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Aplenca
Šola
in varstvo za slabo petino občanov
Če k vsem tem šolarjem v 27 oddelkih prištejemo še najmlajše v vrtcu, kjer jih je 354 v 19
oddelkih, potem se je šolsko leto in varstvo
hkrati začelo za slabo petino občanov občine
Komenda.
Ravnateljica OŠ Komenda Moste Mira
Rek je povedala, da sta v novem šolskem letu
dva oddelka druge triade (še en 4. in en 5.
razred). Prostorskih težav trenutno ni, pouk
poteka v eni izmeni, lahko pa se težave začnejo zaradi prostora že prihodnje leto, če bodo
vpisani štirje (kot kaže) oddelki 1. razreda.
Nekaj podobnega je v vrtcu, kjer je trenutno dovolj prostora za sprejem v varstvo.
Prihodnje leto
Kar 72 najmlajših občanov občine Komenda je 1. septembra prvič sedlo v šolske klopi.
pa bo odvisno,
koliko bo otrok
V ponedeljek, 1. septemsprejetih v 1. razred šole in v vrtec. Če
bra, so se končale počitniostane 19 oddelkov v vrtcu in bodo vpisace in začelo se je šolsko
ni štirje v prvi razred, bodo nastale proleto 2014-15. V šolske
storske težave.
klopi je sedlo prek 600
Občina Komenda je bila vsa leta doslej
mladih občanov Komenpoznana po tem, da je budno skrbela za
de, med njimi pa jih je
nemoten sprejem otrok v varstvo in za
bilo kar 72, ki so se jim
pouk v šoli. Zato starši niso imeli težav.
prvič odprla šolska vrata
Med učenci v občini je letos trenutno
Ravnateljica Mira Rek je vsem
in bodo začeli nabirati V Mostah jih je pozdravila in nagovorila po114 vozačev. To so učenci, ki prihajajo iz
zaželela lepa šolska leta.
znanje v treh oddelkih. močnica ravnateljice Bernarda Hozjan.
naselij, kjer niso do šole varne poti. Po
zakonu pa so do prevoza upravičeni vsi učenci 1. razredov in učenci, ki
so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre.
A. Žalar

Sprejem najmlajših so popestrili tudi z lutkovno igrico o polžku.

V prvi šolski dan so najmlajše učence pospremili tudi starši.

Čestitka za prvo bronasto medaljo
Na 16. Evropskem prvenstvu v Romuniji jo je osvojila članica Twirling mažoretnega kluba Komenda
Lina Majcen. To je tudi prva medalja kluba na mednarodnih tekmovanjih.
V mestu Targovište, ki je bilo dolga leta glavno mesto Romunije, je bilo
od 11. do 14. septembra 16. Evropsko prvenstvo mažoret. Lina Majcen,
članica kluba Komenda, je na prvenstvu v točki Solo palica junior
osvojila 3. mesto in bronasto medaljo. Za ta uspeh je z vztrajnimi treningi najprej zaslužna Lina; pa tudi starši vseh mažoretk, ki jih podpirajo,
da mažoretke že nekaj časa doma in v tujini dosegajo lepe uspehe. Se-

veda pa vseh uspehov in tudi Lininega ne bi bilo brez skrbnega dela v
klubu in še posebej trenerke Anite Omerzu. Linina medalja je prva medalja Twirling mažoretnega kluba Komenda na mednarodnih tekmovanjih. Iskrene čestitke, tudi v imenu Uredništva Aplence. - A. Žalar

Soočenje županskih kandidatov
Na podlagi sklepa o predvolilni kampanji na lokalnih volitvah v
Komendi

Uredništvo Aplence

v petek, 26. septembra, ob 19. uri
v dvorani Kulturnega doma v Komendi
organizira javno

Soočenje z županskimi kandidati v občini Komenda.
Javno soočenje kandidatov Izaka Mateja Ciraja, Vida Koritnika, Slavka
Poglajna in Štefana Pojbiča bo v dvorani Kulturnega doma v Komendi.
Čestitka za bronasto medaljo Lini Majcen.
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ŽUPAN TOMAŽ DROLEC

Spoštovane občanke,
občani
Hvala za podporo, ki sem jo imel med vami. Prepričan sem, da
bomo ostali v lepih odnosih še naprej.
To je moje zadnje javljanje. Dovolite mi, da se
vam vsem zahvalim, ker ste me podpirali kot
župana zadnjih 16 let; Komendčani pa ste mi
celo 18 let stali ob strani s podporo in mi zaupali v prizadevanjih, za samostojno novo občino. Kljub vsem umazanijam, ki so jih moji
nasprotniki v zadnjem mandatu zlivali po
meni, verjamem, čutim in vem, da vas ni malo,
da vas je velika večina takšnih(!), ki niste
verjeli besedam hujskačev in aferaškim novinarjem, ki so zelo neprofesionalno ustvarjali
afere na moj, in kar je zame osebno še najbolj
žalostno, na račun občine.

kontejnerskega vrtca letno plačujemo skoraj 150.000 (sto petdeset tisoč) EUR. Ob občinskih proračunih
zadnjih let, visokih okrog šest milijonov vsako leto, nam strošek odplačila dolga zato skoraj ni omembe
vreden. Da pa smo se znašli, vsaj za
mene osebno, na tako nezavidljivem
mestu, je krivo to, da je občina poplačala bivše lastnike zemljišč prek
naše lastne firme PCK (Poslovna
cona Komenda). Od skupaj blizu 15
milijonov EUR, kolikor je znašala Tretja največja urejena poslovna cona v Sloveniji - Jutrišnje
kupnina za zemljišča, je gospodarsko izhodišče.
občini uspelo v dogovorjenem roku poplačati
več kot 9 milijonov EUR
iz lastnih virov, preostanek okrog pet milijonov
in pol, pa smo poplačali
preko PCK, v katero je
predhodno občina vložila (kot kapitalski vložek)
500.000 (pet sto tisoč)
kvadratnih metrov zemljišč. Vse bi bilo v re- Novi hlevi Konjeniškega kluba Komenda so po prepričadu, če bi takrat v raču- nju številnih prijateljev in pripadnikov konjeniškega športa
Številna slovesna odprtja so bila v zadnjih 16 letih.
novodskih knjigah to najlepši v Srednji Evropi.
Pa vendar mislim, da sem lahko ponosen na recimo drugače poknjižili. Moramo
dosežke v mojem županovanju. In z menoj tudi pa vedeti, da se nam takrat (še manj pa naši občine, se je že večkrat izkazalo, da še kako
vi občani Komende. Zelo malo, ali pa skoraj slovenski vladi), žal ni niti sanjalo, da prihaja drži tako za vzpon, kakor tudi za padec.
Potop naše občine se je pričel z rušitvijo
nič, je bilo napisanega, da smo se kot občina takšna kriza, kot je danes. Ob normalni prodaji
kar nekajkrat znašli prav na vrhu med vsemi zemljišč bi občina in PCK že davno poplačali Medgeneracijskega centra. Rušitelji so svoje
dejanje opravičevali, da s tem rešujejo občino
211 občinami v Sloveniji. Zlobneži in tisti, ki to terjatev, kriza pa je naredila svoje.
tako občini, kot tudi meni samemu ne želijo
Krizo in stanje, v katerem smo se znašli, pa pred finančnim zlomom; češ da si občina tega
dobro, bodo takoj pritrdili: Ja, po zadolženosti. je izkoristila moja opozicija; prek Nadzornega objekta ne more privoščiti. Da to ni res dokaOb pa tem noče nihče slišati, da občina Ko- občinskega odbora je zahtevala, da občina zujemo s tem, da vse, kar smo do sedaj zgradimenda dolguje bankam komaj milijon in Komenda naredi SAMOPRIJAVO na Ministr- li, smo tudi poplačali in da bi občinski prispeosemsto tisoč evrov in da je letna obveznost do stvo za finance. Od takrat naprej smo zato na vek Medgeneracijskemu centru v prvih letih,
če ne bi bil polno zaseden, znašal komaj toliko,
bank okrog 170.000 (sto sedemdeset tisoč) neslavnem mestu med občinami.
EUR. Za primerjavo naj povem, da za najetje
Da bi se znebili kapitana, so šli in potopili kolikor sedaj dajemo za najem kontejnerskega
vrtca. Tudi sredstva za vse gradnje, ki v občini
celo ladjo.
Zato mi je zelo hudo zaradi trenutno potekajo, so zagotovljena in o kakšni
ugleda občine. Seveda sem objek- nelikvidnosti občine ni govora.
Ko se ozrem nazaj na to šestnajst letno obtivno sam za to odgovoren. A ker
nisem ekonomist, si tega osebno dobje, lahko ugotovim, da nam sreča ni vedno
ne očitam. Težko pa mi je, ker bom stala ob strani. Usoda je najprej iz naših vrst
to breme zapustil naslednjemu žu- iztrgala neutrudljivega in nad vse pogumnega
prijatelja in tudi svetnika Milana Šinkovca.
panu.
Zagotovo pa bi bilo v naši občini Praznina, ki jo je pustil za seboj, je bila nepostanje povsem drugačno, če bi na- pravljiva. Nič manj boleča ni bila smrt svetnika
daljevali politiko združevanja; ta- in ustanovitelja Aplence Baldomira Kremžarja.
ko kot smo skupaj delali prva tri Bil je enkraten povezovalec med različno mimandatna obdobja. Da lahko en slečimi. Nadomestiti takšnega človeka se ne
V občini se letos nadaljuje tudi gradnja fekalne kanalizacije. sam človek vpliva na potek cele da. In nazadnje nam je pred štirimi leti usoda
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Eno od številnih krožnih križišč v občini.
iztrgala iz naše sredine svetnika, častnega občana in še bi lahko našteval, Janeza Kimovca.
Za občino je bila to katastrofalna izguba. Nikoli več ne bo tako, kot je bilo pred njim. Bil je
vse, kar kraj, kar občina potrebuje za razvoj in
napredek v pravi smeri. Po njegovi smrti ni le
njegova Lista (LNO), ki jo je ustanovil, izgubila kompas, ampak so se tudi njegovi člani, ki
so delali v občinskih organih, obrnili v povsem
obratno smer. Priključili so se skupini, ki je
rušila vse, pod kar sem se podpisal. Z izgubo
našega častnega občana Janeza Kimovca nisem
izgubil podpore samo jaz, ampak je začela izgubljati vsa občina. Izgubili smo zagotovo
najlepši objekt, ki bi nas rešil vrste težav, s
katerimi se bomo sedaj še vrsto let ukvarjali. V
mislih imam Medgeneracijski center. Škoda!
Prav je, da omenim še eno izgubo človeka,
ki je, čeprav ne v svetniških vrstah, v občinskem okviru deloval zelo povezovalno. To je
naš župnik Nikolaj Pavlič, ki nas je tako, kot
vsi prej našteti, mnogo prekmalu zapustil.
Odlično je znal povezati in usmeriti ljudi, da je
barka, kakor se je rad pošalil, kateri krmarita
dva Tuhinjca, plavala v pravo smer.
Naj mi bo dovoljeno, da se vsem štirim
omenjenim, v svojem imenu in imenu vseh, ki
smo jih spoštovali in jih imeli radi v svoji bližini, zahvalim za vse, kar so za časa bivanja v
naši sredini postorili za dobro našega kraja.
Po vsakem določenem obdobju ljudje običajno delamo zaključke in kot radi rečemo,
potegnemo črto. Tudi sam to zadnje čase počnem in moram priznati, da sem z doseženim
zelo zadovoljen. Najprej se vedno v takšnih
trenutkih ozremo na začetek poti. Mislim, da
se večina še spomni katastrofalnih cest, pokopališča brez enega praznega groba, vrtca s petimi oddelki, osnovno šolo v Mostah in Komendi še brez vseh treh prizidkov, brez

Kmetijski sejem, pomembna prepoznavnost
Sloveniji in tudi prek meja.
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telovadnice, kanalizacija samo v štirimi leti jasno povedal, da je četrti mandat
centru Komende. Kdo se ne spo- moj zadnji.
Kako poročajo mediji dokazuje tudi izjava
mni redukcij vode in kalne vode
po vsakem dežju. Pa še bi lahko dr. Mira Cerarja, sedanjega predsednika vlade,
da je samo 10 % resnice v tem, kar so pred
našteval.
Kar samoumevno se nam zdi, volitvami o njem in o njegovi stranki pisali
da tako mora biti. Ker da je tako mediji. Da je temu tako, lahko sklepamo tudi
pač povsod. Pa vam lahko zatrdim, po izjavi dr. Petra Novaka, strokovnjaka za
da temu ni tako. S takšnim tem- energetiko, ko je nedavno v oddaji Odmevi na
pom, kot se je razvijala naša obči- temo energetike in vloge podpredsednice
na, se v tistih časih ni nobena v evropske komisije g. Alenke Bratušek med
Sloveniji. S složnostjo v občin- drugim dejal, da kar se danes dogaja v Sloveskem svetu smo večkrat posegli niji, skupaj z novinarji vred, ni vredno Sloveprav po vrhu v slovenskem merilu. nije kot samostojne države. Joj, kako soglašam
Kar nekaj let smo bili rekorderji po vlaganju v z njim, saj smo s pomočjo medijev, in posleinfrastrukturo. In bil sem izbran za managerja dično politike, padli v mračno obdobje, iz kaleta med župani občin do deset tisoč prebival- terega bo dolga pot do svetlejšega jutri.
Zato pozivam vse, ki še verjamemo, da bo
cev. Bil sem prvi župan in dal sem pobudo
ostalim, da so občine same pričele s cepljenjem napočil dan, ko bomo živeli v lepši in boljši
deklic proti raku na materničnem vratu. Ustva- skupnosti, da že danes poskušamo narediti čim
rili smo dobre pogoje v vrtcu in šoli in s tem več dobrega drug za drugega, biti strpnejši.
pripomogli k prijaznejšim pogojem za mlade. Skratka, delajmo to drugim, kar bi radi videli,
Posegli smo po prvem mestu glede rodnosti na da drugi delajo nam.
Naj na koncu še zaprosim za malo strpnosti
število prebivalcev. S tem smo postali tudi detako vaščane Suhadol, Gmajnice in pa kar
mografsko najmlajša občina v Sloveniji.
Tudi na gospodarskem področju smo bili vse, ki uporabljate cesto skozi Komendo, da se
več kot uspešni. Najprej smo uspeli s prostor- ob gradbiščih glede na prometni režim, čim
skim planom. Ustvarili smo pogoje za postavi- bolj z razumevanjem obnašamo do izvajalcev,
tev Obrtne cone na Potoku. Sledila je Poslovna saj si tudi oni želijo enako čim manj problecona I v velikosti 18 hektarov. Zemljišča so mov na cesti; a kaj, ko je letos vreme tako
bila hitro razgrabljena, saj se je pokazalo, da je muhasto. V mesecu dni bodo predvidoma vsa
Poslovna cona tretja najbolj perspektivna v gradbišča končana in takrat se vsi zadovoljni
Sloveniji. Takoj smo pričeli s širitvijo na doda- ponovno vidimo.
Predno pa končam to moje zadnje pisanje v
tnih 75 hektarov. V roku smo poplačali vse lastnike brez 1(enega) samega EUR-a kredita. In Aplenci, naj se zahvalim uredniku Aplence g.
to vse z lastnimi sredstvi in s
sredstvi naše lastne firme, kar se
nam sedaj, kot sem napisal na začetku o manevru opozicije, maščuje. Kakorkoli se bo s Poslovno
cono že izteklo, zemljišča se bodo
prodala; ali z denarjem Poslovne
cone ali pa preko bank. Dejavnosti
in firm nam ne bo nihče odnesel in
prepričan sem, da bomo imeli čez
leta celo malo mesto poslovnih Za varnejši promet se je začela tudi gradnja krožnega križizgradb in na tisoče delavnih mest. šča z obojestranskima pločnikoma proti Gmajnici.
Prav ti podatki so nas po študiji,
ki jo je naredila angleška firma, uvrstili prav na Andreju Žalarju, ki je po tragični izgubi bivševrh in proglašeni smo bili, glede na razvojni ga urednika g. Balda Kremžarja prevzel urepotencial, za najbolj perspektivno občino v dnikovanje našega glasila.
Sloveniji. Seveda mediji to ne razglašajo; saj
Hvala za vsa njegova prizadevanja skozi vsa
jim ne gre v koncept, kakršnega trenutno vodi- leta mojega županovanja. Brez njegove vztrajjo proti naši občini. Mediji so za- nosti in profesionalnega pristopa, takšnega
dnja leta mene (in s tem tudi obči- glasila občina zagotovo ne bi imela. Prijateljno), s pomočjo mojih nasprotnikov stvo, katerega sva stkala skozi vsa leta sodeloslikali v najslabši luči. Groza me vanja, bo upam ostalo še naprej. Saj sem samo
je, kaj vse sem že prebral o sebi, z njegovo dobro voljo, vztrajnostjo in pomočjo
slišal na radiu… Kdor pač hoče lahko mesečno vzdrževal vez med nami oziroverjeti temu, kar pišejo, naj pač ma z vami.
verjame. Toda sam ne bi nikoli
Zato Andrej, hvala ti za to, kar si naredil zaverjel, da se lahko posamezni no- me in za našo skupnost.
vinarji tako obnašajo, če to ne bi
Prav posebna hvala pa tudi vam občanke in
občutil na lastni koži. Ne vem, občani za podporo, ki sem jo imel med vami.
komu koristi, da me še vedno Prepričan sem, da bomo ostali v lepih odnosih
Komende v omenjajo kot kandidata na župan- še naprej.
skih volitvah, čeprav sem pred
Vaš župan Tomaž Drolec
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AKTUALNO

Vaško igrišče v Nasovčah

Minulo nedeljo, 14. septembra, popoldne je bil
v Nasovčah vaški praznik. Da se pod toplarjem,
streljaj iz vasi, že nekaj časa srečujejo najmlajši
iz vasi, da se vsako jutro točno ob sedmih ob
vsakem vremenu zberejo boljše polovice iz
nekaterih domačij, je bilo že nekajkrat slišati.
Sicer pa je občinska svetnica Danica Zmrzlikar od časa do časa tudi na sejah občinskega
sveta omenila, da imajo vaško igrišče in da bodo starši z otroki veseli kakršnekoli pomoči.
Župan Tomaž Drolec je ob takšnih pojasnilih in vprašanjih vedno rekel, da občina rada
pomaga, da ima v proračunu rezervirana sredstva, da pa je za takšno podporo potrebna pobuda od domačinov. Prostor, da je njihova
skrb, potem pa se lahko začne.
In tako se je začelo tudi tukaj pred kakšnimi
šestimi leti. Takrat so razmišljali o najemu zemljišča za igrišče s toplarjem (kozolcem).
Roman Plevel je
bil že od začetka med
pobudniki.
»Tu je bilo včasih
vse zaraščeno in sam
sem se zavzemal bolj
za odkup tega praktično neuporabnega
prostora. In res smo
se potem tako odločili. V nekaj letih tako
imamo danes slovesno odprtje in blagoslovitev. Vesel sem, da se je tako izšlo, da smo
stopili skupaj, zagrabili za delo, pomagala pa
je tudi občina. To je lep primer in zgled, kako

lahko v krajih v občini pridejo do igrišč
za otroke. Prepričan
sem, da bi ob nesporazumih in različnih
bolj nagajanjih kot
drugačnih mnenjih,
danes ne bili tukaj s
toliko otroki, ki bodo
poslej imeli tu igrišče, zabave, starši
pa tudi prostor za
druženja.«
Igrišče je ob pomoči
najmlajših,
občinske svetnice
Danice Zmrzlikar in
Romana Plevela odprl župan Tomaž Drolec, ki
je za darilo prinesel nogometno opremo (dva

Matej Sedelšak

gola in žogo), pred tem pa je prostor z igrali
blagoslovil kaplan Martin Zlobko. Popoldne se
je potem nadaljevalo v
pravi vaški praznik, saj
so gospodinje napekle
in
tudi
drugačnih
okrepčil ni manjkalo.
Za veselo razpoloženje
s frajtonarico pa je skrbel Matej Sedelšak,
doma blizu Doba.
Naslednje jutro ob
sedmih pa so se že spet
zbrale boljše polovice
iz nekaterih domačij na
jutranji telovadbi.
Andrej Žalar

Srečanje upokojencev Gorenjske
Letošnje, že 23. srečanje, je bilo 4. 9. pri Tavčarjevem dvorcu na Visokem v Poljanski dolini. Srečanje je organiziral Pokrajinski odbor Zveze društev
upokojencev Gorenjske v sodelovanju z Občinama Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane.
Udeležence, med katerimi so bili tudi člani
našega DU, so pozdravili: predsednik PZDU
Gorenjske ing. Janez Sušnik, predsednica
ZDUS dr. Mateja Kožuh Novak, župan občine
Gorenja vas – Poljane Milan Čadež in župan

Občine Škofja Loka Miha Ješe.
Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega sveta RS mag. Mitja Brvar.
V kulturnem programu, ki je sledil uradnemu
delu, so nastopili: citrarka Barbara Dolenc,
Mladinski pevski zbor OŠ Poljane pod vodstvom Matjaža Slabeta, Anica Berčič, Tamburaška skupina Bisernica in učenci OŠ Poljane
pod vodstvom mentorice Mateje Tušek. Ves
program se je vsebinsko navezoval na lepote,

ljudi in kraje v Poljanski dolini.
Zabavnemu programu pa je dal glas in glasbo Duo Pino in Tom s pevko Katjo Križnar, ki
so poskrbeli za dobro voljo in ples.
Več kot 2000 udeležencev zbora bo to srečanje z ljudmi Poljanske doline, ki so z organizatorji pripravili prisrčno druženje prijateljev in
znancev z vse Gorenjske, ostalo v prijetnem
spominu.
Tone Ogorevc
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Jesenski sejem 2014 v Komendi
Letošnji jesenski sejem bo na samem začetku meseca oktobra, ko se bo vreme(upam) stabiliziralo.
Pričakujem, da bo sejem obiskalo približno enako število obiskovalcev, kot na spomladanskem
sejmu letos. Poleg rednih obiskovalcev iz preteklih let pričakujemo tudi obisk novih, predvsem iz
tujine, ocenjuje Jelenko Milič, iz Službe varovanja med letošnjim jesenskim sejmom v Komendi.

Jelenko Milič

Urejanje mirujočega
prometa je v veliki
meri odvisno tudi od
vremenskih razmer v
času sejma. Organizator je zagotovil
dovolj
parkirnega
prostora na okoliških
travnikih, vendar so
ta parkirišča ob slabem vremenu neuporabna. Če bo slabo

vreme, bomo zato iskali alternativna parkirišča,
med drugim tudi na cestnih odsekih, na katerih
bo popolna zapora.
Pred leti smo začeli obveščati obiskovalce
sejma, da lahko svoja vozila parkirajo na urejenem parkirišču v Poslovni coni Komenda
(Žeje) od koder je zagotovljen BREZPLAČNI
avtobusni prevoz do sejma in nazaj. Rezultat je
nad pričakovanji. Med letošnjim spomladanskim sejmom je bilo na tem parkirnem prostoru
več kot 5000 avtomobilov, avtobusi pa so pripeljali na sejem več kot 10.000 obiskovalcev.

Gasilci vedno delamo skupaj
Bližajoči se Mesec oktober, mesec požarne
varnosti, je že nekaj časa Mesec naših nadvse
pomembnih varnostnikov, ki so prvi in skorajda edini, bi lahko rekli, pri reševanju in aktivnostih v vse pogostejših ujmah.
Predsednik Gasilske zveze Komenda
Jože Sušnik, ki je že
vrsto let poznano ime
v gasilskih vrstah v
občini in tudi v širšem
gasilskem prostoru,
je prepričan, da so
naloge gasilcev danes
čisto drugačne in veliko strokovno bolj zahtevne, kot so bile včasih. Povezane so s tehnologijo, z usposobljenostjo, z znanjem, vodenjem in
seveda - tudi z denarjem.

»Občina Komenda z županom Tomažem
Drolcem je imela do sedaj vedno izreden posluh za usposobljenost gasilcev v naši občinski
gasilski zvezi. Že dolgo slišimo, da smo v občini Komenda gasilci po opremi, usposobljenosti in z županom, ki je prvi soodgovoren za
požarno varnost, za zgled številnim v drugim
občinam v Sloveniji.
Smo pa tudi v zvezi doma bili temu primerno
aktivni. Osebno sem prepričan, da je tudi prizadevanje vsakega posameznega gasilca zelo
pomembno pri tem.
Zato se bom še naprej zavzemal, da tudi v novem mandatu delamo uspešno naprej tako v gasilstvu v občini; in če bom izvoljen za občinskega
svetnika na Listi TRN, tudi za razvoj vseh krajev
v občini,« je še poudaril Jože Sušnik
A. Ž.

Kapljica za življenje

»Zato tudi tokrat naprošamo vse obiskovalce
sejma, predvsem tiste iz smeri Vodice (pa tudi
iz drugih smeri), da svoje avtomobile parkirajo
v Poslovni coni. Ekipa rediteljev bo poskrbela,
da bodo vozila na varnem, vsi potniki pa se
bodo v nekaj minutah z avtobusom BREZPLAČNO pripeljali do sejemskega prostora.
Od Poslovne cone Komenda pa do sejma in
nazaj bosta vsak dan med 8.00 in 18.00 uro
vozila dva avtobusa;če bo treba pa bo vozilo še
več avtobusov.
A. Žalar

TV Komenda
Zavod Komok, izdajatelj TV Komenda, je
v začetku septembra prejel odločbo Ministrstva za kulturo, s katerim ta potrjuje vpis
lokalne televizijske postaje v razvid medijev. Da bi TV Komenda lahko pričela z oddajanjem, je potrebno pridobiti še ustrezno
soglasje Agencije za komunikacijska sredstva in storitve, kar bomo skušali zagotoviti
še v mesecu. V kolikor bo vse teklo po načrtih, bi z oddajanjem programa po kabelskem in T-2 omrežju občine lahko pričeli
naslednji mesec, o točnem datumu pa vas
obvestimo. Seveda bo nadaljnje delo TV
Komenda odvisno tudi od nove zasedbe na
vrhu Občine oz. Občinskem svetu in njihove podpore projektu sodobnega in hitrega
obveščanja občanov o lokalnih vsebinah.
Bojan Škof, direktor Zavoda Komok

Dan odprtih vrat na Centralni čistilni napravi Domžale – Kamnik
Na prvo septembrsko soboto so na Centralni
čistilni napravi Domžale – Kamnik (CČN)
priredili zelo odmeven dogodek, Dan odprtih
vrat, ki so ga poimenovali Kapljica za življenje. Dogodek je obsegal predstavitev delovanja
obstoječe čistilne naprave in načrte za priho-
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dnost, ki vključujejo predvsem nadgradnjo
CČN za čiščenje dušikovih in fosforjevih snovi. Kljub deževnemu vremenu se je na CČN
zbralo okoli 700 obiskovalcev, ki so si po zanimivem kulturnem programu ogledali procese
na CČN in izvedeli kam vodi pot CČN, kolikšen je in bo v
prihodnje strošek
občanov za čiščenje odpadne
vode in dobili
informacije
o
začetku nadgradnje. Dogodka
se je udeležil tudi
dr. Boštjan Petelinc, v.d. direktorja direktorata
za vode in investicije,
MKO,
župan
Občine
Mengeš, Franc
Jerič in podžupa-

nja Občine Domžale, Andreja Pogačnik –
Jarc.
V spremljajočem programu, ki ga je vodil
Boštjan Romih, so sodelovali: Godba Domžale, tolkalna skupina Cascara, Citrar Tomaž
Plahutnik in sopranistka Meta Matzele ter Peter
in Andraž Vode. Dogodek so spremljale razstave umetniških slik na temo vode s strani Kulturnega društva Senožeti Radomlje in umetnikov Zveze društva paraplegikov, med njimi
umetnikov, ki rišejo z usti. Poleg tega so lokacijo popestrile slike in risbe na temo vode
učencev Osnovne šole Dragomelj in Stranje.
Osnovna šola Marije Vere Kamnik je predstavila projekt Vode povezujejo – z vodo do čistega
okolja. Ob vhodu so obiskovalce pospremile
umetniške fotografije Klemna Razingerja.
Obiskovalci so izkazali veliko zanimanje za
ogled procesov, pohvalili prizadevno ekipo in
zaželeli čistilni napravi nadaljevanje uspešno
začrtane poslovne poti, ki vključuje predvsem
kakovostno storitev čiščenja odpadne vode za
sprejemljivo ceno.
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Rezultat za izziv
Moštvo NK Jezero Medvode premagalo moštvo NK Komenda 2 : 0.
sobotne tekme ob 17.30 kazali kar nekaj treme.
Predsednik NK Komenda Aleš Marinko je bil
hkrati prepričan, da nimajo ustrezne »ligaške
kilometrine« v novih srečanjih z različnimi
moštvi, in obenem tudi željan uspešnega debuja
na domačem terenu.
»Ni se izteklo po naših željah,« je komentiral
srečanje po tekmi. »Vendar je to izziv za trdo
delo naprej, za nabiranje izkušenj doma in na
gostovanjih in za čim boljši končni rezultat v
III. ligi. Gremo pozitivno naprej.«
Tokrat je komendsko moštvo izgubilo z 2 :
0. Prihodnja tekma jih čaka 6. septembra v
Kranju z moštvom NK Zarica, 13. septembra
pa spet na domačem igrišču v Komendi z moštvom NK Sava.
- A.Ž.
Po uvrstitvi NK Komenda na začetku poletja v
III. Slovensko nogometno ligo so se v soboto,
30. avgusta, na igrišču v Komendi začela nogometna tekmovanja, ki bodo poslej nedvomno
privabljala gledalce v Komendo, ko bodo
tekme
doma.
Tokrat so se nogometaši NK
Komende prvič
na
domačem
igrišču v III.
SNL pomerili z
moštvom NK
Jezero Medvode.
Čeprav odloč-

nost, da se uspešno zoperstavijo »veteranom«
že II. in celo I. lige, ko so Medvodčani doslej že
brusili in utrjevali tehniko nogometa in dosegali
rezultate, so domači igralci že pred začetkom

vabi vse občane in
občanke na
7. ŠOLO ZA VREDNOTE
IN ŽIVLJENJE
22. oktober 2014, Glavarjeva bolnica,
Glavarjeva 104, Komenda
Od 19.30 - 21 ure.
Gostja bo varuhinja človekovih pravic, gospa Vlasta Nussdorfer
Varuhinja človekovih pravic bo predstavila
uresničevanje človekovih pravic v Sloveniji. Odgovarjala pa bo tudi na vprašanja
udeležencev.
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Začenjamo spet z mladimi

Dane Košir, novi predsednik Košarkarskega kluba Komenda: »Dan odprtih vrat je začetek, da z
mladimi nadaljujemo v dobrih pogojih, ki jih imamo, nekdanjo košarkarsko tradicijo v Komendi.
Zadnjo soboto, 13. septembra, so se v novem
vodstvu Košarkarskega kluba Komenda, izvoljenem na izrednem občnem zboru, odločili, da
z Dnevom odprtih vrast za najmlajše, starše, za
ljubitelje in nekdanje igralce ponovno odprejo
vrata košarki v Komendi.
»Imamo izredno dobre pogoje,
ki jih ne smemo
zapustiti zaradi
dogajanj v zadnjem času. Prepričan sem, da
bomo z novim,
svežim načinom
dela uspeli nadaljevati nekdanjo
tradicijo. Imamo
novo vodstvo, imamo trenerski team z Domnom Žanom, imamo mlade v šoli v Mostah,
v Komendi, imamo tudi člane kluba in člansko
selekcijo,« je na dnevu odprtih vrat povedal
novi predsednik Košarkarskega kluba Komenda Dane Košir.
Imajo pa tudi obnovljeno podlago (parket) v
športni dvorani v Komendi. Obnovljena je bila
med letošnjimi šolskimi počitnicami in je sedaj
ne le lepa, polepšana, ampak tudi in predvsem

ZAHVALA

Zgodovina je pričevalka časov, luč resnice,
življenje spomina, učiteljica življenja, glasnica davnine.
Rimski mislec Cicero
V imenu Občine Komenda se iskreno zahvaljujem gospe Mariji Kremžar za dragoceno arhivsko zbirko fotografij in ostalega
dokumentarnega gradiva, ki je bilo last
njenega pokojnega moža Baldomirja
Kremžarja.
Skrbno hranjeno zapisano in slikovno
gradivo mi je gospa Kremžar dobrodušno
in nesebično zaupala v želji, da zob časa ne
zabriše spomina na ljudi in dogodke, ki so
zaznamovali obdobje snovanja in identitete
samostojne občine.
Občina Komenda je s tem bogatejša za
pomembno dokumentacijo, ki jo je pokojni
gospod Baldomir Kremžar, kot dolgoletni
urednik Aplence in član Občinskega sveta,
ustvarjal in zbiral od ustanovitve samostojne Občine Komenda do konca leta 2006.
Gospe Mariji Kremžar sem hvaležno zagotovil, da bo gradivo deležno strokovne
obravnave in hrambe ter na ta način na voljo
zgodovinarjem, raziskovalcem in ostali zainteresirani javnosti.
Slavko Poglajen, vodja Režijskega obrata
Občine Komenda
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varnejša, kot je bila prej že dotrajana.
Dane Košir novi predsednik,ki je bil včasih
tudi vnet igralec in ljubitelj košarke, si z novim
upravnim odborom želi, da v košarkarske vrste
pridejo mladi; tako tisti iz šole, tisti, ki imajo
radi košarko in se morda vrnejo tisti, ki so zaradi neaktivnosti v zadnjem času odšli…
V šoli v Mostah in v Komendi bodo začele
delovati selekcije 1-5 in 12-13. Prav tako tudi v
klubu ob sredah in petkih. Igrala bo članska
selekcija. Treningi bodo vsak torek, sredo, četr-

tek, petek in v programu so tudi ligaške tekme.
Zato, vabljeni vsi ljubitelji košarke v oživljanje košarkarske tracije v Komendi, ki je
sedaj cilj in geslo nove organizacijske postave
košarke v Komendi.
A. Žalar

Pridite
v steno
ŠPO PD Komenda vabimo vse navdušence
nad plezanjem, da pridejo na našo bolder
stenco, ki je na podstrešju Planinskega doma v Komendi. Trudili se bomo, da bo stena
odprta vsak delavnik v popoldanskih urah.
Točen razpored bo na oglasni deski planinskega doma in na naši spletni strani http://
www.pd-komenda.si ter facebooku https://
www.facebook.com/stenca.kom.
Vse starše pa razveseljujemo z novico,
da bomo oktobra začeli že s prvimi vodenimi vadbami za otroke starejše od 5 let.
Vprašanja in odgovore lahko poiščete na že
omenjenima spletnima naslovoma ali pa
nam sporočite na e-mail spokomenda@
gmail.com.
Marko Pogačar

OOZ Kamnik objavlja prosto delovno
mesto sekretarja zbornice.
Pogoji:
-višja ali visoka strokovna izobrazba ekonomske, pravne ali družboslovne smeri,
-zaželjene delovne izkušnje, kreativnost, odgovornost, razvojna naravnanost
-znanje najmanj enega svetovnega tujega jezika (navesti katerega),
-poznavanje področne zakonodaje, računalniška pismenost,
-usposobljenost za izvajanje javnih pooblastil in opravil (ZUP – obvezno, e-VEM zaželeno)
-prednost imajo kandidati Občine Kamnik in Komenda
Možno je delo opravljati kot zunanji sodelavec.
Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, ali pogodbeno, s 4-mesečnim poskusnim delom. Razpis je odprt od 1.10. do 15.10.2014, obravnava prispelih vlog do 31.10.2014.
Obravnava se samo pisne vloge z dokazili o izobrazbi in ostalih pogojih.
Dodatne informacije na OOZ Kamnik, Tomšičeva ulica 11 ali tel.: 01-8391-738, GSM: 040580-661 ali e-mail: ooz.kamnik@ozs.si.

Aplenca

POLITIKA

DeSUS ob
lokalnih volitvah
Vodilo Občinskega odbora DeSUS Komenda je in bo v prihodnosti, ko
bomo imeli preko izvoljenih svetnikov direktni vpliv na lokalno politiko, skrb za vse generacije in medsebojno povezovanje in sodelovanje,
ker enostavno drug brez drugega ne moremo živeti. Seveda pa s poudarkom na starejši populaciji in to predvsem iz preprostega razloga, ker je
dosedanja praksa pokazala, pa ne samo na našem lokalnem področju,
ampak tudi na državni ravni, da se zlahka pozabi na starejše, ali upokojence, kot je bolj razširjeno poimenovanje. Čeprav to ni enako. Marsikdo, ki je star, žal ne prejema pokojnine. Da o primernosti pokojnin za
dostojno življenje, sploh ne govorimo. Povprečna pokojnina v Sloveniji
je 560 €, skoraj polovicam upokojencev (46%)pa dobi kot 500 €.
In kaj lahko storimo na lokalni ravni?
Društvo upokojencev in Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost z mrežo svojih dejavnosti in programov kar zgledno skrbita za tiste
starejše, ki jim zdravje služi. Vendar zagotavljanje sredstev za njuno delovanje preko občinskega proračuna ni samoumevno, zato se bomo v
DeSUS še kako zavzemali za to, da bosta občinska uprava in predvsem
novo izvoljeni župan še naprej imela posluh za delovanje obeh društev.
Drugače pa je ob starostni onemoglosti in bolezni. Imamo sicer
dobro organizirano pomoč na domu, vendar pa je cena tista, ki marsikomu zapira dostop do tovrstne usluge. Zato se bomo zavzemali za znižanje
cene pomoči na domu za uporabnike. Po fiasku, ki so ga pred tremi leti
povzročili nekateri občinski svetniki, ko so zminirali izgradnjo lastnega
sodobnega doma, nas v DeSUS čaka težka naloga, da prepričamo večino
v občinskem svetu in seveda novega župana, da še kako potrebujemo
dom za stare ljudi v lastnem okolju. Potrebe so! In zakaj ob znanju in
volji ne bi tako ustvarili tudi delovna mesta, ki so pogoj za pokojnine.
Viktorija Drolec

Le dejanja naj
veljajo
Ta, že vsa leta poznani stavek oziroma geslo Le dejanja naj veljajo, je tudi
pred letošnjimi volitvami naš program in cilj za prihodnji mandat. Tako
smo delovali do sedaj ves čas in tako bomo delali tudi v prihodnje
Da naša stališča in usmeritve niso le nekaj, kot pravimo Papir vse
prenese, in da so obljube pred volitvami tisto, kar že jutri najlaže pozabimo, smo ves čas dokazovali, da v Listi TRN to ni naše ogledalo. Ne,
v Listi TRN smo to že do sedaj z deli, s pridobitvami in uspehi za vso
občino dokazovali, da dogovorjene cilje, načrte tudi uresničujemo.
Ponosni smo, da prav rezultati in dosežki, ki smo si jih zadali v naših
programih, to tudi potrjujejo že od začetka samostojne občine Komenda.
Spomnimo se, kje in kaj smo bili, ko še nismo bili samostojni. Ko smo
bili le del številnega mozaika krajevnih skupnosti v drugi občini. Šola,
varstvo, ceste, vodovod, kanalizacija, poslovna cona, kultura, številna
društva… so dokaz, da je bilo veliko narejenega odkar smo občina vseh
občanov Komende. Pomagali smo gasilskima društvoma Križ in Moste s
podaritvijo defibrilatorja komendskim gasilcem pa pri gradnji prizidka h
gasilskemu domu, ki so ga letos odprli ob 120-letnici delovanja društva.
Vedno smo v TRN-u z dosedanjim županom delali skupaj s prepričanjem, da delamo za vse občane, za vse v občini, ne za nekaj zasebnega.
In ne tako, da bomo v naslednjem mandatu ponavljali programe, ki jih
prej zaradi drugačnih interesov nismo hoteli uresničiti. Mi bomo delovali, kot smo do sedaj, tudi naprej. Za nas bo pomembno to, za kar bomo
na volitvah dobili zaupanje občanov. Naš program pa vam bomo še podrobno predstavili.
Zato: Le dejanja naj veljajo. Takšno je naše prepričanje in tako bomo
delali.
Zoran Sodnik, Lista TRN Komenda
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Pred izbiro za
jutri
»Odgovori za prihodnost«, program NSi, podprt z dobro oceno stroke, je
vodilo za delo na državni in lokalni ravni. Lokalne volitve nam dajejo
možnost vplivati na prihodnost v domačem okolju. Kako? Da izberemo
ljudi, ki bodo zastopali interese vseh v naši občini, znali prisluhniti potrebam ljudi ter se zavzemali za uravnoteženo porazdelitev sredstev na vseh
področjih. Ljudi, ki jim vrednote kot so spoštovanje, poštenost, pravičnost
niso tuje, ki se ne zavzemajo samo za določene ciljne skupine, ki ne pristajajo na špekulacije in trgovanje. Z gotovostjo lahko trdimo, da nam do
sedaj slednjega pri našem delu ni mogoče očitati. Žal pa se nekateri trudijo z diskvalifikacijo NSi s podtikanjem dezinformacij. Ne bi radi sodili, a
ne moremo preko dejstev, da si v tem času nekateri želijo pridobiti volilne
glasove prav s takim načinom in projekti, katerim prej niso bili naklonjeni.
Ljudem je bila povzročena, če nič drugega, moralna škoda. Kljub kritikam
bomo vztrajali na načelni, pošteni drži ob spoštovanju temeljnih krščanskih vrednot in se zavzemali za prijazno Komendo za vse ljudi.
Na zadnji razširjeni seji OO NSi so se predstavili s svojim programom
vsi županski kandidati. Večino je prepričal program neodvisnega, nestrankarskega kandidata Štefana Pojbiča.
V kolikor bo tako odločila večina občanov na volitvah, bomo njegovo
delo močno podprli, kar pa ne pomeni, da si ne bomo upali reči tudi NE.
Želimo, da se uresničijo programi za varno mladost in kakovostno starost, za
socialno varnost najšibkejših. Da bi mogli to doseči, moramo iziti iz finančne
krize, za kar pa ima imenovani vizijo rešitve. Ne glede na izid volitev, volivci imajo vedno prav, napovedujemo z izvoljenim kandidatom sodelovanje za
dobre odločitve. Prostora za ta prispevek je malo, zato Vas spoštovane volivke in volivci ob koncu povabim, glasujte za Novo Slovenijo.
Danica Zmrzlikar
OO N.Si Komenda

Samo skupaj bomo zmogli
Prepoznavnost je zelo pomembna pri odločitvah. Ko sem se zadnje čase
pogovarjal in srečeval v krajih po občini, sem začutil, da so srečanja in
pogovori tisto, kar nas (še kako lahko) povezuje. In ko sem se odločil, da
kandidiram za neodvisnega župana, ki ne bo na plačilni listi redno zaposlenega, sem se odločil zato, ker že trideset let živim v Komendi. Zato
ker imam tudi zares rad to Komendo. In tudi zato, ker si tudi tisti, ki so
šele »včeraj« postali Komendčani, občani te naše občine, jutri prav tako
zaslužijo, da se dobro počutijo med nami. Ker so postali naši občani.
Kot gospodarstvenik imam bogate izkušnje in vem, da je bilo v minulih
obdobjih v občini veliko narejenega. In vem, da nas danes čaka JUTRI
VELIKO DELA. Vendar ob tako bogatih izkušnjah pri delu, kot jih danes
ima Komenda za uspehe v zadnjih obdobjih samostojne občine (verjemite,
da je danes tudi zadnji mandat zelo pomembna izkušnja za jutrišnje odločanje), sem prepričan, da bomo znali in zmogli uspešno delati naprej.
Nekateri moj podrobnejši program že poznate, nekateri ga boste še
spoznali v posebnem gradivu in na srečanjih. Hvala tudi Listi TRN, DeSUS, SD, Novi Sloveniji …, vsem, ki ste mi že sedaj zaupali podporo.
Zato ta trenutek rečem le še:
Verjemite! Le POVE
POVEZANI SKUPAJ ZA NAŠO
PRIHODNOST bomo
bom uspešni in bomo tudi zmogli, da potrdimo tis
tisto, kar smo z uspehi dosegli
v občini do sedaj.
Za vse vas
Neodvisni in nepoklicni
kandidat za župana
ne
Štefan Pojbič

Naročnik Štefan Pojbič
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Prepričani
smo, da
Komenda
zmore več!
Po štirih letih smo občani ponovno pred odločitvijo koga izbrati za
učinkovito, pošteno in pregledno delovanje Občine. V zadnjem mandatu se je izkazalo, da se je v minulih letih marsikaj delalo rokohitrsko in
na plano so udarile številne afere, ki so polnile medije. Marsikateri
projekt je, tudi iz mandata v mandat, ostal nedokončan, se pa, kot ponavadi, zadnje mesece pred volitvami hiti s polaganjem asfaltnih plasti. V
OO SDS Komenda smo prepričani, da kljub vsemu, predvsem pa s
skupno močjo, enostavno ZMOREMO VEČ! Prepričani smo, da so
vsebine, ki se navezujejo na dokončanje kanalizacije in centra s trgovino, na izgradnjo centralnega vrtca in športnega parka, na podporo nadaljnjemu delovanju društev in pomoči starejših občanov, tiste
točke, okoli katerih se lahko poenotimo. Komenda pač ne sme postati
zgolj spalno naselje, temveč naselje, v katerem bomo ponosno sobivali.
Na polnoštevilčni listi kandidatov za občinske svetnike oz. svetnice, s
katerimi bomo uresničili zadane cilje, najdemo uspešne podjetnike,
aktivne člane društev, zavzete delovnoaktivne občane, življenja polne
upokojence. Za županskega kandidata smo se, skupaj z občani in dvema
listama, odločili podpreti učinkovitega predsednika Turističnega društva, g. Vida Koritnika. Predstavitev naših kandidatov, širši program in
druge novice iz lokalnega življenja, boste našli na znanem spletnem
naslovu komenda.sds.si. Preverite, odločite se, zaupajte nam in pridite na volišče. Se vidimo v nedeljo, 5. oktobra in se Vam že vnaprej zahvaljujemo za glas, ki najprej pomeni glas za dober program!
Bojan Škof, predsednik OO SDS Komenda
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Gradovi v oblakih ali
VEZ z realnostjo!
Občina Komenda je na zgodovinski prelomnici. Ali nadaljevati s trenutnim tempom, se zadolževati in živeti v oblakih ali pa si naliti čistega
vina, stopiti korak nazaj in postaviti trdnejše temelje za prihodnost. Lista
VEZ želi znova vzpostaviti vez med občani in vodstvom občine. Naš
prvi in daleč najpomembnejši cilj je temeljita revizija občinskih financ,
podroben pregled začetih in predvidenih projektov ter ocena njihove
smiselnosti. Zavzemali se bomo za dokončanje kanalizacijskega omrežja, vse ostale želje pa bomo prilagodili realnosti, kar pa ne pomeni, da bo
razvoj občine obstal. Morda bo le-ta nekoliko bolj postopen, vsekakor pa
bo delovanje občine temeljilo na zdravih finančnih temeljih in bo veliko
bolj pregledno, saj bomo svetniki VEZ poskrbeli, da bo tudi informacijska vez med dejanji občinske uprave in občani veliko bolj pretočna.
Pogrešate napoved konkretnih projektov in populistične predvolilne
obljube. Glede na to, da je občina Komenda druga najbolj zadolžena v
državi, bi bilo občanom neodgovorno zidati gradove v oblakih. Želimo
biti svetniki, ki bomo lahko tudi po mandatu svojim volivcem pogledali
v oči in se jim ne bomo izneverili.
Za kandidata za župana podpiramo Izaka Mateja Ciraja, ki je prava
osvežitev med županskimi kandidati v naši občini in s seboj prinaša
skromnost, mladostniško zagnanost ter pristne družinske vrednote, med
katerimi je ena najpomembnejših uravnotežen proračun. Hkrati ima izkušnje s sanacijami propadlih projektov in odločnost, da občinske finance znova spravi na zeleno vejo.
Kandidati za svetnike smo v zadnjih letih izgubili vez z vodstvom
občine, zato smo se odločili, da postanemo vaša VEZ do prijaznejšega
bivalnega okolja za vse občane.
Volite listo VEZ!
Lista VEZ
Naročnik Lista VEZ
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Drugače bo župan Ciraj!
Kaj si v resnici želimo in pričakujemo od
občine? Verjamem, da bi mnogi radi doma
kakovostno živeli, preživljali čas z družino in bili zaposleni v bližini. Naloga občine je, da ustvari pogoje, da se to uresniči.
Pa naj bo to urejenost cest, sodelovanje z
državo ali omogočanje kakovostne vzgoje
za otroke in preživljanje prostega časa.
Nisem sanjač, ampak imam vizijo in
načrt, da bo občina svoje naloge opravljala. Naša okolica nas mora razveseljevati in spodbujati, hkrati pa nuditi priložnosti
za osebni razvoj, ne pa pokvariti dobre volje. V občini je veliko izzivov kot so:
- celostna obravnava infrastrukturnih in razvojnih projektov,
- izboljšanje dostopov (tožba nad državo zaradi uničenih cest), kar bo
omogočilo
- investicije v Komendi, ter delovna mesta v bližini.
Prepričan sem, da ima Komenda potencial, ki ga je treba bolje izkoristiti. To me je pripeljalo nazaj v domači kraj. Podpora in sprejemanje občanov pa mi dajeta voljo in energijo, da bom z Listo VEZ, in vsemi, ki
želijo skupno dobro, iskal prave rešitve in pristope in jih tudi udejanjal.
Priložnosti, ki jih nudijo kohezijski skladi EU, eTRI iniciative,
energijska prenova ter »zero waste« (»nič odpadkov« ) pobude so pomemben del rešitve, ki jih lahko optimalno prenašamo v svoj prostor s
povezovanjem s primerljivimi, predvsem pa s sosednjimi občinami.
Prihodnost pomeni sodelovanje. O prihodnosti odločamo sami. Ali
pa odločajo namesto nas drugi? Pripravljen sem naslednja štiri leta posvetiti Komendi. Toda o tem odločate Vi!
Že sedaj Vas vabim k sodelovanju preko FB, čivkanja ali osebno.
Vaš kandidat za župana Izak Matej Ciraj
Naročnik Izak Matej Ciraj

Drage občanke in
spoštovani občani!
Spet so pred nami lokalne volitve za sestavo občinskega sveta. Socialni
Demokrati smo bili, smo in želimo še naprej ostati partner pri razvoju
občine Komenda.
Kot v preteklih mandatih se bomo tudi v prihajajočem mandatu zavzemali, da se kraj razvija času, razmeram in potrebam nas občank in
občanov primerno.
Da bomo to lahko storili, smo sestavili listo kandidatov, katero Vam
predstavljamo in s tem zagotavljamo, da so to ljudje, ki so zaupanja
vredni, ki se bodo trudili za dobro nas vseh in katerih vrednote so med
občani cenjene.
Marko Dobnikar, Helene-Heli Drolc, Uroš Fajdiga, Mateja Drolec,
Zvonko Štefanič, Cecilija Trivič in Ivan Martinjaš
so kandidati, ki bodo v volilni enoti Komenda zastopali vaše interese.
Osebe, ki želijo biti izvoljene in obljubljajo, da vas ne bodo razočarali.
V volilni enoti Moste so kandidati
Ksenija Šajn, Hanno Bradeško, Marija Pirnat in Alojz Zver.
V vseh primerih gre za osebe z izjemno srčnostjo, za osebe z veliko
energije in z ogromno vere v uspeh.
Prosimo Vas za podporo. Vaš glas je pomemben. Lahko zaupate.
Marko Dobnikar
Predsednik Občinske Organizacije SD Komenda
Naročnik: OO SD Komenda

Ali ste tudi vi za nov začetek? Smo ekipa srčnih posameznikov,
različnih profilov in poklicev, zato razumemo zagate naših občanov.
Združili smo moči v želji, da spremenimo situacijo na bolje. Naš cilj
je ponuditi občino občanom, kot mesto uresničevanja skupnih lokalnih interesov.
• Občina naj bo mesto odprtega dialoga in preglednega poslovanja.
• Želimo zagotoviti stabilnejše občinske finance, ki ne bodo breme
generacijam za nami.
• Večjo pozornost je potrebno nameniti socialni stabilnosti vseh občanov.
• Tudi turizem je izjemna priložnost, saj smo občina, ki je v svoji
zgodovini pustila močan pečat.
• Zaključijo naj se infrastrukturni projekti, pri novih pa je potrebno
slediti potrebam ljudi.
Volilna enota 1
• Milena Seršen
• Janez Grobeljšek
• Vesna Grošelj in
• Roman Grošelj

Volilna enota 2
• Žiga Kralj
• Darja Saradjen
• mag. Šemso Mujanovič
• mag. Sanja Griljc in
• Andrej Ciglar

Za spremembe potrebujemo tudi vaš glas. Podprite sposobno ekipo
kandidatov za občinske svetnike, ki vam bo omogočila kvalitetnejše
življenje in vključenost v lokalno skupnost.
Naročnik Aljaž Žumer, LO SMC Kamnik-Komenda
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MORJE
O morje! Neskončno koprnenje,
razlivaš se v daljave, tu pred menoj.
Tako nemirno in večno kot življenje
začarana v čar sem tvoj.

Zaprtim jadrom plava, plava,
plava dalje v nedogled.
V brezsežnost širi se daljava,
V neznano, kjer pravljični je svet.

Poslušala bi tvoje valovanje,
ki pljuska, peni in šumi,
se zaganja, bije ob skalovje,
ga poljublja, objema in ječi.

Slovesno nad teboj leskeče
bahavo se današnji jasni dan.
Pod sončnimi poljubi trepeče,
zrcalno modra valovita plan.

Kje sem, kam plovem, kam si me zanesla
ti čarobna morska moč?
Gnana od vetrov, letim, letim brez vesla…
je to resnica ali sen?

Ne nagledala bi se nikoli,
čeprav te gledam do konca dni.
Naposlušala bi se nikoli,
mogočnih tvojih melodij.
Marija Koželj / September 2014

O morje, poezijo čudovito
pijem tvojo z željnimi očmi.
Opojno silo tvojo, moj duh
kot misel čez morsko stran hiti.

Tako te gledam, o morje moje!
Gledam te iz dneva v dan,
zamaknjena v čare tvoje,
zaljubljena v sinje moro stran.

(Marija je pesem napisala na dopustovanju v
Starem Gradu Paklenici, ki ga je preživela v
družbi upokojencev iz Komende.)

Rokovo v Mostah
Blagoslovitev obnovljenega Košarjevega znamenja
God priprošnjika v sili (stiski) in zavetnika
zoper razne bolezni, posebej kugo (ebola v
Afriki!) sv. Roka je 16. avgusta dopoldne v
podružnično cerkev sv. Boštjana v Mostah,
kjer je kip sv. Roka v desnem stranskem oltarju, vnovič privabil številne svetnikove častilce
od blizu in daleč. Somaševanje je ob komendskem župniku Zdravku Žagarju in več duhovnikih vodil znani svetopisemski strokovnjak
dr. Marijan Peklaj iz Ljubljane, govor pa namenil orisu življenja, delovanja in vzora priljubljenega svetnika (v Sloveniji mu je posvečenih
kar 34 cerkva) za človeka sedanjega časa.
Zbrane je posebej povabil, naj se tako kot sv.
Rok za časa svojega življenja odlikujejo v dobrih delih, posebej ljudem v stiski.

Po maši je župnik Žagar blagoslovil obnovljeno Košarjevo znamenje ob Šolski poti.
Njegovo zgodovino (postavljeno je bilo leta
1879, pozneje so ga dvakrat »selili« in večkrat
obnovili), pa tudi to, da so se zlikovci
dvakrat grdo znesli nad korpusom Križanega (prvič avgusta 2001, drugič v zgodnji
jeseni 2013), je po blagoslovitvi predstavil
izdelovalec novega lesenega korpusa Križanega (iz lipovega lesa) jasličar in rezbar
Andrej Gašperlin iz Most. Izrazil je upanje,
»da to razpelo ne bo komu v spotiko in da
se ne bo spozabil nad njim«. Temu so številni udeleženci slovesnega dogodka namenili tudi svoje molitve.
Blagoslovitev, kot že poprej mašo, so

polepšali komendski cerkveni pevci in moščanski pritrkovalci, moščanske gospodinje pa
so poskrbele za pogostitev.
Jožef Pavlič

Hitre želve iz Komende do Brezij
Že drugič so uspešno premagale razdaljo med Komendo in Brezjam na Gorenjskem.

Hitre želve iz Komende na Brezjah, 24. 8.
2014
Zagrizeni tekači iz Komende in sosednjih vasi
smo se pred 4 leti na pobudo Romana s Klanca
povezali v neformalno skupino Hitre želve
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Komenda, s katero smo obredli vseh 15 naselij
po komendski občini, nato pa nadaljevali s tekom tudi zunaj občinskih meja po bližnji in
daljni okolici. Udeležujemo se različnih tekaških prireditev (Škofja Loka, Trboje, Šenčur,
Domžale, Mekinje nad Kamnikom, Sv. Miklavž v Tuhinjski dolini, Koper, Dol pri Ljubljani, Ljubljana) ter lig (kamniška liga, zimska
kranjska liga, tek na sv. Primoža nad Kamnikom), med drugim pa sodelujemo tudi na domačem Maratonu Komenda. Na začetku skupine sta bila 2 tekača, z leti je skupina
naraščala tako, da jih je sedaj že skoraj 10.
Najmlajši ima dobrih 30 let, starejše pa je nedavno obiskal Abraham.
S tekom se ukvarjamo praktično vsak dan v
večernem času po 20. uri; ne glede na letni
čas, samo da je suho vreme. Prijetno (druženje) združujemo s koristnim (rekreacija) v
naravi. Večletno udejstvovanje v telesnih aktivnostih nam je prineslo vidno izboljšanje
rezultatov.
Po nekaj dnevnih pripravah za daljše proge
smo v nedeljo, 24. avgusta 2014, Hitre želve iz
Komende uspešno odtekle 2. tradicionalni tek
od Komende do Brezij; najbolj znanim in obiskanim romarskim središčem na Slovenskem.

6 tekačev se je zbralo na Klancu, kjer smo
ob 5.25 krenili na tekaško pot. Pot nas je vodila skozi Zalog pri Cerkljah, Glinje, Šmartno,
Poženik, Grad, Cerklje na Gorenjskem, Dvorje, Češnjevek, Velesovo, Olševek, Tupaliče,
Preddvor, Mače, Bašelj, Trstenik, Goriče (kjer
smo se odžejali pri prijazni vaščanki Alenki),
Golnik, Senično, Križe, Retnje, Kovor, Brdo,
Praproše in končno Brezje kamor smo pritekli
ob 9.10 uri. Skupaj smo v slabih 4 urah pretekli
35,2 km in za seboj pustili 500 m višinske
razlike. Večina poti je potekala po asfaltni
podlagi, manjši del (cca 4,5 km) pa po makadamu oziroma skozi gozd. Po poti smo se izogibali glavnim prometnicam.
Po prihodu na Brezje je sledilo umivanje in
menjava garderobe nato pa jutranja kava ter
obisk sv. maše, nekateri pa so zgolj počivali v
senci krošenj starih dreves.
Ko smo se okrepčali, sta nas zvesti voznici
(Marija in Milena) varno pripeljali nazaj do
domačih vrat. Poslovili smo se z željo, da nam
bo tudi naslednje leto služilo zdravje in vreme,
da se bomo lahko ponovno podali na pot proti
Brezjam; tradicionalno že 3. prvo nedeljo po
Velikem šmarnu.
Hitre želve Komenda

Aplenca
S
kolesom na Zoncolan
Potepanja po gorskih prelazih in čudoviti razgledi človeka zasvojijo,
zato sva tudi letos s prijateljem Francijem otovorila kolesa z najnujnejšo
opremo za tridnevno kolesarjenje.
Opreme ni bilo nič manj kot prejšnje leto za enotedensko prečenje
švicarskih alp. Letos je bil cilj znameniti Zoncolan, kamor je vodila
trasa tudi letošnjega Giro d'italia. Ob imenu Zoncolan vsak kolesar
najprej pomisli na izredno strm, 10km dolg klanec, ki dosega tudi 20%
naklon. Prijatelji in znanci kar nekako niso verjeli, da nama bo uspelo z
vso prtljago prevoziti strm klanec, vendar sva bila odločena in prepričana, da to storiva. Prvi dan nama je bilo vreme naklonjeno in v zgornjesavski dolini sva se v Ratečah ustavila v gostilni Žerjav, kjer so nama
ponudili odlične in kalorične sirove štruklje, da sva lažje nadaljevala pot
mimo Trbiža do Tolmeča (it. Tolmezzo) in Villa Santine, kjer sva se
utaborila ob reki Torrente Dogano in privoščila
makarone z omako. Jasna noč in čudovito jutro je
obetalo lep dan za naskok na 1750 m visoki Zoncolan. V naselju Ovaro lesen lok čez cesto, ki se
konča pri vodnjaku, označuje začetek vzpona.
Slikovita vožnja skozi naselje še ne obeta hudega
klanca, pri smerokazu, pa se cesta dobesedno postavi pokonci. Precej spoštljivo sva zagrizla v klanec. Obcestne fotografije kolesarskih legend in
imena znanih kolesarjev na cesti, ki so v preteklosti
zaznamovale dogajanje v profesionalnem kolesarstvu, govorijo o dogajanju na tem vzponu. Debeli
dve uri sva rabila do vrha prelaza, ki je kar precej
obljuden. Spustila sva se na drugo stran proti Sutriu in se ustavila v gostišču ob vznožju smučišča.
Nadaljevala sva šele po zamenjavi moje zračnice.
Počitek in glavni obrok sva si privoščila v Tolmeču. Zavila sva v dolino Rezije in še isti dan želela
priti do Slovenije. Po krasni dolini, ki se je kmalu
zožila, se je ozka cesta začela strmo vzpenjati na
1100m visok prelaz Krnica, kjer naju je ujela nevihta. Premočena sva se nekoliko ogrela v gostišču
v vasi Njivica, potem pa po dolgem spustu čez
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mejni prehod Učja uspela priti do Kobarida. Še predno sva si privezala
dušo, nama je prijazen domačin, tudi sam kolesar, ponudil prostor za
kampiranje pri svojem vikendu. Jutranje meglice se še niso razkadile,
ko sva že vozila proti Tolminu in naprej proti Mostu na soči ter na prelaz
Petrovo brdo. Čas za vedrenje sva izkoristila za polnjenje želodca in
počitek, potem pa naju je malo pred Železniki zopet ujela nevihta. Slaba
napoved vremena, mokri dresi in mraz, so bili vzrok, da sva se odločila
poklicati domov in pod toplarjem počakati na prevoz.
Kljub klavrnemu zaključku sva bila zadovoljna in ponosna, da sva
uspela doseči cilj in prevoziti večino poti. Slikovita, precej naporna pot,
predvsem pa prijetni občutki ob razgledih na planine in doline so pustili veliko predvsem lepih spominov in željo po novih izletih.
Peter Pibernik

Obisk slovenskih maturantov iz Argentine in ZDA
V Sloveniji so se v juliju vnovič mudili abiturienti Slovenskega srednješolskega
tečaja
ravnatelja Marka Bajuka, tako imenovana
RAST XLIII., iz Buenos Airesa in Bariloč v
Argentini; med njimi
Marko Mavrič iz Bariloč, ki ima sorodnike v
Suhadolah. Obiskal je
tudi njih, skupaj s slovenskimi maturanti iz
Argentine in ZDA pa
tudi številne kraje v
domovini starih staršev,
na Tržaškem in Goriškem ter avstrijskem
Koroškem. V Sloveniji
je bil prvič. Zelo mu je bilo všeč. Ko je primerjal našo domovino z Avstrijo, kjer je že bil na jezikovnem izpopolnjevanju (uči se namreč tudi
nemščine), je dejal, da je Slovenija lepša, Avstrija pa bolj urejena, se
vidi, da je tam višja raven življenja. Pri nas je posebej občudoval gore,
zato so ga sorodniki peljali tudi tja. Se vidi, da živi v Bariločah pod
vznožjem Andov, kjer njegov oče Marjan skrbi predvsem za smučarje in
druge obiskovalce turističnega, alpinističnega in smučarskega središča,

mama Danica pa je bila med drugim ravnateljica slovenske šole. Da so
mu gore in alpinizem blizu, je potrdil tudi s tem, da je za almanah z
naslovom Gradili so boljši svet, ki so ga pripravili maturanti, opisal
znamenitega alpinista, botanika in odkrivatelja Julijskih Alp dr. Juliusa
Kugyja. Kot državljanu Argentine pa mu je blizu tudi nogomet, se je
veselil njenega velikega uspeha na svetovnem nogometnem prvenstvu v
Braziliji. Ob ogledu naše občine je posebej občudoval lepo lego naselij
v njej, njeno razvitost in mnogovrstno dejavnost. Zelo je bil vesel publikacij o njej.
Jože Pavlič

13

Aplenca
27. TRIATLON NA POL IRONMAN RAZDALJI
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Matic RomšakGlasilo
ponovno
najboljši

Prvo septembrsko soboto je bilo v Podersdorfu eno najstarejših svetovnih tekmovanj na Ironman in
pol ironman razdalji tudi kot odprto državno prvenstvo Avstrije.
Zadnjo soboto v
avgustu je Kamničanu Maticu Romšaku (poznamo ga
tudi v Komendi kot
direktorja PC Komenda-op.p.) na
kvalifikacijski tekmi v avstrijskem
Zell am Seeju
uspelo med več kot
2500 triatleti osvojiti drugo letošnjo
slovensko »vozovnico« za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto prvič v Evropi. Med
več kot 160 tekmovalci v svoji skupini je osvojil nehvaležno četrto
mesto in se tako že petič, kar ni uspelo še nobenemu Slovencu, uvrstiti
na svetovno prvenstvo v polovičnem ironmanu.
Prvo septembrsko soboto pa je bilo v Podersdorfu odprto državno
prvenstvo Avstrije. V IRONMANU 70.3 je med 500 tekmovalci nastopilo deset Slovencev; Matic Romšak in Gregor Pilih kot edina Kamničana. Po lanskem uspehu, ko je Kregar s časom 4.29,48 med veterani
zmagal, Romšak pa z minuto
slabšim časom osvojil tretje mesto,
je tokrat Matic ponovil svoj uspeh
izpred treh let in ubranil Mirotov
naslov. Osvojil je edino slovensko
medaljo, saj je med skoraj 500
uvrščenimi s časom 4.18,24 zasedel skupno 15. mesto, v kategoriji
pa zmagal s kar 20-minutno prednostjo pred Franzem Gratenederjem, ki je z drugim mestom postal
avstrijski državni prvak v katego-

riji M50-54, v kateri je bilo uvrščenih 40 tekmovalcev.
Da je Romšak letos dosegel
odličen čas, dokazuje tudi podatek, da je bil za več kot štiri minute hitrejši od zmagovalca v mlajši
kategoriji.
Matic Romšak je o tekmi povedal:
»V Podersdorfu rad tekmujem,
čeprav sem tam pred dvema letoma grdo padel in se polomil. Všeč
so mi Gradiščanska, mestno središče kulturne prestolnice Železnovo,
sploh pa manjša mesteca ob Nežiderskem jezeru. Slednja krasijo prekrasna narava, brezhibno urejeni ravninski vinogradi, v katerih raste
grozdje za najboljša svetovna predikatna vina. Tod so številni naravni
parki ter rezervati ob jezeru, kjer imajo množice različnih ptic, kljub
stotinam veternih elektrarn, idealne življenjske pogoje.
In čeprav se je sobota prebudila v oblačno jutro in so nas že pred
štartom zmotile prve kaplje dežja, sem se fizično dobro počutil in prijatelju in spremljevalcu Tomažu Drolcu odkrito napovedal naskok na prvo
mesto. Glede na to, da se nas je na štartu gnetlo več kot 800 tekmovalcev
bi bil primernejši štart v dveh valovih, a so nas v tekmo spustili vse naenkrat; posameznike, štafete, ironmenaše in tiste na polovički. Sam sem
vse tri discipline tekmoval optimalno in v prav vseh treh tudi dosegel
najboljši čas v kategoriji. Ker nisem najboljši plavalec, sem glavno pozornost namenil kolesarjenju, ki mi je odlično uspelo, saj sem 90 km
prekolesaril s povprečno hitrostjo nad 40 km/uro. Ker je bilo tudi vreme
letos pravšnje, lahko rečem le: Lepa tekma.«
Rezultati M50-54, plavanje-kolo-tek: 1. Matic Romšak (SLO)
32,05 – 2.14,38 – 1.28,04 ( 4.18,25); 2. Franz Grateneder (AUT)
34,45 – 2.27,27 – 1.35,33 (4.37,55;) 3. Josef Rausch (AUT) 38,17 –
2.23,38 – 1.38,14 (4.41,57).
Matic, čestitke tudi v imenu uredništva Aplence.
Pripravil A. Ž.

Dalmatinsko vzdušje na Koželjevi domačiji

ce, sardelice in lignje že med prireditvijo, po končanem koncertu so se
poslušalci na družabnem večeru lahko naužili morskih dobrot ob navzočnosti gostov iz Zadra, ki so se pomešali med poslušalce in ob mizah
prepevali.
Predsednik TD se je v zaključnem govoru zahvalil pevcem in poudaril, da je želja društva, da bi koncerti take in podobne vsebine postali
tradicionalni.
Pri pripravi prizorišča in po zaključku je sodelovalo 20 sodelavcev,
prireditev pa so omogočili številni sponzorji.
Tone Ogorevc

Turistično društvo Komenda, ki ga vodi Vid Koritnik, z vsako svojo
prireditvijo preseneča. Iščejo nove poti in vsebine. Letos so v poznem
poletnem času,30. 8., na Koželjevi domačiji organizirali celovečerni
koncert Klape »Donat« iz Zadra. Polni dve uri so nam prepevali, stresali šale in ustvarili
svojevrsten ambient. Program
je živahno povezovala Erika
Osolnik. Poslušalcev je bilo v
okviru pričakovanj, saj je bilo
v Komendi več prireditev, pa
še košarka na TV je nekaj ljudi
zadržala pred ekrani.
Ribič iz Izole je ponujal giri-
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Medsebojna
spoznavanja nas bogatijo
V sredo, 3. septembra 2014, smo se v Glavarjevi bolnici zbrali tisti, ki
smo spomladi organizirali zbiranje pomoči za prizadete v poplavah v
Bosni in Hercegovini. Članice in člane Krajevnih odborov rdečega križa
iz Most, Komende in Križa je pogostila skupina, ki si ji nadela ime Srce.
To so Bosanke in Bosanci, ki živijo v naši in sosednjih občinah in jih
vodi Jasmina Ilič, ki je bila tudi pobudnica zbiranja pomoči.
Pripravili so nam tradicionalne bosanske specialitete (baklava, več
vrst bosanske pite, hurmašice, pečena paprika filana s krompirjem ). Ob
prepevanju starih narodnih pesmi obeh kultur, slovenske in bosanske,
smo ugotovili, kako je lepo negovati prijateljske vezi.
Jasmina je na srečanju povedala:
»Zahvaljujem se županu g. Tomažu Drolcu, gasilcem iz Komende,
Križa in Most, vsem članicam RK, ki so pomagale pri zbiranju in pakiranju.
Še posebej iskrena hvala vsem prebivalcem občine, ki ste nesebično
prispevali oblačila, obutev, hrano, odeje, sredstva za higieno itn… Občini Komenda se ob tej priložnosti zahvaljujem tudi za možnost uporabe
prostorov za dejavnost skupine.
Na koncu pa povabim vse zainteresirane, ki svojo domovino nosijo v
srcu in bi radi ohranili bosansko kulturo, da se nam pridružite. (Kontakt

tel. 041 767 636, Jasmina). Vabim ljubitelje pesmi Sevdalinke, literarne
ustvarjalce, glasbenike, ki igrajo harmoniko ali kitaro, ljubitelje bosanske kuhinje in tiste, ki želite s svojim delom prispevati, da »SRCE« zaživi. Ljubite svoje in spoštujte tuje, jaz pa imam rada vse vas,« je
sklenila zahvalo in nagovor.

Pomoč
Dnevi tečejo, člani Alpinističnega odseka PD Kamnik in GRS Kamnik,
pa se še vedno težko soočamo z mislijo, da se naša dva člana, Aleš Holc
in Peter Mežnar, ne bosta več vrnila z julijske raziskovalne odprave v
kitajske gore nad dolino reke Shaksgam. Njuni življenji, življenji alpinističnih inštruktorjev in gorskih reševalcev, v veliki meri posvečeni goram in naravi, raziskovanju strmih sten, iskanju in
utrjevanju vezi med ljudmi, nesebični pomoči drugim in razdajanju znanja mladim
rodovom sta vplivali tako na prijatelje v
AO Kamnik in v Društvu GRS Kamnik,
kot na vse tiste, ki so z njima delili vrv ali
bili kako drugače povezani.
Upravni odbor in člani AO Kamnik smo
se odločili, da za pokritje stroškov reševa-

nja in za pomoč njunima družinama pri Planinskem društvu Kamnik,
Šutna 42, 1240 Kamnik odpremo namenski transakcijski račun SI56
0231 1026 1048 689 (NLB), kamor lahko nakažete denarna sredstva.
Z SMS sporočilom (na številko 1919 s ključno besedo GORA5) pa
lahko prispevate 5 EUR. Prispevajo lahko
uporabniki mobilnih storitev Telekoma
Slovenije, Izimobila, Debitela, Tušmobila
in Simobila. Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavljeni na spletni strani DGRS Kamnik
(www.grs-kamnik.si/).
Za vašo pomoč in za ohranjanje spomina na Aleša in Petra se vam člani AO Kamnik najlepše zahvaljujemo.

Promet med sejmom
Na letošnjem jesenskem sejmu se prometni režim za razstavljavce ne bo
spremenil. Dostop do sejemskega prostora, vstop in izstop ter parkirni prostor bodo zanje enaki kot v preteklih letih. Promet bo potekal enosmerno iz
Most po Glavarjevi do OŠ Komenda, nato desno po Šolski na Gmajnico.
Na Gmajnici, po cesti Križ – Komenda do križišča Glavarjeva-Zajčeva (pri
Občini Komenda) in naprej proti Potoku oziroma Nasovčam.
Organizator je že pridobil dovoljenje za delno oziroma popolno zaporo posameznih cestnih odsekov na območju Komende.
1. Delna zapora lokalne ceste 039121 (Moste – Zalog) na odseku od
objekta Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37, do državne
ceste Moste-Kamnik, v smeri iz Komende proti naselju Moste.
2 Popolna zapora lokalne ceste št. 039121 (Moste – Zalog) na
odseku od objekta Osnovne šole Komenda na Glavarjevi cesti št. 37, do
objekta občinske stavbe na Zajčevi 23.
3. Delna zapora lokalne ceste 162041 (Križ-Gmajnica-Komenda) na
odseku od križišča s Šolsko ulico na Gmajnici do križišča Zajčeve in Glavarjeve ulice v Komendi v smeri od Glavarjeve ulice proti Gmajnici.
4. Popolna zapora lokalne ceste št. 162021 (Kranjska cesta) v celotni dolžini od državne ceste G104 Mengeš – Kranj, do križišča z Zajčevo cesto v Komendi.
Zapore navedenih občinskih cest bomo izvajali le v primeru povečane gostitve prometa in sicer v soboto, 4. 10. 2014 in nedeljo, 5.
10. 2014, med 9.00 in 18. uro.
Na vseh cestnih zaporah bo zagotovljen dovoz in dostop za redni avtobusni promet, za prebivalce-domačine Komende in za intervencijska
vozila. Na cestnih zaporah bo promet usmerjali reditelji, da bo promet
za intervencijska vozila, avtobuse in prebivalce Komende.

JESENSKI SEJEM

KOMENDA
3.–5. oktober
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RAZPIS
IN POVABILO NA JESENSKI TERMIN PROGRAMOV
MEDGENERACIJSKEGA DRUŠTVA ZA KAKOVOSTNO
STAROST IN MEDGENERACIJSKEGA SREDIŠČA

TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA
Učenje jezikov v zrelih letih in v tretjem življenjskem obdobju pomaga pri
krepitvi in ohranjanju umske vitalnosti.
Tečaj angleškega jezika poteka letos že četrto sezono. Vsako leto se nam je pridružila ena
skupina, tako da smo do sedaj tečaj izvajali v treh skupinah in sicer skupina z enoletnim
stažem ima tečaj vsak ponedeljek, ob 16.00, druga z dvoletnim stažem vsak četrtek, ob
16.15 in tretja, s triletnim pa tudi vsak četrtek in sicer ob 18.00. Tečaj traja po dve šolski uri
in sicer celo šolsko leto, oziroma pričnemo v začetku oktobra 2014 in zaključimo v začetku
maja 2015.
Vabimo vse tiste, ki se do sedaj še niste opogumili ali sploh niste vedeli, da v naši občini obstaja tovrstna
možnost, da se nam pridružite in se najprej oglasite na
informativnem sestanku v torek, 23. septembra, ob 16.00, v Glavarjevi bolnici, na Glavarjevi cesti 104, v
Komendi.
Potem pa boste videli, ali se boste pridružili že obstoječim razredom ali pa vas bo toliko, da bomo ustanovili
novo skupino.
Učiteljica bo, tako kot do sedaj, profesorica angleškega jezika, gospa Biserka Luzner, cena pa je simbolična
od 10 € do 15 € mesečno, glede na to, kako velika bo skupina.

TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA
Lani smo prvič uvedli tudi tečaj nemškega jezika in se je zelo lepo prijel. Tedenski tečaji so
bili vsak torek, ob 16.30. trajali so dve šolski uri, učila pa jih je gospa Dagmar Dolinar.
Menimo, da je še kdo v naši občini, ki bi se tudi rad spoprijel z učenjem nemškega jezika, zato vas vabimo, da
se oglasite na
informativnem sestanku v torek, 23. Septembra, ob 17.00, v Glavarjevi bolnici, na Glavarjevi 104,
v Komendi.
Cena bo, ravno tako kot za angleški jezik od 10 € do 15 €, odvisno od tega, kaka velika bo skupina.

TEDENSKA SREČANJA V
MEDGENERACIJSKIH SKUPINAH
Dober osebni pogovor ob zanimivih in poučnih temah je ključ do dobrega
počutja in lepega medsebojnega sožitja.
Vsa srečanja potekajo v Komendi, na Glavarjevi cesti 104, »špital«
● Vsak ponedeljek skupina Sožitnice od 17.00 do 19.00, z voditeljicama Mojco Šraj in
Viki Drolec;
● Vsako sredo skupina Rosa z voditeljicami Marto Marin, Zoro Pibernik in Jano Drešar
ob 17.00;
● Vsako sredo skupina Odmev z voditeljicama Vido Barle in Marijo Smolej, ravno tako
ob 17.00;
V kolkor bi želeli izboljšati svoje pogovorne veščine v dobro vas samih in vaših najbližnjih, splesti nove
prijateljske vezi, se nam pridružite.
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TEDENSKA DRUŽENJA
OB ZDRAVEM KOSILU
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Ali imate v družini svojca, ki bi mu dobro delo, da se enkrat na teden odpravi v dobro družbo in za povrh poje še okusno kosilo, v tistem času pa vi
lahko uredite kakšne druge nujne zadeve ali pa se enostavno samo odpočijete? Ali ste starejši in nimate nikogar, da bi vsake toliko malo poskrbel
za vas? Če je temu tako, se nam pridružite ob torkih, od 11.00 do 14.00,
na Glavarjevi 104, v Komendi.
Srečanja vodi in skuha res slastno kosilo gospa Olga Hace.
V kolikor imate kakršna koli vprašanja, sem vam na voljo po
telefonu 040 842 776, za tiste, ki pa jim je laže po mailu, pa na
elektronskem naslovu: viktorija.drolec@zmsk.si
Predsednica Medgeneracijskega društva
Viktorija Drolec

Praznovanje 95. rojstnega dneva Nandeta Vodeta

Udeleženci praznovanja 95. rojstnega dneva Nandeta Vodeta
V soboto, 9. avgusta, je pri Lovskem domu Lovske družine Komenda v
bližini vasi Križ praznoval že 95. rojstni dan Nande Vode iz Komende,
o katerem je nedavno izšla knjiga z naslovom Vredno je bilo. Praznovanje je pripravila njegova najstarejša hčerka Dunja, zbralo se je več kot
sto povabljencev: poleg Dunje še ostali Nandetovi otroci Slavka, Sergej,
Nande in Alenka z družinami, sorodniki prve Nandetove žene Slavke in
sedanje življenjske spremljevalke Maruše, 12 vnukov (devet jih je že
poročenih in imajo po dva ali tri otroke), 19 pravnukov, jubilantovi
prijatelji in dobri znanci, lovci Lovske družine Komenda, katere dolgoletni član in častni član je tudi sam.
Vrata Lovskega doma in prostor za piknik ob njem jim je »odprl«
njegov gospodar Alojz Krek, ki je z Jernejem Štuparjem slavljenca
pozdravil z igranjem na harmoniko; njunemu petju so pritegnili tudi
navzoči gostje.
Za okusen golaž je poskrbel starešina Lovske družine Komenda Goran
Peršin. V nagovoru jubilantu je poudaril njegovo veliko zavest pripadnosti tej družini, razmišljujoči duh, delavnost in odprtost ter pripravljenost
delati za dobro ljudi.Ob tem je večkrat omenil tudi Nandetovega očeta
lovca Ferdinanda, prvega predsednika nekdanjega Lovskega kluba Komenda, ustanovljenega 4. septembra 1921. V znamenju hvaležnosti za
vse, kar je Nande Vode naredil za Lovsko družino Komenda, mu je izročil značko Lovske zveze Slovenija in lovski klobuk.
Komendski župan Tomaž Drolec je slavljenca razveselil z umetniško

sliko komendskega Doma in
mu zaželel, da bi učakal vsaj
sto let.
Povabljeni so ob obilni in
okusni hrani ter dobrem vinu
(pozna se, da se je jubilant
ukvarjal tudi z nakupom in s
prodajo vina, saj je bila pri
Vodetovih nekdaj gostilna)
uživali v lepem vremenu in
lahnem vetriču, predvsem pa
v dobri družbi in sproščenem
pomenku. Jubilejno zelo okusno torto je spekla slavljenčeva najmlajša hčerka Alenka.
Gospa Maruša je povedala,
da so 95. Nandetovemu rojstnemu dnevu pridružili tudi več življenjskih
obletnic v širšem jubilantovem sorodstvu in troje rojstev otrok v tem
letu. Zbrale so se kar štiri generacije Vodetovih. O Nandetu je dejala, da
se kljub zelo visoki starosti še vedno močno zanima za vse, je na tekočem s pomembnimi dogodki doma in po svetu, rešuje križanke, ga pritegujejo stroji, od lepih umetnosti pa zlasti slikarstvo.
Hčerki Dunja in Slavka (njen mož Srečo Krmavnar se je izkazal pri
pripravi zelo okusnih mesnih izdelkov na žaru) sta očeta pohvalili, kako
je otrokom še vedno vzor v vsem, jih povezuje in združuje, se ob raznih
družinskih dogodkih veseli skupaj z njimi. To je bilo videti tudi pri čestitkah povabljenih in izražanju dobrih želja, zlasti pa ubranem in veselem razpoloženju na praznovanju.
Jubilant Nande je skromno, a tudi duhovito kot zna, povedal, da nikoli ni mislil, da bo učakal tako visoka leta. Ko pa jih je že, je tega vesel.
V prihodnost zre z zaupanjem, ima še vedno življenjske cilje, po vseh
življenjskih peripetijah in težavah, ki jih je srečno prestal, pa se pri
svojih letih zaveda, da »kamor prideš, si star«.
Kaj vse se mu je nakretilo v življenju, piše v knjigi Vredno je bilo.
Tako bi lahko rekli tudi ob praznovanju njegovega 95. rojstnega dne in
vsega, kar so mu najožji sorodniki pripravili ob njem. Njegova beseda,
zapisana v knjigi, pa ostaja za vedno. Tudi ob tokratnem praznovanju je
povedal veliko modrih besed, vrednih njegovih let in življenjskih izkušenj. Zato vnovično povabilo – sezite po knjigi o njem! Jožef Pavlič
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Težko je misliti, ko imaš utrip 200
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Poletni čas je za nekatere čas počitnic. Za nekatere pa je čas največjih tekmovanj. Naša
člana, Ajda Flašker in Nejc Zorman, sta se tako
udeležila več najpomembnejših tekem v orientacijskem teku. Oba sta v začetku julija sodelovala na svetovnem prvenstvu v Italiji, Ajda je
sredi avgusta odptotovala na univerzitetno
svetovno prvenstvo na Češkem, Nejc pa je teden dni kasneje tekel na prvenstvu Jugovzhodne Evrope v Srbiji.
»Svetovnega prvenstva sva se oba udeležila
prvič. Zaradi bližine tekmovanja in nižjih
stroškov je bila to priložnost, ki je nisva smela
zamuditi. Čeprav imava v orientaciji precej
izkušenj, je bila udeležba na prvenstvu nekaj
povsem novega. Konkurenca je izjemna, zato
nobeden od naju ni imel velikih pričakovanj z
uvrstitvijo. Cilj je bil odteči po najboljših močeh«, je povedala Ajda.
Nejc je bil bolj gostobeseden: »Nikoli ne
bom pozabil občutka, ko smo čakali na štart
mešanih štafet; rjovenje množice je odmevalo

vse do ozke
srednjeveške
ulice, kjer je
bila karantena
in od koder
smo pritekli
na prizorišče.
Vse dlake so
se mi naježile
in čeprav je
rahlo rosilo,
me je oblival
pot. Občutek
je bil gladiatorski. Sicer
pa - fantje so
noro natrenirani. V šprintu sem potihem računal na uvrstitev v finale, kar se je na koncu izkazalo kot nekoliko preambiciozno. Iz treh
skupin po 40 tekmovalcev se prvih 15 v kvalifikacijah uvrsti v finale. Zaostanek zadnjega
finalista za najhitrejšim je bil manj kot 45 sekund, sam bi z zelo dobrim tekom zaostal vsaj
minuto več. Začel sem sicer odlično, morda
nekoliko prehitro. Kmalu sem plačal davek,
saj sem na polovici proge občutil precejšno
utrujenost in hiter padec koncentracije. Težko
je misliti, ko imaš utrip 200, na običajni tekmi
bi upočasnil, na svetovnem prvenstvu pa želiš
dati vse od sebe. Sledile so napake, tako da
sem končal kot 34. in s precej slabe volje. K
sreči ta ni trajala dolgo, saj sem se kmalu nekoliko potolažil z dejstvom, da je zaradi napake
že v kvalifikacijah izpadel tudi lanski svetovni
prvak.«
Prvenstva sem se udeležil tudi sam, skupaj z
ženo Ireno. Poleg navijanja za naše tekmovalce
sva tekla na spremljevalnih tekmah. Zelo lepa

Kolesarjenje po Črni Gori (2)
(nadaljevanje iz julijske številke Aplence)
Zjutraj pa iz idiličnega planinskega kraja po lepo speljani cesti do Šavnika, kjer so postavili Etno selo v vasi Brezna in se imenuje Monte Negro. Zopet lične hišice, v katerih pa je tudi kopalnica in WC, pred hišico
pa kopica sena. Idilično, domače, prav tako dobra hrana in končno lepo
vreme. Zjutraj pa zopet kolesarjenje do Nikšića. Ker je bilo na naši poti
veliko tunelov, smo se pred enim daljšim zbrali v eno skupino. Na začetku je bil tunel osvetljen, proti koncu pa temen. Tukaj pa smo imeli
srečo, da nismo naredili naleta, saj smo bili zelo blizu, vendar se je vse
izšlo brez poškodb.
Sledil je vzpon do samostana, ki je vklesan v živo skalo – Ostrog.
Sedaj je ravno v prenovi in zelo dobro obiskan. Sledil je lep spust do
Donilovgrada in ogled mesteca. Potem smo se povzpeli skozi stari del
na novo cesto, kjer je bil naš hotel. Ker je sijalo sonce in bilo toplo, so
fantje napeli vrv čez balkone in smo sušili perilo. Tako smo bili opazni,
kjer koli smo se pomikali. Po zajtrku pa zopet na kolesa do Podgorice,
prijetno mestece z modernim mostom. Pripeljali smo se na obalo Skadarskega jezera in se vkrcali na ladjico. Čudili smo se množici lokvanjev,
saj imajo ladje koridorje, da pridejo na drugo stran. Slikovita in prijetna
vožnja do reke Crnojeviča. Naš vodja nas je pričakal z malico, in potem
veselo v hrib in do Cetinja. To mestece je bilo pred vojno glavno mesto
Črne Gore, zato ima zelo lepe vile, v katerih so bila veleposlaništva.
Spali smo v hotelu, ki so ga predelali iz vojašnice.
Po zajtrku se je vreme že malo kisalo, vendar smo zagrizli v hrib
proti Lovčenu. Kar kmalu je začelo rositi, potem pa resno deževati. Po
svojih zmožnostih smo nadaljevali do Njegošovega mavzoleja na 1578
m. Od parkirišča do platoje, kjer je mavzolej, pa je še 461 stopnic. Ker
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izkušnja. Spremljati najboljše tekmovalce čisto
od blizu, opazovati njihove priprave, spremljevalne ekipe, celotno organizacijo in ostale gledalce; šport se ti odpre v povsem novi dimenziji.
Uvrstitve na tekmi v Italiji v zadnjo tretjino
na prvi pogled niso nič posebnega, a zavedati
se je treba, da so udeleženci v večini profesionalni športniki s polno podporo. Poleg tega je
trema terjala svoj davek; v prihodnje bo komendskima tekmovalcema precej lažje.
Svetovno študentsko prvenstvo je tekmovanje, ki sodi stopničko nižje. Resda je bila garnitura najboljših na Češkem zelo podobna tisti
iz Italije, a razpršenost je tu nekaj večja. Ajda
je na vseh tekmah nastopila zelo dobro in se
uvrščala na rob prve polovice. V tekmi na srednji razdalji je dosegla 46. mesto od 97 nastopajočih, kar je tudi najboljši slovenski rezultat
deklet na tem tekmovanju.
Prvenstvo Jugovzhodne Evrope je potekalo
zadnji avgustovski teden v Novem Sadu v Srbiji. V tekmi na dolgi razdalji je Nejc odtekel
odlično in med 39 tekmovalci zasedel 8. mesto.
Po njegovih besedah mu je za še boljšo uvrstitev zmanjkalo predvsem pri fizični pripravi,
kar se je potrdilo v šprintu, izrazito tekaški disciplini, kjer je bil 13. Za zanimivost naj navedem, da je obakrat zmagal Romun Zinca, sicer
3. na lanskem svetovnem prvenstvu v gorskem
maratonu, kjer je bil prvi Mitja Kosovelj.
Takšna tekmovanja so dragocena izkušnja,
predvsem pa motivacija za naprej. Verjamem,
da je Ajdi in Nejcu ne bo zmanjkalo, predvsem
pa sta z dosežki velik vzor za mlajše tekmovalce. Nekateri gredo po njunih stopinjah, za
ostale pa zadošča dejstvo, da se ukvarjajo s
športom, ki se odvija v naravi in enakovredno
združuje fizično in mentalno komponento.
Blaž Kölner

je močno deževalo in
pihalo, smo se spustili v
vas Njegoše in si ogledali kamnito rojstno hišo
pesnika, filozofa in črnogorskega
vladarja
Njegoša. Cela vas živi
za turizem in tu lahko
okušaš pravi cetinjski
pršut in sir z zelo dobrim
Vrancem (vino). Sledil
je spust v Tivat, malo mesto ob morju. Bilo je še vse razmočeno, tako da
smo se namestili v prikolice in v preostanku dneva tudi okopali.
Po noči, ki si jo bomo zapomnili po hudo delujočih komarjih, smo se
v sončnem jutru odpeljali v Kotor in se povzpeli na trdnjavo, od koder
je bil lep razgled na cel zaliv z razkošnimi jahtami. Stari del mesta je
pravi labirint visokih kamnitih hiš, katerih spodnji prostori so urejeni v
lične trgovinice spominkov. Pot smo nadaljevali proti Pločam in si
ogledali še Bačinska jezera. Izredno lep je tudi pogled na nasade mandarin in oljk ob Neretvi, ki s svojimi kanali omogoča kmetijsko dejavnost temu bosanskemu delu Primorja.
Prenočili smo v kampu Baška voda in zjutraj vrhov željni kolesarji
preizkusili kondicijo še na Sv. Juraja, 1762 m. Po blagodejnem kopanju
in kosilu smo se srečni odpeljali proti Sloveniji. Števci na kolesih so
pokazali 530 prevoženih kilometrov in 9980 metrov nadmorske razlike.
Vesela sem, da sem bila del te čudovite etape kolesarjenja po Črni Gori.
Justina

Aplenca Pogačar državni prvak
Tadej
V Gabrjah na Dolenjskem je bilo 29. junija državno prvenstvo v cestni
vožnji. V kategoriji mlajših mladincev sta bila na štartu tudi Tadej Pogačar iz Komende in Jaka Paulič iz Gmajnice; oba nastopata za kolesarsko ekipo Radenska As. Na štartu je bilo 50 kolesarjev iz vse Slovenije,
prevoziti pa so morali 66 kilometrov oziroma šest krogov po 11 kilometrov. Trasa je bila zelo zahtevna, saj so morali v 6 krogih premagati prek
200 višinskih metrov; skupaj kar 1200 metrov.
Že po štartu so se vrstili številni pobegi, po šestih kilometrih pa je
ušel Andraž Štirn in si hitro privozil več kot eno minuto prednosti. V
naslednjem krogu se je skupina trudila zmanjšati njegovo prednost, a je
bila ta ob koncu drugega kroga še vedno več kot minuto. Ob koncu tretjega kroga so Andražu pošle moči in skupina ga je ujela, takoj pa se je
za samostojen pobeg odločil Tadej Pogačar. Do cilja so bili še dolgi trije
krogi oz. polovica dirke in Tadejev pobeg se je zdel še nekoliko prezgoden, a skupina se je zaradi velike selekcije že močno razredčila in v
ospredju je bilo le še 20 najboljših kolesarjev, ki pa niso bili preveč
složni pri lovu za ubežnikom. Dva kroga do cilja je bila prednost že več
kot minuto in pol, pred začetkom zadnjega kroga pa že skoraj dve minuti in Tadejevo vztrajanje v samostojni vožnji je bilo vse bliže tudi
končnemu zmagoslavju. Ekipa Radenske As je imela tudi v ozadju še
kar nekaj kolesarjev, ki so kontrolirali potek in niso dopustili, da bi se
kdo preveč približal Tadeju.
Tadej Pogačar je tako po skoraj več kot 30 kilometrih samostojnega
pobega prečkal ciljno črto več kot minuto pred zasledovalci in zasluženo
postal državni prvak za leto 2014 ter
tako oblekel majico državnega prvaka
in prejel zlato medaljo. Klubski uspeh
pa je z drugim mestom in izvrstnim
šprintom osvojil Žiga Jerman. Tudi
Jaka Paulič je končal dirko za državno
prvenstvo in osvojil končno 23.mesto.
Po lanskem uspehu Luke Pibernika
iz Suhadol, ki je osvojil absolutni naslov državnega prvaka v kategoriji elite
in U 23, in leta 2012, ko je Luka zmagal v kategoriji U 23 se tudi v letu 2014
nadaljuje tradicija osvajanja naslovov
državnih prvakov iz občine Komenda.
Miha Koncilija

Aplenca se smeje
AKTUALNO
»Živjo, Mici, kako si, kako kaj otroci?«
»Hvala, dobro: sama sem v penziji, Joži je učiteljica, Janko zdravnik, Franci je doštudiral zgodovino, le najmlajši, Blaž se mi je izneveril in je navaden lopov. Vsi pa so še doma.«
»Tako so pridni prvi trije? Kako pa lahko lopova prenašaš pri hiši?«
»Veš, ostali so nezaposleni – nekdo pa nas vendar mora vzdrževati.«
GORENJSKA
Francelj sredi najhujše zime opazi sosedove otroke, kako do pasu
goli tekajo okrog hiše.
»Janez, kaj ti pa je? Pri minus 15 stopinj si otroke na pol gole napodil ven?«
»Veš kaj, sirupu proti kašlju bo čez mesec dni potekel rok uporabe,
pa da ga ne bomo stran metali...«
ŠE ENA GORENJSKA
Jože prvič pride k zdravniku in v čakalnici prebere cenik:
»PRVI PREGLED STANE 60 €, VSAK NADALJNJI OBISK PA
20 €«
Nekaj časa premišljuje, potem potrka in pozdravi:
»Dober dan! Spet sem tu!«

NOVICE IZ PGD Glasilo
KOMENDA

Komenda 8-9/2014
Danobčine
odprtih
vrat 11. oktobra

Pri gasilcih se vedno nekaj dogaja. 9. avgusta smo se udeležili slavnostne otvoritve novega gasilskega doma PGD Veliko Mlačevo. Sredi avgusta pa smo z mladino že začeli z vajami, saj nas že septembra čakajo
nova tekmovanja. Najmlajši gasilci so bili teden dni v Savudriji, mladini pa na žalost vreme ni dovolilo, da bi izvedli nekajdnevni tabor. So se
pa 30. avgusta udeležili I. regijskega srečanja gasilske mladine Regije
Ljubljana III. Udeležencev je bilo okoli 150. Na srečanju smo poudarili
predvsem druženje in zabavo, zato so bile igre zabavne in predvsem
mokre; mladi gasilci so brez slabe vesti lahko namočili tudi mentorje in
sodnike. Poudarili smo tudi ekološko pomen in nabavili bidone, kamor
so si mladi gasilci za žejo in polivanje lahko točili vodo in jih na koncu
odnesli domov za spomin.
Letos je bila naša GZ na vrsti, da en dan zastopa gasilce na otroškem
Bazarju v Ljubljani. 12. septembra je zato 8 gasilcev iz PGD Komenda
predstavljalo našo Gasilsko zvezo. Otrokom smo predstavili naše gasilsko vozilo, preizkusili so se z vedrovko, delili smo pobarvanke na gasilsko tematiko in letake z navodili ob različnih nesrečah.
Bliža se oktober, Mesec požarne varnosti. Vse občane vabimo, da
nas obiščejo na dnevu Odprtih vrat, ki bo v soboto, 11. oktobra.
Vodeni ogledi bo ob 10. in 13. uri. Tudi za najmlajše bosta obisk in
ogled zanimiva.
Lepo povabljeni z gasilskim Na pomoč!
Mihaela Poglajen

ČEBELA IN OSAT
September 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 – Večkrat v zadnjem in tudi
v prejšnjih mandatih Občinskega sveta
so bila omenjana, ko je tako naneslo pri
obravnavah gradiv, otroška igrišča v
vaseh v občini. Vedno je bilo ugotovljeno in je župan poudaril, da občina
to podpira tudi z denarjem iz proračuna,
le v kraju naj se dogovorijo za prostor.
In tako se je zgodilo, da so se dogovorili, stopili skupaj in naredili: Otroško igrišče v Nasovčah. Odprli so ga skupaj na veselje otrok v nedeljo, 14. septembra, ko jim je
župan podaril še nogometno opremo. Zato Čebela Vaškemu odboru
in Odboru za igrišče v Nasovčah za uresničen dogovor in za zgled,
kako je moč doseči cilj.
OSAT – Za »razpadajoče«
prostore oz. kar stavbo pri
Breznikovem domu na Križu
in za dogajanje, ko se je
stavba, ki je delala družbo
cerkvici v Suhadolah, na neznan način preselila na občinsko parcelo s starim ledinskim imenom »Ulce«, kot je zapisal predlagatelj podelitve Osata.

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

Upniku dolgujem 500,00 €.
Pred dnevi sem
prejel sklep o
izvršbi. Upnik
je predlagal le
izvršbo na mojo
hišo, ki je vredna
vsaj
150.000,00
€.
Meni se zdi nepošteno, da je
Irena Hacin Kölner
upnik posegel
na hišo, saj njena vrednost večkrat presega
moj dolg. Višini dolga ne oporekam, a ga trenutno ne morem plačati v enkratnem znesku.
Upnik je predlagal, da se za poplačilo njegove terjatve opravi izvršba na nepremičnine. Ta
se po zakonu opravi z zaznambo sklepa o izvr-

POD DROBNOGLEDOM

Odvetnica Irena Hacin Kölner
PC Komenda, Pod javorji 6, Komenda
tel.: 059 082 030 ali 031 347 989
www.moj-odvetnik.si

nam manj znani.
Kadar kupujemo hladilno ali zamrzovalno
napravo je običajno na njej oznaka energijskega
razreda. Višji energijski razred je povezan z
večjo energijsko učinkovitostjo oziroma varčnostjo. Naprave kategorije »A+++« tako porabijo približno 60% manj električne energije ko
tiste iz kategorije »A«. Če zamrzovalnega predala v hladilniku ne potrebujemo, lahko s tovrstnim hladilnikom prihranimo 20% energije. V
obzir je potrebno vzeti tudi hladilno temperaturo. V hladilniku je optimalna med 4 in 5°C. Z
nižanjem temperature se poraba elektrike
močno poveča. Enako velja za zamrzovalne
skrinje in hladilne omare, pri katerih je
priporočena temperatura med -25°C in -15°C.
Če je temperatura nastavljena zgolj 5°C nižje,
to pri zamrzovanju pomeni kar 25% večjo porabo elektrike. Izogibamo se vnosu vlažnih in
toplih živil v hladilnik, saj s tem povečujemo
nastajanja ledu. Topla živila pa dodatno obre-

stor, v katerem se hladilnik ali zamrzovalnik
nahaja, prav tako pomemben za energetsko
porabo naprave. Svetlejši in toplejši kot je, večja je energetska poraba naprave. Če je v okolici hladilnika denimo temperatura nižja zgolj za
1°C, se pri hlajenju porabi 6% manj energije.
Če želimo biti varčni, bodimo tudi pozorni, da
hladilnik in hladilno skrinjo oziroma omaro
kupimo v skladu z našimi dejanskimi potrebami. Prazen prostor v hladilnih napravah je namreč velik porabnik električne energije.
Vse našteto pa ne pomaga kaj prida ob razvadi, da pogosto pred odprtim hladilnikom ali
zamrzovalnikom čakamo na to, da se nam utrne
kakšna ideja za okusen obrok.
Blaž Filipič
Izobraževanje Prem
Blaž Filipič, uni. dipl. bioteh.
Gmajnica 21, 1218 Komenda
031/361-305, info@prem.si, www.prem.si
Facebook/Izobraževanje Prem

Hrana za možgane

Spet je tu jesen in
ponovno
smo
skupaj. Sedaj je
tudi pravi čas, da
se potrudimo in
okrepimo
naš
imunski sistem.
Zimo bomo odpornejši prebrodili brez večjih
zdravstvenih težav. Ne samo za
Olga Hace
telo, tudi za naše
možgane moramo poskrbeti. V današnjem
tempu življenja pozabljamo vsi in ne samo
starejša generacija, zato moramo uživati več
hrane, ki spodbuja naše možgane. Večkrat si
privoščimo oreščke, predvsem orehe ali mandeljne. Oboji so dobri za srce in ožilje. Jejte
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za verjetno, da bo upnik na ta način poplačan.
Če dolžnik kot drugo izvršilno sredstvo predlaga izvršbo na plačo, pokojnino ali druge stalne
denarne prejemke, mora verjetno izkazati, da
bo upnik poplačan v enem letu.
Iz povedanega izhaja, da so v zakonu predvidene možnosti, ki lahko preprečijo prodajo nepremičnine ob relativno nizki terjatvi upnika.
Zahteva pa se aktivnost dolžnika. Glede na to,
da na koncu navajate, da višini dolga ne nasprotujete, vam predlagam, da vzpostavite stik z
upnikom in se poskušate dogovoriti o obročnem
poplačilu dolga. S tem boste zmanjšali izvršilne
stroške, ki jih boste morali na koncu plačati vi.

Varčevanje z energijo pri hlajenju in
zamrzovanju
Dobro znano je, že povsem vpeljali v vsakdan, spet drugi so menijo potek hlajenja. Zanimivo je, da je pro-

da poraba električne energije
iz leto v leto narašča. S povečano porabo pa
narašča
tudi
strošek gospodinjstev. Zaradi
povečanih energijskih
potreb se
Blaž Filipič
posledično povečuje tudi obremenitev okolja.
Največji porabniki energije v gospodinjstvu
so naprave v stalni rabi, še posebej hladilniki,
zamrzovalniki in klimatske naprave.
Tokrat bom z vidika porabe energije pod
drobnogled vzel hlajenje in zamrzovanje. Brez
slednjih dveh si dandanes, ko v povprečju le
drobec hrane pridelamo sami, življenje le s
težka predstavljamo. Nekatere izmed nasvetov
kako privarčevati, dobro poznamo in smo jih

OLGIN KOTIČEK

šbi v zemljiški knjigi, z ugotovitvijo vrednosti
nepremičnine, s prodajo nepremičnine in s poplačilom upnikov iz zneska, dobljenega s prodajo. Na vaše drugo premoženje ni posegel.
Upnik lahko po lastni presoji predlaga katerokoli izvršilno sredstvo in na kateremkoli
predmetu izvršbe (izjema so predmeti, ki so
izvzeti iz izvršbe, o čemer smo na tem mestu že
pisali ter predmeti, na katere je izvršba omejena). Pri tem višina njegove terjatve ni pomembna. Sodišče dovoli izvršbo za poplačilo denarne
terjatve s tistim sredstvom in na tistih predmetih, ki so navedeni v predlogu za izvršbo (34.
člen ZIZ). Z namenom, da bi se preprečili primeri kot je vaš, ima dolžnik možnost, da v roku
8 dni od vročitve sklepa o izvršbi predlaga, naj
sodišče dovoli drugo sredstvo izvršbe ali naj
opravi izvršbo na drugi nepremičnini (169. člen
ZIZ). Njegovemu predlogu se ugodi, če izkaže

špinačo, ki krepi živce in preprečuje stres. V
dobro voljo nas bo spravilo grozdje, ki redči
kri in s tem dovaja več hrane možganom. Ribe
so dober vir omega tri maščob, ki znižujejo
pritisk in spravljajo naše možgane v pogon.
Končno imamo izgovor, da si lahko privoščimo
tudi čokolado. Jejmo jo v zmernih količinah, le
kakšen košček na dan, vsebnost kakava naj bo
vsaj 70%. Čokolada nas vedno spravi v dobro
voljo, saj sprošča hormon sreče in pomirja
ljudi, že obolelih za demenco. Ingver pospešuje delovanje prebavil, tesnobo v želodcu, vpliva
proti slabosti ali glavobolu, krepi imunski sistem in prekrvavitev. Je vsestransko uporaben v
sladkih ali slanih jedeh. Pijete ga lahko kot čaj,
ali pa si pripravite ingverjevo marmelado. Jemo jo zjutraj na tešče eno žličko ali dodamo v
toplo vodo ali čaj.
Ingverjeva marmelada: 1kg ingverja,

250ml javorjevega ali agavinega sirupa.
Ingver operemo, očistimo in olupimo. Iz
polovice olupkov, skuhamo čaj. Vre naj deset
minut. Ingver narežemo na kolobarje in ga
zmeljemo v mešalniku. Za lažje mletje dodamo
1dcl čaja iz olupkov. Preostali čaj iz olupkov
popijemo ali uporabimo za pripravo napitkov.
Preostale olupke lahko tudi posušimo in kasneje uporabimo za kuhaje čaja. Mešanico
mletega ingverja vlijemo v posodo in na zmernem ognju ob neprestanem mešanju pustimo
vreti deset minut. Rahlo ohladimo in dodamo
sirup. Marmelado preložimo v kozarčke in tesno zapremo. Na pekaču z vodo jih pasteriziramo na 100°C petnajst minut. Z mrzlo vodo
zmočimo krpo in pokrijemo pokrovce in pustimo da se ohladijo.
NAJ VAM TEKNE!
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Četa Korajžnih 5 na poletnem taboru

Opisati deset poletnih dni, ko se s prijatelji zabavaš, smejiš, poješ in počneš raznovrstne traparije, ni lahko. Ker pa imam že od nekdaj zelo
rad izzive (in ker me je moj voditelj lepo prosil
:) ), sem se odločil, da se lotim pisanja.

Četin tabor je letos potekal med 11. in 20.
julijem. V petek, 11., smo se ob sedmih zjutraj
z avtobusom odpravili iz Komende in se napotili v Reteče pri Škofji Loki. Tam se je naš tabor,
ki je imel za osrednjo temo knjigo Robinson
Crusoe, tudi uradno začel. Tabor, ki je bil, kot
tudi vsak pred njim, nepozaben. Nepozaben v
vseh vidikih. Zabavne večere si bomo zapomnili po igricah, kot so španska vas in dame in gospodje. Velike igre po njihovi izvirnosti. Obroke
po tem, da so bili vedno preskromni. Prosti čas
bomo povezovali s spomini na nogomet, jungle
speed in poletne pesmi. Haribo bomboni so bili
(poleg novincev seveda :) ) središče pozornosti
na krstih. Srečanje z Žirovci nam bo ostalo v
spominu zaradi piščalke, ki spominja na vlak. Z

veseljem se bomo spominjali Lucije, ki je našim
voditeljem priskočila na pomoč in bila polna
dobre volje in energije. Spominjali se bomo
vseh straž in kraj zastave. Nepozabni pa so bili
tudi potepi, ki pa ostanejo v spominu vsakega
voda vtisnjeni drugače. Tudi odhode si bo vsak
drugače zapomnil. Odhajajoči (Polona, Dominik, Domen, Urban in jaz) si bomo odhode zapomnili po cmokih v grlu in žalostnem pogledu
na tabor, ki smo ga zapuščali.
Ni kaj, vsega dobrega je enkrat konec in tudi
četin tabor ni izjema. Zdaj se vračamo h knjigam,
matematiki, književnosti in šoli nasploh. V tolažbo pa nam je to, da lahko že nestrpno pričakujemo
začetek čisto svežega in novega skavtskega leta.
Tomaž Rode, Športni Volk

Volčiči pod krinko med razbojniki
Veste, so kar prišli in se naselili v naše razbojniško gnezdo, le kaj je mislil ubogi stari Skalle-Per.
Govorim pa o komendskih Volčičih pod
krinko. Prišli so na sredini rahlo mokrega Malega srpana in zavzeli sečoveljski grad Matissovih razbojnikov za cel teden! Še vedno ne morem verjeti, da so meni, moji ženi Lowis in
hčerki Ronji tako hitro zlezli pod kožo. Bili so
neustrašni, vedno za akcijo, polni zmešanih
domislic, pesmic in skečev. Zato si bom ta teden
najbolj zapomnil po nadvse mokrih špricnih
igrah, vročem soncu in uganki o treh vratih,
shopingu na ladji, ki se ni nikoli zasidrala, tunkanju v velikem slanem jezeru, peki merjasca v
žerjavici, debeloritih palčkih in njihovem »Zakoha to počenaš, te prašam?«, zabavnih večerov
v stilu 24 kur, uspešno zakurjenih ognjih, buč-

kah v vseh možnih variantah
in tistega famoznega cmoka
z nutoko, pa seveda po gigantski vodni pištoli in kako
smo premagali biriče. In še
najpomembnejše – da si
vsak razbojnik vedno zasluži
priložnost in da naredi tisto,
kar je prav.
Povprašajte jih, kako so
se imeli.
Mi pa jih malo pogrešamo
in jih prijazno (ter v duhu)
lepo pozdravljamo!
Poglavar Matiss, Lowis,
Ronja, Birk - sin Borka
Birkinsona, Skalle-Per,
Marie in Skalar

Poletne potovalne pripetije
Klan VI. Dimenzije se je letos podal na pot po
severno vzhodnem delu naše Kure.
Potovali smo od Maribora skozi Ptuj proti
Radencem, kjer so nas na koncu čakale težko
pričakovane Terme Radenci.
V nedeljo smo v Ormožu obiskali sv. mašo
in imeli tudi potep. Letos nas je
čakala tudi zelo zanimiva naloga,
saj smo morali krstiti našo novinko
Ano Kepic in ji dati novo skavtsko
ime, ki se glasi Sončna Koala.
Na koncu našega kopanja, igranja odbojke, tunkanja in športnih
vodnih iger, smo si poiskali lep
kotiček na trati, kjer smo opravili
še zadnje in najmanj prijetne dolžnosti tabora: od nas sta se poslovili Ana Jagodic in Mojca Zmrzlikar, ki ju bomo zelo pogrešali. :(
Sedmega dne smo le še potovali
z avtobusom do Maribora, tam
uradno zaključili naš tabor in se z
vlakom odpeljali domov.
Mislim da se je ta tabor vsem
letošnjim klanovkam in klanov-

cem zelo vtisnil v spomin. Bilo je veliko veselja, žalosti ob odhodih, smeha, hoje, igranja
kitare, Jungle Speeda, dežja, sonca, skavtskega
duha, kuhanja, sladoleda, prijaznih ljudi in še
in še.
Lucija Pečlin, Prikupno zmedena gazela

»Nekdo je rekel, da mladim manjka okolje.
Mi okolje imamo in ga lahko ponudimo v
skavtstvu.
Tisti, kar je Bog dal na razpolago vsem:
zrak, radost in biti koristen drugim.«
Robert Baden-Powell
Nazaj smo. Voditelji z letnega načrtovanja in usposabljanj za voditelje, vsi skupaj
pa s čudovitih poletnih taborov. Ki nas bodo
greli v nekoliko turobnih jesenskih dneh.
Kaj pa ste vi počeli za svojo osebno rast to
poletje? Upam, da vas bodo doživetja gnala
naprej in vas navdala z optimizmom, ko bo
to potrebno.
Medtem pa se bliža novo skavtsko leto,
polno obetavnih dogodivščin, 25-letnica
Združenja slovenskih katoliških skavtinj in
skavtov, obljube novincev in kup neznanega, ki se bo morda izkazalo za dobro.
Pridite in poglejte si slike na komenda1.
skavt.net, seveda pa se vidimo 11. oktobra,
ko steg Komenda 1 – Ognjeviti delfin uradno začne odgovorno igro, ki se ji reče
skavtstvo.
Bodite pripravljeni!
Andreja Grkman, Optimistična orka
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Haya Veinhandl Obaid, 1. b
Da smo malicali in dobili tudi sladkarije.
Zoja Počkaj, Jan Mubi, 1. b
Da smo se učili pesem Trije korenjaki in jo
zapeli staršem.
Lea Skubic, Anže Kos, Nik Vodlan, 1. b
Da smo dobili rumene rutice.
Luka Zarnik, 1. b
Da sem za darilo od staršev dobil hrčka.
Mark Burger, 1. b
Rad hodim v šolo.
Mark Kastelic, 1. b

PRAVICE OTROK
Imam pravico:
biti sit,
nor na pomfrit,
jesti sladoled,
ker sem sladkosned,
biti vesel,
če sem debel,
poslušat glasbo,
kakršno hočem
(sicer se zjočem!) …

Komaj sem čakala in bila sem zelo vesela.
(Maša Bizjak)
Bal sem se ocenjevanja sob. (Žan Hafner Borzatta)
Ko sem vstopila na avtobus, sem bila zelo
vznemirjena, malo pa me je bilo tudi strah.
(Lana Grkman)
Bil sem vesel. (Lulzim Murati)
Ob izvirni predstavitvi sob je nastala tudi pesem, s katero se je predstavila soba Morskih
napihovalcev.

Kako je v šoli?

In imam še eno pravico,
ki mi ni preveč všeč,
ker je bolj dolžnost,
ki tišči mladost,
taka je ta reč:
pravico na izobrazbo,
kar se rima na glasbo
in pomeni,
da moram v šolo,
pa čeprav bi rajši pil coca-colo!
Muči me vprašanje,
kako uskladiti
dve temeljni otroški pravici:
po eni strani
pravico do šolanja,
po drugi strani
pa pravico do igranja
in do jutranjega spanja.
(Boris A. Novak)

SPOMIN NA POČITNICE
Zame so se poletne počitnice začele takoj po
zaključku šole. Prve tri tedne sem se sam zabaval z budilko in vžigalnikom. Oba sem razstavil
in se zabaval z njuno notranjostjo. Nato je prišel skavtski tabor – ta mi je bil zelo všeč in se
ga bom z veseljem udeležil tudi naslednje leto.
En dan pred njegovim zaključkom pa sem
moral domov, saj se je naš pes čisto zgrizel po
tačkah, tako me je pogrešal. No, domov sem
moral tudi zato, ker smo se takoj naslednji dan
odpravili na morje. Tam smo bili tri tedne. V
zadnjem tedni pa sem si, en dan pred svojim
rojstnim dnevom, zlomil prst in zaradi te male
nezgode sem obiskal urgenco v Makarski, v
Splitu in dvakrat v Ljubljani. Naslednji tedni
so bili sicer zelo dolgočasni, a vseeno so mi
bili všeč, ker nisem smel hoditi. Imel sem bergle, z njimi pa nisem mogel ničesar nesti, lahko
sem samo poležaval. Čeprav nisem ob koncu
praktično nič delal, se mi te počitnice vseeno
zdijo ene najboljših.
Klemen Boševski, 8. a

PRVIČ …
Kaj ti je najbolj ostalo v spominu od prvega
šolskega dneva?
Ples in predstava.
Neo Erce, 1. b
Ko smo gledali predstavo in je zajček vprašal,
kam gre polžek, in ko smo šli v učilnico.
Tobias Gabriel Sanchez, 1. b
Da smo spoznali novi učiteljici.
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V šoli nama je všeč, ker se učimo.
Aleksander Gorenc, Jeanin Pavli Kralj, 1. a
Všeč so mi nove igrače.
Benjamin Čebul, 1. c
Všeč nama je jedilnica in da se v razredu lahko
igramo kuhinjo.
Manca Makše,1. c, Amra Bejzaroska, 1. a
Všeč mi je, ker pišemo in rišemo. In ker se
lahko igram s svojo najboljšo prijateljico.
Zoja Slapar, 1. c
Všeč mi je, ker se učimo brati in imamo prijazne učiteljice.
Tinkara Starovasnik, 1. c
Všeč mi je, ker lahko gledam revije.
Anre Šraj, 1. a
V šoli nama je všeč prav vse.
Naja Lončar, Gal Štupar, 1. c
Všeč nama je, da gremo ven na igrišče in da
delamo naloge.
David Vrhovnik, 1. a, Matic Čebulj, 1. c
Všeč mi je, ker zunaj igramo nogomet.
Luka Leskovšek, 1. c
Všeč mi je bilo, ko smo šli na sprehod.
Tomaž Petrič, 1. c
Všeč mi je hrana in da se lahko igramo.
Tilen Rojko, 1. a

PESEM NAPIHNJENIH OSEB
Pozdravljeni v sobi Morskih napihovalcev.
Tu napihujemo najboljše stvari
in smeh pri nas prevladuje.
Pripovedujemo si šale in se igramo
ter si pripovedujemo najbolj napihljive zgodbe.
To nas veseli, ker se nič ne ponovi.
Igramo pa se tudi detektive,
smo vesele male ribe.
Skačemo noč in dan,
dan je razigran in poln sanj.
Jan Šubelj, Žiga Vogrinc in Tim Osredkar, 5. a

ŠOLA NA MORJU …
Petošolci so se že kar na prvi šolski dan odpravili v letno šolo v naravi, v Pineto.
Zaupali so nam, kakšna so bila njihova
pričakovanja:
da bomo veliko plavali (Aljaž Pöschl),
da se bomo učili o naši novi okolici in da jo
bomo raziskovali (Anka Grum),
da se bomo imeli lepo in se zabavali, da se bomo veliko kopali in malo učili (Danaja Kepic),
da se ne bomo nič učili (Timotej Hrovat),
da se bomo veliko zabavali, veselili in družili s
prijatelji (Julija Marolt),
da bomo imeli lepo vreme (Margit Kosirnik),
da bo v morju topla voda (Lucija Lipužič),
da bomo dobili prijazne učitelje, veliko novih
znanj in zabavno družbo prijateljev (Paulina
Lina Tomažič),
da se bom naučila še bolje plavati (Maša Blatnik).
Kako pa so se počutili ob odhodu?
Ko sem odhajala od doma, sem se šole v naravi
veselila predvsem zaradi druženja s prijatelji in
sošolci. (Anka Grum)
Žalostna sem bila, ker en teden ne bom videla
domačih. (Anja Smole)
Najprej sem bila malo žalostna, potem sem bila
vesela, ker grem na morje. (Ema Poglajen)

PRVI DNEVI NA PREDMETNI STOPNJI
Včeraj, 1. 9., je bil prvi šolski dan. Toliko novega! Zelo me je bilo strah. A ko sem zagledala prijatelje, je strah kar izpuhtel. Vse mi je
bilo takoj jasno, ker je naš razred ena velika
pametna glava. V prvih dveh urah smo izvedeli toliko novega, da me je že malo bolela glava.
Seveda pa je, kot po navadi, vse steklo kot po
maslu. Ko smo se selili v drug razred, sem se
že izgubila. Zamenjala sem pritličje in prvo
nadstropje. A sem kmalu sept našla pot nazaj.
Zdaj sem se že pretežno navadila. Ta teden
bom zagotovo doživela še marsikaj presenetljivega.
Sara Kern, 6. a

Aplenca

S ŠOLSKIH KLOPI, ŠPORT

ZADNJE LETO OSNOVNE ŠOLE
No, pa smo že skoraj pri koncu osnovne šole.
V devetem razredu je kar napeto, saj nam za to
leto obljubljajo največ snovi, čaka nas vpis v
srednjo šolo in priprava valete. Spomnim se,
kot bi bilo včeraj, ko sem šel v prvi razred.
Sedaj pa sem že na koncu, že smo največji na
šoli, čas je minil mnogo prehitro. Po drugi
strani pa težko čakam konec tega šolskega leta,
saj se bom potem učil v Ljubljani.
Vsa ta leta smo se s sošolci trudili, da bi razrede zaključevali s čim boljšimi ocenami.
Letos se še posebej trudimo, da bodo na zaključnem spričevalu izpisane lepe ocene.
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Upam, da mi bo deveti razred ostal v lepem
spominu, saj si letos s sošolci zadnjič delimo
šolske klopi. Tudi zato se trudim, da bi si v
spomin posnel razredno dogajanje, da mi ne bi
kakšen poseben dogodek ušel, saj se želim še
dolgo greti ob teh spominih.
Jaka Petkovšek, 9. b

Prvo uro čaka nas
skrivnostna zgodovina,
potem pa ji sledi
zabavna biologija.

ŠOLA

Šolski zvonec zazvoni,
končno konec je pouka,
urno se domov odpravim,
vsako uro prostega časa koristno zapravim.

Šolska vrata se odprejo,
zvonec zazvoni
in mi zasedemo
šolske klopi.

Potem imamo matematiko,
računanje je igra.
Procenti, ulomki, potence,
to moje so frekvence.

Ana Jenc, 7. a

TRIPL teniški turnir

Teniški klub Komenda je imel soboto, 30. avgusta, rezervirano za klubski turnir Tripl.
Sponzorji turnirja so člani Teniškega kluba
Komenda Igor Štebe in Tesarstvo Štebe, Tomaž
Hrovat in Picerija Hram Gorjan ter Marko
Korbar in Kmetijska mehanizacija Miler. Nagrade za vse tekmovalce je prispeval Branko
Hafner iz podjetja Venera Kozmetika. Turnirja
se vsako leto udeleži 64 tekmovalcev, ki se ob
prijavi požrebajo v pare. Po prvi odigrani tekmi
se turnir loči na glavni A turnir in tolažilni B
turnir. Zmagovalca A turnirja sta postaja Sašo

Kaplja in Janko Brinovec, ki
sta v finalu premagala Igorja
Štebeta in Pavla Kancilija.
Tretje mesto sta osvojila Damijan Dolinar in Matej Slapnik. B turnir sta osvojila
Franc Omerzu in Gašper Melik, ki sta v finalu premagala
Blaža Čepeljnika in Primoža
Podbelška. Tretja sta bila Jože
Peterlin in Iztok Krivorotov.
Zmagovalca A turnirja sta v
eno letno last prejela tudi
prehodni pokal.
Po podelitvi pokalov najboljšim je sledil še žreb glavnih nagrad in sicer
motoristični jakni in prve nagrade električnega
skiroja. Seveda, da pa nagrada ni bila pridobljena kar tako brez truda, so se za prvo
nagrado pomerili trije izžrebanci, ki so
se pomerili v vožnji na čas okoli teniškega igrišča. Najhitrejši med njimi je
bil Mirt Kump, ki je tako postal novi
lastnik električnega skiroja. Sponzorji
so preko celega dne poskrbeli za hrano
in pijačo, za kar sta skrbela kuharja
Marjan Urh in Boro Trivič za žarom,

Vinko Nucič je poskrbel za sladkanje s palačinkami, že zjutraj pa nas je vse pričakal bogat
narezek. V času turnirja sta za ozvočenje,
glasbeno spremljavo in vodenje rezultatov
skrbela Toni Skok in Tadej Vindiš.
Tripl turnir je v klubu postal že tradicionalen
in je bil letos organiziran že četrtič zapored.
Vsi tekmovalci in ostali prisotni smo si bili ob
zaključku enotni, da se naslednje leto ponovno
vidimo, na 5. Tripl turnirju. Sam turnir je z leti
poleg tekmovalnega postal tudi družabni dogodek, kjer se srečujemo s prijatelji.
Na koncu še enkrat hvala Tesartvu Štebe,
Piceriji Hram Gorjan, Kmetijski mehanizaciji
Miler, Venera Kozmetiki in vsem ostalim članom, ki ste nam omogočili turnir in družabno
srečanje. Teniški pozdrav!
Primož Podbelšek

Srečanje ob prazniku
Za konjsko dlako je zmaga ostala v Ljutomeru

Prejšnjo nedeljo, 7. septembra, je bila na hipodromu v Ljutomeru velika kasaška prireditev, s
katero so v tem naj bolj uspešnem slovenskem
konjeniškem klubu počastili in proslavili tudi
dolgoletno tradicijo konjeništva - 140-letnico
kluba ljutomerskega kasača. Med sedmimi programskimi dirkami pa je praznično simbolizirala
šesta dirka in sicer dirka kasačev iz dveh pobratenih občin - Komende in Križevci. Na praznično
srečanje so se iz občine odpeljali z avtobusom z
županom Tomažem Drolcem, s predsednikom

Konjeniškega kluba Komenda Alojzom Lahom, s
člani Konjeniškega kluba
Komenda tudi prijatelji in
znanci z občinskima svetnikoma Danico Zmrzlikar in
Jožetom Sušnikom (škoda,
da ni bilo še kakšnega svetnika).
Je pa zato dvoboj Križevci-Komenda zares
lepo simboliziral skupno povezanost. Prvo in
drugo mesto sta si delila s časom 1,18,1 na
2100 metrov kasača Florko (Borut Sodec KK Ljutomer) in Dakot (Milan Žan - KK
Komenda).
Pokal sta Florku družno prijateljsko podelila
župan Občine Križevci mag. Branko Belec in
župan Občine Komenda Tomaž Dolec.
A. Ž.
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XXIV. slovenski kasaški derby

Letošnja izvedba, že 24. po vrsti, največje dirke vsakega štiriletnika in
štiriletnice, rojenega in registriranega v Sloveniji, je pripadla Kasaškemu klubu Ljutomer v Prlekiji na severovzhodu, bolje poznanem kot zibelka reje kasaških konj in prirejanja kasaških dirk. Bila je letošnja
najprestižnejša dirka ljutomerskega kasaštva, ki praznuje svojo 140-letnico. V derbiju so se predstavili najboljši slovenski štiriletni kasaški
konji omače reje, znanja in sposobnostni naših rejcev. Nagrada za
zmagovalca te prestižne dirke v Sloveniji je lovorjev venec in pregrinjalo za konja, lastniku pa velik pokal, ki bo krasil vitrino, voznik in kasač
pa se z zlatimi črkami zapišeta v Slovenko kasaško knjigo. Poleg osrednje točke (derbi) je bilo na programu šest kasaških dirk.
V prvi točki sporeda za tri do šestletne kasače z zaslužkom do 3500€
je po nekaj neuspelih štartih dobil šestletni Dante Ms z voznikom Brankom Sršenom (1.28,1 na distanci 2180m), drugi je prikasal skozi cilj
petletni Jurko Andreja Arnola iz Železnikov (1.27,2 na distanci 2200m),
tretje mesto jem osvojila šestletna Patricia Mp z Milanom Prašnikarjem
in s časom 1.28,0 na distanci 2200m.
Druga dirka za tri do štirinajst letne kasače z zaslužkom do 6500€ na
distanci 2100, je za konjsko dlako dobil petletni žrebec Morfej Peški
pod vajeti Ajde Gorenc, ki je z odličnim spidom na nasprotni ravnini
odločila dirko in zmagala s časom 1.18,0 pred drugo uvrščenim štiriletnikom Ramandolo Rlin članico komendskega kluba Darjo Krelj prav
tako s časom zmagovalca 1.18,0. Tretje mesto pa je po razburljivem finišu osvojil Lucky Boy z Moleh Mariom v sulkiju s časom 1.18,1.
V tretji točk za slovenske konje z zaslužkom do nad 6500€ se je pomerilo sedem voznikov. Komendske barve sta zastopala Dakot z Milanom Žanom in Jolly Gj z Romanom Jerovškom, ki sta suvereno opravila z vso konkurenco; z dirko štart – cilj je slavil Dakot s časom 1.18.2 ,
druga je pritekla Jolly Gj s časom 1.19,0, tretje mesto pa je ostalo doma-

čemu klubu in Rambu z voznikom Brankom Sršen Branko s časom
1.19,4.
V četrti točki so se predstavili letošnji predstavniki triletnega kasaškega prvenstva, ki so se pomerili na 2100m. Šest kasačev se je pognalo
za avtoštartom. Najbolje je štartno mesto izkoristil Tars Stars, za njim
sta se podala Sammi Ms in Lotte ter ostali. Po nekaj izmenjavanjih
vodstva je v cilj po odličnem finišu zmagal domači tandem Sammi Ms
z Mitjo Slavičem s časom 1.18,7. Druga je bila Lil Kim z Dušanom
Zorkom 1.18,9, tretji pa je bil Tars Starsu z Jankom Sagajem 1.19,0.
Peta dirka je bila državno prvenstvo za štiriletne kasače 24. Slovenski
kasaški derby 2014. Enajst izbrancev se je pomerilo na 2600m. Žrebanje
štartnih mest je potekalo takoj po prvi iztečeni dirki. Žreb iz zmagovalčevega pokala je določil vrstni red za avtoštartom: 1. Abo den in Žan
Milan, 2. Riogill in Grgorc Mirko, 3. Lenny Joe in Makovec Slavko, 4.
Nikolaj Peški in Dolinšek Viktor, 5. Itty in Slavič Marko, 6. Pinter in
Ostrc Jože, 7. Wise Man in Osolnik Matej, 8. Prenda in Antolič Miroslav, 9. Rosso in Cimerman Franc, 10. Sanger Ms in Slavič Mitja in11.
Flicka di Casei in Slana Branko. Krog favoritov za najboljšega je bil
širok in izenačen; saj so v prejšnjih dirkah pokazali odlično formo in
pripravljenost vsi nastopajoči. Takoj po štartu sta se na čelo podala
Lenny Joe in Nikolaj Peški. Prvi je v nadaljevanju narekoval tempo,
ostali so se poparčkali zadaj in »čakali« na priložnost. Po šeststo metrih
se je na čelo prebil Sanger Ms. Ob boku mu je bil Lenny Joe, ostali pa
za njima. Tempo po 1000 m je bil 1.19,9. V naslednjih 700 metrih se ni
veliko spremenilo. Na nasprotni ravnini, približno 500m pred ciljem, pa
se je vse začelo z napadom Wise Mana iz ozadja. Vsi so prestavili v
višjo, kar je najbolje izkoristil Riogill in napadel vodečega Sangerja Ms
in si pred ciljno ravnino izboril majhno prednost. V ozadju je bila manjša nesreča; k sreči brez hujših posledic. V ciljni ravnini sta oba »dala vse
od sebe«. Za konjsko dlako je veliko dirko dobil Riogill z Mirkom
Gregorcem s časom 1.19,6, pred Sangerjem Ms z Mitjo Slavičem z
enakim časom 1.19,6, tretji pa je bil Nikolaj Peški z Viktorjem Dolinškom in s časom 1.19,8. Edini predstavnik komendskega kluba Milan
Žan s konjem Abo den je osvojil 5. mesto z 1.20,8. Zmagovalec Riogill
in njegov lastnik ter rejec Tomaž Lavrenčič sta spisala novo zgodbo.
Tomaž je postal prvi lastnik in rejec zmagovalca iz Primorske regije.
Zadnja točka v Ljutomeru pa je bila namenjena tako imenovani odprti dirki in vsem konjem na 2600m. Med osmimi konji štartno mesto izkoristila Ocean Dancer, po nekaj sto metrih pa jo je v vodstvu zamenjala Uma Combo, ki je vodila vse do ciljne ravnine. Tam se je pet, šest
konj raztegnilo v pahljačo in se pognalo v ciljno ravnino. Največ uspeha
je imela Ocean Dancer s Petrom Zadelom ml. in slavila s časom 1.17,5,
pred drugo uvrščenim Candles n Caviar s Contri Giacomom s časom
1.17,7, tretji pa je bil Vic Attack z Renejem Hanžekovičem s časom
1.18,0.
Hacin Darko

SANKUKAI KARATE KLUB KOMENDA

Pridružite se karateistom
Počitniški dnevi so se iztekli, začelo se je šolsko leto. Vrata pa smo odprli tudi v Karate klubu Komenda. Začel se je začetek treningov, veselimo pa se tudi vseh novih članov, ki se bodo z nami igrali in učili karatejskih veščin. Zato vse, ki želite bolje spoznati karate, prijazno vabimo,
da nas obiščete na treningu predšolskih in osnovnošolskih članov v
Osnovni šoli Moste v torek ali
četrtek od 17. do 18. ure. Videli
boste tudi trening naše borilne veščine in se v njej tudi preizkusili.
Lepo vabljeni k vpisu.
Karatejski pozdrav!
Saša Voler
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Tudi vreme ni ovira

Enkrat letno je že tradicionalno na sporedu
12- urni meddruštveni turnir mešanih ekip balinarskih sekcij DU Cerklje in Komenda. Letos
so bili organizatorji tega turnirja balinarji iz
Cerkelj 19. julija. Iz Komende se ga je udeležilo 12 članic in članov.
S tekmovanjem so začeli ob 7.00 in končali
ob 19.00 – člani ekip so se občasno menjavali

Zmagovalne ekipe Komende na turnirju v
Cerkljah

in izpod Krvavca domačinom odnesli zmago v
Komendo. Še ena zmaga od mnogih, ki bo
prešla v dosežke naših balinarjev. Sicer pa,
namen vsakega tekmovanja je predvsem druženje, če pa se druženju pridruži tudi zmaga v
napornem tekmovanju, je zadovoljstvo zmagovalcev toliko večje. Med obema ekipama pa
ni zavisti; vsem ostanejo samo lepi spomini.
Ženski del sekcije se je 12. julija udeležil
turnirja v Mengšu, od koder se je vrnil s pokalom za odlično 2. mesto. Čestitamo.
Članice DU Komenda so ob pomoči članov
24. julija organizirale meddruštveni turnir ženski ekip DU, ki so se ga udeležile članice iz
Kamnika, Kranja, Dragomlja, Ljubljane-Moste,
z Iga, iz Škofje Loke, Bičevja, Žirov, Mengša in
dve domači ekipi. Skupaj je tekmovalo 11 ekip

Povabilo ljubiteljem badmintona

BADMINTON KLUB KOMENDA vabi vse
ljubitelje BADMINTONA, da se nam pridružite na vodenih vadbah, ki bodo to šolsko leto
organizirane na Osnovni šoli Vodice in v Športni dvorani Komenda.
Vadba je namenjena OTROKOM od 1. do 8.
razreda osnovne šole in ODRASLIM (začetnikom in rekreativcem).

TERMINI
-otroci:
Torek 17.00 do 18.30 v Športni dvorani Komenda

Varna pot v šolo!

Tudi letos je ob začetku šolskega leta potekala prometno-preventivna akcija vrste sodelujočih; od šol, policije, lokalnih skupnosti,
svetov za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, združenj šoferjev in avtomehanikov, AMD, društev upokojencev, zavarovalnic in drugih podjetij in ne nazadnje staršev
otrok ter prostovoljcev. Začetki šolskega leta
so namreč nevarni tudi zato, ker so otroci po
daljših počitnicah še vedno razigrani.
Še posebej aktivno pri tem projektu vedno
sodelujejo člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Kamnik in Komenda.

Četrtek 16.00 do 17.00 na OŠ Vodice
-odrasli:
Sreda 20.30 do 22.00 na OŠ Vodice
Zakaj je badminton dober za otroke?
- za šolske otroke je varen in neagresiven šport,
- z njim se lahko ukvarjajo in hkrati družijo
dečki in deklice,
- badminton razvija osnovne športne veščine (koordinacija, moč, eksplozivnost in vzdržljivost),
- oprema je razmeroma poceni,
- igra se v dvorani ali na prostem.
Zakaj je badminton dober za odrasle?
V občinah Kamnik in Komenda bo tudi v
letošnjem šolskem
letu 2014/2015 sodelovalo več prostovoljcev, ki bodo skrbeli za varnost otrok
na poti v šolo in iz
nje. Vsem prostovoljcem se zato ob tej
priliki še posebej zahvaljujemo za njihov
trud in požrtvovalnost, saj s svojo prisotnostjo v cestnem
prometu veliko pripomorejo k večji
varnosti otrok.

VOZNIKE OPOZARJAMO
na prisotnost otrok v prometu, prečkanje
ceste na nevarnejših odsekih, hojo otrok po
pločnikih in ob vozišču; še posebej na hitrost
vožnje v bližini šol in krajev, kjer otroci
prečkajo vozišče ali hodijo ob cesti.
Bodite pozorni na nepredvidljivosti, prilagodite vožnjo v bližini vrtcev, šol, ob igriščih, parkiriščih, križiščih ulic…
Upoštevajte cestno-prometne predpise in
navodila prostovoljcev.

STARŠEM PRIPOROČAMO

Prve štiri uvrščene ekipe
s 50 tekmovalkami. S tekmovanji so pričele ob
8. uri in šele okrog 19. ure je bilo tekmovanje
končano. Naporen dan je bil. Bil pa je poplačan
s prijetnim druženjem, potnimi čeli in zadovoljstvom vseh udeleženk, ki so pohvalile odlično
organizacijo in prijetno prijateljsko vzdušje.
Prve tri uvrstitve so prinesle obilo veselja
tekmovalkam in priznanja sotekmovalk. Najboljše pa so bile ekipe: 1. je bila ekipa Komenda II, 2. mesto je osvojila ekipa z Iga, 3. mesto
je pripadlo ekipi Kranja. Najbližalka je bila
Ivanka Žulič. Pokale je podelil podpredsednik
DU Komenda Avgust Sodnik.
Tone Ogorevc
- je zabaven hobi,
- zaradi spoznavanja ljudi,
- ohranjanja gibčnost in vsesplošno fizično
moč,
- oprema je razmeroma poceni,
- za bolj zagrete razvija tekmovalnost,
- daje občutek, da ste močni, motivirani, mladi...
Spremljajte nas na https://sl-si.facebook.com/
bk.komenda ali http://www.publishwall.si/bk.
komenda ali pa nam pišite na bk.komenda@
gmail.com.
Športni pozdrav
da na začetku šolskega leta oziroma v mesecu septembru namenijo čim več časa prometno varnostni vzgoji otrok in preverjanju,
kaj njihovi otroci zmorejo in česa ne. Poučite
in opozorite jih na nevarnosti in predvsem na
to, kaj je prav in kaj ne; pa ne samo na šolski
poti, ampak tudi na sprehodih, na kolesu ali v
avtomobilu. Otroke vedno zavarujte z varnostnimi pasovi oziroma jih vozite zavarovane
v ustreznih sedežih. Ne vozite jih na prednjem sedežu; če zakon tega ne dopušča. Tudi
sami bodite v vozilu vedno pripeti!
NAJBOLJŠA VZGOJA JE VEDNO
VAŠ ZGLED!
Vsem prvošolčkom, njihovim staršem in
seveda tudi vsem drugim udeležencem v cestnem prometu, želim srečno in varno pot v
šolo, voznike pa še posebej opozarjam na
previdnost in strpnost v prometu.
Komandir PP Kamnik,
Sebastjan Juhant s sodelavci.

Odšli so…

Igor Grintal, Križ 42 A, star 46 let
Florjan Orehek, Gmajnica 102, star 22 let
Berta Smolej, Komenda, Glavarjeva ulica 78,
stara 89 let
Ivan Mikložič, Žeje pri Komendi 4C, star 69 let
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Za nepridiprave ni počitnic
Julija in avgusta si ljudje privoščimo malo oddiha in vsaj za nekaj dni
puščamo hiše in stanovanja neobljudene in nezaščitene, če se seveda ne
zmenimo s sosedi ali z usposobljenimi podjetji za varovanje premoženja.
JULIJA beleži policijska statistika nekoliko manj kaznivih dejanj,
mesec pa ne izstopa iz povprečja relativne varnosti. Tako so policisti
imeli delo z vlomom v hišo na Križu(14.7.), vlomom v poslovni prostor
v Mostah (6.7.), vlomom v osebni avto na Podborštu (19.7.) in poskusom v poslovni prostor v Komendi.
Registrske tablice je verjetno zaradi nečednih namenov 16.7. ukradel nekdo, ki jih bo uporabil za povsem druge namene. Tatvina gradbenega odra, ki
se je zgodila 18.7. v Poslovni coni v Žejah, pa je »nočni« dogodek, ki bi ga
lastniki s primernim varovanjem lahko ohranili tam, kjer je bil postavljen.
Tudi inventar pri vrtcu v Komendi je bil napoti nekomu, ki gre težko
mimo lepih in koristnih stvari. Je vandalizem (17.7.) prevladal nad lepimi spomini na vrtec ali šolo?
Ta mesec so se zgodile tri prometne nesreče. 14.7.( ob 10.00), je počilo v križišču pri Kralju, na glavni cesti Moste- Brnik. Vzrok: izsiljevanje
prednosti. Je vredno zaradi kršenja osnovnega pravila vožnje v križišču,
ki je po vrhu vsega še semaforizirano, povzročiti prometno nesrečo?
16.7., ob 8.05), je na glavni cesti Moste-Brnik izven naselja Nasovče
neprevidnež zapeljal na napačno stran ceste, isti vzrok je bil kriv za
nesrečo 22.7., ki se je zgodila ob 13.17 izven naselja Žeje na cesti Moste-Vodice. O poškodovanih ni poročil.
AVGUST je bil mesec, ki je statistiko prometnih nesreč »krepko popravil« navzgor. Zgodilo se je kar 6 prometnih nesreč. Zato menim, da je
prav, da najprej pogledamo vzroke in okoliščine teh neprijetnih in kaznivih dogodkov. Je že res, da je bil mesec deževen in so bile vozne razmere težje kot običajno v tem mesecu. Jih je pa bilo nekaj, ki so pozabili na
predpis, ki pravi, da je treba vožnjo prilagoditi voznim razmeram.
Nepravilni premik vozil je bil vzrok kar dvema prometnima nesrečama, ki sta se zgodili v Mostah 6. in 8. avgusta. Prva ob 15.55, druga ob
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čudnem času – ob 22.11. Neprilagojena hitrost je bila vzrok trku 24.8.
ob 5.45, ki se je zgodil na križišču glavne ceste in Glavarjeve ulice. Da
so ravnali pločevino pri križišču pri Kralju na cesti Moste-Brnik 29.8.
ob 8.03, je bilo vzrok pogosto »posilstvo« prednosti. Posledica enakega
ravnanja je bila tudi prometna nesreča v Mostah, ki se je zgodila istega
dne ob 16.06. Nepravilna smer vožnje (morda »sekanje ovinka), je botrovala nesreči na glavni cesti Moste-Mengeš 30.8. ob 4.05.
15.8. se je pripetil vlom v gostinski lokal v Mostah. Je storilcu (ali storilcem) zmanjkalo cigaret ali »tekočih zadev«, ne vemo. To bi bilo skoraj vse,
če ne bi omenili tudi brezplačno natočenega goriva na bencinski črpalki.
Pričel se je pouk na šolah. Veliko je bilo napisanega o ravnanju udeležencev v prometu v času pouka, prihaja pa že jesenski oktober, ko bo začelo
odpadati listje in bo marsikje pokrilo vozne površine; megla in kratki dnevi
so dodatni dejavniki, ki od vseh terjajo posebno previdnost in obzirnost.
Tone Ogorevc
Spomin je tisti, ki ostane
in pomaga nam celiti rane.

ZAH VALA

29. avgusta so minila štiri leta, odkar
nas je zapustil dragi mož, ati in ata

JANEZ KIMOVEC
Hvala vsem, ki se ga spomnite in obiščete njegov grob.
Vsi njegovi

Odšel si tja,
kjer ni bolečin,
a nate ostal
bo večni spomin.

ZAHVALA
V 47. letu starosti nas je nenadoma za
vedno zapustil naš dragi sin, brat, stric,
mož, oči in dedi

IGOR GRINTAL
s Križa 42 pri Komendi

Zdaj gledaš nas z nebeških višin.
Izguba je boleča, ljubljeni sin.
Ločitev pa trajala večno ne bo,
enkrat se skupaj spet snidemo.
Ob prezgodnji smrti našega dragega
sina in brata

FLORJANA OREHKA
z Gmajnice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem za izrečeno sožalje, svete maše, darovan o cvetje in sveče.
Zahvala gospodu diakonu Bogdanu Petricu za spoštljivo opravljen
pogrebni obred, pogrebni službi Jerič, pevcem, rogistom iz Domžal
in gasilcem s Križa.
Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili k večnemu počitku.
Vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo gospodu diakonu za lep pogrebni obred.
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za pomoč, podarjeno cvetje in sveče.
Posebna zahvala vsem gasilcem, ki ste ga v tako velikem številu
pospremili na njegovo zadnjo pot.
Žalujoči vsi njegovi, ki smo ga imeli radi.

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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PUBLICUS

OBČINA KOMENDA IN PUBLICUS, D.O.O.,
LJUBLJANA NADALJUJETA S SODELOVANJEM
Podjetje PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana je 3.2.2014 z Občino Komenda
podpisalo novo koncesijsko pogodbo za izvajanje lokalne gospodarske
javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, lokalne gospodarske javne
službe prevoza komunalnih odpadkov, lokalne gospodarske javne službe
obdelave mešanih komunalnih odpadkov in lokalne gospodarske javne
službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v Občini Komenda, za dobo 10 let. S tem začenjamo novo 10
– letno zgodbo ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine
Komenda, v katero vstopamo z obilico optimizma in delovnega zagona,
ki ga hočemo prenesti tudi na vas, občane Komende. V zadnjih nekaj
letih smo vzpostavili sistem ločenega zbiranja odpadkov, s katerim
uspešno zasledujemo osnovni cilj zniževanja mešanih komunalnih odpadkov oziroma tistih odpadkov, ki gredo na odlaganje in povečevanja
koristnih odpadkov, ki gredo v nadaljnjo predelavo. V naslednjem desetletnem obdobju bomo predvsem nadgrajevali obstoječi sistem in iskali
načine, kako iz snovnega toka odpadkov izločiti še več koristnih odpadkov. Prav tako se bomo trudili, da bo naš nivo izvajanja storitev še višji
in da bo sistem stimulativen tudi za vas, končne uporabnike.
Za začetek bi vas tako spomnili na obstoječe storitve zbiranja različnih vrst odpadkov in seznanili z novostmi, ki jih prinaša nova koncesijska pogodba in ki nadgrajujejo obstoječi sistem ravnanja s komunalnimi
odpadki na območju občine Komenda (glej tabeli).
Nadalje velja omeniti še dve dejstvi, ki sta se zgodili v mesecu juliju.
Najprej smo, v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.
l. RS št. 87/2012), na novo oblikovali ceno ravnanja s komunalnimi
odpadki. Dodali smo dve (2) novi storitvi in sicer Javna infrastruktura zbiranje MKO-gosp. in Obdelava MKO-gosp., postavki zbiranje
BIO in kompostiranje pa smo združili v eno Zbiranje in obdelava BIO

OBSTOJEČE STORITVE

odpadkov gosp. Slednja storitev je tudi edina storitev, ki se je podražila
s sklenitvijo nove koncesijske pogodbe. Strošek zbiranja in obdelave
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov (rjava posoda) se je povišal
za 7,9 % (4-člansko gospodinjstvo: prej: 3,33 EUR; po novem: 3,59
EUR). Osnova za obračun stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki je
število oseb v posameznem gospodinjstvu, katere spremenimo v obračunske litre po naslednji formuli: oseba * 20 litrov za MKO in oseba *
10 litrov za BIO. Podatki o številu oseb v posameznem gospodinjstvu se
nekajkrat letno usklajujejo z uradnimi podatki iz Centralnega registra
prebivalstva za Občino Komenda.
Drugič, pa je na spletnem mestu www.publicus.si zaživela prenovljena spletna stran, kjer lahko med drugim najdete tudi vse informacije v
zvezi z ravnanjem s komunalnimi odpadki na območju Občine Komenda. Izpostavili bi predvsem menijsko vrstico »Uporabnikom v pomoč«,
katere glavni del predstavlja Univerzalni kontaktni obrazec, ki omogoča sporočanje oziroma urejanje vsakršne spremembe, ki se tiče vašega
odjemnega mesta oziroma gospodinjstva. Prav tako lahko v tem razdelku najdete urnik in cenik odvoza odpadkov za vašo občino, občinsko
in republiško zakonodajo s področja ravnanja s komunalnimi odpadki
in obrazec za vzpostavitev “trajnika” oziroma direktne obremenitve
ter obrazec za prijavo na prejemanje elektronske oblike mesečnega
računa za opravljene storitve ravnanja s komunalnimi odpadki.
Za kakršna koli pojasnila, smo vam na voljo na naslednjih kontaktih:
OPERATIVNI CENTER KAMNIK:
T: 01 723 82 42
F: 01 723 00 64
E: oc.kamnik@publicus.si
UPRAVA:
T: 01 561 17 10, F: 01 561 16 67, E: info@publicus.si

STORITEV
Ločeno zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov
Ločeno zbiranje in prevoz mešane odpadne embalaže
Ločeno zbiranje in prevoz biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov

NAČIN ZBIRANJA
črna posoda s črnim pokrovom
črna posoda z rumenim pokrovom
rjava posoda ali »kompostiranje v lastnem vrtu«
črn zabojnik z rumenim pokrovom (embalaža), črn zabojnik z
Ločeno zbiranje in prevoz ločenih frakcij odpadkov na zbiralnicah ločenih
modrim pokrovom (papir in karton(, črn zabojnik z zelenim pofrakcij (»ekološki otoki«)
krovom (steklo)
Ločeno zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov na podlagi predhodnega narov razsutem stanju na lokaciji naročnika
čila (2 kupona)
jesenska akcija zbiranja s tovornim vozilom (postanki na različnih
Ločeno zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov
lokacijah); zadnja sobota v septembru
Brezplačna oddaja različnih vrst odpadkov v Zbirni center Suhadole
v odprtih zabojnikih volumna 5-7 m3

NOVOSTI
STORITEV
Lasten dovoz kosovnih odpadkov v Zbirni center Suhadole - v
primeru oddaje s predložitvijo kupona za brezplačen odvoz
kosovnih odpadkov, se stranki prizna dobropis v vrednosti 8,00
€, ki se upošteva v naslednjem obračunskem obdobju
Ločeno zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov
Ločeno zbiranje odpadnih oblačil in tekstila
Brezplačen sprejem gradbenih odpadkov iz gospodinjstev v Zbirni
center Suhadole
Brezplačen sprejem zelenega vrtnega odpada iz gospodinjstev v
Zbirni center Suhadole

NAČIN ZBIRANJA
v odprtih zabojnikih volumna 5-7 m3
dodatna spomladanska akcija zbiranja s tovornim vozilom (postanki na
različnih lokacijah), ki bo prvič izvedena 28. marca 2015
tipski kovinski zabojnik - na tri (3) lokacije na območju Občine
Komenda bomo namestili tipske zabojnike, kamor boste občani lahko
odlagali odslužena oblačila, obutev in tekstilije (september 2014).
v odprtih zabojnikih volumna 5-7 m3; brezplačen sprejem velja za
količine, ki so značilne za gospodinjstva (poostren nadzor nad virom
nastanka in količinami)
na posebej urejenem platoju v razsutem stanju; brezplačen sprejem
velja za količine, ki so značilne za gospodinjstva (poostren nadzor nad
virom nastanka in količinami)
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PUBLICUS

Uvedba ločenega zbiranja odpadnih oblačil in
tekstila v občini Komenda

● Obutev (samo v paru).
● Potovalne torbe, torbice, kravate, pasovi,
…

Z veseljem sporočamo, da imate občani Komende od 4. Septembra 2014 naprej možnost
oddati odpadna oblačila in tekstil v tipske
zabojnike na treh (3) novih lokacijah. Do sedaj je bila možna oddaja tovrstnih odpadkov v
tipska zabojnika, ki se nahajata na lokaciji
ekološkega otoka pri športni dvorani v Komendi in v Zbirnem centru Suhadole. Tema
dvema smo dodali še tri nove lokacije in sicer
na območju Gmajnice, Most in Suhadol. Vsi
trije novi zabojniki so nameščeni na obstoječih
ekoloških otokih (natančne lokacije »ekoloških
otokov« si lahko ogledate na naši spletni strani
www.publicus.si – ločeno zbiranje odpadkov
na ekoloških otokih):
Lokacije zbiranja odpadnih oblačil in tekstila
na območju Občine Komenda:
1.

GMAJNICA – Podboršt

2.

KOMENDA – Športna dvorana

3.

MOSTE – Stara mlekarna

4.

SUHADOLE – Suhadole

5.

SUHADOLE – Zbirni center Suhadole

Zbrana odpadna oblačila in tekstil, ki jih boste
oddali v tipske zabojnike, bo prevzemal pravni
subjekt Hafner Bogdan s.p. – recikliranje tekstila. Omenjeni odpadki bodo bodisi pripravljeni za ponovno uporabo bodisi predelani
v industrijske krpe. Ker je predvideno prednostno ravnanje priprava za ponovno uporabo
vas naprošamo, da v zabojnike ne oddajate
strganih oblačil in obutve. Čista in suha oblačila, obutev ter tekstil tudi zapakirajte v plastične vreče, ker jih s tem zaščitite pred vlago
(v izogib plesnenju). Poudarjamo še, da omenjeni sistem zbiranja ni povezan z delovanjem
slovenskih organizacij Rdeči križ in Karitas.
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Katera odpadna oblačila in tekstil ne
sodijo v tipski zabojnik?
Katere vrste odpadnih oblačil in tekstila lahko oddate v tipski zabojnik?

● Umazana in strgana oblačila ter obutev.
● Krpe, prešite odeje, preproge.

● Moška, ženska, otroška oblačila.
● Igrače iz tekstila.
● Hišni tekstil iz naravnih materialov (volnene in bombažne odeje, posteljnina, zavese, pregrinjala, prti, …).

Jesenska akcija zbiranja
nevarnih odpadkov
V soboto, 27. septembra 2014, bo potekala
redna jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine
Komenda. Akcija bo izvedena tovornim voURA

08.00 - 10.00
10.15 - 12.15
12.30 - 14.30

zilom opremljenim z ustreznimi posodami za
zbiranje posameznih vrst nevarnih odpadkov.
Tovrstne odpadke boste lahko oddali na naslednjih lokacijah:

LOKACIJA
KRIŽ – pri gasilskem domu
KOMENDA – pri kmetijski zadrugi
MOSTE – pri bivši mlekarni

MED NEVARNE ODPADKE,
KI JIH LAHKO ODDATE
V OKVIRU AKCIJE
ZBIRANJA, SPADAJO:

Aplenca

NAPOVEDNIK
septembra in oktobra

Glasilo občine Komenda 8-9/2014

Športna dvorana Komenda PRELEPA GORENJSKA - Veliki gala koncert
ansambla Gašperji v Športni dvorani v Komendi ob 35-letnici ansambla in
100-letnici rojstva Franca Korena v soboto, 20. septembra, ob 19. uri s številnimi glasbenimi skupinami.
Gasilska zveza Komenda SREČANJE GASILSKIH VETERANOV - V
petek, 26. septembra, ob 16.00 bo pri gasilskem domu na Križu srečanje
gasilskih veteranov GZ Komenda. Vabljeni veteranke in veterani gasilskih
društev Komenda, Križ in Moste.
DU Komenda - MePZ Komenda NASTOP V HODIŠAH - Mešani pevski
zbor DU Komenda bo v soboto, 27. septembra, gostoval na 15. obletnici Slovenskega pevskega društva v Hodišah (Keutschach am See) na Koroškem.
DU Komenda - Kolesarska sekcija SUHADOLE-TOPOLE… - Kolesarji se
bodo v četrtek, 2. oktobra, podali ob 8.30 izpred cerkve v Suhadolah podali na
pot na pot Suhadole -Topole -Vodice - Polje - Mengeš - Radomlje - Kamnik.
Koželjeva domačija na Gori POGLED V ZGODOVINO - V petek in v soboto, 3. in 4. oktobra, bo razstava mineralov, fosilov in kristalov v Koželjevi
domačiji na Gori pri Komendi. V sodelovanju s TD Komenda bodo razstavo
pripravili Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije, Geološki krožek
Kamenkost in fotograf Tomo Jeseničnik.

PGD Komenda DAN ODPRTIH VRAT - Vsi občani v okviru Meseca oktobra Meseca požarne varnosti povabljeni na Dan Odprtih vrat PGD Komenda,
ki bo v soboto, 11. oktobra, v gasilskem domu v Komendi. Vodeni ogledi bo
ob 10. in 13. uri
DU Komenda - Pohodniška sekcija POHOD NA LIMBARSKO GORO - V
soboto, 11. oktobra. Odhod ob 8.30 izpred Sadjarja v Mostah.
KOSTANJEV PIKNIK - Srečanje pohodnikov sosednjih DU pri Mlinčkih v
soboto, 18. oktobra, odhod ob 8.30 izpred cerkve v Suhadolah.
TUDI NA PIKNIK - V soboto, 18. oktobra, se bodo tudi kolesarji pridružili
pohodnikom na pikniku pri Mlinčkih. K Mlinčkom se bodo odpravili ob 8.30
izpred cerkve v Suhadolah.
LIONS KLUB Domžale VELIKI DOBRODELNI KONCERT - Z naslovom
Podarimo nasmeh očem Lions klub Domžale organizira v Hali Komunalnega
centra v soboto, 25. oktobra, ob 20.00 Veliki dobrodelni koncert. Nastopili
bodo ansambel Saša Avsenika, Tanja Žagar in skupina Avantura.
TD Komenda TRŽNICA - Vsako prvo in tretjo soboto v mesecu od 8.00 do
12.00 Tržnica z domačimi pridelki in izdelki na Koželjevi domačiji na Gori
pri Komendi

Od oktobra naprej se bo spet dogajalo
Mentorji in animatorji v MRAVLJIŠČU – Mladinskem centru Komenda vedno znova poskrbimo, da
se dogaja kaj zanimivega, zabavnega, novega … za
otroke, mladino, odrasle in tudi upokojence. Skupaj
z vami se družimo, učimo, raziskujemo, ustvarjamo
in delimo izkušnje v različnih dejavnostih. Zaradi lažje organizacije in
izpeljave se je potrebno na določene delavnice predhodno prijaviti, na
druge pa imate vstop prost in se nam pridružite, ko si to zaželite.

morate predhodno prijaviti.
ROJSTNODNEVNE ZABAVE organiziramo za otroke od 4 let naprej,
osnovnošolce in mladino, ko animatorji pripravimo program po želji slavljenca. Lahko pa izbirate tudi med različnimi temami: IGRE BREZ MEJA, SEKUNDA DO ZMAGE, RAZISKOVALCI, VESOLJCI, CIRKUS,
DETEKTIVI, VITEZI, PRINCESKE, ČAROVNICE, GUSARJI, EGIPČANI, … Predhodna rezervacija je obvezna najkasneje en teden pred želenim datumom praznovanja, ko se dogovorimo o vseh podrobnostih.
Predhodne prijave in informacije na mravljisce@gmail.com ali
031/297-712.
Spremljate nas lahko tudi na www.mravljisce.com in na Facebook/
Mravljišče Komenda.
PRIDITE IN SE NAM PRIDRUŽITE TUDI VI!

ČIRE ČARE za najmlajše vsako soboto od 10.00 do 12.00. Male mravljice od 4 do 7 let vabljene na ustvarjalno zabavne delavnice. Odkrivamo
in raziskujemo svet in stvari, ki se vrtijo okoli nas, prebiramo pravljice in
zanimive zgodbice, si ogledamo kakšno risanko ali videoposnetek, pojemo in plešemo ob glasbenih ritmih, se igramo, športamo, zabavamo in
tudi likovno ustvarjamo. Prijave na delavnico niso potrebne.
PETKOVE KUHARIJE so kuharske delavnice za osnovnošolce od 8
let naprej in potekajo vsak petek popoldne od 18.00 do 20.00. Pridružite
se nam, če vam je všeč dobra hrana, vas veseli kuhanje, pečenje in
ustvarjanje v kuhinji. Zaradi omejenega števila udeležencev se morate
predhodno prijaviti.
HIP HOP je plesna delavnica za mlade 13+ in poteka ob torkih ali sredah
med 18.00 in 21.00, odvisno od predhodnega dogovora z mentorico.
RAZMIGAJ SE!« je rekreacijsko druženje in športne aktivnosti z žogo
za osnovnošolce 14+ in mladino. Dobivamo se v Športni dvorani Komenda vsak četrtek popoldne od 17.00 do 18.30. Vstop prost.
SOBOTNI ZABAVNI VEČERI od 19.00 do 22.00 za mlade 12+, ko
lahko ob dobri hrani čvekate s prijatelji, se z njimi zabavate ob družabnih in namiznih igrah, odigrate partijo biljarda, namiznega nogometa,
namiznega tenisa ali pikada, se zavrtite ob ritmih glasbe ali pa si ogledate izbrani film. Vstop prost.
LIKOVNA USTVARJALNICA je likovna delavnica, namenjena za
dijake, študente in odrasle. Ustvarjamo in družimo se ob sredah zvečer med 20.00 in 22.00. Zaradi omejenega števila udeležencev se

OBČANKE IN OBČANI, VABLJENI STE, DA OBIŠČETE

Tržnico
z domačimi pridelki in izdelki,
na Koželjevi domačiji, Gora 5 pri Komendi
ponovno vsako prvo in tretjo soboto v mesecu od 8.00 do 12.00
Pričakala vas bo ponudba s pridelki in z izdelki:
- med in izdelki iz medu
- kruh, potica in peciva, rezanci
- čaji, marmelade, kis, jabolka
- kmetijski pridelki (zelenjava, jajca,..)
- eko, bio pridelki (zdrob, pira, ovseni kosmiči,…)
- mleko in mlečni izdelki
- mesni izdelki
- unikatni izdelki
V soboto, 20. 9. 2014, bo za otroško veselje poskrbel klovn Žare,
posladkali se bomo s brezplačnimi palačinkami, odrasle pa čaka
posebno presenečenje!
V soboto, 4. 10. 2014, tržnice ne bo zaradi sejma v Komendi.
Vabljeni!
Organizator: Turistično društvo Komenda

Pogled
v zgodovino
Lepo povabljeni na razstavo mineralov in fosilov Društva prijateljev
mineralov in fosilov Slovenije ob sodelovanju
Geološkega krožka Kamenkost ob spremljavi
fotografske razstave Svet
kristalov avtorja Toma
Jeseničnika. Razstava bo
3. in 4. oktobra v prostorih
Koželjeve domačije na
Gori pri Komendi.
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Miza Aplenca
na Prelepi Gorenjski

Na veliki prireditvi glasbenih skupin ob 35. obletnici ansambla Gašperji in 100-letnici rojstva Franca Korena bo jutri, 20. septembra, ob
19. uri v Športni dvorani v Komendi tudi

MIZA APLENCA
Pokličite takoj (še danes, 29. 9.)
in dobili boste 2 vstopnici (4 krat po 2).
Kdor bo prepozno poklical 031 638 699
bo zamudil 2 sedeža pri mizi.
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2. nagrada - Pizza
3. nagrada - Dopoldanska malica
Rešeno križanko (lahko napišete tudi samo
REŠITEV GESLA) pošljite na naslov: Uredništvo Aplence, Zajčeva 23, 1218 Komenda DO
VKLJUČNO 7. oktobra 2014. Na kuverto napišite ime, priimek, naslov in Nagradna križanka.

Pravi naslov, kadar vas zamika dobra hrana, ali
pa si zaželite v prijetnem ambientu hladno pijačo, sladoled.
Dnevno ponudimo:
● Več vrst dopoldanskih malic
● Ocvrti piščanec, več vrst zrezkov
● Ocvrte kalamare
● Polnjene kalamare na žaru
● Polnjene kalamare na dunajski način
● Več vrst Pizz
● Sadne kupe, sladoled
VSAK PETEK PEČENI ODOJEK
VSAK PETEK IN SOBOTO POSTRVI
PO TRŽAŠKO
Na vrtu so igrala za vaše najmlajše.
VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA
Nagrade
1. nagrada - Polovica ocvrtega piščanca

NAGRAJENCI Nagradne križanke Salon lepote Biser, Jana Kodrin s.p., Suhadole 3, 1218
Komenda. Tel: 040/693-163; Delovni čas: Po
naročilu v Aplenci, Glasilu občine Komenda,
številka 7/2014.
1. nagrada – NEGA OBRAZA – ROGELJ MARIJA, SUHADOLE 62 A, 1218 KOMENDA
2. nagrada – MASAŽA – URŠKA PETKOVŠEK, KRIŽ 44 D, 1218 KOMENDA
3. nagrada – PEDIKURA – LUCIJA MIKLIČ
CVEK, ŽEJE PRI KOMENDI 15 B, 1218 KOMENDA
4. nagrada – MASAŽA OBRAZA – JOŽE
DOVŽAN, ŠMARTINSKA CESTA 209, 1000
LJUBLJANA
5. nagrada – MANIKURA – MARJETA DOLINŠEK, MOSTE 40 H, 1218 KOMENDA

Še vreme je bilo brez dežnikov

Letošnji Čarobni dan v Arboretumu v Volčjem Potoku konec avgusta je bil res pravo
doživetje za vso družino. Številni glasbeniki,
kreativne in športne delavnice za otroke,
godbeniki, maskote vseh vrst in kar je najbolj
pomembno - zares številni obiskovalci Arboretuma, ki so čarobno uživali v Čarobnem
dnevu med dinozavri. Še vreme je bilo tako
navdušeno, da je kar nekako zdržalo brez
letos nujnih dežnikov. Pet svečk na tortici je
bilo in prišel je tudi kamniški župan. Bilo je
lepo in zares doživeto za vsakogar, ki je bil
na Čarobnem dnevu. Čestitka organizatorju
in na svidenje spet prihodnje leto.
- A. Ž.

Čestitamo! Nagrade lahko nagrajenci na podlagi tega potrdila in osebnega dokumenta
uveljavljajo v SALONU LEPOTE BISER,
JANA KODRIN S.P., SUHADOLE 3, 1218
KOMENDA.
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