravi ali pa nekje ob morju na plaži. Kljub dopustniškemu času
pa člansko ekipo z uvrstitvijo v III. slovensko ligo čaka nekoliko krajši oddih, saj bodo morali kar kmalu ponovno pričeti s pripravami, ker višji rang
tekmovanja pomeni tudi zahtevnejši cikel tekmovanja.
Smo pa dogajanja na igriščih 14. 6. 2014 sklenili z organizacijo prijateljskih tekem med našima selekcijama starostne skupine U8 in U10, ki
so jim nasproti stali vrstniki - nogometaši iz pobratenega kluba Sveti
Martin na Muri iz sosednje Hrvaške. V medsebojnih tekmah so bili
oboji na igrišču dokaj enakovredni in končni rezultat niti ni prvotnega
pomena, kot je to izraženo v druženju in prijateljstvu. Ob bučni podpori
staršev so mladi nogometaši po končanem turnirskem delu v smehu
spremljali tudi tekmo med starši obeh moštev (tekmoval je moški del, ki
pa se je glede na kilograme za žogo bolj plazil, kot pa podil, saj je bilo
hmeljskega in vinskega dopinga že nekoliko preveč). Je pa po 30 minutah sodnik (Drago Žinič) na veselje vseh preznojenih teles le odpiskal
konec tekme, kar je mnogim pomenilo kar nekakšno olajšanje.
Po končanih tekmah smo prijatelje s Hrvaške odpeljali v Ljubljano in
jim jo razkazovali z Ljubljanskega gradu ter prikazali vzdušje stare
Ljubljane s sprehodom skozi ta del mesta. Seveda ob sprehodu ni šlo
brez sladkanja najmlajših s sladoledom, kar nam je omogočil prijatelj
– lastnik restavracije Konjski rep na Prešernovem trgu ob tromostovju.
Po ogledu starega dela mesta smo goste pospremili nazaj v Komendo,
kjer jih je v Koželjevi domačiji sprejel predsednik turističnega društva
Vid Koritnik ter jim izrazil dobrodošlico. Ob pogostitvi s hrano in pijačo
so za dobro razpoloženje prijateljev s Hrvaške in domačih podpornikov
skrbeli DJ Jani in glasbeni ansambel družine Bogataj, da so hrvaški
gostje in domačini skupaj zapeli.
Po prijetnem, in za nekatere že napornem, druženju so gostje v večernih urah zapustili Komendo, nas pa je čakalo le še pospravljanje prostora in priprava na nov dan; nekatere pa je zamikal še ogled večerne nogometne tekme svetovnega nogometnega prvenstva.
Vsekakor smo preživeli prijeten in vesel sobotni dan!
NK KOMENDA
Bolarič Darko

ČEBELA IN OSAT
Junij 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 – Sobota, 7. junij
2014, je bila za Nogometni
klub Komenda, za vodstvo, za
člane in prijatelje velik praznik.
Dolgoletna, še posebej zadnjih
sedem let velika želja je bila
uresničena in cilj dosežen.
Nogometaši NK Komenda so
se uvrstili v 3. Slovensko ligo.
Bilo je slovesno zvečer, kot da ČEBELA za Junij 2014
je šlo tokrat za »komendski
mundial«; za kar jih pozdravlja in jim čestita tudi ČEBELA.
OSAT – »Kje pa je tukaj v Komendi kakšen bankomat? je pred dnevi spraševal
neznanec, ki se je pripeljal v Komendo.
»Pri Športni dvorani,« je bil prijazen odgovor domačina.
»Kje pa je Športna dvorana?« vrta naprej
kolesar.
»Zraven Pošte« je bil spet odgovor.
In kakšen je bil konec te »Ja, kje pa je potem Pošta, ker je tam,
zgodbe? - OSAT
kamor kaže puščica, NI!«

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

Skupni posnetek s prijatelji s Hrvaške na ljubljanskem gradu

NAPOVEDNIK
julija, julija in avgusta
Konjeniški klub Komenda KASAŠKA PRIREDITEV - Druga letošnja kasaška prireditev Konjeniškega kluba Komenda, katerega
člani na letošnjih tekmovanjih v državi dosegajo zavidljive uspehe, bo
v nedeljo, 29. junija, ob 14.30 na hipodromu v Komendi.
DU Komenda - Izletniška sekcija IZLET NA SLIVNIŠKO POHORJE - Izlet bo 4. julija. Končni cilj je Andrejev dom na Pohorju,
kjer bo ob živi glasbi piknik v naravi. Odhod iz Komende ob 7.00.
V TRBIŽ, SV. VIŠARJE IN BELOPEŠKA JEZERA - Izletniška
sekcija DU Komenda organizira izlet 8. avgusta. Za čas in kraj
odhoda vedo vaški poverjeniki in vodje sekcij.

DU Komenda - Kolesarska sekcija KOMENDA - PREDDVOR KOMENDA - Kolesarji se bodo podali 7. julija na pot od Komende,
mimo Cerkelj do Preddvora in se vrnili v Komendo. Odhod bo ob
8.30 izpred cerkve v Komendi.
MOSTE - VOLČJI POTOK - … Na nekoliko daljšo pot se bodo
kolesarji podali 24. julija. Odpeljali se bodo izpred Koritnika v
Mostah ob 7.50 mimo Volčjega Potoka, Radomelj, Mengša, Skaručne
in Most v Kamnik.
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Uspešen 3. maraton Komenda

Na tretjem, tokrat dobrodelnem maratonu Komenda, s startom na hipodromu v Komendi, je v soboto, 7. junija, na 5, 10 in 21 kilometrski
progi domala že blizu 400 tekačev iz cele Slovenije. Organizatorji in
glavni sponzor maratona Lidl Slovenija sta še pred pričetkom tekaških
preizkušenj predsedniku Gasilske zveze Slovenije Joštu Jakši podelila
ček za 784 evrov, znesek pa bo namenjen skladu za poškodovane prostovoljne gasilce in njihove družine. Na tekaški prireditvi so poskrbeli
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tudi za najmlajše, ki so tekli na Zdravkovem otroškem teku.
Vse tri tekaške proge so potekale v lepem naravnem okolju
s pogledi na hribe. Tekače je v malce pregretem ozračju na
trenutke spodbujala tudi senca. Starejši tekači, bili so iz raznih
krajev, so med tekom spoznavali Komendo pod Krvavcem,
najmlajši pa so se merili v netekmovalnem teku na hipodromu.
Maraton Komenda pa ni postregel le z zanimivim dogajanjem, ampak je bil letos tudi dobrodelno obarvan. Organizatorji so namreč 2 evra od vsake vplačane startnine namenili
skladu za poškodovane gasilce in njihove družine, Lidl Slovenija pa je kot glavni sponzor prireditve donacijo podvojil.
Na 5 kilometrov je pri moških zmagal Mitja Tolar, pri ženskah Lučka Kantarevič; na 10 kilometrov moški Martin
Kemperle, pri ženskah Tinkara Skamen Šerkezi in na 21. kilometrov
moški Nejc Zorman, pri ženskah pa Nuša Schumet.
Predsednik Športnega društva Maraton Komenda Miha Rudl je bil
po prireditvi zadovoljen. »Maraton je postal tradicionalna prireditev v
Komendi, naš cilj pa je, da dosežemo udeležbo 500 tekačev.
A. Ž.

Občinsko gasilsko tekmovanje

V soboto in v nedeljo, 7. in 8. junija, smo se gasilci pomerili na občinski
ravni. Skupaj z GZ Kamnik je iz naše gasilske zveze tekmovalo 27 ekip v 9
kategorijah. Letos je bilo zaradi obnove stadiona v Mekinjah tekmovanje na
novih lokacijah. Mladina in starejši gasilci so v soboto tekmovali pri Kulturnem domu v Kamniku, člani in članice pa v nedeljo na Duplici. Mladinci so letos prvič tekmovali v mokri vaji, ki je bila za vse nekaj novega.
Prva mesta so osvojili pionirji, pionirke, mladinci, članice A,
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članice B in člani A iz PGD Komenda
ter starejše gasilke, starejši gasilci in
člani B iz PGD Križ.
Tako je pokal občine Komenda tudi
letos osvojilo PGD Komenda, ki ga je
ponosno prevzel poveljnik društva Slavko Poglajen. Ker je v naši zvezi bolj malo
društev, naše rezultate vedno primerjamo z
rezultati GZ Kamnik in PGD Komenda se
je odlično odrezala, saj bi v skupnem tekmovanju osvojila 1 prvo mesto, 5 drugih
mest in 3 četrta mesta. V PGD Komenda
smo tekmovalna dneva zaključili s piknikom in krstom novih članov desetin, seveda smo bili na koncu mokri vsi.
Članice A iz PGD Komenda pa so imele ta vikend kar tri tekmovanja.
V soboto dopoldne so zmagale na pokalu Loka, popoldne isti dan pa so
v Štrekljevcu na pokalnem tekmovanju GZ Slovenije osvojile tretje
mesto in v nedeljo z zmago le potrdile dobro pripravljenost.
Mladino čaka še tekmovanje v malem nogometu, potem pa se bodo
odpravili za en teden na letovanje v Savudrijo.
Mihaela Poglajen

Aplenca
PRAVNI NASVETI

NASVETI

Nujni dedni delež - 2. del

Moja teta po
mamini strani
(moja mama je
tudi že pokojna) je z oporoko vse svoje
premoženje
zapustila mojemu
stricu
Janezu. Teta ni
bila poročena
in ni imela
otrok. Zanima
Irena Hacin Kölner
me ali morda
meni pripada nujni dedni delež po teti in

POD DROBNOGLEDOM

koliko znaša.
Po vaši teti bo nastopilo oporočno dedovanje,
če veljavnost oporoke med dediči ni sporna.
Njena volja je bila, da vse svoje premoženje zapusti svojemu bratu – vašemu stricu. Če oporoke
ne bi napravila, bi bili k dedovanju poklicani dediči drugega dednega reda tj. njeni starši. Če so ti
že preminuli, bi po vstopni pravici prišli v poštev
njeni bratje in sestre. Če pa so tudi ti preminuli
pred njo, bi po vstopni pravici dedovali njihovi
potomci tj. njeni nečaki in nečakinje.
Oporočno razpolaganje je sicer res omejeno z institutom nujnega dednega deleža, a
nimajo vsi dediči, ki bi bili poklicani k dedovanju, hkrati tudi pravice do nujnega de-

dnega deleža. Ta gre le tistim, ki so v zakonu
izrecno našteti. Med njimi so tudi bratje in sestre zapustnika, a le pod pogojem, da so trajno
nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev
za življenje. Če navedena dva pogoja izpolnijo,
njihov nujni dedni delež znaša tretjino tistega
deleža, ki bi šel vsakemu posameznemu izmed
njih, če bi dedovali na podlagi zakona. Nečaki
oz. nečakinje niso določeni kot nujni dedni
dediči. To pomeni, da vi ne morete uveljavljati
nujnega dednega deleža po vaši teti. To bi lahko storila le vaša mama, če bi bila še živa.
Odvetnica Irena Hacin Kölner
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.moj-odvetnik.si

Previdno pri izbiri pijače

Napočil je čas
dolgih sončnih
dni in z njim
visoke temperature, zaradi
česar po pijači
posegamo pogosteje kot sicer. Izbira pijače je pestra,
vendar nekatera predstavlja
Blaž Filipič
boljšo izbiro
kot druga. Zakaj? Pred kratkim je televizijska oddaja Tarča z naslovom Sladki ubijalec
izpostavila temno plat dodanega sladkorja v
naši prehrani in pijači. Tovrstne oddaje v
nas pogosto spodbudijo razmišljanje o dolgoročnih posledicah naših vsakdanjih navad
in razvad. Slednje namreč gradijo temelj
našega vsakdana, ki nas določa in oblikuje.
Nedavno je analiza navad otrok in mladostnikov pokazala, da glede na povprečno količino

OLGIN KOTIČEK
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popitih sladkih pijač slovenski otroci sodijo v
sam evropski vrh. Raziskava, ki so jo opravili
strokovnjaki v okviru UKC Ljubljana, je razkrila, da Slovenci med 15. in 16. letom žejo gasijo
pretežno z njimi. Delež teh pijač pri njih predstavlja kar med 51 in 57%. Iz leta v leto je tako vse
bolj razširjena »voda z okusom«. Slednja, tako
kot številne druge sorodne brezalkoholne pijače,
vsebuje velike količine dodanega sladkorja.
Preko pogostega pitja tovrstnih pijač posameznik
v svoje telo v enem mesecu tako vnese tudi preko
dva kilograma čistega sladkorja.
Glede na prej omenjeno se očitno premalo
zavedamo dolgoročnih posledic naših sladkih
razvad, ki s časom obrodijo nepričakovane sadove. Splošno znano je, da čezmerno uživanje
sladkorja močno poveča tveganje za prekomerno telesno težo in razvoj sladkorne bolezni.
Posledica pretiranega tovrstnega razvajanja pa
so lahko tudi različne srčno-žilne bolezni,
slabša pozornost in koncentracija. Prav slednji
sta pri otrocih in mladostnikih vse pogostejši
težavi, ki vse več strokovnjakov povezuje tudi

z njihovimi slabimi prehrambenimi navadami.
Prva izbira za potešitev žeje je zagotovo običajna voda, ki ji po želji lahko dodamo nekaj rezin
limone ali listov melise, lahko pa tudi limonin,
pomarančni, jabolčni ali kak drug naravni sok.
Glede na veliko izbiro svežega sezonskega sadja
pa lahko v tem letnem času sila enostavno pripravimo najrazličnejše sadne napitke. Če nimamo
pri roki drugega, lahko zgolj s paličnim mešalnikom pripravimo sedaj zelo priljubljene smutije
(ang. smoothie), ki jih nato po želji razredčimo z
vodo. Pripravek lahko dodatno ohladimo tako, da
sadju dodamo ledene kocke. V tem primeru potrebujemo močnejši palični mešalnik ali kak drug
gospodinjski pripomoček z večjimi noži in večjo
močjo. Alternativa nezdravim sladkanim pijačam, s katerimi se lahko brez slabe vesti razvajamo v vročih poletnih dneh, je bogata.
Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.
Izobraževanje Prem, Gmajnica 21, 1218
Komenda
031/361-305, info@prem.si, www.prem.si
Facebook/Izobraževanje Prem

Super hrana

Veliko ljudi se
ozira in kupuje
tako imenovano
super hrano. To
so goji jagode,
maca, chia semena, … . Res je, da
je zemlja vedno
bolj osiromašena
in da ima hrana
pridelana iz nje
vedno manj vitaOlga Hace
minov in mineralov. Toda rešitev našega zdravja ni v dragi hrani,
na naših vrtovih pa še vedno raste marsikaj, kar
lahko nadomesti super hrano, posebno če to
jemo pogosto. To je v pomladnem času redkvica, sledi koleraba, zelena in jeseni črna redkev.
Vse te tri korenovke lahko tudi skladiščimo,
tako kot krompir.
Koleraba je pogosto zapostavljena, ima nežen in značilen okus. Vsebuje kalcij, magnezij,

je polna antioksidantov, pomaga preprečevati
spremembe na kosteh, varuje vid, ubija rakave
celice, pomaga premagovati stres in izboljšuje
razpoloženje. Vsebuje vitamin B, ki se pri toplotni obdelavi ne zmanjša. Čeprav je koleraba
korenovka, ki povzročajo vetrove, to za kolerabo ne velja. Pri nas raste več vrst: rumena,
bela, nadzemna, vse pa imajo iste zdravilno in
hranljivo vrednost. Mlado nadzemno kolerabo
lahko zamrznemo in uporabimo za juho. Sicer
pa kolerabo jemo surovo, kuhano ali dušeno.
Druga super hrana je zelena, tudi te imamo
pri nas več vrst, ampak z istim zdravilnimi
učinki. Za razliko od kolerabe pri zeleni uporabljamo tudi liste in pri nekaterih vrstah tudi stebla. Gomolj uporabimo kot zelenjavo, liste pa
za dišavo za juhe ali marinade. Zelena v želodcu
uničuje bakterije, čisti jetra, ugodno vpliva na
krvni obtok in živčevje, zato pripomore k dobremu počutju. Tradicionalna kitajska medicina
jo zelo ceni, saj zelena vsebuje ogromno zdravilnih lastnosti, ki jih mi še premalo poznamo in

izkoriščamo. Zelena je v kuhinji vsestransko
uporabna. Iz nje kuhamo juhe, surovo ribano
dodajamo zeleni solati, jo lahko blanširamo,
paniramo in ocvremo kot meso, iz stebel stisnemo sok, ki mu dodamo kapljico limone, tanko
narezano stebelno zeleno pa dodajamo sadnim
solatam. Pri zeleni je največ vitaminov v surovi,
saj se pri toplotni obdelavi porazgubijo.
Solata iz zelene za vroče dni: gomolj zelene
olupimo, operemo in narežemo na rezance. Lahko
jo blanširamo dve minuti, v rahlo osoljeni vodi, ki
smo ji dodali lovorov list. Blanširano takoj prelijemo s hladno vodo. Delo si lahko olajšamo s strgalnikom ali multipraktikom. Posebej zmešamo
za srednje velik gomolj zelene dve žlici navadnega jogurta, dve žlici limoninega soka, dve žlici
kisle smetane ali majoneze (olivno ali bučno olje),
žličko gorčice in ščep soli. Preliv vlijemo čez zeleno in dobro premešamo. Počiva naj vsaj eno
uro. Nato postrežemo s črnim kruhom. Vse kar
potrebujete za solato iz preproste zelenjave je dober solatni preliv! NAJ VAM TEKNE!
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UTRINEK, S ŠOLSKIH KLOPI

Viški hrane
za pomoč

Svežo hrano, ki je v trgovini čez
dan ne prodajo, in prav tako določene izdelke s pretečenim minimalnim rokom uporabe, morajo trgovine zavreči. Lions klub
na območju Domžal oziroma
spodnjega dela Gorenjske ob
podpori še nekaterih (socialne
službe, Karitas, Rdeči križ, …)
je našel pot, kako hrano, namesto da konča med biološkimi odpadki, ponuditi tistim, ki si je ne morejo kupiti. Tako kot marsikje po Evropi, kjer
je projekt že utečen, so se v Lions klubu Domžale že lani jeseni lotili priprav, od aprila letos pa to že redno poteka.
Komendčan Štefan Pojbič,
poznani član Lions kluba
Domžale, sicer pa podjetnik
in soorganizator dobrodelnih
akcij (Tečem, da pomagam,…), v Komendi pa tudi
aktiven v Teniškem klubu, že
od začetka sodeluje tudi v tej
dobrodelni akciji:
»Projekt Viški hrane je
učinkovit način, kako razpoložljivo hrano ponuditi posameznikom in družinam, ki so
se znašli v stiski. Vsak večer (tudi ob nedeljah), ko se za obiskovalce
zaprejo vrata trgovine Mercator centra Domžale, ko zaposleni pospravljajo in pripravljajo trgovino za naslednji dan, nekdo iz skupine nas
prostovoljcev skupaj z zaposlenimi naloži hrano in jo prepelje na dogovorjeno mesto za nadaljnji raznos. To je redna vsakodnevna akcija, ki
potrjuje, da smo našli pot,
kako hrano, namesto da
konča med biološkimi odpadki, ponuditi tistim, ki jo
potrebujejo.«
Projekt v Sloveniji ta trenutek pomaga nahraniti kar
nekaj sto družin; poleg
Domžal že tudi v občinah
Koper, Kranj, Celje, Žalec,
Velenje, Slovenj Gradec,
Murska Sobota… Viški sveže hrane prav zaradi te akcije
pridejo v roke tistih, ki jo potrebujejo; in so zato hvaležni, da niso pozabljeni, ker si sami ne morejo pomagati.
»Takih zgodb je žal iz dneva v dan več. Zato me nekako pomirja, da
skupaj delujemo in tako ne pozabljamo na tiste, pomoči potrebne, najšibkejše… Iskreno vam povem, da vsakokrat ob teh srečanjih začutim
tisto toplino, ki ti, včasih, ob trpkem nasmehu obiskanega, zbudi notranjo moč in ko se ob stisku roke in spodbudni želji kdaj pa kdaj nehote
tudi orosi oko…
Veste, je pa lep in
bogat trenutek, ko
se zazreta dve očesi
druga v drugo in se
ob tihi zahvali sporazumeta: Nismo
sami. Skupaj smo!«
še doda Štefan
Pojbič in odhiti naprej za pomoč.
Ernest
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TABOR V OSILNICI OB KOLPI
Drugošolci od 19. do 21. maja niso videli šolskih klopi, odpravili so se
na tridnevni naravoslovni tabor v Osilnico ob Kolpi. Le kaj se jim je
najbolj vtisnilo v spomin?
To, da smo bili skupaj v sobah.
(Tevž Sršen, 2. a)
Rada sem metala trnek v vodo, čeprav mi ni najbolje šlo.
(Sanja Košir, 2. a)
Veliko smo hodili, bila sem zelo utrujena, a mi je bilo vse všeč.
(Doris Jerman, 2. a)
Ko smo ponoči hodili naokrog z baklami in ko smo ob ognju peli.
(Matej Haler, 2. a)
Na taboru sem veliko raziskoval. Našel sem steklo in mislil sen, da je bil
na njem odtis školjke. V resnici pa je bilo nekaj drugega.
(Miha Strajnar, 2. a)

ČETRTA ZMAGA
Čista zmaga! Kakšno olajšanje! Zmagali smo samo za manj kot pol
točke! Bili smo na trnih, dokler nismo slišali te dobre novice. V četrtek,
29. 5. 2014, smo šli v Halo Tivoli. Bilo je fantastično. Najprej nas je
zabaval Nik Oblak, ki je vodil letalo na daljinsko upravljanje. Potem so
magično poskočno vzdušje pričarale akrobatinje iz kluba Salto, na
koncu pa smo 'zažurirali' še s skupino Rok'n'Band. Štirikrat zmagati ni
kar tako in sem zelo ponosna na svoj razred. Upam, da bomo tako dobro
skrbeli za svoje zobe še naprej.
Ana Pibernik, 4. a
Še četrtič smo zmagali! V čem? Kako? Zakaj? Veliko vprašanj. Naj vam
razložim. Tudi letos je naša preventivna medicinska sestra Sandra, ki je
drugače tudi moja mami, skozi celo leto skrbno kontrolirala, kako skrbimo za čistočo svojih zob. Naš razred je bil že trikrat najboljši pri čiščenju zob, letos pa nam je zopet uspelo. Za nagrado smo šli v Halo
Tivoli, kjer smo se udeležili zaključne prireditve Čisti zobje ob zdravi
prehrani. Tam je bila tudi moja mami. Zelo smo se je razveselili.
Na prireditvi so nastopili Nik Oblak z akrobatskim letalom, gimnastična skupina Salto in glasbena skupina Rok 'n' Band. Bilo je res super
in zelo mi je bilo všeč. Najboljšim v Sloveniji so podelili tudi nagrade,
nas pa to presenečenje še čaka v šoli. Ta dan mi bo še dolgo ostal v lepem
spominu in takrat sem imel še posebej čiste zobe!
Alex Kešpert, 4. a

ŠOLSKA VESELICA
Bilo je prekrasno jutro. Ptički so čivkali in jutranji sonček je sijal skozi
rešetke rulet. Vstala sem in se takoj spomnila, da je napočil dan šolske
veselice. Pojedla sem zajtrk in odhitela v šolo. S sošolkami smo se ves
čas pogovarjale le o šolski veselici.
Pouk se je končal in jaz sem stekla naravnost domov. Pojedla sem
kosilo in hitro napisala domačo nalogo. Veselila sem se in se pripravljala na veselico. Očka me je odpeljal do šole. Vsi sošolci so stali ob veli-

Aplenca

S ŠOLSKIH KLOPI, SKAVTI

kem drevesu, med njimi tudi moja nova sošolka
Leja. Stekla sem k njim. Socialna delavka je
prišla k meni in rekla, da sem na vrsti za prodajanje piškotkov. S to stojnico smo želeli pomagati vrstnikom iz Bosne in Srbije, ki jih je prizadela naravna nesreča – poplave. Sedla sem
na klop in prosila za dobrodelne prispevke.
Poleg mene se je usedel sošolec Gaj in na
skrivaj sva jedla bombone. Kmalu je prišla
zamenjava za moje delo, saj smo se mi morali
izkazati v medrazredni igri med dvema ognjema. Igrali smo dve igri – prvo smo zmagali,
drugo izgubili. Jaz in moji dve sošolki smo si
želele na veliko gugalnico pred šolo. Fantom
je bila ideja, da bi nas gugali, všeč. Med guganjem mi je sošolec prinesel palačinko. Na veselici mi je bilo silno všeč.
Ko se je zmračilo, sta me mami in oči prišla
iskat. Ta dan se mi je močno vtisnil v spomin,
saj je bil enkraten.
Klara Klemen, 6. c

BRANJE – ČUDEŽNO POTOVANJE
Zanimiva in smešna predstava Mali princ, ki
sem jo videl v četrtek, 22. 5. 2014, je sodobna
in precej svobodna priredba istoimenskega
dela francoskega pisatelja in pilota Antoina de
Saint-Exuperyja (1900-1944).

izogneš eni uri pouka, nagrajen si z zabavno in
zanimivo predstavo, ki ti še dolgo časa ostane
v lepem spominu.
Gal Menaše, 7. C

OBISK SNG DRAME
V torek popoldne smo se z izbirnim predmetom
gledališki klub odpravili v Ljubljano, kjer smo
si ogledali gledališče SNG Drama. Ima izjemno ugleden ansambel, ki šteje kar 45 članov,
igralcev.
Ob vstopu v stavbo smo opazili doprsne kipe
pomembnih ljudi, ki so imeli vpliv bodisi na
slovensko dramatiko ali gledališče bodisi na
Dramo kot inštitucijo. Gledališka pedagoginja
nas je popeljala skozi zgodovino gledališča.
Izvedeli smo, da je bil začetek slovenskega
gledališča v drugih, lesenih prostorih, ki pa so
pogoreli. To stavbo so zgradili nemški veljaki,
ki so živeli v Ljubljani, da bi se v njej kulturno
udejstvovali. Stavba je doživela kar nekaj prenov in menjav lastnikov. V njej je bila uprizorjena prva predstava v slovenskem jeziku.
Ogledali smo si veliki oder. Na poti do tja
smo zmotili ekipo med branjem scenarija za
novo predstavo in med igralci je bil na naše
veselje tudi Klemen Slakonja. Lahko smo stopili na oder in si za trenutek predstavljali občutek, ko žarometi sijejo nate in je oder samo
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zato je bilo še toliko bolj zanimivo. Poleg velikega odra smo si ogledali tudi lože za obiskovalce in posebno lepo, cesarsko ložo, ki so jo
posvetili cesarju kot sponzorju, vendar v njej
ni nikoli sedel. Najbolje sem se počutila, ko
sem sedela na balkonu, saj sem imela celoten
pogled na oder. Pedagoginja nam je razkrila
tudi nekaj skrivnosti z gledališkega odra in
zaodrja.
V maskirnici maskerke in frizerke poskrbijo
za prepričljiv videz igralcev. Videli smo okoli
petindvajset lasulj, ki so bile ročno izdelane.
Podatek se mi je zdel osupljiv. Ko pa sem izvedela, da eno lasuljo izdelujejo okoli 14 dni,
sem bila še bolj presenečena, saj sem mislila,
da je to delo precej hitrejše. Za konec smo si
ogledali še sobe z rekviziti. V njih je bilo
spravljeno vse mogoče – od igračk do velikih
prevoznih sredstev.
Morali smo se posloviti, naši vodički pa smo
se zahvalili za čudovit dan. Tega dne gotovo še
dolgo ne bom pozabila in kadar bom odšla na
ogled kakšne predstave, se bom v sebi smejala,
saj bom poznala masikatero zanko in skrivnost
igralcev.
Ula Kos, 7. b

SKAVTI

Ognjeviti delfini
odhajamo...
...na poletne tabore seveda. :)

Najbolj smešne vloge so bile: pilot dvokrilnega letala z ročnim pogonom, ki je letel v
New York; košarkar Miki, ki ni imel prijateljev,
temveč samo nasprotnike, mama pa mu je na
Facebook napisala, da je 'luzr'; fant, ki je igral
računalniške igrice in je Malega princa zamešal
s Telebajskom; bogataš, ki se je ubadal le z
delnicami in preštevanjem denarja, ter medicinska sestra, ki je Malega princa poslala na
oddelek za norosti.
Motilo me je, ko so se vsi v sprednjih vrstah
(kot na predstavah, ki jih obiskujejo otroci iz
vrtca) dvignili, če jih je kaj posebno zanimalo,
tako da takrat nisem skoraj ničesar videl. Nenavadno se mi je zdelo, zakaj ni Mali princ
rože, ki naj bi se sušila, preprosto zalil; zakaj je
obredel skoraj ves svet, samo vrtnarije, kjer bi
povprašal za dober nasvet, ni obiskal. Na koncu pa je le ugotovil, da ga je njegova roža pretentala in ga je poslala na Zemljo, da bi poboljšal, ozavestil ljudi, kar mu je tudi uspelo.
Zdi se mi, da so predstavo dobro izpeljali,
saj se doma še vedno smejem, ko se spomnim
na kaj zabavnega iz predstave. Ni kaj, za bralno
značko se je vredno potruditi! Ne samo, da se

tvoj. Videli smo šepetalkin kotiček, ki ga zaradi njegove oblike imenujejo kar školjka. Videli
smo tudi sobo, kjer upravljajo s tehniko, kličejo igralce na oder in skrbijo za rekvizite. Zanimiva se mi je zdela ženska garderoba, kjer so
imeli spravljene vse lasulje in ličila, potrebna
za predstave. Tu so imeli shranjene kostume,
čevlje in dodatke. Razložili so nam, da se včasih tik pred nastopom ali celo med predstavo
kaj strga in morajo šivilje take zagate hitro rešiti.
Videli smo še ogromno skladišče, v katerem
imajo shranjene večje rekvizite (imeli so celo
preurejeno prikolico za kampiranje), s katerimi
včasih potujejo ne le po Sloveniji, pač pa tudi
po Evropi. Za konec smo si ogledali še družabni prostor, v katerem se igralci sproščajo in se
družijo po napornih predstavah in vajah .
Drama je bila zanimiva izkušnja, saj smo
videli in spoznali stvari, ki jih v gledališču na
predstavi ne vidiš.
Larisa Premk, 9. b

Spanje v šotoru, dvig zastave in himna, nočna
igra in kulinarične norosti kače Kaje, bedarije na
potepih, iskanje prostorčkov za spanje, ko zagori
taborni ogenj in ti osmodi hlače ter zagifta pore,
težki »ruzaki« in skok v reko, ležanje na travi in
masaža, roverček in pisanje sporočilc, sušenje
mokrih oblačil na nahrbtniku in kosilce na gorilniku, dražba pozabljenih reči in umivanje zob v
trdi temi, kraja zastave in nočni klepet, proga
preživetja in raziskovanje naše deželice… Vse
to in še več. Vsakič znova, vsakič edinstveno.
Komaj čakam. Ah, vsi komaj čakamo na ta
vrhunec skavtanja.
Smo pa zaključili skavtsko leto tako, kot se
spodobi. Saj vem, da že veste, ampak tukaj
(komenda1.skavt.net) vas čaka vse, kar morate
vedeti o našem projektu Doktor Pek in da za
sočno in okusno sladico odsotnost klasične
pečice in posodja ni ovira. Poletje je čas za
igro in sladice in plavanje in ljudi, ki jih imate
radi. Dajte si duška.
Mi se vrnemo septembra.
Bodite pripravljeni!

Ko sem vstopila, sem takoj opazila, da so prostori bogato opremljeni. Tam sem bila prvič,
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SIMON NOVAK

PORTRET, ŠPORT

Fant, ki noče teči po ravnem

Simon Novak
Najprej je hodil v hribe po ustaljenih poteh in
že razmeroma mlad spoznal čar in lepoto gora,
narave in predvsem utrjevanje lastnih sposobnosti in močne volje. Potem je kolesaril 13 let
pri »Radenski«, »Savi« in klubu »Motomat« v
Trzinu. Svet okoli njega je postajal čedalje večji; večje so postale osebnostne zahteve spoznavanja samega sebe in svojih psihičnih in
telesnih zmogljivosti. Kolesarjenje mu je ojeklenilo mišice, utrdilo zahteve vedno večjih
naporov in ga mnogokrat pripeljalo do vznožja
gora, ki so ga ponovno pritegnile v razmišljanje, da bi bilo lepo, če bi vrhove osvajal nekoliko drugače kot »klasični« pohodniki v gore.
Ko premetavam v sebi Simonove odgovore o
gorah in naravi, se mi, kot že tolikokrat v preteklosti, obudijo vprašanja, na katera nihče doslej
ni odgovoril tako, da bi zadovoljila vse večne
spraševalce. Zakaj so ljudje hodili v gore, hodijo
in bodo hodili, dokler bodo gore z vso svojo
mogočnostjo in lepoto obstajale? Plemena, ki so
iskala nov, večji življenjski prostor, so bila prisiljena prečkati gore in doline. Romantiki so iskali
lepoto skritih kotičkov, divji lovci plen, ki ni bil
oblastnikom toliko na očeh. Esteti in filozofi 19.
stoletja so razpredali vse mogoče teorije, včasih
navadnim smrtnikom težko razumljive. Nekaj je
nesporno res; če goro doživljamo kot večnega
sopotnika v življenju, nas bo k njej gnala radovednost, kaj je na oni strani te gore. Kaj bomo videli z vrha? Kaj pomenimo kot drobna bitja, ki
se plazijo po njenih grebenih in globačah? Kolikor vprašanj, toliko odgovorov! Čeprav včasih
ostanemo brez odgovora, moramo biti gori hvaležni, da je dovolila, da smo se je dotaknili, stopili na njeno teme in ji ukradli kos lepote.

Popravek
V majski Aplenci na 33. strani je v poročilu
o namiznoteniškem tekmovanju prišlo do
napake. Tiskarski škrat je je med šolarji od
2. do 5. mesta Evo Šobar preimenoval v
Evo Šolar. Evi Šobar, ki je osvojila 2. mesto,
in njenemu bratu Janu Šobar, ki je bil 4., se
opravičujemo.
Uredništvo
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Simon je pričel s klasičnimi gorskimi teki pa tudi kolesu se ni povsem
odpovedal. Pred dvema letoma je
postal član Kluba gorskih tekačev
»Papež« v Kamniku, kjer je spoznal
skoraj vse tekače, ki v gorskem teku
v Sloveniji kaj pomenijo.
Klub deloma finančno pomaga pri
udeležbi na tekmovanjih v tujini,
predvsem pa daje občutek pripadnosti
skupini ljudi, ki isto razmišljajo, trdo
trenirajo in dosegajo rezultate na domačih in tujih tekmovanjih.
Kako trenira? Trenerja nima. Lastne
izkušnje in nasveti so mu podlaga za
analizo lastnega tempa, ki ga prilagaja
poslušanju svojega telesa in terenu, ki ga mora
obvladati. Tako za »malo malico« teče na Kamniški vrh včasih tudi po dvakrat na dan. Za
eno smer porabi pol urice. Pogostokrat po enem
teku še na delo. Takrat vstaja ob 5, poganja kolo
do izhodišča, tek na vrh. To je to, pravi skromno.
Pa Velika planina – domača in blizu – Pasje pečine poleti ali pozimi, tudi z Rigljem se je spoprijateljil. Vse ostalo ni dovolj strmo; ima večje
zahteve. Pozimi vsak vikend trening na zimski
tekaški ligi v Kranju. V skupnem času seštetih
rezultatov treningov je dosegel 1. mesto.
Čas je, da se posvetimo resnično odličnim
rezultatom edinega gorskega tekača v občini,
odkar se je odselil s Križa Jure Grmšek, tudi
obetavni gorski tekač. Na 1. teku na Kamniški
vrh, ki je bil dolg 2014 m in kar 666 metrov
višinske razlike, je Simon zasedel 1. mesto s
časom 22:04, kar je tudi prvi uradni rezultat te
proge, ki nosi naziv VERTIKAL 666. Bil je
tudi najboljši na teku na Vodiško planino, 3.
mesto je osvojil na teku na Reisseck v Avstriji,
kjer je premagal 1.500 m višinske razlike po
skoraj 900 stopnicah, ki so speljane ob gorski
železnici.
Tudi na tekmi »Redbull« v Planici je bil zelo
soliden na 4. mestu. Skakalnico na Kulmu je
premagal kot 5. Tek na Grintovec mu je prinesel 10. uvrstitev, v Kitzbuehlu (Avstrija) je
»odnesel« 10. mesto. 25. 5. je tekmoval na
skakalnici v Kulmu. V kvalifikacijah je kot
najboljši pridobil pravico tekmovati v velikem
finalu na progi, ki je potekala od dna doskočišča mimo odskočne mize do vrha zaletišča. Do

1. mesta mu je zmanjkalo samo 5 sekund oziroma 5 m. Tako je bil na veliki mednarodni
tekmi med 500 prijavljenimi tekmovalci iz vse
Evrope na 1. mestu v kvalifikacijah in med 70
finalisti je bil 2.
Po rezultatih sodi nekako na 2. mesto med
slovenskimi gorskimi tekači v tekmovanjih
VERTIKAL in je prav gotovo med prvimi petimi v gorskih tekih vseh kategorij.
Za letošnje leto načrtuje udeležbo na mednarodnih in domačih tekmovanjih, izziv pa so mu
treningi za VERTIKAL v Dolomitih, kamor bi
želel večkrat. To tekmovanje bo julija; tako
imenovani trojček – 3 tekmovanja v treh tednih
– višinske razlike nekaj nad 3.000. Načrtuje
tudi poseben osebni izziv; v enem dnevu s kolesom od Jadrana do vrha Triglava.
Koliko fizične pripravljenosti, vztrajnosti in
izkušenj je potrebno, da prisluhneš lastnemu
telesu in dosežeš cilj, ki je marsikateremu navadnemu smrtniku nedosegljiv. Kmalu po začetku prvega razgovora mi je kar tako mimogrede omenil, da je potrebno za tek iz doline
Krme mimo planinskega doma Planika do vrha
Triglava 1 uro in 44 minut, ko greš to traso
drugič, je čas že 1 ura in 36 minut. Pa ti časi so
preteklost. Letos bi ta čas rad zmanjšal še za 3
do 4 minute. Ostal sem brez besed. Sam sem
včasih veliko hodil v gore, večkrat tudi po tej
poti sem sam ali v skupini rabil vsaj 4,5 ure .
To pa je razlika med gorniki in ekstremisti.
Vsekakor je za Simona čas vzpona pomembna
kategorija; na poti vedno najde čas, da si v
mislih zavrti čas nazaj ali naprej. Spomini na
prijetne trenutke v gorah in načrti; vse to mu
roji po glavi, mu dviga samozavest in gradi
njegovo samopodobo. Trdnega značaja kot je,
razmišlja tudi o turni smuki, vzponih in spustih, seveda v varnih razmerah.
Vsega lepega v gorah pa ne bi dosegel brez
prijateljev na tekmovanjih, njegove uspehe
spremljajo brez zavisti ali slabe misli. Pomembno je tovarištvo, če že ne prijateljstvo.
Razgovor s Simonom mi je tudi osebno veliko pomenil. Obujala sva spomine na gore, ki
sem jih včasih prehodil. Beseda je dala besedo
in čas je mineval hitreje, kot sem si želel jaz.
Menim, da bo potrebno njegove uspehe trajno
spremljati v našem glasilu.
Tone Ogorevc

Svetovni pokal Best Fighter 2014
Od 6. do 8. junija je bil v italijanskem mestu
Lignano 19. svetovni pokal BEST FIGTER
2014, ki je po številu in kvaliteti tekmovalcev največji in najtežji, saj se ga udeležijo
najboljši! Udeležilo se ga je približno 2000
tekmovalcev. Reprezentantki Kickboxing
zveze Slovenije Teja Mihelčič in Hana Mihelčič sta spet dokazali, da spadata v sam
vrh; obe sta v svojih kategorijah dosegli
odlično 3. mesto.
Marjan Bolhar

Teja in Hana Mihelčič

Aplenca
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Šahovski utrinki
KADETSKA LIGA je bila v Moravskih Toplicah
od 16. do 18. 5. 2014. V ligi kadetov je zmagala
ekipa ŠK Komenda Popotnik (v postavi: Laura
Unuk, Maj Markošek, Mark Šketa). 10. mesto je
osvojila ekipa ŠK Komenda Pogi (v postavi: Jan
Šubelj, Jan Unuk, Jan Marn), 12. mesto je osvojila ekipa ŠK Komenda Suma (v postavi: Filip Trplan, Matej Mlakar, Maj Koderman). V ligi kadetinj je 5. mesto osvojila ekipa ŠK Komenda (v
postavi: Klara Vidmar, Ana Pibernik).
9. turnir CIKLUSA TURNIRJEV MLADIH v Ljubljani je bil 23. 5. 2014. Osvojili
smo 2. mesto Maj Markošek, 4. mesto Mark
Šketa, 5. mesto Jan Šubelj, 13. mesto Filip Trplan, 14. mesto Jan Marn, 17. mesto Klara
Vidmar, 23. mesto Katarina Mazzini, 24. mesto
Matej Mlakar, 26. mesto Ana Pibernik, 31.
mesto Vesna Mihelič, 33. mesto Gal Založnik.
V skupnem seštevku devetih turnirjev je

Zmagovalci 5. turnirja najmlajših 2014
zmagal Maj Markošek, 3. mesto je osvojil Jan
Šubelj, 5. mesto Mark Šketa, itd. Po letnikih
smo osvojili, dekleta: 8 let – 3. mesto Vesna
Mihelič, 10 let -3. mesto Ana Pibernik, 11 let –
4. mesto Katarina Mazzini, 12 let 2. mesto
Klara Vidmar, 15 let – 1. mesto Laura Unuk,
dečki: 7 let – 2. mesto Nik Šubelj, 8 let – 3.

Kadetska liga 2014 - Ekipa ŠK Komenda Popotnik

Zmagovalci tekmovanja za praznik Občine
Komenda

mesto Janez Paternoster, 9 let – 2. mesto Maj
Koderman, 10 let – 1. mesto Jan Šubelj, 3.
mesto Jan Marn, 4. mesto Filip Trplan, 11 let –
3. mesto Matej Mlakar, 13 let – 1. mesto Maj
Markošek, 14 let – 1. mesto Mark Šketa, 15
let – 1. mesto Črt Božič. Med šolami je osnovna šola Komenda Moste osvojila 7. mesto. Med
klubi je prepričljivo zmagal ŠK Komenda.
TURNIR MLADIH KOMENDA 2014 v
Komendi je bil 24. 5. 2014. Osvojili smo 2.
mesto Jan Šubelj, 4. mesto Klara Vidmar, 6.
mesto Staš Ahtik, 7. mesto Ana Pibernik, itd.
TURNIR V POČASTITEV PRAZNIKA
OBČINE KOMENDA 2014 v Komendi 24.
5. 2014. Osvojili smo 1. mesto Bojan Hribar,
3. mesto Blaž Debevec, 11. mesto Aleksander
Kozarski, 12. mesto Jan Šubelj, 13. mesto Anton Trebušak, itd.
5. TURNIR NAJMLAJŠIH v Ljubljani
27.5.2014. Osvojili smo 1. mesto Jan Marn,
2. mesto Jan Šubelj, 3. mesto Janez Paternoster,
6. mesto Vesna Mihelič, 18. mesto Ana Pibernik, 24. mesto Maj Koderman, 25. mesto Darja
Paternoster, 32. mesto Nik Šubelj, 43. mesto
Gabrijel Petkovšek, 45. mesto Tilen Pibernik.
1. MEMORIALNI TURNIR VESNE RO-

ŽIČ na Igu 1.6.2014. Osvojili smo 13. mesto
Blaž Debevec, 214. mesto Jan Gantar, 18. mesto
Tine Budkovič, 52. mesto Caterina Leonardi, 81.
mesto Maj Markošek, 82. mesto Mark Šketa, 86.
mesto Jan Marn, 90. mesto Novica Novakovič,
101. mesto Erlend More, 104. mesto Klara Vidmar, 105. mesto Aleksander Kozarski, 114. mesto
Katarina Mazzini, 128. mesto Maj Koderman.
MLADINSKI DVOBOJ SLOVENIJA SRBIJA v Ljubljani 7. 6. 2014. Za ekipo Slovenije so igrali Janez Paternoster – izgubil,
Vesna Mihelič – zmagala, Jan Šubelj – izgubil,
Laura Unuk – zmagala, Caterina Leonardi –
remizirala.
Franc POGLAJEN

Turnir mladih Komenda 2014

Šahovsko prvenstvo DU Gorenjske 2014

Udeleženci prvenstva
Letošnje prvenstvo v šahu je organiziralo naše
DU Komenda 28. 5. v Hramu Gorjan na Gori.
Udeležile so se ga ekipe iz DU Radovljica,
Tržič, Cerklje, Moravče, Kamnik, Škofja Loka,
Žirovnica, Domžale, Jesenice in Komenda.
Ob odprtju so udeležence pozdravili predsednik gostitelja Janez Čebulj, predsednik Komisije za šport pri PZDUS za Gorenjsko Franc Pretnar in delegat PZDUS za ta turnir Miha Prosen.
V ekipi DU Komenda so igrali Marjan Karnar, Marjan Kern, Ciril Križelj, Anton Trebušak, Ivan Hlade, Alfonz Hrovat, Peter Plevel in

Alojz Mezeg.
Sodnik je bil Franc Poglajen. Igrali so po pravilih
FIDE z dodatkom za pospešen šah in po načelu
FAIR PLAY. Turnir bo prijavljen za slovenski rating.
Turnir se je odvijal po švicarskem sistemu 7 krogov.
Čas igranja 10 minut + dodatek 5 sekund/potezo.
Po koncu so bili najprej
znani rezultati posameznikov. Prvak Gorenjske za leto 2014 je postal
član DU Komenda MARJAN KARNAR (6
točk), drugo mesto je osvojil član DU z Jesenic
FRANC RAVNIK (5,5 točke), tretjeuvrščeni
pa je bil član DU iz Domžal JOŽE SKOK (5
točk). Čestitke udeležencev vsem trem so bile
iskrene in zaslužene.
Pri razglasitvi ekipnih rezultatov so tri ekipe
zbrale isto število točk. Zaplet je dal precej
opravka sodniku, ki je moral v ponovni izračun
rezultatov na podlagi predpisov, ki veljajo v
takih primerih.

Ekipa DU JESENICE je z 18 točkami
osvojila 1. mesto in prehodni pokal; 2. mesto
je prav tako z doseženimi 18 točkami zasedla
ekipa DU KOMENDA v postavi Marjan
Karnar, Marjan Kern, Ciril Križelj in Anton Trebušak, 3. mesto pa je pripadlo z istim
številom točk ekipi DU RADOVLJICA.
Imamo prvaka Gorenjske in odlično drugo mesto med ekipami. Dokaz, da male sive
celice naših šahistov še kako dobro delujejo.
Iskrene čestitke za dobro igro in brezhibno
organizacijo.
Tone Ogorevc

Prvak Gorenjske Marjan Karnar
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KRONIKA

Ta naš lepi nori svet
Svet je lep; mnogokrat pa se lepota sveta izniči ob dejstvih, da živijo na
njem tudi ljudje, ki so brez vesti, brez morale in odgovornosti do tuje
lastnine, da ne govorim o čutu odgovornosti za tuje ali svoja življenje.
Posploševati povedano pa bi bilo neodgovorno, če ne bi vedeli, da je
velika večina ljudi strpnih in poštenih; samo posamezniki lahko ustvarijo vtis, da sta morala in vest zašli na kriva pota.
Preglejmo poročilo PP Kamnik za maj. Poskusi vlomov in vlomi so
stalnica vseh kaznivih dejanj vsak mesec. Enkrat malo več, drugič malo
manj. Za mesec maj lahko zapišemo, da so vlomi in vlomilci dali policistom kar precej dela.
VLOMI
Poskus vloma v športni objekt se je zgodil 7. 5. Si je morda kdo zaželel
nočne rekreacije? Vlom 13. 5. v poslovni objekt v Komendi se je »posrečil«,
prav tako so vlomilci pokazali »strokovno« znanje pri vlomu v gostinska
loka 23. 5. in 26. 5., ni pa se posrečil vlom v osebno vozilo v Suhadolah 15.
5. Registrske tablice so bile potrebne nepridipravu, ki jih je 5. 5. ukradel z
vozila v Komendi. Zopet so postale cenjene tuje barvne kovine, ki se jih da
prav dobro unovčiti. Tako si je nekaj teh »privoščil« tat na Križu 7. 5.
JAVNI RED IN MIR
Včasih zavre kri komu, ki pregloboko pogleda v kozarec. Namesto da bi
takrat globoko vdihnil in skušal zadržati vsaj malo človečnosti in dostojanstva, neprisebno sklene, da bo nekomu pač »spremenil osebni opis«.
Tak eksces se je zgodil 17. 5. v gostinskem lokalu, ki je že prekoračil

Za prometno varnost so
prestavili razpelo
Vaščani na Gmajnici so se na pobudo Krekovih, Nosetovih, Kuharjevih,
Orehkovih, Grilčevih in Makšetovih dogovorili, da zaradi prometne
varnosti prestavijo razpelo ob uvozu v ulico med Krekovimi in Nosetovimi. Najprej so, kot je povedal Marko Dobnikar, odstranili drevesa in
grmičevje, nato odstranili križ z razpelom in potem še kamniti podstavek, ki so ga prestavili v notranjost na Nosetovi parceli pri cesti. Na
razpelu so potem zamenjali še streho in ga prepleskali. Ob podpori občine so uredili okolico s peskom in postavili ogledalo. V torek so potem
povabili tudi župnika, da je razpelo blagoslovil in nato sklenili delo s
pogostitvijo na priložnostnem druženju.
Za podporo pri celotni akciji so še posebno hvaležni županu Tomažu
Drolcu, ki je posredoval, da je celotna akcija, s katero so uredili boljšo
prometno varnost, že na začetku z razumevanjem in podporo vseh lahko
uspela.
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obratovalni čas. Sodeč po zapisu policije »pretep gostov«, je bilo vročekrvnežev verjetno več.
Da je včasih dober sosed boljši od oddaljenega sorodstva, se ne zavedajo vsi. Gotovo sta na to pozabila soseda 28. 5, ki sta se zapletla v spor
tako, da je morala policija dogodek zabeležiti kot kršenje javnega reda
v zasebnih prostorih. Ponavljam večkrat napisano vprašanje: kdaj sta
nazadnje prebrala napis na spomeniku pred cerkvijo v Komendi »Molimo za zdravo pamet«!
PROMETNE NESREČE
Pet prometnih nesreč se je zgodilo ta mesec. Pa so policisti verjetno
največkrat slišali zagovor povzročitelja: »Jaz nisem nič kriv«! To bo
ugotovila policija in pristojni organi, ki bodo zaključili zadevo.
V ponedeljek, 5. 5., ob 13.25 se je zaradi napačne smeri vožnje (verjetno bi temu po domače rekli – sekanje ovinka) zgodila prometna nesreča na cesti Moste – Duplica izven naselja Križ. V torek, 13. 5., ob
12.25 je voznik zaradi neprilagojene hitrosti (predolga noga) povzročil
nesrečo v naselju Suhadole. Naslednje torek, 20. 5., ob 6.40 je zaradi
napačne smeri vožnje počilo na Gmajnici. Zaradi istega vzroka¸je bilo
25. 5., ob 10.09 poravnana pločevina na glavni cesti v Mostah. V petek,
30. 5. ob 16.14 pa se je zgodila prometna nesreča v Mostah na glavni
cesti pri OŠ Moste. Vzrok: pešec je nepravilno prečkal cesto. Zlasti pri
tej nesreči bi se veljalo zamisliti.
Poletje je tu z vsemi posledicami, ki prinašajo raztresenost in neprevidnost voznikov vseh mogočih kategorij. Pozabljamo na pravilo razvrstitev vozil na AC v primeru nesreče, hitrostne omejitve nam je večkrat
malo mar, pozabljamo da se v ogledalih lahko vidi, kako vozijo vozniki
za nami, vročina zmanjšuje osredotočenost na dogajanja pred nami. Iz
povedanega bi lahko potegnili več vzporednic, ki so pogosto vzrok tudi
najhujšim prometnim nesrečam.
Srečno vožnjo in varnost doma; pa mirne živce želim!
Tone Ogorevc
Ni te med nami,
a vendar vedno si z nami.

V SPOMIN
Deset let je danes, 27. junija, ko se je v
59. letu po hudi bolezni poslovila naša
draga žena in mama

MAJDA LAH
s Klanca
Zahvaljujemo se vsem, ki se je spominjate in ji prinašate cvetje in
sveče na njen prerani grob.
Še enkrat iskrena hvala.
Vsi njeni
Klanec, junij 2014
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 7, bo izšla predvidoma 25. junija 2014. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 10.
julija 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
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Vsako
leto več jih gre
bosih nog
Takrat, pred leti, je Pavel Žvelc med nekim pogovorom na Starem vrhu
prišel na idejo, da bi se podali bosih nogo z Jurčkove Dobrave na Šenturško goro. Rečeno se je potem zgodilo prvič, drugič, tretjič,… in letos
devetič.
Prav neverjetno, kako priljubljena je postala ta pot za člane sekcije
Škrjančki v Planinskem društvu Komenda. Ta pot je postala pot Bosonogih; če bo šlo tako naprej bodo lepega dne izletniki skozi celo leto
puščali obutev v avtu in se bosih nog podal na Šenturško goro in nazaj.
Hm, lep pohod.
V soboto, 14. junija, se jih je z Jurčkove Dobrave ob 9. uri odpravilo
na 9. Pohod 134; največ doslej. In bilo je kot vsako leto doslej: eno uro
gor in eno uro nazaj do Planinskega doma Podborštu, kjer je bilo tudi
tokrat srečanje s pogostitvijo in podelitvijo priznanj. Vsi so dobili majice, okrepčilo in medalje.
Še posebej pa so počastili najmlajšega, najstarejšega in najštevilčnejšo družino. Najmlajši je bil tokrat tri in pol letni Izak Podbevšek iz Komende, najstarejši 78-letni Janez Repnik iz Šenčurja, najštevilčnejša
družina pa so bili Romihovi s Polževega.
Organizator Pavel Žvelc pa je že napovedal, da bo prihodnje leto
jubilejni, 10. Pohod Bosonogih na Šenturško goro, 2. soboto v juniju
2015 ob 9. uri z Jurčkove Dobrave.
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Srečanje vGlasilo
Planinskem
domu
V Planinskem društvu so 18. junija zabeležili poseben dogodek. Na 2. seji
se je v domu stal Upravni odbor Planinske zveze Slovenije. S prikazom
zanimive razstave poti in dejavnosti društev v zvezi so si člani ,ki jih je
uvodoma pozdravil predsednik Planinskega društva Komenda Zoran Sodnik, ogledali tudi plezalno steno in ob tej priliki zaželeli Planinskemu
društvu Komenda še naprej uspešno delo. Tokratni obisk in zasedanje
Upravnega odbora zveze je bilo prvo, ko sta na začetku pred leti položila
temeljni kamen za gradnjo planinskega doma takratni predsednik Planinske zveze Slovenije Franc Ekar in župan občine Komenda Tomaž Drolec.
- A. Ž.

Ribiški piknik
Turistično društvo Komenda in Ribiška družina Bistrica sta tudi letos,
31. maja, povabila na ribiški piknik k bajerju na Križu. Čeprav rib ni
bilo ravno veliko, okrepčil ni manjkalo; pa tudi igre - balinčkanje in
priljubljena roleta sta družila udeležence tisto popoldne. Najbolj zagreti
pa so se tudi ohladili v bajerju. - A. Ž.

Tekmovanje v ruleti je na pikniku odprl predsednik TD Komenda Vid
Koritnik.

Aplenca se smeje
PUSTOVANJE
Hči takoj po porodu iz porodnišnice pokliče sestro:
»Sestrica, se spomniš, ko sem ti po pustovanju pripovedovala o
tipu, ki je bil maskiran v črnca?«
»Seveda se spomnim, zakaj?«
»A veš, da je bil res črnec /!«
SPIS
»Jurček, tvoj spis z naslovom »Naš pes« je skoraj do besedice enak
bratovemu. Si prepisoval, kajne?«
»Nisem, učiteljica! Kakšen pa naj bo moj spis? Saj imava vendar
istega psa!«
POKLIC
Moški srednjih let pri zdravniku z odliko opravi preventivni zdravniški pregled.
Ob koncu ga zdravnik vpraša še, kako je z njegovim spolnim življenjem.
»Kaj pa vem: dvakrat, morda trikrat mesečno se mi še posreči.«
»Ampak moški v vaših letih in s takšno kondicijo bi si dvakrat ali
trikrat lahko privoščil vsak teden!«
»Veste, gospod zdravnik, to si zaradi poklica bolj težko privoščim.«
»Poklica?! Kaj pa ima poklic s tem?«
»Veste, sem vodja župnije.«
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IZ KRUŠNE PEČI, MALICE, KOSILA,
DOSTAVA HRANE PIZZE
JEDI Z ŽARA, JEDI PO NAROČILU

040 602 902
08 205 12 71

6. julija
24. avgusta
7. septembra

PIZZE IZ KRUŠNE PEČI
MALICE – KOSILA
POROKE – OBLETNICE
PRAZNOVANJA – PIKNIKI

la druženja
Radio Veseljak in Veseke
s pikniki pri Planins m domu

www.planinskidomkomenda.si
22 Podboršt pri Komendi 7g, 1218 Komenda Telefon: 08 205 12 71 GSM: 040 602 902

Ideja 2000 d.o.o.
Šutna 35, 1241 Kamnik
tel.: 01 8397255, GSM: 041 636 588
www.Ideja2000.si, e-mail. info@Ideja2000.si
Smo podjetje, ki opremlja notranje prostore s tekstilijami:
Zavese vseh vrst in oblik, posteljna pregrinjala, prti, nadprti, okrasne
blazine.
V ponudbi tkanin in karnis sledimo modnim trendom. Opremljanje
prostorov je zahteven proces, zato vas z nasveti spremljamo pri vaših
odločitvah.
Svetovanje je v salonu ali na objektu. Naš storitveni program, razen
svetovanj, vključuje tudi izmere, izdelavo zaves in dodatkov ter montažo. Za uspeh naših projektov je odgovoren team, ki deluje že 20 let.
Začnemo s svetovanjem in sklenemo z montažo. Naredimo vse od
začetka do konca. Naredimo PRIJETEN AMBIENT.
Nagrade
1. nagrada - prt GOLF oval - 38,00 EUR
2. nagrada - prt ROŽA - 28,00 EUR
3. nagrada - nadprt z obrobo -15,00 EUR
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO

VKLJUČNO 10. julija 2014. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov
in Nagradna križanka.
NAGRAJENCI Nagradne križanke TRGOVINA MARIJA, Moste v
Aplenci Glasilu občine Komenda, številka 5/2014:
1. nagrada – Kupon v višini 40,00 € – ALENKA TROP, ZADRUŽNA
ULICA 19 B, 1218 KOMENDA
2. nagrada – Kupon v višini 30,00 € – MILENA STIPIČ, GMAJNICA
69, 1218 KOMENDA
3. nagrada – Kupon v višini 25,00 € – JANEZ OMEJEC, GMAJNICA
70, 1218 KOMENDA
Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta uveljavljajo v TRGOVINI MARIJA, MARIJA TERAN
S.P., MOSTE 29, 1218 KOMENDA

Aplenca
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