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Šampionka iz Vrbenj, med najboljšimi tudi Mandi iz Most
Evropski sodniki si bodo zapomnili, da so v Komendi ocenjevali slovenske plemenske živali
črnobele pasme.
V soboto, 12. julija, ko je bila v Komendi 5. državna razstava plemenskih
živali črno-bele pasme in so jih ocenjevali, ogledovali ter razvrščali med
najboljše evropski sodniki, so bili sicer med njimi tudi predstavniki ministrstva, zbornice oziroma državnih kmetijskih strokovnih organov. Ni
pa bilo ministra za kmetijstvo in okolje. Pa bi bila tudi zanj razstava
najbrž zanimiva, saj je sodelovalo prek sto mladih rejcev, profesionalno
pa so predstavili 120 telic in krav črno-bele pasme 73 slovenskih rejcev.

Prva med tremi ali več laktacijami je bila krava Travi rejca Rajka Studna
iz Zaloga pri Cerkljah. Na sliki tudi doc. dr. Marija Klopčič (levo) in
glavni španski sodnik Gabriel Blanco (desno).
Šampionka Siva in spremljevalka Bina rejca Antona Dolenca iz Vrbenj
pri Radovljici
Bila je res prava paša za oči, obiskovalcev pa kot na kakšnem poletnem
izboru miss ali mistra. A žal pripravljavci razstave z doc. dr. Marijo Klopčič
z Biotehniške fakultete, pomagala pa je tudi Nada Jamšek iz Most, ko so
se v pogovorih s Konjeniškim klubom Komenda (razstava je bila namreč
tudi s podporo kluba), odločali o datumu, še niso vedeli, da bodo naslednji
dan predčasne državnozborske volitve. Tako ministra, ki je hkrati kandidiral naprej, in tudi nekaterih drugih kandidatov, ki bi sicer nedvomno izkoristili priložnost, da pokažejo svojo prisotnost, zaradi volilnega molka ni
bilo. Ni pa se imel kaj ozirati na molk župan Tomaž Drolec, ki je pozdravil
prišleke v Komendi in tudi pripel zvonec eni najboljših. Pa tudi ne neuradna kandidata (menda) za bodočega župana Komende na oktobrskih volitvah - Slavko Poglajen, poveljnik PGD Komenda oziroma iz gasilskih vrst
Gasilke zveze Komenda, sicer pa v Režijskem obratu občine, in Vid Koritnik, predsednik TD Komenda in sedanji občinski svetnik. Slavko Poglajen
je bil namreč med varovalci razstave, Vid pa si je razstavo zgolj ogledal.
Nismo pa videli tretjega neuradnega kandidata, Štefana Pojbiča, Komendčana sicer pa tenisača, člana dobrodelnih Lionsov, gospodarstvenika in
dolgoletnega direktorja firme Schachermayer. Sicer pa bo za nastopanja
omenjenih, če se bodo tako odločili, še dovolj časa.

ponosno je pripel nagradni zvonec drugi najlepši med tremi ali več
laktacijami in sicer Mandi, rejke Nade Jamšek iz Most v občini Komenda. Prva je bila krava Travi rejca Rajka Studna iz Zaloga pri Cerkljah,
tretja pa Arnka rejca Alojza Logarja iz Gorič pri Golniku.
Največ lovorik pa je pobral Anton Dolenc iz Vrbenj pri Radovljici;
poleg šampionke razstave Sive, še spremljevalke Bine in še nekaterih iz
hleva rejca Antona Dolenca. Še posebno zadovoljna ob čestitki vsem je
bila na koncu dr. Marija Klopčič, uspešno pa se je s Konjeniškim klubom predstavila občina Komenda.
A. Žalar

Nagradni zvonec drugi najlepši med tremi ali več laktacijami kravi
Mandi, rejke Nade Jamšek iz Most je pripel župan Tomaž Drolec.

Na drugo mesto krave Mandi rejke Nade Jamšek iz Most pri Komendi
je bil ponosen tudi župan Tomaž Drolec.
A, pustimo volitve oziroma politiko, saj so bili na razstavi drugačni
izbori. Ob sodnikih iz Estonije, Češke, Poljske, Slovaške, Madžarske,
Hrvaške in drugih je glavni španski sodnik Gabriel Blanco poudaril in
pohvalil, da je videl odlične plemenske živali in veliko mladih rejcev.
Ob spodbudnih besedah gostov z ministrstva, zbornice,… je bil še posebno navdušen župan Tomaž Drolec. Kako tudi ne, saj se je Komenda
iz Slovenije pokazala tudi v mednarodnem, evropskem ogledalu, in
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Tretja med več laktacijami je bila krava Arnka rejca Alojza Logarja iz
Gorič pri Golniku, nagradni zvonec pa ji je pripel predsednik Konjeniškega kluba Komenda in častni občan Alojz Lah.
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ŽUPAN TOMAŽ DROLEC

Po dežju vedno posije sonce
Naša vztrajanja v pravdi z državo so bila nazadnje končno uspešna. - Po takšnem zapravljanju naših skupnih sredstev si človek
lahko misli, upa in želi, da bo bodoča nova vlada temu naredila
konec. - Začela se je gradnja fekalne kanalizacije.
Sredi poletja smo in po nedavnih predčasnih
državnozborskih volitvah smo že v pripravah
na nove, na lokalne volitve. Kako vse skupaj
doživljate gospod župan, ob tem da so se tudi
v občini začeli pomembni projekti?
»Naj to moje, eno zadnjih razmišljanj pričnem z večini nam znanim pregovorom: Zakaj
imajo Cigani radi dež? Ker po dežju vedno
posije sonce. To večinoma vemo vsi. Vemo pa
tudi, da se ob vsakem problemu, ne vrže puške
v koruzo. Vedno se je treba boriti do konca.
Velja pa tudi, da se vsaka zadeva, ki jo delamo
v dobro, tako sebi, kakor tudi drugim, povrne z
dobrim. Le slabo se vrača s slabim.
Že prejšnji mesec je bilo govora o pobotu z
Ministrstvom za gospodarstvo, ali bolje rečeno z
vlado, saj so si ta vroč krompir dobesedno podajali iz ministrstva v ministrstvo. Ob tem pa se je
dogajalo, da v določenem ministrstvu, ki je
imelo nalogo, da razreši problem, ki ga je samo
zakuhalo, nenadoma niso vedeli, ali hoteli vedeti, da so resnično prav oni poklicani in pristojni
za rešitev spora z nami. Sprenevedanje, izgovarjanje, nevedno prelaganje, neodgovorno zavlačevanje?! Karkoli, ali vsega po malem, je pripeljalo tako daleč, da so samo obresti za povrnitev
dolga, ki ga je naša občina zahtevala, narasle na
400.000 EUR; neverjetno in nepredstavljivo, a
vendarle še kako res! Temu pa moramo za neodgovorno sprenevedanje in zavračanje plačila
dolga dodati še približno 100.000 EUR, ki smo
jih skupaj plačali za dolgoletne postopke. In to je
bil seveda tudi skupen denar.«
Če se ne motim je ta »borba« za plačilo
dolga občini Komenda trajala kar celih
osem let. Človek bi rekel: Hud stres, neprespane noči. No, nazadnje, kot ste rekli: Vedno se je treba boriti do konca.
»Naša vztrajanja v pravdi z državo, ki nam je
pred leti vzela okrog 430.000 EUR, so bila naza-

dnje končno uspešna. 10. julija smo namreč
podpisali pobot in sredstva nam bodo v višini
664.250,00 EUR nakazali v enem mesecu. Ob
morebitni neizpolnitvi nakazila pa pričnejo spet
teči zamudne obresti. Upajmo, da do tega ne bo
prišlo. In če se še vedno kdo sprašuje, kako je do
tega sploh lahko prišlo, lahko zatrdno povem, da
izključno samo zaradi političnega nagajanja.«
Hočete reči, da gre za primer, kakršnih je še
veliko, in kako smo velikokrat neodgovorno
škodovali državno in tudi občinske blagajne.
»Natanko tako. Poglejmo na primer neodgovornosti okrog TEŠ 6, ko se je investicija več
kot podvojila. Za to od odgovornih ne bo nihče
odgovarjal. Plačevali bomo pa državljani, plačevali bomo vsi; in to desetletja s ceno električne energije.
Ali pa drug primer, iz naše občine, ki kaže,
kako malomarno in celo zelo koruptivno, se obnaša Ministrstvo za delo, ko je podpisalo najemno
pogodbo za stavbo in v osmih letih z najemom
vsaj dvakrat že poplačalo vrednost celotne stavbe.
Za takšno najemnino, za tako imenovano deklarirano socialno skrb iz skupne porabe je naš občinski svetnik dobil izplačanih kar 444.952,00
EUR. Ta nagradica je namreč velika kar okrog
6500 EUR na mesec. Žalostno pa je, da je to
pravzaprav vzorčen primer, kako politika nagrajuje svoje člane; in to celo pri porabi denarja za
socialne vsebine. Ob kritiki in primerjalnih ocenah pa potem dokazuje in se zagovarja, da ni res,
da nismo, ampak da smo še kako socialna država.
Še bolj žalostno pa je, da si ob takšnem zlaganem
socialnem delovanju ministrstva (države) dobitnik politične nagrade lahko potem privošči lobiranja in rušenja občinske politike skozi vsa leta in
se hkrati prikazuje za Rešitelja.«
???
»To lahko tudi zagovarjam, saj sem po lanski
anonimki, ki je krožila po občini, vprašal na Ministrstvo za delo,
koliko resnice je
v njej? Iz na vpogled
prebrane
pogodbe je bilo
razvidno, da poleg najetih poslovnih prostorov
ministrstvo plačuje še za 300
kvadratnih metrov dvorišča za
vsak kvadratni
meter po več kot
12 EUR; nedavno

tega pa so (menda) to najemno pogodbo »malo
omilili« na 10 EUR. No, glavno je, da za kaj takšnega (plačevanje dvorišča) še nisem slišal. Že
pa sem slišal, da naša politika bogato nagrajuje
svoje podanike…
Po takšnem zapravljanju naših skupnih
sredstev si človek lahko misli, upa in želi, da
bo nova vlada, ki jo bomo imeli, naredila temu
konec. Le tako nas bo namreč potegnila iz te
duhovne bede, v kateri smo se znašli. Prepričan
sem, da nas je kar veliko, ki si to želimo in tako
razmišljamo.«
Poglejva še malo po občini gospod župan.
Cesta na Gmajnici in proti Mlaki je razkopana. Pa ne mislim, da je takšna kot tista (državna) iz Žej proti Poslovni coni oziroma Vodicam, ki je, kot pravim včasih v šali, da je
slaba, da se na njej še gams ubije. Na Gmajnici so namreč globoki izkopi. Kaj se dogaja?
»Prebivalci Gmajnice in Mlake se v teh dneh
res srečujemo z ovirami na cesti. Začela so se
namreč dela, ko naš izbrani gradbinec za gradnjo fekalne kanalizacije, že dela na izgradnji
glavnega cevovoda. Do konca meseca avgusta
bo dela končal in bodo na vrsti še hišni priključki, za katere pa bodo morali poskrbeti
krajani vsak zase.«
Ko sem bil na gradbišču, so med izvajalci
ravno potekali tudi pogovori o plinu. Kako
je pravzaprav s plinifikacijo ob izgradnji
tega projekta?
»Hvala za to vprašanje. Lahko namreč povem,
naj tisti, ki že sedaj, ali pa kasneje, načrtujejo priključitev na plin, sporočijo na občino (lahko pa
tudi po telefonu na številko 041 577 813), da si že
sedaj, ali pa morda kasneje, želijo tudi plinski
priključek na že zgrajeni glavni plinski vod skozi
vasi. Kasnejših posegov v cesto namreč ne bo.
Vse, ki so v tem trenutku moteni zaradi gradnje,
ali imajo kakršnekoli prometne težave in zaradi
varstva otrok, pa prosim za razumevanje.«
V začetku tedna ste tudi izbirali ponudnika za izvedbo še enega velikega projekta.
Katerega in… ste ga izbrali?
»V ponedeljek, 21. julija, je potekel rok za
oddajo ponudb za izgradnjo pločnika z Gmajnice proti občinski stavbi skupaj z izgradnjo
krožišča. Naša želja je bila, da dobimo čim več
konkrektnih ponudb za izbor kvalitetnega izvajalca in da v čim krajšem času pričnemo z deli
na tem res nevarnem cestnem odseku.
Ob odprtju ponudb smo bili zadovoljni. Če ne
bo pritožb, bomo lahko sredi avgusta pričeli z
deli, ta pa naj bi potem predvidoma trajala dva
meseca.«
A. Žalar
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DOGAJANJA

Folklora gostovala na Koroškem

Bilo je letos, 3. maja, ko je naša folklorna
skupina na povabilo TD Komenda gostovala
na prireditvi v Volčjem Potoku. Ker so naše
plesalke in plesalci veseli in družabni ljudje, so
po končanem nastopu v prireditvenem šotoru
pričeli prepevati – seveda slovenske pesmi.
Večja skupina izletnikov iz Hodiš (Keutschach) na Koroškem, v kateri je bilo več Slovencev, je najprej prisluhnila, nato pa se je petju
pridružila.
Koroškim rojakom so bili nastopi naše skupine zelo všeč in med Janezom Slapnikom in
gospo Andrejo Aichholzer je vzklila ideja, da
bi naši folkloristi pri njih pokazali lepoto ljudskih plesov. Dogovor je bil sklenjen in tako je
naša folklorna skupina 5. junija odpotovala na
Koroško. Ker je Koroška lepa dežela, od koder
se je v naše kraje širila tudi božja beseda in je
tu že v 8. stoletju stala prva cerkev na slovanskem ozemlju, smo obiskali vojvodski prestol
in nato svetišče Gospe Svete, kjer ležijo posmrtni ostanki prvega škofa na slovanskem

ozemlju, sv. Modesta. Nismo
mogli mimo podrobnega ogleda
svetišča in tudi to, kdaj bo konec
sveta, smo izvedeli.
Okoli 15. ure so nas na prireditvenem prostoru v Hodišah
pričakali gostitelji: gospa Andreja Aichholzer, predstavnik
občinske uprave g. Toni Mikše
in pevovodja MePZ Slovenskega
kulturnega društva Hodiše, bivši
župan g. Walter Samonig. Pozdravi in objemi starih prijateljev,
nato pa smo se odpeljali do najvišjega lesenega razglednega
stolpa na Koroškem, ki kraljuje
na Jedvovci (Pyramidenkogel),
850m nad Vrbskim jezerom. Čudovit razgled
na osrednjo Koroško z Vrbskim jezerom – avstrijske Alpe in slovenski vrhovi so se skrivali
v megli.
Hodiše praznujejo vsako leto v
začetku
junija
svoj »vaški praznik«, ki pomeni
za turistični kraj
kot so Hodiše, tudi odprtje turistične sezone. To je
praznik vseh prebivalcev kraja in
okolice, namenjen
pa je tudi predstavitvi kraja turistom, ki so po 18.
uri množično začeli prihajati iz 11

kampov, kolikor jih je okoli Hodiškega jezera,
hotelov in penzionov. Odprtje se začne s kulturnim sporedom, kjer so dvakrat nastopili tudi
naši folkloristi, skupina pevcev iz osnovne šole, mešani in ženski pevski zbor iz Hodiš; za
ples je skrbel domači ansambel s pevkama.
Lahko zatrdim, da so naše narodne noše, predvsem pa brezhibno izvedeni gorenjski ljudski
plesi nadvse navdušili navzoče, ki so z dolgimi
aplavzi dajali priznanje našim vedno mladim
plesalcem; če pa jo je vmes »urezal« še naš
ansambel, je bilo plesišče še bolj polno.
Po oceni prirediteljev je bilo zbranih vsaj
1000 ljudi.
V teku so razgovori o udeležbi našega pevskega zbora na letnem koncertu njihovega
pevskega zbora in o tesnejši povezavi obeh
društev. Še se bomo srečevali z ljudmi, ki na
svoji zemlji več kot 1000 let ohranjajo slovensko govorico in slovensko zavest.
Tone Ogorevc

Dodatni parkirni prostori med sejmom
Jelenko Milič, vodja službe varovanja med sejmom v Komendi, pričakuje sicer povečan obisk na
Jesenskem kmetijskem sejmu, vendar napoveduje, da s parkiranjem naj ne bi bilo težav.

Jelenko Milič
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Sejemske prireditve v Komendi zadnja leta kažejo
na povečan obisk, in s tem
v zvezi tudi na »zahteven«
prometni in varnostni red
oziroma parkiranje. Kaj
pričakujete oziroma kako
se pripravljate v sejemski
prometno-varnostni službi
na bližajoči se Jesenski
kmetijski sejem, ki bo od 3.
do 5. oktobra v Komendi?
»Priprave za izvedbo jesenskega kmetijskega sejma
potekajo že od zaključka
spomladanskega
sejma.
Upoštevaje število obiskovalcev v preteklem obdobju
in povečano zanimanje raz-

stavljavcev ocenjujemo, da se bo porast nadaljeval. Prometna ureditev na območju občine Komenda v času Jesenskega kmetijskega
sejma bo podobna kot v času spomladanskega sejma. Promet bo potekal enosmerno od Most do OŠ Komenda in desno na Gmajnico. Po
Gmajnici bo promet potekal enosmerno do zgradbe občine Komenda. Na cestnem odseku od OŠ Komenda do zgradbe občine bo popolna zapora, prav tako bo popolna zapora na Kranjski cesti od
glavne ceste Brnik – Mengeš do Komende. Organizator je za jesenski
sejem zagotovil dodatne parkirne prostore na travnikih pri OŠ Komenda kar bo (v primeru ugodnih vremenskih razmer) razbremenilo
promet na območju Gmajnice in centra Komende ter prispevalo k
večji pretočnosti prometa skozi občino.
V organizacijskem odboru bomo, tako kot v preteklem obdobju,
ukrenili vse, da bo v občini Komenda v času sejma poskrbljeno za
prometno-varnost. Tudi tokrat računamo na dobro in korektno sodelovanje kamniške policije. O prometni ureditvi in cestnih zaporah
bomo podrobneje obvestili prebivalce občine Komenda septembra.«
A. Žalar
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Predčasne volitve v Državni zbor 2014

(Ne)Uradni kandidati

V nedeljo, 13. julija, smo bili državljani R
Slovenije z volilno pravico že tretjič povabljeni
na volišča, da oddamo svoj glas. Po tako imenovanih Evropskih volitvah, odločanju o Arhivih, smo bili tokrat na predčasnih državnozborskih volitvah.
Volilna udeležba je bila najslabša (blizu
51%) v primerjavi z dosedanjimi odločanji o
poslancih v državnem zboru države Slovenije.
V 10. volilnem okraju Kamnik in na voliščih
Gasilski dom Križ, Osnovna šola KomendaMoste in Občina Komenda Glavarjeva c. 104,
je bila skupna volilna udeležba na vseh treh
voliščih v občini Komenda boljša od povprečja
v državi (53,11%). Na vseh treh voliščih v občini skupaj je zmagala SMC Stranka Mira Cerarja (31,52%), druga je bila SDS Slovenska
demokratska stranka, tretja Nova Slovenija Krščanski demokrati (12,24%, četrta DESUS
(10,20%), peta Koalicija Združena levica
(5,17%), šesta SD-socialni demokrati (3,08%)
(vse neuradni rezultati izida naslednji dan po
volitvah). Presenečenje je bila tako SMC
Stranka mira Cerarja, nepričakovano slabši
rezultat SDS, presenetljiv korak naprej DESUS
in izpad iz Državnega zbora SLS.
Danes, pred zaključkom redakcije tokratne
Aplence, smo priča še številnim drugim ocenam in tudi špekulacijam, za nas pa je morda
pomembno, da smo v volilnem okraju Kamnik dobili iz DESUS (še vedno neuradno)
najbrž poslanko Julijano Bizjak Mlakar, iz
stranke Nova Slovenija-Krščanski demokrati

V ponedeljek (21.7.) so se uradno začela volilna opravila za lokalne volitve 5. oktobra. Že
nekaj časa pa se je v občini slišalo, govorilo,
špekuliralo o posameznikih oziroma treh možnih kandidatih. Povprašali smo jih, če res
lahko potrdijo kandidaturo za župana in kako
nameravajo nagovoriti volivce.
Koritnik Vid, predsednik TD in sedanji občinski svetnik: »Potrjujem, da bom kandidiral.
Na vprašanje, kako bom nagovoril volivce oziroma o programu pa še ne morem govoriti«.
Poglajen Slavko, gasilec-poveljnik, v občinski upravi od ustanovitve občine, Režijski
obrat, dva mandata namestnik predsednice
uprave UPPG, dejaven v Športni dvorani:
»Bom kandidiral za župana kot neodvisni
kandidat s podporo občank in občanov. Moja
predstavitev (bo) temelji(la) na trdem in neumornem delu, zakonitem delovanju, poštenosti,
poznavanju delovanja lokalne samouprave,
strpnosti do drugače mislečih, realnimi obljubami in ne na trenutno neuresničljivih iluzijah.
Več na www.poglajen.si.
Pojbič Štefan, Komendčan, gospodarstvenik in dolgoletni direktor avstrijske firme
Schachermayer v Trzinu, član dobrodelnih Lionsov, tenisač TK Komenda, bil predsednik
NO občine Komenda, bil pri delitveni bilanci
ob nastanku občine: »Bom kandidiral za nepoklicnega in neodvisnega kandidata za župana.
Volivce bom nagovarjal s - Povezani skupaj za
boljšo prihodnost. Več o meni in programu pa
na www.stefanpojbic.si.

pa najbrž Mateja Tonina.
Če pa pogledamo še po treh voliščih v občini
je bila na volišču Gasilski dom Križ.
(udeležba 52,64 %),
zmagala je SDS
(29,76%), druga je
bila Stranka Mira
Cerarja
(26,83%),
tretja nova Slovenija
- Krščanski demokrati (14,15%), četrta DESUS (11,71%) in naprej
Združena levica (3,90%), SD (2,93%), Piratska
stranka Slovenije (2,93%), SLS (1,95%).
Osnovna šola Komenda-Moste
(udeležba 54,30%),
zmagala je Stranka
MiraCerarja(32,21%),
druga je bila SDS
(23,94%), tretja Nova Slovenija - Krščanski demokrati (12,64%), četrta DESUS (10,40%) in
naprej Združena levica (5,59%), Pozitivna Slovenija (3,13%), SD (2,24%), SLS (2,01%).
Občina Glavarjeva
c. 104
(udeležba 52,35%),
zmagala je Stranka
Mira
Cerarja
(31,81%), druga SDS
(25,50%), tretja Nova Slovenija - Krščanski
demokrati (11,63%), četrta DESUS (9,80%) in
naprej Združena levica (5,07%), SD (3,74%),
SLS (3,16%).
Besedilo in slike A. Žalar

Lokalne volitve 2014
V okviru programske vsebine Glasila Aplenca
je Uredniški odbor Glasila občine Komenda na
40. seji 21. julija 2014 sprejel pravila o volilni
kampanji za lokalne volitve 2014 za politične
stranke, za liste kandidatov za volitve članov
občinskega sveta in za kandidate za župana, ki
bodo sodelovali na lokalnih volitvah na območju občine Komenda, in se bodo v volilni kampanji lahko predstavili svojim volivkam in volivcem v Glasilu občine Komenda Aplenca.
Glasilo občine Komenda APLENCA bo
izšlo v petek, 19. septembra, (avgusta Aplenca zaradi počitnic tudi tokrat ne bo izšla).V
skladu z Zakonom o volilni kampanji pripada
(na redni politični strani Aplence) vsem organizatorjem volilne kampanje za Lokalne volitve 2014 v občini Komenda brezplačno ¼
črno-bele strani. (Brezplačno objavo ima tudi
politična stranka izven občine, če ima svojega
kandidata v občini Komenda).
Zaporedje brezplačnih predstavitev v redni
izdaji bo določil datum dospelega gradiva za
objavo.
APLENCA BO ORGANIZIRALA TUDI
SOOČENJE ŽUPANSKIH KANDIDATOV. DATUM IN KRAJ BOSTA OBJAVLJENA V REDNI ŠTEVILKI 19.
SEPTEMBRA.

Na razpolago bo tudi tako imenovani odkup dodatnega prostora na dodanih barvnih
straneh v redni (ali izredni) številki od ½
strani dalje. Prostor navzgor ni omejen, vendar
je lahko le ½ strani, 1/1 stran… Izredna številka pa bo izšla v torek oziroma sredo pred
volitvami v nedeljo, 5. oktobra, če bo naročenih najmanj 3 strani barvnih objav.
V redni številki (prav tako tudi v izredni
številki, če bo dovolj naročil) bo zaporedje
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) petek, 12.
september 2014, do vključno 10. ure. Za
IZREDNO ŠTEVILKO je ZADNJI ROK
za oddajo ČETRTEK, 25. september, do 10.
URE. Za redno številko je potrebno predvideno objavo najmanj dva dni pred zadnjim
rokom za oddajo gradiva okvirno napovedati na tel.: 031 638 699.
Število znakov za objavo na brezplačni
strani je 1600 (vključno s presledki) + logotip
ali 1800 (vključno s presledki) brez logotipa.
Predolge, žaljive, ali tekste, ki niso v skladu z
zakonom, bomo zavrnili.
Za objavo lahko oddate ločeno tekste, logoti-

pe in slike. Obliko lahko le predlagate oziroma
nakažete. Logotipi ali slikovni materiali morajo
imeti potrebno kvaliteto za reprodukcijo oziroma za tisk (večji formati so boljši). Materiali, že
oblikovani v urejevalnikih teksta (npr.: word),
niso primerni (lahko v JPG 300 dpi, ali v izmerah Aplence: v visokoresolucijskem PDF, ali v
CDR in besedilo v krivuljah). Informacije (tudi
vse v zvezi z objavami o volitvah) na tel.: 031638-699 (odg. urednik Andrej Žalar).
Plačane prispevke sprejema Uredništvo
Aplence (diskete, CD, slike) po E-pošti: urednistvo.gok@komenda.si ali po pošti na naslov:
Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda z
oznako VOLITVE 2014. Oddano gradivo mora
obvezno vsebovati naročnika in plačnika. Politične stranke ob oddaji gradiva za objavo na podlagi
pogodbe predložijo naročilnice, samostojni kandidati in liste pa istočasno naročilo plačajo.
Cenovni del:
Cene so bruto, zajeti so vsi stroški, vključno
DDV in raznos po domovih.
Prostor na barvnih straneh:
Cela stran: 420,00 EUR, ½ strani 216,00
EUR.
Uredniški odbor Glasila občine Komenda
APLENCA v avgustu ne izide. Naslednja
številka bo izšla 19. septembra.

5

Aplenca

POLITIKA

Glasilo občine Komenda 7/2014
Spoštovane občanke, občani,
volivke, volivci !

Volitve so za
nami, bližajo
se nove!

Za nami
državne,
pred nami
lokalne volitve
Sredi poletja smo državljani na predčasnih volitvah izbirali poslance za
nov sklic državnega zbora, ki bodo sestavili vlado in skušali izpolniti
obljube iz predvolilnega časa. Rezultati volitev so kakršni so. Volilci
imajo, četudi ne prevzemajo radi odgovornosti, pač vedno prav. Vsem
tistim, ki ste dali svoj glas za SDS in s tem za bolj evropsko Slovenijo,
se zanj zahvaljujemo. Teh je bilo tudi v Komendi manj od pričakovanj,
analize pa kažejo, da je nemajhen del volilcev desne sredine tokrat raje
ostal doma. Na državni ravni nismo uspeli ponoviti rezultat zadnjih
volitev in za razliko od tistih, kjer smo bili doma najmočnejši, tokrat
tudi v Komendi zasedamo drugo mesto. Jeseni nas čakajo še lokalne
volitve, kjer bomo s konkurenco pomerili moči v začetku oktobra. Verjamemo, da nam julijski glasovi dajejo dobro vzpodbudo za nadaljnje
delo na reševanju občinskih vsebin. Za te bo denarja manj, saj je Poslovna cona, na kateri je temeljil razvoj Občine, končala na t.i. Slabi banki.
Kljub temu in tudi z drugimi, predvsem evropskimi viri financiranja,
gremo v naslednji mandat z načrti po dokončanju trgovine, izgradnji
dolgo obljubljanega in težko pričakovanega centralnega vrtca, ki bi ga
kasneje lahko razširili tudi z dnevnim varstvom starejšim ter izgradnji
primernega športnega parka. Ena temeljnih točk programa je zagotavljanje nadaljnjega pestrega delovanja društev, ki vse bolj številčno
združujejo občane. Prisluhnili in podprli pa bomo tudi druge dobre in
vzdržne programe, ki bodo znali poskrbeti tako za mladino, srednjo in
starejšo generacijo občanov.
Bojan Škof, komenda.sds.si
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V danih razmerah in okoliščinah je Nova Slovenija na volitvah dosegla
dober rezultat. Lahko smo ponosni in zadovoljni, kajti imamo 5 poslanskih mest, torej eno več kot v prejšnji sestavi državnega zbora. Namen
današnjega prispevka je, da se izreče zahvala Vsem, ki ste šli na volišče
in HVALA še vsakemu posebej, ki je izrazil podporo in zaupanje Novi
Sloveniji. Imeti poslanca iz našega okraja je »mali privilegij«. Za izvoljenega se nadaljuje trdo delo. Lovorike največjega števila glasov v
stranki, brez trdega in poštenega dela, ne zadostujejo. Obresti, negativne
ali pozitivne se bodo tako ali tako pripisale že na naslednjih DZ volitvah.
Zatorej, čestitke mag. Mateju Toninu z željo, da upraviči naše zaupanje
in pričakovanja. Občinski odbor Nove Slovenije, Krščanski demokrati,
bo spremljal delo in kot doslej trdno sodeloval s poslancem. Počasi,
korak za korakom se rezultati takega sodelovanja iz preteklosti že kažejo in trdno verjamemo, da bo tako tudi v naprej v dobro obeh občin, v
dobro domovine.
Že se pripravljamo na občinske volitve. Prosimo vse člane, simpatizerje ter prijatelje za pomoč in sodelovanje. Le tako lahko upamo tudi
na lokalnem nivoju na uspeh, ki pa bo zaveza, da v občini pripravimo
boljše pogoje za delo in za bivanje vseh v občini živečih ljudi. Bodimo
trdni v svoji krščanski drži, gradimo politično kulturo na višji ravni ter
pošteno Slovenijo. Kakšen biser je naša domovina, prav dobro vedo
mladi Slovenci iz Argentine.
»V Sloveniji je vse drugače kot pa so nam pripovedovali starši. Vse
je še lepše. Ker to, kar zdaj tu vidim in doživljam, se ne da opisati z besedami, tudi slovenskimi ne, čeprav je slovenščina najlepši jezik na
svetu in se z njim da povedati vse ☺«. (tednikDružina)
Vsem želimo prijetno poletje!
OO N.Si Krščanski demokrati
Danica Zmrzlikar

Izvedene državnozborske volitve so pokazale, da si volivci želijo spremembe. Kar preko 40% oddanih glasov so pobrale stranke ustanovljene
tik pred volitvami, aktualne politične stranke pa so v glavnem poraženke. Skoraj vse politične stranke s tradicijo so občutno poslabšale rezultat,
SLS do te mere, da bo posledično celo zapustila državni zbor. Kaj je šlo
tako narobe? Očitno volivci ne želijo več poslušati prepirov, praznega
govoričenja, nagajanja, metanja polen pod nogo,… . Čeprav SLS ne
slovi po takih dejanjih, je na letošnjih državnozborskih volitvah kljub
temu dosegla slab rezultat. Potrebna bo natančna analiza preteklega
obdobja in volilnih rezultatov volitev 2014 ter nadalje postaviti novo
pot, novo smer delovanja stranke, da se na naslednjih volitvah rezultat
izboljšal.
Bližajo se lokalne volitve, na katerih bodo občani Komende izvolili
14 svetnikov in župana. Občinski odbor SLS je pripravil listo kandidatov za svetnice in svetnike z novimi obrazi, za župana pa predlagamo
Vida Koritnika. Volivcem bo dana možnost, da volijo ljudi, ki jim bodo
zaupali vodenje občine v naslednjem mandatu.
Občinski izvršilni odbor SLS
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Ponovno DESUS
Že pred kar nekaj časa so se v naši občini začele aktivnosti za oživitev
Občinskega odbora DeSUS-a, ki je bil sicer ustanovljen ob prvih lokalnih volitvah na komendskem (leta 1999 in je bil vse do nedavnega v
mirovanju). DeSUS je sicer stranka, ki na državnem nivoju izpostavlja
predvsem skrb za pokojnine in javno zdravstvo, ima pa v svojem programu poudarjena tudi prizadevanja za krepitev socialne države, kar je
ob vse večji socialni razslojenosti, ki jo prinaša neoliberalni kapitalizem,
še kako pomembno in potrebno.
Na nedavnih državnozborskih volitvah je DeSUS edina parlamentarna stranka, ki je izboljšala svoj volilni rezultat. Tudi v Komendi smo
pomagali k temu izboljšanju, saj smo se dejavno vključili v kandidaturo
gospe mag. Julijane Bizjak Mlakar, ki je bila tudi izvoljena v državni
parlament. V prihodnosti se nadejamo dobrega sodelovanja in upamo,
da bomo lahko kakšne svoje predloge uresničili ravno prek gospe poslanke državnega zbora.
OO DeSUS Komenda bo torej na jesenskih lokalnih volitvah sodeloval
in si preko izvoljenih svetnikov in svetnic predvsem prizadeval za kvalitetno življenje ne samo starejših, ampak vseh treh generacij in to na način,
da bo odločno podpiral nadaljevanje in dokončanje vseh začetih investicij, da bo zagovarjal predvsem razvojno naravnane projekte, ki bodo
ustvarjali nova delovna mesta. Ko govorimo o delovnih mestih, s tem
mislimo med drugim tudi na manjši, sodobno zasnovan dom za stare
ljudi; potem na ustanovitev raznih socialnih podjetij, kot je na primer
»babi servis«, s katerim bi organizirali popoldansko in večerno varstvo
otrok mladim družinam s pomočjo vitalnih starejših občank in občanov;
na odprtje restavracije, kjer bi nudili zdrave in okusne jedi in slaščice za
ceno, ki bi bila dostopna tudi finančno ogroženim skupinam ljudi. Nova
delovna mesta se najbolj množično ustvarjajo kljub velikim težavam v
Poslovni coni Komenda, zato si bomo prizadevali za napolnitev poslovne
cone z dobrimi podjetniki, obrtniki in drugimi poslovnimi subjekti. Vse
to bi v našo občino prineslo več optimizma in zmanjšalo vsesplošno
apatijo, ki jo sicer v veliki meri generirajo mediji. In konec koncev, samo
na takšen način se ustvarjajo pogoji, ki zagotavljajo nemoteno izplačevanje pokojnin.
Naj za konec še omenimo, da bo OO DeSUS Komenda na jesenskih
lokalnih volitvah podprla neodvisnega kandidata za župana, gospoda
Štefana Pojbiča in to predvsem zaradi tega, ker menimo, da je v preteklosti dokazal, da zna uspešno voditi velike sisteme, da je navajen trdo
in odgovorno delati, da ima občutek tudi za ljudi v stiski in za skupno
dobro.
Organizacijski odbor OO Desus Komenda

Glasilo občine Komenda 7/2014

Lista TRN
V Listi TRN smo po predčasnih državnozborskih volitvah odločeni, da bomo v
pripravah in aktivnostih pred lokalnimi
volitvami še naprej odločno na strani povezovanja in skupnega usklajevanja ter uresničevanja razvoja v občini v
prid vseh občanov in gospodarskega ter družbenega razvoja. Zaradi takšnih stališč in prizadevanj in nam identičnega programa tudi podpiramo
neodvisnega županskega kandidata Štefana Pojbiča. To so nam potrdila
tudi nekatera njegova spoznavna srečanja po nekaterih krajih v občini.
Na njih je bil v pogovorih zares prepoznaven kot gospodarstvenik, kot
zagovornik varnega življenja otrok, mladih, zaposlenih in upokojenih…
Skratka, naš program, program Liste TRN, je identičen njegovemu
programu, s katerim namerava tudi v predvolilni kampanji nagovoriti
občane. Dokončanje kanalizacije, zadrževalniki, center Komende, urejene in varne poti, nadaljevanje skrbi in prostor za starejše občane,
projekt novega vrtca, spodbujanje podjetniških novosti in s tem delovna
mesta za mlade, uravnoteženo podpiranje programov društev, sejemska
dejavnost in skrbno zagotavljanje zdravega razvoja mladih v naši občini
in ob Poslovni coni materialna trdnost in s tem investicijska sposobnost
celotne občine, so tudi naša izhodišča.
S takšnimi našimi stališči pa smo in bomo tudi v prihodnje široko
odprti za sodelovanja z vsemi strankami in listami. V Listi TRN smo
tudi sicer že doslej dokazovali, da smo za dobrodelno delovanje.
Zoran Sodnik, Lista TRN Komenda

OBVESTILO O IZVAJANJU
STORITVE PRAZNJENJA IN
ČIŠČENJA GREZNIC
Spoštovani občani, uporabniki komunalnih storitev!
Režijski obrat Občine Komenda je kot izvajalec javne gospodarske službe odvajanja odpadnih vod, v juniju 2014 pričel z izvajanjem gospodarske javne službe odvoza blata in grezničnih
vsebin na Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik in pričel z
obračunom komunalnih storitev skladno z Uredbo o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012, 109/2012) in
Sklepom o cenah storitev prevzema blata iz obstoječih greznic in
malih čistilnih naprav (uradne objave GOK, št. 04/2014).
Navedena vladna uredba nalaga odvoz blata in grezničnih vsebin s strani pooblaščenih izvajalcev ter način obračuna obravnavane komunalne storitve. Storitev se zaračunava po količini dobavljene pitne vode v m3 in znaša 0,345€/m3. S plačevanjem
sorazmernega mesečnega zneska praznjenja greznic in grezničnih
vsebin Malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) so uporabniki
upravičeni do praznjenja in odvoza grezničnih vsebin enkrat na 3
leta. Praznjenje in čiščenje greznic in MKČN se izvaja po programu pooblaščenega izvajalca storitev Komunalnega podjetja Kamnik d.d.

KMETIJSKA GOSPODARSTVA
Uporabniki, ki komunalne odpadne vode iz gospodinjstva mešajo
skupaj z gnojevko iz kmetijskega gospodarstva, lahko pod določenimi pogoji mešanico uporabijo kot gnojilo v kmetijstvu ter lahko zaprosijo za oprostitev plačila storitev povezanih z nepretočnimi in
obstoječimi greznicami ter MKČN.
Vloga za oprostitev plačila za kmetijska gospodarstva je dosegljiva
v Režijskem obratu občine Komenda ali na spletni stani Občine
Komenda www.komenda.si .
Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
OBČINA KOMENDA
REŽIJSKI OBRAT
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Stari oče avstroogrski vojak
V letu, ko mineva sto let,
odkar so zagrmeli topovi prve
svetovne
vojne, mi vstaja
pred
očmi
zgodba starega
očeta (po mamini
strani)
Andreja Dobnikarja (1887 –
1971), ki se je
kot avstro-ogrski vojak najprej boril na
Andrej Dobnikar – avstroo- soški fronti in
grski vojak
bil nato ranjen
in čudežno preživel na gori Monte Meletti ob reki Piavi.
Gledam fotografije, razglednice in beležke,
ki mi jih je zapustil rekoč, naj pazim nanje.
Fotografija iz davnega leta 1908 je pod steklom
v češnjevem okvirju, tedaj je imel 21 let, v
svečani obleki z belo srajco ponosno stoji ob
dekorirani klopi v fotografskem ateljeju. Ravno dobro je opravil izpit za mizarskega mojstra
in svetla prihodnost se mu je tedaj na začetku
dvajsetega stoletja odpirala. Vsaj mislil je tako.
Toda to je bil račun brez krčmarja…
V Galiciji in nato ob Soči je zagrmelo in
Gregorčičeve besede, da mu bo »krvava tekla«,
ker »tod sekla bridka bodo jekla«, so dobile
strašne razsežnosti. Andrej se je v vojaški
opremi znašel na soški fronti in prihodnost se
mu je začela kazati drugače, kot si jo je zamislil.
Nekoč je iz strelskega jarka v tistih primorskih hribih napisal pismo (najprej v posebno
beležko), Woščilo za god neki Ivani, v katerem
s skoraj filmsko natančnostjo (manj natančna
je bila njegova slovnica) in v slogu sodobne
poezije prikazuje stanje na fronti: W strelnem
jarku sedim in za porar držim. Kjer delamo,
kamne šprengamo in strelamo. Pozemli rijemo,
dase lahko pred Sovražnikom skrivamo. Potem
se spomni, da natančno opisovanje vojaških
opravil za ljudi iz zaledja morda ni preveč zanimivo, in nadaljuje s temo, zaradi katere je
pisal: In predno nadalje kajveč govorim Te
Sarčno pozdravim, in srečo želim. Iz Wojnega

Andrej (tretji z leve v zadnji vrsti) s »kameradi«
v prvi svetovni vojni oziroma veliki vojni
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Ena od tipičnih razglednic, vojaki s pivom
nazdravljajo novemu letu svetovne vojne
Molitvenik Krščanski vojak, ki ga je Andrej
nosil v žepu vojaške suknje

»Voščilo« za god Ivani, ki ga je Andrej pisal s
fronte, najprej v beležko, potem pa na kartico…
polja, zvisokih
Planin, in skalnih visočin. In v
imenu Sv. Ivane
kot tvoje patrone
ti pisati želim.
Wzraku lepo se
zjasni meni na
Sarce tako govori. Eno pismo na
piši na feldpost
ga daj, za Sarčno
voščilo ga ljubi
poslaj. Zatorej
Ena od kartic, kakršne so papir sem v roke
fantom »na vojsko« pisala prijel na Hripček
dekleta, ki so jih čakala se vlegel, in pisati
začel. Vendar čudoma
stva, ki so mu

Tri prestreljene razglednice in molitvenik, na
katerega platnicah se je ustavila krogla, namenjena v srce vojaka Andreja…

pravkar privrela na plan, je hitro zameglila
kruta realnost: Okroh in na okroh pa krogle
brenče. Topovi garme. Sovražni Srapneli in
Granate po luftu lete. Po hribih buči, da Zemlja
in kamne na skrižem leti. Smartni glas doni. Iz
hriba v hrib leti Marsikateremu smart veli.
Tako da vedno me moti, da nikdar meru ni. In
ni čudno, da se več kot z Ivano ukvarja s sovražnikom, vojnim poljem in granatami, ki jih iz
strahospoštovanja piše z veliko začetnico.
Medtem ko piše voščilo, mu nad glavo letajo
domači avioni, v katere na oni strani Polentarji
(Italijani) merijo topove: Čemalo poslušam že
zopet v višavi dedra kakor Ptica voziti se zna.
Kjer nad Sovražnika darvi, Polentarja pogledat želi. Polentar paže pri Topu stoji Kjer to
Ptico doli zbiti želi Wisoko v višavi Srapnel
eksplodera. Ali naši letalec pagale doli gleda.
Wisoko v zraku se warti. Polentarja pale jezi
kjer nikdar trefar ne naredi. Trud njegov zaston
stori. Letalec nazaj leti. Topovom povelje veli
Kje da sovražnik večji kestel ima Da naši topovi Lahu polento zmešajo lahko.
Nato se spet spomni, da piše skoraj ljubezensko pismo: Ali kaj ti hočem o tem pisat in
nadalje še razlagat Kjer enkrat moram le
skončat Kjer prinas je to že navadna stvar.
Spominjam sele dneva ko Sonce po v shajalo
Napočil bo veseli dan Got tvoje patrone Sv.
Ivane Praznovan. Kaj ti hočem za voščilo povedat Kjer moram pred sovražnikom na Wojnem polju stat zatoraj ti iz mojiga sarca samo
to revno pismo želim poslat in taisti dan tebi za
voščilo prebrat. Dabi zdrava in vesela še
mnogo let doživela. Potem se Andrej prelevi v
skrbnega vzgojitelja: In zvesto Bogu služila
Wnebesih krono zadobila Če zvesto bodeš dekliški stan vodila Lahko in veselo bodeš pred
Altarjem v zakonski stan stopila. In tudi potem
ga veselo vodila. V nadaljevanju vojaka v
strelskem jarku nekje nad Sočo obidejo turobne
misli, nič kaj primerne za tovrstno pismo: Kadar bopa prišla Smart najtibo Sv. Raj odpart In
milostliva sodba naj bo. Sv. Ivana zate prosila
bo Ali tukaj na zemlji spomin ostal bo Grob
scvetlicam zasajen Nasredo kriš postavljen bo
In če Ljubezen ta ostala bo Zlate čarke na kriš
zapisane W Sarcu do smarti ne iz brisane.
Ugotovil je, da ga je zaneslo, zato bi se rad

izmazal,
tako da bi s pisanjem čim prej zaključil: Sedaj pa želim to pismo
Aplenca
skončati In tebe še enkrat pozdravljati. Predno ga zapečatim in od dam
Te še enkrat Sarčno pozdravim In pismo skončam W duhu ti želim še
roko podati. In potem pismo tebi poslati Pismo od dano Na feldpost je
dano W tvoj Krej poslano Tebi v roke podano zavoščilo najtibo prebrano.
Ni znano, kako je bil Andrej natančen pri ciljanju Polentarjev, ve pa
se, da njegova srčna »strelica« ni bila usodna za »sarce« Ivane, ki ji je
bilo namenjeno voščilo, njeno mesto je pozneje zavzela Frančiška,
moja stara mati… So pa zato njega zadeli Polentarji. To se je zgodilo v
bitki na gori z imenom Monte Meletta nad reko Piavo. Ko je leta 1971
umrl, mi je bilo 16 let in danes obžalujem , da ga nisem kaj več vprašal,
kako se je zgodilo. V spominu mi ostajajo besede, da so ga zadeli »na
Monta Maleta« (tako je izgovarjal)… Tedaj se je zgodilo nekaj, kar je
po zakonih fizične stvarnosti neverjetno. Če bi ga krogla zgrešila ali
samo oplazila, bi ne bilo nič posebnega, toda namenjena je bila naravnost v srce, prebila je zunanji del žepa, preluknjala tri razglednice in se
ustavila na platnici molitvenika Krščanski vojak (iz 1916). Druga krogla, ali del granate, ga je zadela v stegno in zaradi te je dobil status
vojnega invalida. Vsi njegovi kameradi so mrtvi obležali… Tiste tri
prestreljene razglednice prikazujejo človeka, ki pa ni imel te sreče v
nesreči, avstrijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda z družino,
pa njegov pogreb (1914), na tretji pa je motiv z Dunaja.
Ta zgodba, s katero si je v mojih mislih pridobil status junaka, pa bi
mu bila prihranjena, če bi poslušal svojo mater, ki ga je doma že težko
čakala – in bi, bognedaj, dezertiralz bojišča. Za novo leto 1916 mu je
pisala razglednico: Dragi Sin – Sarčno te pozdravim in ti želim Srečno
leto kakor je bo to leto če bo vojske konec dabi prišu žeenkrat domu ker
sem jest tako slabega zdravja če me zima nebo uzeva sedej te še enkrat
lepo pozdravim jest Mati In oče. Ve se, kdo je »gospodar« pri hiši, za
»oča« je dovolj mala začetnica…
Po tistem, ko je bil na Piavi ranjen, je bila za Andreja »velika vojna«
končana, je pa za las manjkalo, da mu niso odrezali poškodovane noge.
Rane so se mu zacelile, oženil se je in odprl mizarsko obrt, v drugi vojni
je bil za vojaka že prestar, se je pa branil na vse pretege, ko so mu partizani za »vojaške potrebe« zaplenili petsto kubični motor. V zadnjih aktivnih
»tišlarskih« letih je delal krste za umrle, kuhal šnops in ob nedeljah s
prijatelji igral karte. Kot še marsikdo tudi on ni maral komunizma, včasih
se je spomnil na avstroogrski red, za informacije z zahoda pa je poskrbela
njegova sestrična »Frances«, ki se je že pred drugo vojno preselila v
Ameriko. V enem od pisem mu je, 4. novembra 1951, pisala: …Saj danes
je na svet zmerom Slabše. Celi svet nas Straši iz atomskimi bombami. Če
tiste začnejo padat andrej bo pa Šlo use gut baj kar bo živega saj mi stari
ludje nimamo tako več dolgo zaživet na tem puklastem svet…
Še druge bombe v življenju Andrej k sreči ni doživel, kljub temu pa
mu je bila usojena krsta, ki jo je naredil tudi zase. Naj počiva v miru!
France Stele

OLGIN KOTIČEK
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Kakovostno
staranje in
sožitje med generacijami
V občini Komenda je skrb za kakovostno staranje in sožitje med generacijami v primerjavi z
drugimi, primerljivimi občinami, na dokaj visoki
ravni.
Da je temu tako, se moramo zahvaliti predvsem delu v društvih in sicer
Društvu upokojencev Komenda (DUK) in v Medgeneracijskemu društvu za kakovostno starost Komenda (MDZKSK). DUK je staro že
skoraj šestdeset let in se je v času, ko imamo svojo občino, na področju
kulture, športa in rekreacije programsko prav razbohotilo. Glede članstva je tudi daleč največje društvo v občini, saj ima preko 800 članov.
Lepo dopolnitev delovanju DUK smo dobili pred devetimi leti z MDZKSK. V naš prostor je prineslo vrsto programov za povezovanje in
medsebojno spoznavanje mlade, srednje in starejše generacije in vseživljenjsko učenje.
Delo v obeh društvih se v večini opravlja prostovoljno; toda minimalna finančna sredstva so kljub temu potrebna, predvsem če želimo določene programe izvajati kvalitetno - pevski zbor in folklorna skupina
DUK pa različna izobraževanja, delavnice in predavanja v MDZKSK.
Prepričani smo, da je skrb za kvalitetno staranje in medgeneracijsko
sožitje v javnem interesu, iz česar sledi, da se delovanje financira tudi iz
proračuna Občine Komende. Jeseni, točneje, 5. oktobra, so lokalne volitve za novega župana in svetnike občinskega sveta. Obadva organa
odločata med drugim tudi o tem, koliko in kako se bodo financirali
programi za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje. Zato je še
kako pomembno, kakšen človek bo župan in kdo bo sedel v občinskem
svetu. Menimo, da odločanje o tem ne smemo prepustiti naključju in se
moramo dejavno vključiti v izbor župana in občinskih svetnikov, predvsem zato, ker se bojimo, da bo večina ostalih strank in list iz svojih
predvolilnih programov izpustila skrb za starejšo generacijo in morebitno izgradnjo manjšega doma po sodobnem konceptu gospodinjskih
skupin. To pa iz preprostega razloga, ker so imele pred štirimi leti prav
vse politične opcije v ospredju tudi skrb za kvalitetno staranje, pa so se
potem, ko je bilo potrebno predvolilne obljube konkretno uresničiti z
dvigom rok na sejah občinskega sveta, nekatere izmed njih premislile,
ker so menile, da bodo s tem pridobile politični kapital. Ne vem, ali se
jim je politični kapital kaj dvignil, vem pa, da je celotna lokalna skupnost zaradi takšnih političnih odločitev še kako oškodovana. Ne samo
materialno, tudi socialno. Zaradi tega, no, vsaj upamo lahko v njihovo
načelnost, ne bodo mogle pač zagovarjati nečesa, za kar so bili pred
časom odločno proti.
Predsednica MDZKSK Viktorija Drolec

Za vitkost in lepoto so kumare

Kumare so enoletna rastlina iz
družine bučnic, ki
uspevajo tudi na
naših vrtovih. Trgamo jih vedno
zjutraj in nikoli v
močnem soncu,
tako preprečimo,
da so grenke.
Grenkobo v kumarah povzroča
Olga Hace
tudi neenakomerno zalivanje in poškodovana stebla in listi.
Gojimo jih kot vzpenjalke, zalivamo pa zjutraj
in nikoli po listih. V tem času jih pridno jemo,
saj vsebujejo malo kalorij, veliko vode in so
koristne za zdravje in lepoto. Sveže iztisnjen

sok kumar ugodno vpliva na tanko črevesje in
ledvice ter znižuje krvni sladkor. Kumare odvajajo vodo iz telesa, razbremenjujejo srce,
zato se priporočajo srčnim in ledvičnim bolnikom. Spodbujajo izločanje strupenih snovi iz
telesa, predvsem sečne kisline, omilijo revmo,
putiko in razbremenijo trebušno slinavko.
Uporabne so tudi za zunanjo lepoto. Tanko
narezani kolobarji kumar nam spočijejo oči,
omilijo podočnjake, očistijo in pomladijo
obraz. Po desetih minutah obraz speremo z
mlačno vodo.
Kumare vsebujejo tudi vitamine, minerale,
kalcij, železo, beljakovine in ogljikove hidrate.
Uporabljamo jih v solatah, juhah, omakah ali
pa majhne kumarice vlagamo v kis za ozimnico. Priporočam, da kumar ne kuhate, saj s tem
izgubijo večino zdravilnih snovi. Pripravite jih

surove v solatah, namazih, jih polnite s kuhano
ajdovo ali proseno kašo, bolje izkušeni pa kumarični sladoled.
NAMAZ IZ KUMAR: ena drobno naribana
kumara (kot jabolka za zavitek), en navadni
jogurt, ščep soli, ščep kopra in žlička olja. Naribano kumaro posolimo in pustimo na cedilu,
da odteče voda. Tudi jogurt damo na cedilo,
razen če ne uporabimo grškega. Pustimo stati
deset minut, nato vse sestavine združite v namaz. Ohlajeno ponudite z rezinami polnozrnatega kruha ali pa nadevajte pogrete tortilije.
NAJ VAM TEKNE!
Želim vam prijetno, ne preveč vroče poletje,
v družbi tistih, ki jih imate najrajši!
Dobrodošli v moji družbi ponovno septembra.
Olga Hace
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Aplenca

Zmagovalka Jolly GJ

Vsi poznavalci, navijači in ljubitelji kasaškega in konjskega športa, ste
ugotovili, da je to odlična sedemletnica, rjave barve, ki sliši na ime
Jolly GJ. Je potomka odlične v Sloveniji vzrejene matere Jasne in očeta
švedskih korenin, žrebca Nagla. Verjetno ga ni, ki ne bi vedel, da je
Jolly GJ zmagovalka štiri letnega prvenstva, ali Derbija leta 2011, k temu pa moramo dodati še odlične nastope doma in v tujini. Ampak ta
zapis je zgodba o novem uspehu male rjave črnogrive kobilice.
Bila je nedelja, 8. junija 2014, na hipodromu Brege pri Krškem. Med
osmimi točkami sta izstopali dve; predtek in finalni tek Šampionata
Slovenije za leto 2014.
Že prvi predtek je postregel z odličnimi predstavami. Nastopilo je
devet najboljših konj slovenske reje: Angel Sirrius in Mon Cherie Peška
predstavnika K.K. Ljubljana, Defender MS, Jasa GL, Florko, Rambo in
Leonidas OZ predstavniki K.K.Ljutomera. Komendske barve sta zastopala Jolly GJ z Romanom Jerovškom in Dakot z Milanom Žanom. Ko
je v predteku štartna zastavica padla, je najbolje štartal Defender MS z
Mitjem Slavičem, takoj ob bok pa se mu je pridružila Jolly GJ, ki pa je
v nadaljevanju sama narekovala tempo dirke. Drugi komendski matador
Dakot je po štartu zasedel drugo linijo v drugem paru in čakal na svojo
priložnost. Po tisočih metrih je bila Jolly GJ še vedno v vodstvu z 1.14.8,
takoj za njo je pripravljal napad Dakot, za njim pa vsi ostali, le Jasa GL
je zaradi težav odstopila. V zadnjem zavoju pred ciljno ravnino je Jolly
GJ odbila napad Dakota in se sama pognala v ciljno ravnino. Tam so se
ji približali Defender MS, Dakot , Florko in Angel Sirrius, vendar je
Jolly GJ zmagala pred Dakotom in Angel Sirriusom, Defender pa je bil
diskvalificiran zaradi nečistega kasa. Jolly GJ in Roman Jerovšek sta
zmagala z novim osebnim rekordom, ki je sedaj 1.13.7/1600m in si v
finalnem teku priborila prvo štartno pozicijo. Drugi je bil petletni Dakot
pod vodstvom Milana Žana in je v finalnem teku štartal ob boku Jolly
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GJ I (iz druge štartne pozicije), tretji pa je skozi ciljno črto prikasal
Angel Sirrius z Markom Gorencem.
Po počitku v senci in hladni osvežitvi se je sedmerica pognala na finalni obračun. Vsi zbrani in poravnani so se za štartnim avtomobilom
pognali proti štartni črti. Ko je štarter zamahnil z zastavico, je dirka
stekla brez taktiziranja. Najbolje je štartal Rambo na vajetih prleškega
mojstra Branka Sršena, za njim sta se pognala Dakot in Florko, ki se je
priključil vodečemu, Jolly GJ pa se je priključila v drugem paru k Dakotu. Bil je hud tempo, vodeči štirje so menjavali pozicije in po tisočih
metrih, je bil čas 1.15.1. Imel ga je Rambo, ob njem je bila Jolly GJ, za
njima pa Dakot in Florko. Sledil je odločilni del dirke - zadnji zavoj
pred ciljno ravnino; znak konju, da je treba iztisniti vse moči. Čepki so
poskočili iz ušes Jolly GJ in nato napad na Ramba, takoj za pa še Dakot
in Florko. Slednji je skočil v galop. Dakot in kasneje tudi Angel Sirrius
pa sta se pognala za Jolly GJ, ki je imela majhno prednost in je na koncu
zadostovala za tesno zmago v drugem, finalnem teku Šampionata Slovenije s časom 1.14.6. In končni vrstni red: 1. Jolly GJ, 2. Dakot in 3.
Angel Sirrius. Jolly GJ je prejela modro pokrivalo - Šampionat 2014
ZMAGOVALEC - pokal za zmago v prvem teku, pokal za zmago v
drugem teku, pokal za rekord steze v Krškem in seveda največji pokal
za skupnega zmagovalca Šampionata Slovenije za leto 2014.
Voznik Roman Jerovšek je povedal: »Zelo sem vesel zmage na šampionatu. To je nagrada za trdo šampionsko delo, ki ga opravlja ekipa GJ
v sestavi Janez Jerovšek, Roman Jerovšek in seveda Lojze Gorjanc. Po
slovesnem dvigovanju voznika Romana Jerovška v sulkiju je sledil še
častni krog mične gospodične hitrih nog in… slavje.
Naj ostane Jolly GJ še dolgo zdrava in v šampionski formi v veselje
navijačev in seveda ekipe z odličnimi rezultati na domačih in tujih hipodromih.
(Kasaške dirke na slovenskih hipodromih so na ogled ogledate: www.
zveza-kasaska-centrala.si/dirke-rezultati in klik: posnetek).
Hacin Darko

Uspele dirke na hipodromu v Komendi

Zadnja junijska nedelja je bila rezervirana za deseti tekmovalni dan, ki
ga je priredil Konjeniški klub Komenda v sodelovanju z Zvezo društev
kasaške centrale Slovenije. Organizator je skupaj z marljivimi člani
kluba odlično pripravil hipodromsko stezo, sedem kasaških dirk in dirko
kmečkih dvovpreg. Pod novo leseno sodniško tribuno je bilo urejeno
stavno mesto za vse tiste, ki so si upali staviti na srečo. Seveda pa niso
pozabili tudi na lačne in žejne ki so se lahko osvežili in podkrepili poleg
sodniške tribune v jurčku.
Kasaški dan je obetal obilico odličnih bojev med domačimi in tujimi
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konjskimi predstavniki, predstavili so se nam tudi konji, ki so šele začeli okušati slast dirkanja, za konec pa so se nam predstavili še matadorji
s kmečkimi dvovpregami. Prav vse kasaške točke so bile opravljene z
avtoštartnim avtomobilom na dolžini 1800 metrov in pod pokroviteljstvom Konjeniškega kluba Komenda.
V prvi točki so se nam predstavili štirje kasači Takoj po štartu je
vodstvo prevzel Wind Man (Milan Žan) in ga do konca dirke ni izpustil.
Zmagal je s časom 1.23.5, drugi je bil Aperion (Roman Jerovšek) s časom 1.24.5. Obema je bil to krstni nastop. Tretji je bil žrebec Zu Om
(Mirko Grgorc) s časom 1.26.3.
V drugi točki je nastopilo 10 kasačev; kar štirje s prvim štartom v karieri. Bilo je precej nervoze med mladimi konji v prvi vrsti. To pa sta takoj
po štartu izkoristila Sabina Oz Wf in Libera, ostali pa so malo zaostali in
se razvrstili zadaj. Zmagala je Sabina Oz Wf (Tomaž Ostrc) s časom
1.21.3, drugo mesto je prikasal Rosso (Franc Cimerman) s časom 1.22.1,
ki je premagal tretjeuvrščeno Lobero (Roman Jerovšek) s časom 1.22.2.
Tretja točka je postregla z osmimi kasači. Po zamahu štartne zastavice
sta v vodstvo prešla Soncka in Riogill, za njima se je pognala Rainbow
Lady s skupino. Po skupnem kasanju, Soncke in Riogilla, je bila dirka
nadaljevanje na 15. strani

nadaljevanje
Aplenca z 10. strani
odločena v zadnjem zavoju, kjer je imel več moči žrebec Riogill (Mirko
Gregorc) in zmagal s časom 1.19.7. To je bila njegova tretja zmaga v
letošnjem tretjem nastopu. Druga je bila Soncka (Peter Zadel ml.), tretja
pa Neron Vita (Boštjan Plečko) s časom 1.21.2.
Četrta dirkaje bila za konje z zaslužkom do 3000 € in osmimi izbranci.
Bil je silovit štart konjske falange, saj nihče ni hotel popustiti in prepustiti boljše izhodišče nasprotniku. Najbolje sta to izkoristila Jurko in Chi
Star, pridružil se jima je tudi Dior Ms. Po nekaj metrih in premešanju
tekmovalcev, sta v ospredju pobegnila Jurko in Azuro. Dvoboj je pripadel
Jurku, ki je suvereno finiširal in si pritekel novo zmago v karieri. Končni
vrstni red je bil zmaga šest letnega žrebca Jurko (Andrej Arnol) s časom
1.19.0, drugi je bil Azruo (Boris Vukosavljevič) s časom 1.19.6, tretje
mesto pa si je priborila Delfina (Boštjan Plečko) s časom 1.20.2.
V peti točki je nastopilo devet konjev kasačev. Štartne pozicije sta
najbolje izkoristila Patricia Mp in Bumble Blue Hč, a so se ostali kmalu
približali vodilnima. To je skupina konj, med katerimi je težko napovedati zmagovalca, saj so zelo izenačeni. Po ogorčenem boju je na koncu
prva prečkala ciljno črto Bumble Blu Hč (Franc Čebulj) s časom 1.21.1,
drugi je po odličnem finišu prikasal Sun Naglo Om (Janez Horvat) s časom 1.21.2, tretji pa je bil Prior Right (Slavko Franko) s časom 1.21.3.
Šesta točka je bila tako imenovana hitra dirka za slovenske kasače; v
šesterici izbrancev so bili Icona, Izmir, Mon Cherie Peška, Dakot, Jolly

GJ in Leonidas Oz. Po silovitem
je štartno
pozicijo najbolje
izkoGlasiloštartu
občine
Komenda
7/2014
ristil Dakot, takoj za njim pa Izmir in Jolly GJ. Oster tempo je narekoval
Dakot in kronometer je pokazal 1.16.1. Na nasprotni ravnini pa je Dakot
»prestavil v višjo« in si pritekel neulovljivo prednost pred ostalimi in
slavil dirko. Zmaga je ostala doma po zaslugi petletnega žrebca Dakot
(Milan Žan) s časom 1.16.6 in (za las za rekordom hipodroma, ki ga še
vedno drži Jasin GL). Tudi drugo mesto je ostalo doma z Jolly GJ (Roman Jerovšek) s časom 1.17.5, tretje mesto pa je v ogorčenem boju dobil
Leonidas Oz z (Jože Sagaj ml.) s časom 118.5.
V sedmi dirki se je pomerilo sedem internacionalnih kasačev. Po
odlično izpeljani dirki je svojo drugo zmago na slovenskih hipodromih
zabeležila Uma Combo (Tomaž Osterc) s časom 1.17.2, drugo mesto je
osvojil Candeles n Caviar (Milan Žan) s časom 1.17.7, tretje pa Anita
(Peter Zadel ml.) s časom 1.17.7.
V zadnji dirki pa so se pomerile kmečke dvovprege. Zbralo se jih je
je osem iz okoliških vasi. Po dveh odpeljanih krogih, zanimivih prehitevanjih in slalomskih vožnjah je slavila vprega Sandija Močnika s kobilama Nelly in Nensy, drugi je bil skozi cilj Janez Pipan Janez s kobilama
Solza in Sena, tretji pa Janez Pipan ml. s kobilama Surija in Sana.
Dobri rezultati, zadovoljni lastniki, trenerji in vozniki konj, zadovoljni stavci in vedno dobrodošli ljubitelji in gledalci so bile glavne značilnosti uspelih dirk na hipodromu v Komendi.
Hacin Darko

NAPOVEDNIK
avgusta in septembra
DU Komenda - Izletniška sekcija
IZLET NA SV. VIŠARJE IN BELOPEŠKA JEZERA - Izlet bo 8.
avgusta. Odhod ob 7.30 iz Komende.
7-DNEVNE POČITNICE STARI GRAD-PAKLENICA - Počitnice bodo od 26. avgusta do 2. septembra. Informacije pri vaških
poverjenikih in Mariji Špehonja na telefon 031-405-303.
SREČANJE UPOKOJENCEV GORENJSKE - Srečanje bo
predvidoma 4. septembra na Visokem na Tavčarjevi domačiji v
Poljanski dolini. Informacije Ivan Hlade, tel.: 01 - 8341 - 774; 031
405 303.
TRGATEV V BENEDIKTU - Predvidoma sredi septembra (odvisno od vremena) bo izlet v Benedikt v Slovenskih goricah. Informacije pri vaških poverjenikih in pri Mariji Špehonja 031 -405-303.
DU Komenda - Pohodniška sekcija
POHOD 13. SEPTEMBRA - Smer pohoda še ni določena, podatke
bodo imeli vaški poverjeniki.
POHOD NA KRANJSKO REBER - Pohod bo 27. septembra,
odhod pa ob 7.30 izpred trgovine s sadjem v Mostah.
DU Komenda - Šahovska sekcija
PRVENSTVO - Šahovska sekcija 8. septembra organizira Ekipno
šahovsko prvenstvo Osrednje slovenske lige
DU Komenda - Kolesarska sekcija
SUHADOLE … ZALOG - Kolesarji se bodo 7. avgusta podali s
kolesi na pot iz Suhadol v Koseze - Skaručno - Vodice - Zalog in
nazaj v Komendo. Odhod ob 8.30 izpred cerkve v Komendi.
CERKLJE- VODICE… - Izpred cerkve v Komendi se bodo 21.
avgusta ob 8.30 odpeljali v Cerklje - Vodice - Suhadole in nazaj v
Komendo.
CERKLJE - ŠENČUR… - 4. septembra bo zanimiva vožnja s
kolesi izpred cerkve v Komendi ob 8.30 proti Cerkljam in naprej v
Šenčur - Adergas in v Komendo.
ZALOG - LAHOVČE… - Tudi 18. septembra se bo vožnja ob
8.30 izpred cerkve v Komendi začela na poti v Zalog – Lahovče –
Vodice - Mengeš – Radomlje – Rova (k Soud).
Turistično društvo Komenda
TRŽNICA 6. in 20. SEPTEMBRA - Na Koželjevi domačiji na
Gori bo od septembra vsako prvo in tretjo soboto v mesecu spet že
poznana Tržnica v organizaciji Turističnega društvo Komenda.

VEČER DALMATINSKIH PESMI - KLAPA DONAT v soboto,
30. avgusta, ob 19.30, Koželjeva domačija na Gori. Po programu
druženje s člani klape in z obiskovalci. Ob spominih na dupostovanje
v Dalmaciji postrežba morskih rib in sadežev. Parkiranje pri Hlevih
KK Komenda.
Predprodaja vstopnic: Trgovina Marija Moste; Vrtnarstvo Gašperlin Moste; Frizerski salon Mira Kamnik, MediaDom Kamnik; Cvetličarna Tulpa v trgovini TUŠ Mengeš in pred začetkom prireditve na
Koželjevi domačiji na Gori.

ČEBELA IN OSAT
Julij 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 – Spominjam
se, da so imeli pred dolgimi leti na Francariji v
Preddvoru lepe gorenjske
nageljne; balkon in okna
so jih bili polni. Potem pa
je prišlo leto, ko jih je
pobrala plesen. Ja, ta lepi
cvet je občutljiv. To ve
tudi Zinka Petek, po do- ČEBELA za julij 2014
mače Pr' Cirilu na Križu.
Že pet let jih ima. Mož Rajko jo je nagovarjal, da jih je vzgojila. Ima
pa tudi lep vrt. Njena je julijska Čebela.
OSAT – Za, menda od
nikogar, že leta pozabljeno cvetlično korito na
začetku poti na hipodrom.

OSAT za julij 2014

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

Čeprav že dolgo kolesarim s Kolomanom, je bilo odkrivanje Bosne in
Črne Gore moje do sedaj najboljše potovanje. Tokrat se je spojila
prava energija in pozitivna naravnanost vseh udeležencev. Pravi aktivator je bil Marko Grilc, ki je sklical skupino Komendčanov, kakor so
nas ostali tudi imenovali. Za dodatno popestritev vožnje je prispeval
»legenda« Franc Strehovec, ki nas je seznanjal z dogodivščinami iz
Rusije in Sibirije. Franc Zarnik je poskrbel za tehnično ureditev koles,
seveda nas, ki smo imeli slabša. Edo Podgoršek pa je pazil, da je bil
naš trop vedno pri čredi, ki je štela 20 kolesarjev. Jože Martinjak in
Peter Sodnik sta se držala diskretno v ozadju; toda, ko smo štartali, sta
bila v ospredju. Zato si je Jože prislužil črno majico kot najhitrejši pri
vzponih, turbo Ančka iz Žirov pa majico za najhitrejšo v spustih (80
km/h). Gospa je močnejše postave in zelo vedrega duha, in ko svoje
kilograme na specialki pravilno razporedi, izgleda, kot bi jo izstrelil
torpedo. Res ji ni para.
Ko smo se zjutraj pripravili, so bili »dirkači« nerazpoznavni, vsi najnovejši dosežki kolesarske industrije v prvi vrsti. Druga skupina pa smo
bili uživači – »disko skupina« s skromnejšimi kolesi in zelo različno
opremo; tudi zato smo bili v drugi ligi. Prvi potovalni dan je bil deževen,
kar je super za sedenje v avtobusu. Pot nas je vodila preko Banje Luke

POD DROBNOGLEDOM

do Jajca, kjer smo okusili dobre čevapčiče in Nikšićko pivo. Ko smo se
približevali Mostarju, je vedno pogosteje padalo, tako da smo namesto
v kampu spali v hišicah. Drugi dan smo si ogledali vedno lepi Mostar in
se odpeljali do Blagoje, kjer je čudovit izvir Bune. Kamnita strma stena
izpod katere priteka kristalno čista pitna voda. Od tu smo začeli kolesariti, bilo je vroče, soparno in rahlo se je dvigalo, žal pa nas je kmalu
začelo škropiti, kasneje pa kar dobro prati. Dež na vrhu je bil leden, višinska razlika pa 1200 m. Mokri smo se naložili v avto in odpeljali
skozi Gatsko v Nevesinje.
Prenočili smo v socialističnem hotelu in se zjutraj odpravili v nacionalni park Sutjeska. Povzpeli smo se do Tjentišta, kjer stoji spomenik
NOB, se malo razgovorili o strahotah te bitke in se odpeljali do Foče in
Ščepan polja. Prenočili smo v ličnih lesenih hišicah v Etno selu. Tu so
nam pripravili pečeno jagnjetino in zelo dobro juho. Zjutraj pa smo se
pripravili za raftanje po Tari. Tara je podobna naši Soči, vendar je bila
malo motna zaradi velike količine dežja. Popoldne je bilo individualno.
Nekaj se nas je povzpelo v prvi hrib, ki nas je nagradil na vrhu z lepim
pravoslavnim samostanom. Malo nižje pa je bil še en raft center in nas
je gospodar navdušeno povabil na eno lozo – šnopc. Iz Modre Rijeke
smo se skozi nešteto tunelov po kanjonu vozili ob akumulacijskem jezeru, kjer smo spet začeli kolesariti in prvi cilj je bil Trsa na 1400m. Ta
dan je bil eden lepših, saj smo
vozili po nacionalnem parku
Durmitor. Cesta je bila lepa in
na tej planini miru smo vohali
gorsko cvetje, opazovali ovce
in pastirje, ki pazijo črede, ob
kraju pa vrhovi hribov, visokih
čez 2000m. To je res čista narava in odličen hladen zrak, nekje
še v zaplatah snega. Prikolesarili smo v turistični kraj Žabjek,
kjer smo spali v lepem hotelu
Enigma. Pred večerjo smo naredili še en sprehod po tem lepem kraju in neizmerno uživali
prvi suhi dan na višini skoraj
1700 m.
nadaljevanje v naslednji številki
Justina

Varna uporaba klimatske naprave

V poletnem času
se pogosto zadržujemo v klimatiziranih prostorih. Klimatske
naprave so prisotne v večini
a v t o m o b i l o v,
lokalov in nakupovalnih centrov. Vse pogostejše pa so tudi
Blaž Filipič
v podjetjih in
stanovanjih, kjer preživimo večino časa. Seznanjenost z njihovo pravilno rabo in poznavanje simptomov neustrezne uporabe nam tako
lahko prihrani nekatere nevšečnosti in tudi
bolezni.
Varna uporaba klimatske naprave temelji
predvsem na nastavitvah hlajenja in njenem
vzdrževanju. Poleti je priporočljivo hlajenje
prostorov med 5 in 8°C pod zunanjo temperaturo. V kolikor tega ne upoštevamo je ob
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prehodu med notranjostjo in zunanjostjo naše
telo deležno temperaturnega šoka. Poleg tega,
da zniža temperaturo klima tudi osuši zrak v
prostoru. Nezmernost v njeni rabi lahko spodbudi prehlad, vnetje žrela in otekanje sinusov,
ki se nato odrazijo v obliki glavobola. Suh zrak
osuši sluznico, na kar lahko telo odreagira s
kihanjem ali kašljem. Nepremišljena uporaba
pa lahko tudi poslabša revmatske bolezni in
alergije, zlasti tiste povezane z dihali in kožo.
Poleg uporabe primernih nastavitev se je
priporočljivo izogibati zadrževanju v neposredni bližini klime, saj to še pospešuje pojav prej
omenjenih simptomov.
Za zdravju neškodljivo hlajenje s klimo
jo je potrebno redno vzdrževati. Slednje zajema zlasti njeno čiščenje in menjavo zračnega
filtra, ki ga je priporočljivo zamenjati vsaj enkrat na leto; odvisno od pogostosti uporabe
klime. V filtru se namreč s časom namnožijo
patogeni mikroorganizmi, ki skupaj z zrakom
potujejo v prostor, ki ga ohlajamo. Posledično
se postopno lahko razvijejo različne bolezni

dihal, kot je denimo pljučnica. Vzdrževanje
pripomore tudi k boljšemu energetskemu izkoristku klimatske naprave.
Z uporabo zmernejših nastavitev hlajenja
občutno prihranimo. V kolikor denimo prostor ohladimo s 30°C namesto na 21.5°C le na
23.5°C, pri tem prihranimo več kot polovico
električne energije, ki je potrebna za delovanje
klime.
Ob pravilni uporabi klimatske naprave z
njo povezanih zdravstvenih težav ne bi
smeli imeti. Z njeno uporabo pa si lahko občutno izboljšamo počutje v vročih poletnih dneh,
prihranimo veliko energije, ki jo naše telo sicer
porabi za hlajenje in krepko povečamo svojo
zbranost.
Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.
Izobraževanje Prem
Gmajnica 21, 1218 Komenda
031/361-305, info@prem.si, www.prem.si
Facebook/Izobraževanje Prem
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»HURA, POČITNICE!«
Skupaj z osnovnošolci smo se družili od ponedeljka do petka, od 7. do 11. 7. 2014, od
10.00 do 14.00. Izvedli smo dve različni tematsko in programsko obarvani delavnici.
1. USTVARJALNO ZABAVNE POČITNICE
so potekale v MRAVLJIŠČU – Mladinskem
centru Komenda pod mentorstvom in animacijo Polone, Amadeje, Brigite, Neže, Blaža, Tanje, Mance in Alenke. Prav vsak dan je bilo kaj
novega, zabavnega in ustvarjalnega. V likovnih
delavnicah so otroci lahko sproščali svojo domišljijo, razvijali ročne spretnosti in ustvarjali
mozaike, slikali živali, oblikovali ročne lutke,
izdelovali cofe iz volne in modne sponke za
lase. Posebno doživetje so bili tudi različni
eksperimenti, ob družabnih igrah, ugankah in
kvizih pa so spoznavali pravila skupinskih iger
in razvijali sposobnosti medsebojnega sodelovanja. Preko različnih spretnostnih nalog so
odkrivali pot do skritega zaklada in ga tudi
odkrili … presenečenje je bilo sladko. Okoli
poldneva je v kuhinji vsak dan zadišalo po
slastni malici, ki so jo otroci skuhali, spekli in
tudi servirali. Zabavne so bile štafetne in vodne
igre na prostem, uvodne motivacije za lep začetek dneva in frizerska delavnica.
»Všeč mi je bilo, ko smo ustvarjali in se igrali.«
Hana Pavlin, 7 let
»Zelo mi je bilo všeč ustvarjanje.«
Neja Papež, 7 let
»Fino je bilo, ko smo deklice izdelovale špange. Polona mi je spletla nizozemsko kito.«
Alja Trobec Breznik, 9 let
»Najbolje sem se imela, ko smo imeli vodne
igre, ko smo gradili najvišji stolp in ko smo si
pletli kitke.«
Žana Zgonec, 10 let
»Najbolj sem se imela fajn, ko smo se frizirali,
ustvarjali in kuhali.«
Laura Jerman, 13 let

Igre z vodo so zabavne in … zeloooo mokre.

Skupaj zbrani ob pesmi, hrani in tabornem
ognju … njami tvist

mavcem, izdelovanje naravnih bivališč in zavetij, izdelava lokov in tekmovanje v streljanju
z lokom na tarčo… še dobro, da je bilo poskusov več, da so res vsi lahko zadeli v tarčo.
Sprehodi po travniku so bili prava zakladnica
znanja o raznovrstnih rastlinah, nekatera zelišča pa so otroci tudi nabrali in se iz njih učili
delati namaze. Naučili so se zakuriti taborni
ogenj, pekli so tvist s hrenovkami in tudi jabolka … bilo je slastno in predvsem zelo zabavno.
Monika Ravnikar iz Orientacijskega kluba
Komenda je otroke popeljala v orientacijski
labirint in izvedla orientacijo v naravi. Za zaključek tedna pa so po celotnem območju iskali skriti zaklad in ga odkrili šele po tem, ko so
izpolnili kar precej zahtevne naloge. Vsako
jutro so za dober dan zapeli Kekčevo pesem
Kdor vesele pesmi poje, ki so jo izbrali za hi-

mno, pletli zapestnice prijateljstva in tkali čisto
prava prijateljstva.
Tukaj gre še ena VEEELIIIKAAA zaHVALA družini Mencigar z Mlake, ki nam je v
uporabo odstopila svoje posestvo in nam vsem
skupaj omogočila nepozaben počitniški teden.
BILO JE SUPER!!!
Vsi, ki se v naših počitniških delavnicah niste
družili in se tudi ne boste utegnili, pa uživajte,
kjerkoli že boste in maksimalno izkoristite
proste počitniške dni. Naužijte se toplega sonca, lepih trenutkov, jasnih razgledov, omamnih
vonjav, slastnih okusov in srčnih nasmehov.
»NAJ BO MLADOST ZRAVA NOROST!«
Suzana Zgonec
www.mravljisce.com

2. ŠPORTNO TABORNIŠKE POČITNICE
so se dogajale na Igrišču Piskrčki na Mlaki. V
objemu gozda, travnika, igrišča in občasnih
dežnih kapelj so otroci uživali v družbi Matevža, Roka, Lare, Julie, Katje in moje malenkosti. Na igrišču so igrali badminton, nogomet,
odbojko, se pomerili v igri med dvema ognjema in premagovali proge z različnimi ovirami.
Raziskovali so gozd, drevesa in živali v njem
in nabirali gozdne plodove. Zanimivo je bilo
njihovo odtiskovanje v glino in odlivanje z

KLAPA DONAT
Nastopila bo na Večeru dalmatinskih pesmi v soboto,
30. avgusta, ob 19.30 na Koželjevi domačiji na Gori.
Je ena najstarejših klap v Dalmaciji. Ustanovljena 1972. leta simbolizira v svojem imenuu 3000 let staro cerkev Sv. Donat. V programu
ima
ansambel
dalmatinske,
starogradske, internacionalne, zabavne pesmi. Nastopil je v Ameriki, Avstraliji in v

domala vseh državah v Evropi. Člani
klape Donat so peli poznanim imenom; predsedniku Titu, belgijskemu
kralju in kraljici, monaškemu Princu
Albertu, slovenskemu predsedniku
Danilu Türku…
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S ŠOLSKIH KLOPI

Nelegalne droge in/ali življenje
Psihološki vzorec, značilen za odvisnike, lahko
opazimo že zgodaj. Namesto, da bi se soočali z
realnostjo, se umikamo ter lažemo sami sebi.
Tako se ne moremo postaviti zase in v svojih
očeh ne napredujemo, v sebi pa se počutimo
žalostni in osamljeni. Da bi se izognili boleči
resnici, nekateri začnejo lagati o svojem življenju, kar pa je le kratkotrajna rešitev, saj se laž
prej ko slej razkrinka. A tistemu, ki se na tak
način rešuje svoje notranje stiske, to ni pomembno, saj išče le cilj, zadovoljstvo in spregleda posledice. Tu se začne resničen problem.
Ko se stiski ne da več ubežati, se zatečejo k
drogam. Te res nudijo ugodje in zanimive
učinke, vendar večina po njih ne posega zato.
Droge jim pomagajo pozabiti na stiske in na
občutje neuspešnosti v realnem življenju – vsaj
za nekaj časa. Ko ena droga začne izgubljati
učinek, se uporabnik zateče k novi. Predstavitev se me je dotaknila, saj sem včasih v Blažičevi zgodbi videl tudi sebe. Velikokrat bi se
neprijetnim trenutkom najraje umaknil, namesto da bi se zoperstavil in rešil težavo. Z veseljem bi poslušal tudi pripovedi o tistih odvisnikih, ki so se rešili drog in so si uspeli urediti
življenje.
Boštjan Dobnikar, 8. b
V trenutku, ko se nam zdi, da bi svoje težave
poskusili rešiti s poseganjem po drogah, je
edino, kar zares potrebujemo, dober pogovor
ali le sprostitev na drugačen način. Boljše je,
če rešitve iščemo v stvareh, ki nas veselijo
(šport, umetnost …). Zdi pa se mi narobe tudi,
da imamo do ljudi, ki posežejo po drogah,
predsodke, namesto, da bi jim pomagali in jih
skušali usmeriti na pravo pot z dolgoročnimi
cilji. Droge niso nikoli odgovor, samo pomagajo pozabiti vprašanje.
Neža Dolmovič, 8. b
Svet postaja iz dneva v dan bolj nevaren, droge
so vedno lažje dostopne. Mladi se težko uprejo
dimu, alkoholu in nelegalnim drogam. Priznam, da me je malo strah vsega tega. Sama
vem, da se problemov ne rešuje z drogami,
ampak s pogovori.
Doroteja Petek, 8. c

PLANINSKI TABOR –
POKLJUKA 2014
Kako hitro je leto naokoli! Spet je tu zadnji vikend v šolskem letu – rezerviran seveda za
planinski tabor, tokrat na Pokljuki. Za tri dni je
naš dom postala vojašnica na Rudnem polju.
Idealno izhodišče za planince, saj je vse naokrog na dosegu nog polno planinskih ciljev.
Prvi izlet je bil pohod na planino Zajavornik.
Hodili smo počasi, saj smo imeli veliko časa
(do kosila). Pot je bila speljana po gozdu, položna, z nekaj vzpetinami. Med potjo smo se
pogovarjali o nogometu, seveda, in samem taboru. Ko smo prišli na planino, smo pojedli
malico in se odpravili po drugi poti nazaj proti
vojašnici. Prvi pohod mi je bil zelo všeč, ker ni
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bil preveč naporen in je bil le predpriprava
(ogrevanje) za ostale pohode, ki so še čakali v
vrsti.
Nejc Zorman, 7. b
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Vodnik Peter nam v soboto ni pustil dolgo
spati – ob pol devetih smo že čakali pred vojašnico v planinski opravi,oprtani z nahrbtniki.
V soboto smo že zelo zgodaj vstali, pojedli
zajtrk in se pripravili na pohod. Osvojiti smo
nameravali prvi dvatisočak na letošnjem taboru, Viševnik. Najprej smo približno pet minut
hodili po makadamski poti od našega prenočišča do vznožja Viševnika. Tam smo zagledali
prvo strmino, ki smo jo morali premagati, del
smučišča Pokljuke, preko katerega se vije žičnica, takrat pa so se tam pasle krave. Počasi
smo se med ogradami in električnimi pastirji
prebili do vrha smučišča. Vzeli smo si kratek
odmor, da bi si malo spočili noge in se odžejali. Od tam nas je čakal še kratek vzpon, da smo
dospeli do majhne ravne travnate zaplate. Tu
se je končal gozd, ki je že prej počasi prehajal
v ruševje. Od tam se je že videl vrh Viševnika.
Do vrha nas je čakal še kar dobršen kos poti.
Skozi ruševje smo počasi premagovali višinsko
razliko, dokler nas niso obkrožale le še skale.
Ta del poti je bil strm in bolj ko smo se bližali
vrhu, bolj osamljena je postajala steza. Ponekod sta bili obe njeni strani prepadni, v gorskih
kotanjah pa se je videl sneg. Ko smo končno
vsi utrujeni prispeli na vrh, se nam je odprl
čudovit razgled. Bili smo ponosni sami nase,
da smo opravili to pot. Vzeli smo si nekaj časa
za malico in si poštempljali naše planinske
dnevnike. Ker pa je bilo zgoraj hladno, smo se
kar kmalu odpravili nazaj. Pot navzdol nam je
zelo hitro minila in je bila proti tisti navzgor
veliko manj utrujajoča in naporna. Ni minilo
veliko časa, da smo prišli nazaj dol. V vojašnici smo si sezuli čevlje, odložili nahrbtnike v
sobe in odšli na kosilo.
Klara Uršič, 8. a

co. Vodnik Peter nam je zagotovil urico hoje
tja in približno toliko nazaj. Toda to se lahko
hitro spremeni, če poti naenkrat zmanjka … V
roke je treba vzeti zemljevid in poiskati, kje si
in kako bi najhitreje in najlažje prišel na pot,
zarisano na zemljevidu. Ostane ti sicer tudi
vrnitev po isti poti nazaj… a naši vodniki so
izkušeni in jih taka situacija ne zmede preveč.
Zaupali smo jim (eni bolj, drugi malo manj),
da nas pripeljejo na cilj, čeprav po nekoliko
daljši poti. In so nas. Na planini Konjščica pa
krave, slasten sir, mirna okolica in prijazni
pastirji, ki so nam pokazali krajšo pot nazaj.
Če boste vprašali otroke, kaj so si najbolj zapomnili z letošnjega tabora, bo odgovor skoraj
zagotovo: »Ko smo se izgubili…« Pa se v resnici nismo, le zemljevid smo morali vzeti v
roke in pogledati, kje smo. Enkratna izkušnja,
kljub utrujenim nogam.
Zvečer smo mentorji podelili pohvale mladim planincem za celoletno osvajanje planinskih vrhov in prekrasne majice, ki nam jih je
podarilo Planinsko društvo Komenda, za kar
se jim najlepše zahvaljujemo.
In že je bil pred nami zadnji dan. Škripajočih
vojaških pogradov in smrčanja sostanovalcev
to noč skoraj nismo več slišali (prvo noč je trdno spal redkokdo). Pred nami je bil še zadnji
cilj- še en dvatisočak Debela peč. Kljub utrujenosti smo se v novih modrih majicah pogumno
podali v strmino…
V nedeljo zjutraj smo se po zajtrku odpravili
na zadnji pohod na letošnjem planinskem taboru. Zjutraj smo pospravili prtljago in se z
avtomobili odpeljali do izhodišča, kjer smo
parkirali jeklene konjičke. Najprej smo se
povzpeli na planino Lipanca, kjer smo si malo
oddahnili, saj je bila pot do cilja še dolga. Ker
so se začele pojavljati ideje, da bi ostali kar na
Lipanci, so vodniki in mentorji hitro prekinili
počitek in nadaljevali vzpon. Hodili smo počasi, saj je bila pot strma in spolzka, naše noge pa
utrujene. Po uri in pol hoje smo prišli do sedla,
kjer smo že videli vrh. Pospešili smo korak in
hodili hitreje, a ne za dolgo, saj nas je na poti
presenetil sneg. Po njem smo hodili previdno,
da ne bi komu spodrsnilo. Kmalu smo zasopihani, a veseli prispeli na vrh. Pomalicali smo
sendviče, ki so nam jih pripravili v vojašnici in
v izkaznice pritisnili žige. Ugotovili smo, da
smo se na Debelo peč povzpeli v pravem letu
– njena nadmorska višina je namreč 2014 m. Z
vrha je bil lep pogled na Triglav, ki je bil sicer
v megli, in druge gore. Pod nami pa je ležala
ena od triglavskih dolin – Krma.
Ko smo se nagledali okoliških gora in nahranili kavke, smo krenili nazaj do koče na Lipanci in potem še naprej do avtomobilov. Pred
nami je bila le še vožnja domov. Planinski tabor mi je bil zelo všeč.
Nika Ravnikar, 5. b

Po kosilu smo si malo odpočili težke noge
(predvsem starši), otroci pa so hitro poiskali
nogometno žogo in že sanjali o tekmi… Vodniki
in mentorji smo tekmo (in poškodbe) preprečili
z novim planinskim ciljem – Planino Konjšči-

Planinski tabor je minil v prijetnem vzdušju
v objemu prekrasnih Julijcev. Vreme je bilo
idealno za planinske pohode: brez dežja (razen
ene plohice) in ne prevroče. Vsi smo uspešno
osvojili načrtovane vrhove in planine. Naj se

Po kosilu, kjer so očetje nostalgično obujali
spomine na dneve, preživete v vojaški suknji,
smo jo mahnili proti Uskovnici. Naša najmlajša planinka po letih, ne pa po stažu, je pot
opisala takole:
Po kosilu smo odšli iz vojašnice peš na
Uskovnico. Hodili smo po gozdu. Med potjo
smo se tudi ustavili in malo popili. Srečali smo
krave z majhnimi telički. Kmalu smo prispeli
do koče na Uskovnici. Kupili smo sladoled in
se guncali na gugalnici. Med potjo nazaj nas je
ujel dež, zato smo oblekli pelerine in odprli
dežnike. Krave so se pred dežjem skrile pod
smreke. Nič nismo zgrešili poti. Pohod me ni
utrudil, zato sem zvečer lahko igrala badminton .
Katarina Zorman, 1. c
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S ŠOLSKIH KLOPI
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Tukaj smo se posladkali s sladoledom in se
sprehodili po mestu.
Nato smo se odpeljali do prazgodovinske
vasi, kjer so nam praljudje prikazali življenje v
kameni dobi.
Nazaj grede smo si ogledali jeruzalemske
gorice in se ustavili pri hidroelektrarni Formin.
Ogledali smo si tudi ohranjeno panonsko hišo
in se peljali čez Puchov most na Ptuju.
Zabavno je bilo tudi na avtobusu.
Zoja Razpotnik, 5. b

za konec v imenu vseh udeležencev Planinskega tabora zahvalim Občini Komenda, ki vsako
leto ugodi naši prošnji in finančno nekoliko
razbremeni starše.
Jeseni pa novim planinskim ciljem naproti.
Romana Ravnikar,
mentorica planinskega krožka

LETOŠNJE ŠOLSKO LETO
Toliko novih stvari, dogodkov, po vrhu pa še
obilica učenja …
Začelo se je s šolo v naravi, končalo pa z
gledanjem filmov. Tisti drugi dve besedi sta mi
bolj všeč, saj obožujem filme. Šola v naravi mi
je sicer bila všeč, vendar ne maram smučanja.
Zdi se mi najslabši šport.
Ko smo se vrnili iz zimske šole v naravi,
sem komaj čakala, da bo konec pouka. Zdaj se
pa bliža zaključek, jaz pa si želim, da bi dnevi
tekli počasneje. Ugotovila sem, da imam svoje
sošolce rada take, kot so. Zato bi rada večino
časa preživela z njimi, saj se dolgo ne bomo
videli. Prej so se mi zdeli drugačni.
Letos mi je bilo najbolj všeč, ko smo zmagali na šolski veselici. Tam se je pokazalo, da kot
razred držimo skupaj in si pomagamo. Za nagrado smo dobili bone za pico. Vsi smo se odpravili do picerije in tam pojedli prisluženo
pico. Zraven smo popili še ledeni čaj in se
igrali »steklenico resnice«.
Šola je sicer v redu, samo to, da se moraš
učiti, pa ni. Vem, da je to pomembno, da bom
nekoč imela zaposlitev. Najbolj me vedno skrbi
za ocene. Ko gledaš učiteljico, ki te sprašuje,
se počutiš grozno. Še dobro, da imam večino
ocen že zaključenih. Sedaj pa nočem več izgubljati dragocenega časa – grem se družit s sošolkami in sošolci, da bom nasmejana odkorakala počitnicam naproti.
Nika Salajko, 6. b

mi pomagata sestri in prijatelji. Letos me oče
uči voziti traktor.
Ko imam čas, se s prijatelji igramo z žogo
ali odidemo v bližnji gozd, kjer se vozimo s
kolesi.
Kadar gre oče na polje, grem z njim in mu
pomagam pri opravilih. Na polju pobiramo
krompir, korenje, česen in čebulo. Imamo pa
tudi svoj gozd, v katerem sekamo več vrst lesa,
ki ga potem prodajamo.
Vesel sem, da živim na kmetiji, kjer dela nikoli ne zmanjka in mi ni nikoli dolgčas. Vedno
se dogaja kaj zanimivega.
Miha Ovijač, 5. b

UTRINKI S POTEPANJA PO
PRLEKIJI
V četrtek, 12. junija, smo se učenci petih razredov, v spremstvu štirih učiteljev, odpeljali
proti Prlekiji.
Najprej smo se ustavili pri mlinu na veter v
Stari Gori. Ob mlinu stoji tudi stara šola, v kateri je sedaj muzej starih predmetov. Bil mi je
zelo všeč. Potem smo se odpeljali do mlina na
Muri, Babičevega mlina. Nekateri so tam kupili moko.
Vroč dan je bil in nekaj ogledov že za nami,
zato smo bili veseli, ko smo pojedli dobro kosilo. Ob gostilni je hlev s konji kasači, ki smo
si jih ogledali. Avtobus nas je potem odpeljal
do Ljutomera, mesto 1. slovenskega tabora.

Ogledali smo si kar nekaj znamenitosti, a najbolj
všeč mi je bilo v prazgodovinski vasi. Ljudje so
nam nazorno prikazali, kako so živeli pred več
kot pet tisoč leti. Tudi sami smo jim pomagali.
Poskusili smo ribo, ki so jo spekli na ognju.
Učenec iz 5. A jim je pomagal tako, da je splezal
na drevo in iz gnezda pobral jajca, ki so si jih
potem spekli. Praženske so spekle kruhke in
nam jih ponudile. Pokazali so nam še nekaj
stvari, značilnih za tisti čas. Njihove hiše so bile
zgrajene iz lesenih palic in ometane z ilovico.
Ker je vas ob reki v gozdu, je bilo okrog nas
kar nekaj komarjev. In čeprav sem bila deležna
tudi nekaj pikov, mi je bilo kljub temu zelo
všeč.
Danaja Voldrih Simčič, 5. b
Najbolj všeč mi je bil mlin na veter. Sprejel
nas je prijazen gospod, ki nam je najprej povedal nekaj značilnosti mlinov. Nato smo odšli za
njim v notranjost, po strmih stopnicah do vrha
mlina. Tine, gospod in jaz smo zavrteli streho.
Sošolci so bili prepričani, da se vrtimo mi in ne
streha, zato smo zavrteli še enkrat. Odšli smo
nadstropje nižje in prebrali pesem, ki jo je o
mlinu zapisal znani pesnik Kajetan Kovič. Sošolci so nato odšli iz mlina, mi trije smo še
enkrat zavrteli streho, tako da so zunaj opazovali, kako se lopatice vrtijo.
Potem smo skupaj odšli nazaj do muzeja,
kjer smo se okrepčali in si kupili kakšen spominček. In avtobus nas je odpeljal do nove zanimive stvari na vodi, mlina na Muri.
Mark Bogataj, 5. b

DELO NA KMETIJI
Delo na kmetiji je zelo težko, vendar se velikokrat najde čas , da se otroci lahko tudi igramo.
Občasno nam pri delu pomagajo prijatelji.
Pri nas doma imamo veliko strojev, jaz imam
najraje traktor Zetor. Na naši kmetiji se ne
ukvarjamo z živinorejo, ampak s poljedelstvom.
Na kmetiji že zelo veliko pomagam in zato
enkrat na mesec dobim tudi žepnino. Pri delu
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Naj živi nogomet!
Po svetovnem prvenstvu v nogometu v Braziliji
Svetovno prvenstvo v nogometu od 12. junija
do 13. julija v Braziliji je že od kandidature te
države zanj razburjalo in ločevalo duhove.
Upravičeno, če pomislimo, kako zahtevna je
bila najprej organizacija, nato pa izvedba tako
velikega športnega dogodka. Prav so imeli
oboji: tako nasprotniki kot tudi zagovorniki, da
je bilo tekmovanje v najbolj priljubljeni igri z
žogo prav v Braziliji. Nasprotniki najprej z
dvomom, ali bo ta država sploh sposobna pripraviti vse potrebno za Mundial, koliko jo bo
stalo ter s kako velikimi napori in žrtvami bo
povezano. Zagovorniki pa z utemeljevanjem,
da je ravno Brazilija kot država, v kateri je
nogomet »doma«, naglo gospodarsko napredujoča latinskoameriška država z ogromnim
človeškim potencialom in tudi znanjem, prava
država za tako veliko prireditev; tudi »generalko« pred olimpijskimi igrami čez dve leti.
Tik pred začetkom prvenstva marsikaj zanj
ni bilo dokončano, tudi stadioni ne povsem,
stroški so šli v vrtoglave višine, človeške žrtve
so bile tudi velike.
Protestniki so upravičeno negodovali nad
tem, ali ne bi bilo bolje, da bi za prvenstvo
namenjeni denar porabili za šolstvo, zdravstvo
in socialne namene, šli za to celo na ulice, jih
je morala s silo ustavljati policija. Veliko je
bilo besed o »najstarejši obrti« na svetu; kako
se bo ta »razcvetela« v času prvenstva in kakšne so lahko posledice, posebej za mlade in
otroke, potegnjene v ta razvrat v borbi za preživetje. Da ne govorimo o prometnih zmedah
in zagatah, recimo v 20-milijonskem Sao Paulu. Vse skupaj je šlo tako daleč, da je morala
tik pred začetkom prvenstva posredovati celo
policija in njene pomožne enote, ki jih v skoraj
200-milijonski državi res ni težko zagotoviti in
postaviti na noge, da je med prvenstvom vladal
v državi vsaj navidezni red in mir ter je bilo
poskrbljeno za varnost nogometašev in obiskovalcev tekem.
Največji športni dogodek leta je spodbudil
celo samega papeža Frančiška, da ob njem
pove svojo besedo. Ne le kot velik navdušenec
te igre, navijač in častni član nogometnega
kluba Atletico San Lorenzo di Almagro iz Buenos Airesa (ustanovil ga je salezijanec Lorenzo Bartolome Massa (1882-1949), vanj pa pritegnil otroke z ulice, od priseljencev in
izkoreninjenih družin), marveč predvsem kot
prvi mož Cerkve, ki mu je blizu človek v vseh
razsežnostih bivanja. Tik pred začetkom prvenstva je v svojem sporočilu prirediteljem in
udeležencem zaželel, naj ta vele dogodek poveže ljudi, narode in države v solidarnosti,
spoštovanju, prizadevanju za sožitje in mir. S
tem se je pridružil trudu prirediteljev prvenstva, da to ne bi bilo le največje tekmovanje v
najbolj priljubljeni igri na svetu v letu 2014,
marveč bi mu dali tudi druge, višje in širše
poudarke, kar smo videli tudi na slovesnosti ob
odprtju prvenstva. Tisto, kar odlikuje vsakega
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pravega športnika, naj bi tudi nogometaša. Vr- kilometrov stran ob Brazilije. Zato nič čudneline, kot so: poštenost, vztrajnost, potrpežlji- ga, da so bile oči moških za en mesec ob prevost, prijateljstvo, sodelovanje in solidarnost. nosih nogometnih tekem tako rekoč »prikovaNogomet je namreč veliko več, kot vidimo ne« na televizijske ekrane, so žene bolj ali
prek ekrana ali s tribune stadiona: je spoštova- manj potrpežljivo čakale, kdaj se bo ljubi mož
nje soigralcev in nasprotnega moštva, garanje »pritihotapil« (kakšen se je tudi »primajal«) v
vseh igralcev za zmago, premagovanje sebič- posteljo, je bila prva beseda v pogovoru med
nosti, morebitne nestrpnosti in zapostavljanja. moškimi: »Ali si gledal to tekmo…?« In obžaMundial z nanj uvrščenimi reprezentancami z lovanje, da se Slovencem ni uspelo uvrstiti na
vsega sveta in spremnimi dogodki je bil idealna prvenstvo; kvečjemu igrati prijateljski tekmi z
priložnost za to. Pa tudi za opravičilo tistim, ki Urugvajem in Argentino. Tudi meni je bilo žal,
so bili zaradi njega prizadeti. To so naredili ko sem gledal imenitne nogometne predstave,
brazilski škofje, ko so izrazili svojo solidarnost hkrati pa se spominjal, s kakšnim zanosom me
z vsemi, ki so jim zaradi gradnje novih stadio- je pred leti moj argentinski znanec Miha Zarnik
nov in pripadajoče infrastrukture podrli njihova peljal na stadion, kjer igra Boca Juniors, se je
bivališča. Posebej najrevnejšim, ljudem v tako Buenos Aires tako rekoč tresel ob tekmi z meimenovanih »favelah«. Vse Brazilce so pova- stnim tekmecem Riverom. Tedaj sem začutil,
bili, naj sodelujejo pri zamisli prirediteljev, da da Argentinci, predvsem pa Brazilci, kljub
bo to prvenstvo »vesel in miren dogodek«. Naj razočaranju nad svojim moštvom, upravičeno
ne mislijo le na to, kako visoko se bo uvrstila lahko rečejo: Mi smo nogomet! Tudi, ko je
Brazilija (bila je le četrta!), marveč da bodo ob sodnik 13. julija odpiskal zadnjo tekmo, je bilo
prvenstvu okrepili tudi svoje človeške vezi. le eno moštvo na vrhu; nemško. Potihnili so
Cerkev v Braziliji, kjer so v večini katoličani, stadioni. Treba bo iti naprej.
pa bo poskrbela predvsem za tiste, ki bodo ob
Tudi Slovenci po svoji »tekmi«; po volitvah.
njem prikrajšani, razočarani (v resnici so bili Za nas je to šele začetek, finale pa …, Bog daj,
do solz zaradi neuspeha domačih igralcev) in in mi vsi skupaj, da je to začetek z dobrim
– zlorabljeni. S človeško in duhovno uteho. koncem za Slovenijo na novo izvoljenih poTudi in še posebej, če na koncu ne bosta v fina- slancev ter z molitvijo in prizadevanjem vseh
lu igrali reprezentanci Brazilije in Argentine za življenje v miru, razumevanju, spoštovanju
(nazadnje sta Nemčija in Argentina).
in dobrih odnosih. Začetek z dobrim koncem
Kaj nogomet pomeni Brazilcem, smo lahko tudi nas, občanov in župljanov Komende, v
videli od prvega sodnikovega žvižga na uvodni skupnem trudu pri hoji po nadaljnji poti za
tekmi Brazilija - Hrvaška. Resnično neke vrste blaginjo vseh občanov in župljanov. In tudi na
»religijo«, kot so omenjali komentatorji, smo športnih srečanjih in tekmovanjih naših zelo
videli po tem, kako so se številni igralci pred uspešnih športnikov, letošnjih občinskih nazačetkom tekme pokrižali. Nič čudnega, da je grajencev. Naj živi športno, družabno, prosveigralce kluba Atletico San Lorenzo, potem ko tno, gospodarsko in človekoljubno uspešna
je leta 2013 postal argentinski jesenski nogo- Komenda!
metni prvak, prva velika pot vodila k najslavJožef Pavlič
nejšemu rojaku – papežu Frančišku, so si na
nogometne drese celo
vtisnili njegovo podoAplenca se smeje
bo. Vendar nogomet ni
NESPORAZUM
bog, ta ni Brazilec, saj
se nogometaš kaj hitro Janez ves obvezan pripoveduje Andreju, da mu je tri dni nazaj z
lahko spremeni iz »ju- balkona padla kovinska škatla na glavo.
»In kaj je bilo v njej?«
naka v bedaka«, kot
»Nič!«
pravi njegov veliki po»Kaj pa v škatli?«
znavalec Juan Vasle, iz
tako rekoč božanske
BRAZILSKI
osebnosti do najbolj
osovražene, če je Po tekmi Brazilija – Nemčija veren brazilski nogometaš vpraša žu»kriv« za poraz moštva. pnika:
»Gospod, je igranje nogometa ob nedeljah greh?«
Posebej v Latinski
»Vaša igra je greh tudi ob delavnikih!«
Ameriki. Vsekakor pa
je igra iger, moštveni
E-MAIL
šport z veliko pozitivMali
Primož
se
izgubi
v
mestu,
sedi na pločniku in glasno joče.
nega, lahko pa tudi neMimo pride policist:
gativnega, ima skorajda
»Kaj je fantič, zakaj jočeš?«
magično moč, kar smo
»Uuuuu, izgubil sem se, uuuuuu....«
lahko začutili tudi slo»Ne jokaj, to bova pa hitro uredila, le svoj naslov mi povej.«
venski gledalci pred
»Uuuuuu, primoz@gmail. com, uuuuuuu....«
malimi zasloni tisoče
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ŠAH, ŠPORT

Šahovski utrinki
FIDE TURNIR v Ljubljani od 2. 4. 2014 do 4. 6.
2014. Brez poraza je zmagala Laura Unuk. Osvojili smo še 4. mesto Maj Markošek, 7. mesto Mark
Šketa, 9. mesto Jan Unuk, 10. mesto Erlend More,
11. mesto Jan Marn, 12. mesto Jan Unuk, itd.
44. MEDNARODNI TURNIR BOSNA
OPEN 2014 - skupina B v Sarajevu od 30. 5.
2014 do 6. 6. 2014. Uspešno sta nastopili mladi
igralki in osvojili 7. mesto Laura Unuk, 54.
mesto Teja Vidic.

Mladinsko državno prvenstvo do 20 let - udeleženci Šahovskega kluba Komenda

6. turnir najmlajših - zmagovalci
TURNIR V POČASTITEV PRAZNIKA
OBČINE MENGEŠ 2014 v Mengšu 15. 6.
2014. Osvojili smo 4. mesto Bojan Hribar, 7.
mesto Jan Šubelj, 17. mesto Jan Marn, 19.
mesto Aleksander Kozarski.
6. TURNIR NAJMLAJŠIH v Ljubljani 17.
6. 2014. Osvojili smo 1. mesto Jan Šubelj, 6.
mesto Jan Marn, 12. mesto Ana Pibernik, 15.
mesto Janez Paternoster, 19. mesto Vesna Mihelič, 31. mesto Darja Paternoster, 36. mesto
Tilen Pibernik, 38. mesto Nik Šubelj.
TURNIR OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA
LETA v Komendi 20. 6. 2014. Osvojili smo 2.
mesto Jan Šubelj, 13. mesto Gabrijel Petkovšek.
12. MLADINSKO PRVENSTVO PIRANA v Luciji 21. 6. 2014. Osvojili smo 3. mesto
Janez Paternoster, 7. mesto Jošt Paternoster,
13. mesto Darja Paternoster.
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ABSOLUTNO MLADINSKO DRŽAVNO PRVENSTVO v Šmarjeških Toplicah od
24. do 30. 6. 2014. V skupini mladincev smo
osvojili 17. mesto Mark Šketa, 18. mesto Tilen
Lučovnik, 20. mesto Maj Markošek, 29. mesto
Jan Šubelj, 31. mesto Staš Ahtik, 32. mesto
Gregor Žunič. V skupini mladink smo osvojili 9. mesto Caterina Leonardi, 15. mesto Klara
Vidmar, 17. mesto Katarina Mazzini.
2. MEDNARODNI FESTIVAL OPATIJA
2014 v Opatiji od 24. do 30. 6. 2014. Uspešno
sta nastopili mladi igralki in osvojili 24. mesto
Laura Unuk, 25. mesto Teja Vidic.
Franc POGLAJEN

Zaključek šolskega leta 2014

Deveti teniški tečaj
Na igriščih TK Komenda na Podborštu je bila
letos že deveto leto zapored teniška šola za
otroke. Tudi letos je bila udeležba dobra, saj se
je tečaja udeležilo 34 otrok. Otrokom je teden
druženja z vrstniki kar hitro minil, saj so imeli
vsi radi športne aktivnosti. Poudarek je bil na
igranju tenisa, vendar so se naučili še mnogo
več.
Drugi dan tečaja so jih obiskali policisti PP
Kamnik in policist iz Policijske postaje vodnikov službenih psov s tremi kužki, ki so pokazali nekaj njihovih veščin. V sredo, ko je tudi
deževalo in je tečaj tenisa potekal v telovadnici
OŠ Komenda, med tem pa so jih obiskali člani
Prostovoljnega gasilskega društva Moste, ki so
se nam predstavili in tudi opremo, ki jo uporabljajo pri delu. Predzadnji dan smo odšli na
krajši pohod čez naselje Mlaka na Goro pri
Komendi, kjer so nas v Piceriji Hram Gorjan
postregli s sladoledom

Da pa ni bilo govora samo o tenisu in so
odmor porabili za pripravo krajšega programa
ob zaključku so pokazali otroci na koncu.
Na koncu bi se radi zahvalili staršem, ki so
omogočili otrokom prvi teden brezskrbnih počitnic in našim donatorjem g. Branetu Koširju
s podjetja Aro. Vana d.o.o, g. Tomažu Hrovatu
iz Picerije »Hram Gorjan«, policistom PP Kamnik, policistom
PP VSP Ljubljana,
gasilcem
PGD Moste, trgovini
LIDL,
Kmetiji Burger,
Elektro energiji
Ljubljana, trgovini Kalcer in
Zavarovalnici
Triglav. Še posebej pa se zahva-

ljujemo g. Štefanu Pojbiču iz podjetja Schachermayer, ki nam že vsa leta stoji ob strani.
Vsi ljubitelji tenisa vabljeni na teniška igrišča na Podborštu tudi med počitnicami. Se vidimo prihodnje leto, ko bo jubilejni 10. teniški
tečaj.
Lep pozdrav in lepe počitnice!

Prvenstvo balinarskih ekip DU za leto 2014
Prvenstvo vaških ekip v balinanju je bilo načrtovano tako, da naj bi se končalo v času praznovanja občinskega praznika, a jo je balinarjem
večkrat zagodlo slabo vreme v dogovorjenih
tekmovalnih dneh. Čeprav so bile tekme tudi
ob pršenju dežja, so se vsa tekmovanja končala
šele 21.junija. Čeprav pozno, so balinarji kljub
zamudi dostojno počastili občinski praznik.
Od pričetka tekmovanja do njegovega zaključka je tekmovalo 27 tekmovalcev iz 8 vasi.
Ob razglasitvi rezultatov je pokale za prva tri
mesta podelil predsednik DU Janez Čebulj.
Prva tri mesta so si priborile ekipe -1. me-

sto Komenda 1 v postavi Pavla Hrovat, Alfonz
Hrovat, Dodig Jože; 2. mesto Komenda 2,
kjer so igrali Dani Misja, Andreja Rojko in
Miro Misja; 3. mesto Mlaka, ki so jo zastopali
Ivanka Žulič, Rozalija Beloševič, Peter Hacin
in Tomaž Hacin. Ostala mesta so si razdelile
vasi: 4. Moste, 5. Podboršt, 6. Gmajnica, 7.
Žeje, 8. Gora.
Žal vsa leta pogrešajo na takih tekmovanjih
še ostale vasi iz občine. Pridite na balinišče,
vedno je nekdo tam, ki trenira, na razpolago za
pogovor pa je tudi vodja sekcije Tomaž Hacin.
Tone Ogorevc
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Državni prvaki v
borilnih veščinah
Državno prvenstvo v borilnih veščinah je bilo minuli mesec v Murski
Soboti
Na sliki,ki so nam jo poslali iz Kluba borilnih veščin Domžale, so od
leve proti desni prvaki: članica Petra Žejavac, Kamničan član Andrej
Repnik, Komendčanka starejša
kadetinja Hana Mihelčič, član
Marjan Bolhar, Komendčanka
starejša kadetinja Teja Mihelčič,
manjka pa veteranski državni
prvak Franci Pavlič iz Kamnika.
Kadete in mladince čaka 6.
septembra Svetovno prvenstvo
v Italiji v Riminiju,15. novembra pa Evropsko člansko prvenstvo v Sloveniji v Mariboru.

Zatišje pred poletjem
Poletje je tu, pa tudi čas, ko smo na dopustu ali na daljšem obisku pri sorodnikih. Da nepridipravi med našo odsotnostjo ne bodo imeli dela okrog
naše hiše in v njej, velja prebrati opozorila Policije o varnosti pred nezaželenimi obiski. Ključi hiše so najbolje shranjeni pri sosedu, ki bo poskrbel, da bo hiša dajala vtis, da nismo daleč od doma. Pobirajo naj pošto,
občasno (ali samo za zalivanje rož) naj obiščejo našo hišo ali stanovanje.
Povsem neodgovorno je puščanje ključev na raznih »skritih« mestih .
Cvetlični lončki so namenjeni rožam in niso primerni za shranjevanje
ključev ali obvestil, da nas ni doma. Hišna vrata niso namenjena obvestilom, da smo na dopustu, tudi razna družbena omrežja na računalniku so
nevarna za vesela sporočila »Mi pa smo na dopustu – kaj pa vi« ? Tudi
večje vsote gotovine in vrednejši predmeti niso varni doma. Poiščimo jim
varno zatočišče. Če imamo alarmne neprave, jih vklopimo, senzorske
svetilke naj bodo vedno vklopljene na nočno »obratovanje«, tudi varne
ključavnice lahko onemogočijo prihod tistim, ki »niso doma«.
Kar nekaj nesreč se je zgodilo, kjer so bili udeleženi kolesarji ali pešci.
Najbolj ranljivi udeleženci v prometu – kolesarji in pešci, se velikokrat
požvižgajo na predpise. Pešci prečkajo cesto tam, kjer ni prehodov za
pešce, zvečer so velikokrat brez »kresničk« ali drugih odsevnih oznak.
Kolesarji pa tam, kjer so lepo urejene kolesarske steze, veselo vozijo po
drugi strani ceste, kjer ni prostora zanje. Včasih tudi po dva ali trije vštric
poganjajo pedala. In kaj pravi predpis? Kolesarji morajo uporabljati kolesarsko stezo in voziti eden za drugim, da o uporabi varnostne čelade,
primernih odsevnikov, luči in svetlečih brezrokavnikov ne govorimo.
Toliko o priporočilih in svarilih Policije. Upam, da bo vsaj nekatere
srečala pamet in bodo poskrbeli za lastno varnost in varnost ostalih
udeležencev v prometu.
Junij je bil eden najbolj varnih mesecev letos. Policijska statistika
je zabeležila samo 6 primerov, kje je morala posredovati.
VLOMI
22. 6. je bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo na Bregu, 24. 6. je bil poskus
vloma v novogradnjo v PC Komenda, 25. 6. pa je nepridiprav skušal
vlomiti v poslovni objekt v Mostah. Močno upam, da bodo storilci pri-
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Odšel si tja, kjer ni bolečin,
a nate ostal bo večni spomin
ZAH VALA
V 74. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, ati, ata, pradedek,
tast, brat in stric

LOVRO
HRIBAR
iz Križa
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, krajanom, znancem in vsem ostalim za izražena sožalja, svete maše, darovano cvetje in sveče.
Zahvala župniku Zdravku Žagarju za opravljen pogrebni obred,
pogrebni službi Jerič in pevcem.
Iskrena hvala osebju zdravstvenega zavoda Revita in vsem ostalim
za pomoč in podporo v času njegove bolezni.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi

Odšli
so…
Angela Dijak, Komenda, Glavarjeva c. 61, stara 81 let
Alojz Galun, Komenda, Glavarjeva c. 38, star 47 let
Filipa Pirc, Križ 6, stara 93 let
Lovrenc Hribar, Križ 37 A, star 73 let

ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujem gasilcem PGD Komenda, ekipi ZD Kamnik,
Francetu Drolcu in njegovi ženi za nesebično pomoč pri reševanju
ob delovni nesreči, ki se je zgodila v gozdu 7. julija 2014.
Tomo Burnik
stali tam, kamor sodijo – pred organi pregona in kaznovanja.
Kaj je bil kriv avto (ali njegov lastnik), da je 4. 6. za enkrat še neznani lump poškodoval lak na jeklenem konjičku? Objestnost ali maščevanje? V vsakem primeru je storilec zrel za pogovor s policijo.27. 6. je bil
poskus ropa v Žejah; več podatkov o tem dogodku ni.
PROMETNA NESREČA
V juniju se je zgodila samo ena prometna nesreča – 13. 6. ob 15.40 je na
RC Moste - Duplica v Mostah nekdo poskrbel za to, da avtokleparji in
ličarji ne bodo brez dela. Hujših posledic ni bilo.
Dva meseca ne bo poročil o varnosti. Upam, da v naslednji številki ne
bom zavzel s pisanjem preveč prostora. Vsem bralcem našega glasila
želim prijetne počitnice, dopust ali oddih kar doma, veliko dobre volje,
da si boste v tem času nabrali novih moči in se varno vrnili v varne domove.
Tone Ogorevc

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.
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Aplenca-Glasilo občine Komenda, leto 23, številka 8-9 bo izšla 19. septembra 2014. Gradivo za objavo oddajte do vključno četrtka, 4.septembra 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

NAGRAJENCI Nagradne križanke IDEJA 2000 d.o.o., Šutna 35,
1241 Kamnik v Aplenci Glasilu občine Komenda, številka 6/2014:

Delovni čas: Po naročilu
Želite imeti vedno urejene nohte, poslikane po in zadnjih modnih trendih? Vas mučijo boleča kurja očesa ali vraščeni nohti na vaših nogah?
Ali pa si preprosto želite sproščujoče nege v prijetnem ambientu? Potem
smo mi pravi naslov za vas. Nudimo vam manikuro, umetne nohte,
permanentno lakiranje Shellac, pedikuro, nego obraza, depilacijo in ličenje za vse priložnosti in to po ugodnih cenah. Pri nas dobite tudi vrhunsko kozmetiko Skintruth, in negovalne izdelke iz linije »salon
exclusive« kozmetike Afrodita. Novost pa je tudi izjemen sistem za
zdravljenje naravnih nohtov IBX. Spremljate nas lahko tudi na Facebooku. Pridite in zasijte v vsej svoji lepoti.
Nagrade
(v obliki bonov)
1. nagrada - Nega obraza
2. nagrada - Masaža
3. nagrada - Pedikura
4. nagrada - Masaža obraza
5. nagrada - Manikura
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo REŠITEV GESLA) pošljite
na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 31. avgusta 2014. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov in Nagradna križanka.

1. nagrada – prt GOLF oval – DEJAN HAFNER, GLAVARJEVA
CESTA 60, 1218 KOMENDA
2. nagrada – prt ROŽA – MAJDA DROLEC, GORA PRI KOMENDI
23 E, 1218 KOMENDA
3. nagrada – nadprt z obrobo – VERONIKA HALOŽAN, LJUBLJANSKA CESTA 9 C, 1241 KAMNIK
Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta uveljavljajo v podjetju IDEJA 2000 d.o.o., Šutna 35,
1241 Kamnik, tel.: 01 8397255, GSM: 041 636 588.
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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

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
24 Podboršt pri Komendi 7g, 1218 Komenda Telefon: 08 205 12 71 GSM: 040 602 902

